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 باب تمهيدي

 (1) مادة 

 2006( لعاام 931المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ طبقًا لقرار وزير التعليم العاالى رمام   أنشئ
 الجااااامع رخااااد بباااادة الدراسااااة بالمعهااااد ا تبااااارًا ماااا  العااااام  والاااا   2006\6\ 17والصااااادر بتاااااريخ 

 .  خكفر الشيبمدينة  2007\2006
 ( 2مادة )

 496يتبع المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا جمعية النيل للعلوم والتكنولوجيا بكفرالشيخ والمشهرة تحت رمم 
دار  مااال ة ا تباريااة واسااتق ل ولااش شخصااي 2000لساانة  فاا  اا  الجمعيااة . وتصاارد مااواردة الماليااة  وا 

 .مام م  أجلها المعهد  الت تحقيق األهداد  ف األغراض العلمية والتعليمية والبحثية وبما يسهم 
 

 (3)مادة  

لصاادر بتنيايم ا 1970لسانة  52يعمل المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ وفقًا ألحكام القاانو  
 1987لسنة  1088رمم الوزار  المعاهد العليا الخاصة والئحتش التنفي ية الصادرة بالقرار

 (4)مادة  

يهدد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفار الشايخ ىلاى ىماداد ساوق العمال المحلياة والعالمياة  بخاريجي  
لكفاااااةة  فاااا  تخصصااااات الهندسااااة ماااا  ا  ااااال متمياااازي  ماااادربي   لااااى التقنيااااات الحديثااااة وبمسااااتو  

ح لهام المسااهمة الفعالاة فا  اسب وتكنولوجيا المعلومات بماا يتايالمدنية,والهند سة المعمارية,وهندسة الح
نهضة الاوط  وبماا يتمشاى ماع التطاورات التكنولوجياة الساريعة ويتوافاق ماع الخصاائد المميازة للمجتماع 

 -د التالية:المعه مبأحد أمسا الدراسةالمحلى  و لك    طريق 

 
 قسم الهند سة المعمارية -1

 

 قسم الهند سة المدنية -2

 

 : اآلتيةالتخصصات  ويشتمل على الكهربية االتصاالت اإللكترونيات و قسم هندسة -3
 

  واالتصاالت تاإللكترونيا هندسة شعبة -أ  

  والتحكم .الحاسبــات  هندسةشعبة  -ب  
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 إدارة المعهد: الباب األول

 (5ة)ماد

 -: إدارة المعهد
  -المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ م  خ ل : ىدارةيتم 

 مجلس ىدارة المعهد . -1
  ميد المعهد . -2

 (6مادة )

 -:يتشكل مجلس إدارة المعهد علي النحو التالي
  ميد المعهد -1
 وكيل المعهد   أو وك ة المعهد ف  حالة تعددهم ( -2

ضااة   لا  األكثاار( ما  أ ضااة هيئااة التادريس يمثلاو  األمسااام والتخصصاات العلمياش بالمعهااد ث ثاة أ  -3
 بصفة دورية .  كو ل

 خمسة م  المهتمي  بشئو  التعليم العال  والمتخصصي  ف  مجاالت الدراسة بالمعهد  -4
 ممثً  لوزارة التعليم العال . -5

 (7مادة)

   رئيس مجلس االداره : أوال
م , ال يكاااو  انعقااااد المجلاااس صاااحيحا ىال 1970( لسااانة 52( مااا  ماااانو  رمااام  23الماااادة  بنااااةا  لااا  

بحضور األغلبية المطلقة لعدد أ ضاائش وتصادر القارارات بأغلبياة أصاوات الحاضاري , فاو ا تسااوت األصاوات 
 رجح الجانب ال   منش الرئيس.

رئيس مجلس اإلدارة جادول أ ماال م  يحدد 1970( لسنة 52( م  مانو  رمم  24وبناةا  ل  المادة   -
كل جلسة ولكل  ضو م  أ ضاة المجلس أ  يطلب كتابة م  رئيس المجلس أثنااة الجلساة  ارض ماا يار  

 م  مسائل وتتل  فيها, ثم يقرر المجلس ما ى ا كا  ثمة محل للمداولة واتخا  ال زم ف  شأنها. 
المجلاس أثنااة الجلساة منامشاة  ساباة ما  رئايولممثل وزير التعليم ف  مجلس ىدارة المعهد أ  يطلاب كت-

 موضوع معي . 
 (8مادة)  

 -:اختصاصات مجلس إدارة المعهد

   0ينعقد مجلس اإلدارة مرة  ل  األمل شهريا برئاسة رئيس المجلس  -
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 -:ويختص مجلس إدارة المعهد بما يلي
 ل   دلمجتمع الت  تحقق أغراض المعهد واإلشراا ةوضع السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية وخدم -1

تطبيقها والتنسيق بي  األمساام المختلفاة للمعهاد فا  ضاوة القاواني  واللاوائح والقارارات المنيماة لا لك وبماا 
 0يسهم ف  تحقيق أهدافش 

 0بالمعهد للدراسةامتراح ىنشاة شعب تخصصية جديدة أو فتح مجاالت أخر   -2

ت النقاال واتخااا  اإلجااراةات ال زمااة ال تماااد نتااائت االمتحانااات النهائيااة ماا  وزارة ا تماااد نتااائت امتحانااا -3
 التعليم العالى . 

 ا تماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختام  سنويًا .   -4
 

 ىلاىأ ضااة هيئاة التادريس  ى اارةتعيي  أو ندب أ ضاة هيئة التدريس وغيرهم م  العاملي  وكا ا  امتراح -5
 ه ا الشأ  .  ف وفقًا للقوا د المعمول بها  أخر جهات  ىلىو م  المعهد المعهد أ

 الترخيد ف   قد القروض بموافقة وزارة التعليم العالى  -6

 .  الدراس امتراح موا يد بدة الدراسة ونهايتها وموا يد االمتحانات والعط ت  لى مدار العام  -7

 مياد المعهاد فا  بعاض االختصاصاات التا  لهاا صافة  وأيجوز لمجلاس االدارة تفاويض رئايس المجلاس  -8
وتعاارض ماارارات المجلااس بهاا ا الشااأ   لاا   ددراسااة والعمليااة التعليميااة بالمعهاااالسااتعجال ولصااالح سااير ال

 اإلدارة المركزية للتعليم الخاد للنير ف  اال تماد.

 (9مادة)

لتادريس والمتخصصاي  لجاناا هيئاة ا أ ضااةوم  غيارهم ما   أ ضائشالمعهد م  بي   ىدارةيشكل مجلس 
 : وعلى األخص اختصاصه فيتدخل  التيلبحث الموضو ات  فنيش
 .الط ب التعليم و لجنة شئو   -1
 .لجنة المعامل و التجهيزات والمكتبة -2

م والئحتاش 1970لسانش  52بما يتماش  مع ند القانو   ,تابعة للمجلس أخر ويجوز تشكيل لجا   -3
 .التنفي ية ف  ه ا الشأ 

 (10مادة)

المعهاد كماا تمانح  ىدارةما  جلساات مجلاس  جلساة ا  حضاور اجتما اات كال  شجنيا ها مائتاتمنح مكافأة مدر 
مكافااأة ماادرها مائااة جنيااة لماا  يكلااد بسااكرتارية المجلااس وخمسااة وساابعو  جنيهااا  اا  كاال لجنااة ماا  اللجااا  

 المعهد . ىدارةالمنبثقة    مجلس 
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 ثانياً: عميد المعهد

 (11مادة )

ميد المعهد بقرار م  وزير التعليم العال  بعد اخ  رأ  صااحب المعهاد و لاك لمادة سانتي  مابلاة يكو  تعيي   
احاد تخصصاات المعهاد  أووفا  تخصاد المعهاد  أساتا بدرجاة وا  يكاو  للتجديد, ويشترط أ  يكاو  متفرغاًا 

 .الرئيسية
 (12مادة)

ترشايح صااحب المعهاد و لاك لمادة سانتي  صدر بتعيي   ميد المعهد مرار م  وزير التعليم العال  بناة  لا  ي
 مابلة للتجديد.
 (13مادة)

دارةالمعهد  أموريقوم  ميد المعهد بتصريد  د السياساة والمالية ف  حدو  واإلداريةالتعليمية  ششئون وا 
المعهاد ووفقاا الحكاام القاواني  واللاوائح والقارارات  ىدارةلشئو  المعاهد ومجلس  األ لىالت  يرسمها المجلس 

 :األخد ل  مول بها ولش المع
 0 ل  تطبيق الخطة التعليمية ف  المعهد ومتابعة تنفي ها  اإلشراد -1
 0ومختلد العاملي  بالمعهد األفرادبالمعهد وبي   اإلداريةالتنسيق بي  الوحدات  -2
خاار  آل  اسااتكمال حاجااة المعهااد ماا  هيئااة التاادريس والفنيااي  والفئااات المسااا دة اأتقااديم االمتراحااات بشاا -3

 وغيرها واألدواتت والتجهيزات آوالمنش

با  مرامبة سير الدراسة واالمتحاناات والعمال  لاى حفاي النياام داخال المعهاد  -4 رئايس القطااع المخاتد  وا 
 ورئيس االدارة المركزية المختد بالوزارة    كل ما م  شأنش المساس بحس  سير العمل بالمعهد

 0تدريس م  مخالفاتهيئة ال أ ضاةاحد  ىل ما ينسب  أو    

ويحااق لااش ممارسااة الساالطات المخولااة لااوك ة  أ مالهااابالمعهااد ومرامبااة  اإلداريااة لاا  الوحاادات  اإلشااراد -5
 0المتعلقة بالمعهد  واإلداريةالمالية  لأل مالالوزارة بالنسبة 

لح العمليااة بالمعهااد فاا  مقاباال تااأديتهم أل مااال متمياازة لصااا  والحااوافز للعاااملي تماااد صاارد المكافااآت ى -6
 0التعليمية بالمعهد

 (14مادة)

رئاايس مطاااع التعلاايم فاا  نهايااة كاال  ااام دراساا  تقرياارا  اا  شاائو  المعهااد التعليميااة  ىلاا يقاادم  ميااد المعهااد 
العماال بااش  أداةألوجااش نشاااط المعهااد ومااا حققااش ومسااتو   االتقرياار  رضااوالماليااة ويتضاام  هاا ا  واإلداريااة

فاا  التنفيا  و اارض المقترحاات بااالحلول  أثارتا وبيااا  العقباات التاا  وشائو  الدراساة واالمتحانااات ونتائجها
الارأ  فياش توطئاة  إلباداةالمعهاد  ىدارةالم ئمة لت ف  العيوب وت ليل العقبات ويعرض التقرير  ل  مجلس 

 0لشئو  المعاهد  األ لىللعرض  ل  المجلس 
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 (15مادة)

ل  األمل ويصدر ب لك مارار ما  وزيار التعلايم العاال  أكثر للمعهد بدرجة أستا  مسا د   أويجوز تعيي  وكيل 
 لاا  ترشاايح العميااد  لاا  أ  يتضاام  ماارار التعيااي  اختصاصااات كاال وكياال ويقااوم أماادم الااوك ة مقااام  بناااة

 0العميد  ند غيابش
 (16مادة)

 لاى  باإلشارادالمعهاد يقاوم  ىدارةأخا  موافقاة مجلاس  يجوز تعيي  أمي   ام للمعهد بترشيح م  العميد وبعاد
والتنساايق بااي  ىدارات  المعهااد المختلفااة   ويشااترط أ  تكااو  لديااش خباارة سااابقة فاا   اليااوم العماال  سااير

األ مال اإلدارية والمالية والتعليمية ف  ىحد  الجامعات أو المعاهد العلمية وا  يكو  مشهودا لش بالكفااةة 
قااة مجلااس ىدارة المعهااد  لاا  أ  واألمانااة وحساا  الخلااق ويصاادر ماارار تعيينااش ماا   ميااد المعهااد بعااد مواف

 0(1970 لسنة  52 م  القانو  رمم( 31 يتضم  مرار التعيي  اختصاصاتش مع مرا اة ند المادة 
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 ةـــــالشئون المالي: الباب الثاني
 ( 17مادة ) 

أ ما  أول سابتمبر يكو  للمعهد موازنة مستقلة تشمل اإليارادات المقارر صارفها خا ل السانة المالياة التا  تباد
وتنته  ف  آخر أغسطس م  العام التال  ويقدم الحساب الختام  للمعهاد ىلاى وزارة التعلايم العاالى فا  مو اد 

 ث ثاة آالد جنياة ( يجاب ا تمااد  3000سبتمبر م  كل  ام  وفى حالة تجاوز الميزانية لمبلغ  15أمصاة  
 0 المعهد ويحدد أتعابش الحساب الختام  م  محاسب مانون  يختارة  مجلس ىدارة

 ( 18مادة ) 

تودع جميع ىيرادات المعهد ف  حساب خاد مساتقل بأحاد المصاارد وال يجاوز الصارد ما  ها ا الحسااب ىال 
فاا  األغااراض المخصصااة لهااا طبقااا ل ئحااة الداخليااة ويكااو  الصاارد والتعاماال مااع الصااراد  بناااة  لااى 

 0مستندات مستوفاة ومعتمدة م   ميد المعهد 
 ( 19 مادة )

 ما يل  :  أ ( يرا ى ف  تحصيل األموال بخزينة المعهد 
ال يتم تحصيل أ  ىيرادات خاصة بالمعهد ىال بأ   توريد موماع ما  المسائول المخاتد بالمعهاد  أماي   -1

 المعهد أو م  يحددة مجلس اإلدارة ( 
 : محددا بهيتم ىصدار ىيصال تحصيل بالخزينة  -2

 والحرودالمبلغ المحصل باألرمام  -أ
 تاريخ التحصيل -ب

 الغرض م  التحصيل  -جا
  ب ( يكو  اإليصال مختوما بخاتم المعهد العالى للهندساة والتكنولوجياا بكفار الشايخ تكاو  أرماام اإليصااالت 
مسلساالة مااع  اادم جااواز الكشااط أو الشااطب باإليصااال كمااا ال يجااوز ىتاا د ا  ىيصااال ىال بمحضاار رساام  

 0بلجنة تشكل له ا الغرض 
يتم ىيداع جميع المبالغ المحصلة بخزينة المعهد وال يجوز بأ  حال م  االحاوال أ  تاودع بالخزيناة أياة مباالغ خاار  جا(   

   0أموال المعهد أل  سبب م  األسباب ويجوز  لك ف  حاالت استثنائش خاصة بموافقة  ميد المعهد
 : يل ول طبقا لما   د (  يتم ىثبات جميع المتحص ت بدفتر الصندوق يوميا أوال بأ

  0  ها( تسلسل أرمام اإليصاالت المحصل بموجبها
 0 و (  ميمة كل ىيصال أمام رممش 

  ز ( يتم ىمفال الخزينة ف  الموا يد المحددة الت  يقررها نيام العمل بالمعهاد  لاى أ  ياتم اساتخرا  ىجماال  
تماد  لاك ما  رئايس الحساابات  لاى ى  المتحص ت ف  نهاية اليوم مع مطابقتش  لى النقدية بالخزينة ويع

يتم التوريد للبنك بالحساب الخاد بالمعهد ف  نفس اليوم أو ف  صبيحة اليوم التال   لاى األكثار ويرفاق 
  0ىيصال التوريد للبنك مع بيا  ىجمال  رصيد اليوم
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 ( 02مادة ) 

   محضر جرد الخزينة

م ىثبات  لاك بمحضار جارد للصاندوق و لاك بمعرفاة يتم ىجراة جرد مفاجئ للخزينة بصفة دورية  لى أ  يت –
 لجنة تشكل له ا الغرض م  رئيس الحسابات وأمي  المعهد

وفااى جميااع االحااوال ال يجااوز  بالمعهااد ويااتم  لااك بالتناااوب ويكااو  الجاارد الفجااائ  مساالولية الماادير المااال  -
لسانة  52د أحكاام  ماانو  تحصايل أياة أماوال دو  المارخد بهاا مانوناا ما  مجلاس اإلدارة  والتا  ال تخاال

 0 1987لسنة  1088والئحتش التنفي ية  1970
 ( 21مادة ) 

 الصرف من الصندوق
 

المعهاد ىال باو   كتااب  معتماد ما  السالطة المختصاة بالصارد ماع  أموالال يجوز صرد أ  مبالغ م   - 1
المصارود متمشايًا  مرا اة الحدود المصرح بها لكل مستو  م  السالطة وفا  جمياع االحاوال يجاب أ  يكاو 

 0مع الهدد م  ميام المعهد أو لصالح العملية التعليمية والبحثية 
تحادد سالفة مساتديمة يااتم تحديادها  لاى أساااس متوساط االحتياجاات العاجلاة يصاارد منهاا  لاى أوجااش  –2 

  0الصرد العاجلة  لى أ  يليد الصرد بالمستندات م كرة مسببة ومعتمدة م  السلطة المختصة(
المستندات القانونية المليدة للصرد موضاحا بهاا اسام المنشاأة والنشااط الا   تقاوم باش ورمام الملاد  تقدم -

جنيهااات  لااى أ  تعتمااد جميااع المسااتندات بعااد  10 اا   ميمتااشالضااريب  الخاااد بااالمورد و لااك فيمااا تزيااد 
 0الصرد م  السلطة المختصة 

و  الصرد ما  حسااب المعهاد بموجاب شايكات فيما  دا الصرد م  السلفة المستديمة أو الملمتة  يك – 3
مصاارفية ملياادة بمسااتندات صاارد معتماادة ماا  الساالطة المختصااة وفااى األغااراض المحااددة للمعهااد وتحقيقااا 

 ألهدافش.
يتم حفي الشيكات داخل خزينة  هدة رئيس الحسابات  لى أ  يتم فتح سجل للشيكات يادو  باش الاوارد  – 4

  0والمستخدم
لصااادرة باادفتر حساااب البنااك يااوم بيااوم  لااى أ  يكااو  الاادفتر ماارمم الصاافحات بأرمااام يااتم ميااد الشاايكات ا – 5

 مسلسلة مع ىثبات االتى بالشيكات :
 تاريخ الشيك  ( –اسم المستفيد  -ميمتة   –    رمم الشيك                

الشايكات ىال  تساليم مع تجميع حساب الشيكات يوميا ويراجع ماع دفتار الشايكات ماع م حياة اناش ال يجاوز  
 لصاحبها   المستفيد( وأ  تكو  غير مابلة للتحويل أو التيهير ىلغاة كلمة ألمر ( ل  الشيك  
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ياااتم ىجاااراة مطابقاااة شاااهرية باااي  حسااااب الشااايكات الاااواردة والمتحصااا ت المود اااة بالبناااك والشااايكات  – 6
م كرة للعرض  لى مجلس  المسحوبة خ ل الشهر الستخرا  الرصيد ويتم مطابقة  لك مع حساب البنك وتعد

 0اإلدارة شهريا 
يتم ىب   البنك باسم م  لهم سلطة التوميع  ل  الشيكات الت  تم ا تمادها م  مجلس اإلدارة  ل  أ   – 7

                              0يحدد توميع أول وثان 
لساالفة  لااى النفااا  ( أو كلمااا مارباات ا15تسااو  الساالد طاارد أمااي  العهاادة   كاال خمسااة  شاار يومااا   - 8

حسب االحوال (  لى ى  يتم االنتهاة م  المراجعة واال تمااد الماال  مبال أ  تاتم االستعاضاة لهاا وتاتم غلاق 
  0السلفة المستديمة مبل نهاية السنة المالية بعشرة أيام وال يعاد تجديدها ىال بعد  بداية العام المال  التالى

 (22مادة )

لجناة العهاد(  –مالية  لى المعهد ىال بعد توميع اللجا  المختصة   لجنة االست م ال يجوز سداد االلتزامات ال
ويجااوز لعميااد المعهااد أ  يساامح بصاارد دفعااة تحاات الحساااب مقاادمًا نيياار خطاااب ضااما  و لااك فاا  حالااة 

 الضرورة ولمصلحة المعهد .
 ( 23مادة )

بل الصرد وا  داد موازي  مراجعة حركة وأرصدة تنشأ بالمعهد وحدة للمراجعة باإلدارة المالية تتولى المراجعة م 
 .  بالمعهد الحسابات والدفاتر التحليلية المسا دة شهريًا و لك فى الموا يد التى يحددها المدير المال 

 (24مادة )

جنياش بادو  مساتندات و لاك ى  وجاد  1000لعميد المعهد أ  يرخد ف  تسوية مبالغ تم ىنفامهاا فاى حادود  
مع العرض فى الجلسة القادمة  لى مجلس ىدارة المعهد كما يجوز للعميد أ  يرخد فى  مبرر يستد ى  لك

( وماا يزياد  ا   لاك 50000تقسيط مبالغ مساتحقة لاد  الغيار ماا لام يتجااوز المبلاغ خمساو  ألاد جنياة  
 يكو  بقرار مجلس اإلدارة .

 ( 25مادة )

وأ ضاة هيئة التدريس ومدرسا  اللغاات وغيارهم لعميد المعهد حق صرد مرتبات ومكافآت لألسات ة الزائري   
م  خار  جمهورية مصر العربية بعد تسليمهم العمل و لاك فاى حااالت الضارورة  لاى أال يجااوز ماا يصارد 
 منها فى كل مرة ما يعادل مرتب شهر طبقًا للعقد وتخصم ميمتها خ ل مدة العقد أو ث ثة أشهر أيهما أمل . 

 ( 26مادة )

يئااة التاادريس ومعاااونيهم بالمعهااد والعاااملو  بااودارة المعهااد وماا  يااتم انتاادابهم مكافااأة  اا  يسااتحق أ ضاااة ه 
أ مال االمتحانات وغيرها م  األ مال التى يتقرر منح مكافأة  نها طبقاًا لماا يقاررة مجلاس ىدارة المعهاد فا  
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أو  1972لسانة  49 شأ  كل م  ه ة األ مال وطبقًا لما يسير  لية العمل فى الجامعات الخاضعة للقاانو 
  1987لسنة  1088والئحتة التنفي ية  1970لسنة  52المعاهد العالية الخاصة الخاضعة للقانو  رمم 

 

 ( 27مادة ) 

 إيرادات ومصروفات المعهد
 

 :ما يليتتمثل إيرادات المعهد في
 

 0المصروفات الدراسية واإلضافية المقررة  ل  الط ب -
 0د اال تبار  ال   يتبعش المعهد حصة المعهد ف  ىيرادات الشخ -

 0أ  ىيرادات أخر  م  ى انات أو تبر ات أو هبات  -
 

 تتمثل نفقات المعهد في أوجه اإلنفاق التالية :
 

ًً أو مقابل اإليجار ا ا كا  مملوكا لصاحب المعهد القيمة االيجارية لمبن  المعهد  -  0ا ا كا  ملجرًا
 0مقابل ما يلدونش م  أ مال  جميع ما يلديش المعهد للعاملي  بش -

 0%م  ثم  األثاث واألجهزة واألدوات مقابل االسته ك والصيانة 10 -

% ماا  1% ماا  القيماة االيجارياش الساانوية ى ا كاا  مالجرا أو 25نفقاات صايانة المبنا  بحيااث التزياد  ا   -
 0ميمة المبن  ى ا كا  مملوكا لصاحب المعهد 

ما   2راسية ال  صندوق د م المعاهاد العالياة الخاصاة وفقاا لحكام البناد ما يدفع م  جملة المصروفات الد -
  1970( لسنة 52( م  القانو    50المادة  

 0جميع ما ينفقش المعهد ف  شراة األدوات االسته كية ال زمش لحس  سير العمل والدراسة بالمعهد  -

 0% منش4حق صاحب المعهد ف  فائدة رأس المال بحيث ال تتجاوز  -
 % ف  تحسي  الخدمة التعليمية بالمعهد.30ف  االحتياط     نسبة  الزيادةتستخدم و  -

 ( 28مادة ) 

 : وفقاً لما يلي في نهاية العام  يوزع صافي الربح الذي تسفر عنه ميزانية المعهد 

تخدم ٪ لد م احتياط  المعهاد حتاى يبلاغ ماا ياواز  نفقاات سانة كاملاة وا ا جااوز اإلحتيااط   لاك تسا20( 1 
 الزيادة فى تحسي  الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والوضاع التى تحددها وزارة التعليم العال  

٪ للعاااملي  بالمعهااد فااى صااورة ماانح أو  اا وات أو مكافااأت تشااجيعية أو خاادمات وفااق الاانيم التااى 25( 2 
 تضعها وزارة التعليم العال  

 ية ٪ لصندوق د م وتمويل المشرو ات التعليم5( 3 
٪ ا ا كاا  المعهاد صانا يا أو 15٪ ما  راس الماال تازاد الا  4( بام  الربح لصاحب المعهاد بماا اليجااوز 4 

 ( م  ه ة المادة 1تكنولوجيا فا ا جاوز  لك استخدمت الزيادة  ل  النحو الوارد فى البند  
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 (29مادة )

 ناد  ادم كفايتاش يقاوم صااحب المعهاد المعهد يسدد م  اإلحتياطى القانونى و  ميزانيةفى حالة وجود  جز فى 
 التالية         األ وامال   يتكو  فى  حتياط االويكو  لش الحق ف  استرداد مامام بسدادة م  ,بسد العجز
 ( 30مادة )

ما  القاانو   43تلول المبالغ التى تخصم كعقوبة تأديبية والمبالغ التى يحرم منها العامل وفقا ألحكاام الماادة 
 . ال  صندوق د م المعاهد العالية الخاصة 1970لسنة  52

 ( 31مادة )

ياالد  الطاا ب الوافاادو  الرسااوم اإلضااافية ورسااوم القيااد والمصااروفات الساانوية التااى يقررهااا وزياار التعلاايم  -
بالعملااة األجنبيااة التااى يحااددها  لاا  أساااس سااعر العملااة وماات السااداد ويشااترط أ  تكااو  هاا ة العملااة مابلااة 

 يلة ه ة الرسوم فى تحسي  الخدمة التعليمية بالمعاهد . للتحويل وتستخدم حص
( تحاادد المصااروفات الدراسااية واإلضااافية ورسااوم اإلمتحااا  وغيرهااا ماا  الخاادمات الخاصااة التااى تاالد  1  -

 للط ب ونيام سدادها بالمعاهد الخاصة بقرار م  وزير التعليم .
ل  تقرير تقييم المعهد وبحث ميزانيتش ويجاوز أ  ( يجر  تعديل المصروفات الدراسية واإلضافية بناة  2    

يقترح جهاز التعليم الخاد تعاديل المصاروفات الدراساية واإلضاافية وغيرهاا ويصادر التعاديل بقارار ما  وزيار 
 التعليم .

٪ م  جملة المصروفات لحاالت اإل فاة م  المصروفات واليجوز 5( يخصد المعهد نسبة ال تقل    3   
اال بموافقة وزير التعليم ويكو  اإل فاة طبقا للقوا اد التا  يضاعها مجلاس ىدارة المعهاد  تخفيض ه ة النسبة

 آخ ا فى اإل تبار الحالة اإلجتما ية والكوارث والتفوق . 
 (32مادة )

 1088والئحتاة التنفي ياة الصاادرة باالقرار الاوزار   1970لسانة  52يقوم المعهد بتنفي  ما جاة بالقانو  رمام 
  ليها م  تعدي ت فيما لم يرد بش ند فى ه ة ال ئحة . يطرأوما  1987لسنة 
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 أعمال المشتريات والمخازن: الباب الثالث

 (33مادة)

اساسا ل سترشاد بما جاة بش ما  ماواد وتعليماات لتاوفير كافاة ماا يحتاا  المعهاد ىلياش 1998لسنة  89يعتبر القانو  رمم  
 0د االساسيةم  مشتريات الزمة لتحقيق أهداد المعه

 (34مادة)

 : مبينا بهاتوضح ف  م كرة تفصيلية المواد المطلوب شرالها للمعهد تصدر    القسم المختد الطالب له ة المواد 
 أسباب االحتيا  ىليها .1
 الكميات ال زمش ومواصفاتها .2

 ى تماد رئيس الجهة المختصة الطالبة للشراة .3

 0 ل  مجلس اإلدارة إلبداة الرأ  النهائ  وامرار ما يراة ف  شانها  وتعرض الم كرة  ل   ميد المعهد تمهيدا لعرضها
 (35مادة)

طريقق أحقد األسقالي  تتولى ىدارة المشتريات مسئولية توفير المواد والكميات الت  وافق  ليها وا تمادها مجلاس االدارة  ا  

 اآلتية:
 األمر المباشر و لك ف  حدود مبلغ يحددة مجلس اإلدارة-1
 المحدودة  المحلية( الممارسة-2

 الممارسة العامة-3

 المنامصة العامة-4

ومعااايير يحااددها مجلااس اإلدارة لكاال حالااة طبقااا لطبيعتهااا والمبااالغ ال زمااة لهااا  سو يااتم  لااك فاا  جميااع االحااوال وفقااا ألساا
 0وأهميتها

 (36مادة)

معهااد مبينااا بااش كافااة البيانااات  لاا  ىدارة المشااتريات فااتح سااجل مااوردي  لمختلااد األصااناد التاا  تكااو  محاال احتيااا  لل
لمااا يمثلااش  لااك ماا  أهميااة للمفاضاالة والحصااول  لاا  أنسااب وأفضاال  –التفصاايلية للمااورد وسااابقة األ مااال التاا  مااام بهااا 

األسااعار وشااروط التسااليم والصاايانة بعااد البيااع بمااا يحقااق األمااا  فاا  االسااتخدام وطااول فتاارة الصاا حية ل سااتخدام بكفاااةة 
   . الية

 (37مادة)

االصاناد ىلاى المخااز  بالمعهاد مرفقاا بهاا فاواتير الشاراة و صاورة طلاب الشاراة تشاكل لجناة فحاد مكوناة ما   ورود  ند
رئيس مع  ضوي  باإلضافة ىلى أمي  المخز  لمطابقة المواصفات السابق تحديادها بطلاب الشاراة  لا  األصاناد الماوردة 

 0للجنة,ويتم  مل محضر يبي  نتيجة الفحد مومع م  رئيس وأ ضاة ا
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 (38مادة)

بعد التأكد م  مطابقة المواصفات لما ورد بطلب الشراة يحرر ى   ىضافة باألصاناد المقبولاة ويرسال أصال اإل   ىلاى ىدارة 
 0ح فورا0ع118الحسابات  حسابات المخاز ( وتقيد األصناد ف  يومية المخز  دفتر الصند 

 (39مادة)

 ى   صرد معتمد م  السلطة المختصة موضحا بش :يتم الصرد لألصناد الت  دخلت المخز  بموجب 
 اسم المستلم . -الكمية المطلوب صرفها –اإلدارة الطالبة 
 (  40مادة ) 

 يتم خصم المنصرد فور صرفش م  دفتر يومية المخز  ودفتر األستا  . -
 ترسل استمارة الصرد ىل  حسابات المخاز  الستكمال الدورة المستندية . -

 (  41مادة ) 

 : عهد مستديمة يبين بهااألصناد المستديمة تصرد م  المخاز  بموجب ىستمارة صرد  -أ
رمام البطاماة الشخصاية للمساتلم ماع  -ىسام المسائول  ا  الصاند  هدة شخصاية( -مواصافات الصاند -جهة الصرد

وصااورة  مااع المساائول  اا  العهاادة وصااورة بملااد العهااد الشخصااية للمسااتلم ةى تماااد الاارئيس المباشاار مااع وجااود صااور 
 بحسابات المخاز  مع ا تماد جميع الصور المبينة م  السلطة المختصة .

يااتم نقاال العهااد المسااتديمة ماا  شااخد ىلااى آخاار باسااتمارة نقاال  هاادة ويااتم ى ااادة نفااس الاادورة السااابقة لألشااخاد  -ب
 0الجدد

 (  42مادة ) 

 0ها سبب االرتجاع وتعتمد م  السلطة المختصةتعد م كرة بشأ  األصناد والكميات المراد ارتجا ها للمخاز  مبينا ب -أ
يتم ىرفااق الما كرة ماع األصاناد الماراد ارتجا هاا ماع تحريار اساتمارة ارتجااع للمخااز  ماع بياا  حالاة الصاند وسابب  -ب

 0صالح ل ستخدام....(مع تحديد ميمة الصند  ند ى ادتش للمخز  –االرتجاع  كهنة 

 0م  ملد العهد الشخصية ويخطر ب لك حسابات المخاز  يتم خصم األصناد المرتجعة للمخز  -جا

المرتجعااات غياار الصااالحة ل سااتخدام يااتم تجميعهااا مااع ى ااداد ماا كرة تفصاايلية بهااا  كمااا ونو ااا (تعاارض  لاا  مجلااس  -د 
 -االدارةالتخا  مرار بشأنها ىما  :

 0بالبيع ويكو  القيمة الدفترية لها ه  الحد األدنى للسعر -1
 0بش  ل لك ممكنا ويخصم ثمنها م  السعر المستبد االستبدال ى ا كا  -2

 0اإله ك النهائ  لها بمعرفة لجنة تشكل له ا الغرض وتعد محضرًا ب لك وتخصم م  العهد -3       



 وجيا بكفرالشيخوزارة التعليم العالي                                                                           المعهد العالي للهندسة والتكنول

                                                                                                                              

 الالئحة المالية واإلدارية

- 15 - 

 (  43مادة ) 

تثباات العهااد الخاصااة بالعاااملي    مثاال الساايارات وأجهاازة الحاسااب وآالت التصااوير والخرامااات وغيرهااا ( فاا  سااجل خاااد 
 0الثابتة وسجل أصول المخاز  موضحا بها اسم ووييفة صاحب العهدة باألصول

 (  44مادة ) 

تشاارد اإلدارة الماليااة  لاا  أ مااال المخاااز  بالمعهااد ويتطلااب  لااك منهااا تنياايم األ مااال المخزنيااة واإلشااراد  لاا  أ مااال 
اتخا  كال ماا يلازم للمحافياة المخاز  ويكو  للمخز  أمي  متفر  مسئول    تخزي  األصناد والمهمات الت  بعهدتش و 

 0 ليها واتخا  ىجراةات صرفها وا  ا تعدد األمناة ف  المخز  الواحد تكو  مسئوليتهم تضامنية
اتخا  أ  ىجراةات للصرد أو اإلضافة بالمخز  بدو  حضور أماي  المخاز  أو مساا ديش ويجاوز  ناد الحاجاة  زال يجو  -

 0لية لجنة تتشكل بقرار م  مدير الشئو  المالية اتخا  ىجراةات فتح المخز   بمعرفة وتحت مسئو 
 (  54مادة ) 

ى ا فقاادت أصاااناد أو تلفااات أثناااة وجودهاااا بالمخااااز  أو فااا   هاادة أ  فااارد فعلااا  أمااي  المخاااز  أو صااااحب العهااادة أو 
ق الا   رلسائهم ىب   رئيس المخاز  فورا لعرض الموضوع  ل   ميد المعهد للتصرد فيش بعد الرجاوع ىلاى نتيجاة التحقيا

 0يتم ف  ه ا الشأ 
 ( 46مادة ) 

التلاد بسابب اإلهماال أو ساوة االساتعمال يتحمال المسائول  ا  الفقاد أو التلاد غيار القابال ل صا ح  و أ( ى ا كا  الفقاد أ
ميمة الصند بالكامل بحسب سعر الشراة أو السوق أيهما أكبر ماع جاواز خصام نسابة مئوياة نييار االساته ك تحاددها 

 :بشأنها ما يليأما بالنسبة لألصناد التالفة والت  تقرر لجنة فنية ىمكا  ىص حها فيتبع لجنة فنية ,
 لا  كفااةة الصاند بعاد اإلصا ح تحصال تكااليد اإلصا ح الفعلياة ما  المسائول  ا   ربالنسبة ل ص ح ال   ال يالث -1

 0التلد
ساائول ميمااة اإلصاا ح مضااافا ىليااش القيمااة التاا  بالنساابة ل صاا ح الاا   ال يصاال ىلااى الكفاااةة الكاملااة فيحصاال ماا  الم -2

 0تقررها اللجنة الفنية كفرق للكفاةة 

وف  كلتا الحالتي  يرا   أال تزيد القيمة الت  يتحملها المسئول    التلد    ميمة ما يطالاب باش ى ا أمكا  الحصاول  لا  
 0الصند جديدا وبدو  تعطيل للعمل

أو اإلكراة أو سطو أو حريق أو ت  ب أو تبديد أو بسبب أ  حاادث آخار مهماا   ب( ى ا كا  الفقد أو التلد بسبب السرمة
 :اكتشاف الحادثكانت ميمة الصند الفامد أو التالد يخطر  ميد المعهد التخا  اإلجراةات التالية فور 

ويجاوز لعمياد المعهاد  ىب   الشرطة   وا  ا لزم األمر ىب   النيابة العامة ( كما تبلاغ الجهاات الضاامنة لصااحب العهادة -1
أ  يرجاا ة ىباا   الشاارطة والنيابااة لحااي  االنتهاااة ماا  اإلجااراةات والتحقيااق اإلدار  ويجااوز  اادم اإلخطااار ى ا رأ   لااك 

 0نتيجة لما يسفر  نش التحقيق
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تشكل لجنة تحقيق م  غير مويف  القسم ال   حدث بش الحادث للتحر     أسباب ومنشأ التلاد والتحقياق  ماا ى ا  -2
جراةات لت ف  وموع مثل ه ة الحوادث مستقبلك  0ا  التلد نشأ بسبب غير اإلهمال م  أحد األفراد و امتراح أ  نيم وا 

 تقوم لجنة التحقيق بجرد األصناد الموجودة بالمكا  ال   حدث فيش الحادث المكا  أصناد الفامدة  -3
 0يد للتصرد أو التالفة والتكاليد التقديرية ويعرض تقديرها  ل  العم    

ف  الحاالت الت  يقرر فيها  دم المسئولية الشخصية  ا  الفقاد أو التلاد يجاوز لعمياد المعهاد خصام ثما  األصاناد  -3
الفامدة  ل  جانب المعهد و لك ف  الحاالت التا  التزياد ميماة التاالد بهاا  ا  مائاة جنياش وماا زاد  ا   لاك يكاو  القارار 

 0لمجلس االدارة
 
 

 المعهد مكتبة: الباب الرابع

 (47مادة)

تهاادد المكتبااة العلميااة للمعهااد ىلاا  تقااديم الخاادمات البحثيااة والعلميااة المختلفااة التاا  تيساار ىفااادة أ ضاااة هيئااة التاادريس 
مدرسي  مسا دي ( والط ب والمتدربي  وسائر المهتمي  بالبحث العلم  و لاك بامتنائهاا ألحادث الكتاب  -ومعاونيهم معيدي 

يات فااا  كافاااة فاااروع العلاااوم الهندساااية و ات الصااالة باااالمواد العلمياااة بالمعهاااد العاااال  للهندساااة والمراجاااع العلمياااة والااادور 
ويسار   لا  المكتباة الئحاة  0والتكنولوجيا وك ا التعاو  الثقاف  مع الهيئات الجامعية والعلمية ف  نطااق مجاالتهاا العلمياة

 0المكتبات العامش
 (48مادة)

ريات ماا  لجنااة المكتبااة بعااد تجميااع امتراحااات أمسااام المعهااد المختلفااة مااع مرا اااة يكااو  ىصاادار ماارارات شااراة الكتااب والاادو 
 0التواز  بي  مختلد الموضو ات وا تماد القرارات م   ميد المعهد وف  حدود الميزانية المقررة لشراة الكتب والدوريات
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 شئون العاملين وأعضاء هيئة التدريس : الباب الخامس

 
 التدريس ومعاونيهمالعاملين من أعضاء هيئة 

 ( 49مادة )

ما يطبق  لى نيارائهم ما  أ ضااة هيئاة التادريس بالجامعاات  ومعاونيهم يطبق فى شأ  أ ضاة هيئة التدريس فى المعهد
المصرية م  أحكام فيما يتعلق باالختياار والتعياي  والترمياات والنقال والنادب واإل اارة واألجاازات , و لاك بماا ال يتعاارض ماع 

   التعليم الخاد .أحكام مانو
 ( 50مادة )

 فا يشترط ف  أ ضااة هيئاة التادريس ومعااونيهم الا ي  يعيناو  فاى المعهاد أ  يكوناوا مساتوفي  للشاروط واألحكاام الاواردة 
ال ئحاة  , باإلضاافة ىلاى الشاروط المحاددة  ها ة فا التنفي ياة فيماا لام يارد باش ناد خااد  والئحتشمانو  تنييم الجامعات 

 (.1بالملحق رمم  
 (51مادة) 

 -: بإحدى الطرق اآلتيةيكو  تعيي  أ ضاة هيئة التدريس بالمعهد وك لك أ ضاة هيئة التدريس المعاونة    -1

 0اإل       ويائد خاليش طبقا الحتياجات األمسام العلميش بالمعهد .أ 
 التعليم العال .التعيي     طريق النقل م  معهد خاد خاضع إلشراد وزارة التعليم العال  بقرار م  وزير  .ب 
الندب الكل  او أإل اارة ما  الجامعاات والمعاهاد األخار  وماا فا  حكمهاا أو مساتواها بقارار ما  وزيار التعلايم التعيي  أو  .  

 العال . 
 0الندب الجزئ  م  الجامعات و المعاهد األخر  وما ف  حكمها أو مستواها .د 

 (52مادة )

هيئاة التادريس  وأ ضااةموافقاة  لا  تعياي  أ ضااة هيئاة التادريس يكو  مجلس ىدارة المعهد هو السلطة المختصة بال-1
وللمجلاس أ  يعاد  0المعاونش والعاملي  ولش سلطة تحديد المرتب والحاوافز والعا وات الدورياة والبادالت وماا فا  حكمهاا 

للااوائح فاا   لااك بمااا ورد بااالقواني  وا و لاا  المجلااس أ  يلتاازم 0الئحااة خاصااش بالمعهااد فاا  هاا ا الخصااود للعماال بهااا 
 0المعمول بها ف  الجامعات المصريش أو الهيئات التعليمية المماثلة 

 (53مادة )

 –أ مااال م حيااش ومرامبااش -سااير االمتحانااات -لمجلااس ىدارة المعهااد ىماارار الئحااة لمكافااآت أ مااال االمتحانااات  ى ااداد
 –روع لطا ب السانش النهائياش منامشاة المشا -امتحاناات شافويش -جلسات - مل -تصحيح أوراق أجابش تحرير  -كنترول

و لااك  0امليهاااااالااخ  للسااادة أ ضاااة هيئااة التاادريس ومعاااونيهم ومااويف  اإلدارة و  000اإلشااراد  لاا  التاادريب الصاايف 
 0ة أو المعاهد العليا الخاصش المماثلشاا يسير  ليش العمل ف  الجامعات المصريااأسوة بم



 وجيا بكفرالشيخوزارة التعليم العالي                                                                           المعهد العالي للهندسة والتكنول

                                                                                                                              

 الالئحة المالية واإلدارية

- 18 - 

 
 همالعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاوني

 (54مادة )

( أحكااام مااانو  العماال ومااانو  التأمينااات  ومعاااونيهم يساار  فاا  شااأ  العاااملي  بالمعهااد   ماا  غياار أ ضاااة هيئااة التاادريس
 بشأ  المعاهد الخاصة . 1970( لسنة  52االجتما ية , و لك فيما لم يرد بش ند ف  القانو  رمم   

 (55مادة)

سااتو  اإلدارة أو مسااتو  القساام اإلدار  حسااب احتياجااات العماال بالمعهااد تتكااو  ىدارة المعهااد ماا  وحاادات ىداريااة  لاا  م
 :وتشتمل على ما يلي 

 

 0ىدارة شئو  التعليم والط ب  -1
 0ىدارة الشئو  المالية وتشتمل  لى مسم أو وحدة المشتريات ومسم أو وحدة المخاز  -2

 0ىدارة الشئو  االداريش -3

 0ىدارة ر اية الط ب -4

 ىدارة الشئو  القانونية -5

 0دارة شئو  الصيانة والورشى -6

 ويجوز ىنشاة ىدارات أو وحدات ىدارية جديدة بالهيكل التنييم  للمعهد أو دمت بعض اإلدارات -
 أو الوحدات الحالية بناة  لى امتراح  ميد المعهد وبعد موافقة مجلس اإلدارة  .    

 (56مادة)

 شاغرة باإلدارات والوحدات المختلفة بالمعهد , يكو  تعيي  العاملي  بالمعهد بطريق اإل       الويائد ال
 أو بطريق االتفاق المباشر وبالشروط المنصود  ليها ف  مانو  العمل .

 (57مادة )

يكااو  لمجلااس ىدارة المعهااد ساالطة تعيااي  األفااراد ال زمااي  لتساايير األ مااال المختلفااة بالمعهااد وتقااديم الخاادمات ال زمااة لااد م العمليااة 
 -: قعن طريالتعليمية 

 0اإل       الويائد الشاغرة بمختلد اإلدارات بالمعهد -1
التعامد المباشار ماع ما  يار  مجلاس اإلدارة صا حيتهم الداة العمال المطلاوب  لا  أ  يكاو  الموياد حاصال  لا  الحاد األدناى - 2

ملحاق رماام ددها مجلااس االدارة   التاا  يحا شللماله ت المطلوباش وأيضااا مادد الخباارة ال زماة للويااائد األ لاى والويااائد واالشارافي
2.) 
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 أعضاء  هيئة التدريس تأدي    نظام

 ( 58مادة) 

 أوال: أعضاء  هيئة التدريس

 يكو  تأديب أ ضاة هيئة التدريس بالمعهد  ل  النحو التال :
المعهد, يختد بتأديبهم أوال: المنتدبو  والمعارو  الحكومة و الهيئات العامة و الملسسات العامة والوحدات التابعة لها للعمل ب

 الجهات التابعو  لها وفقا للنيم والقوا د المقررة بها.
 -ثانيا: أ ضاة هيئة التدريس المعينو  بالمعهد يتبع ف  تأديبهم األحكام الواردة ف  المواد التالية:

مع مرا اة أ   – 1972لسنة  49( م  مانو  تنييم الجامعات رمم 108ىل   105بالنسبة للتحقيق معهم المواد  م   -أ 
 تكو  االختصاصات المشار ىليها ف  المواد لرئيس الجامعة يعهد بها لمجلس ىدارة المعهد.

يتم ىجراة التحقيق مع  ضو هيئة التدريس المخالد م  مبل  ضو هيئة تدريس مماثل لدرجتش العلمية ينتدب م  احد   -ب 
 بتدريس القانو  ف  احد  ه ة الجهات.كليات الحقوق او الجامعات والمعاهد الخاصة طالما كا  يعمل 

لسنة  49( م  مانو  تنييم الجامعات رمم 40يشكل مجلس التأديب أل ضاة هيئة التدريس وفقًا لما جاة بالمادة   -  
1972 . 

( 110الجزاةات التأديبية الت  يجوز توميعها  ل  أ ضاة هيئة التدريس ه  الجزاةات المنصود  ليها ف  المادة   -د 
 -وه : 1972لسنة  49ييم الجامعات رمم م  مانو  تن

 اللوم. -
اللوم مع تأخير الع وة المستحقة لفترة واحدة او تأخير التعيي  ف  الوييفة األ لى او ما ف  حكمها لمدة سنتي   ل   -

 األكثر.

 او المكافأة. شالعزل م  الوييفة مع االحتفاي بالمعا -

 حدود الربع. العزل مع الحرما  م  المعاش او المكافأة و لك ف  -

( يكو  103وكل فعل يل   بشرد  ضو هيئة التدريس او م  شأنش ا  يمس نزاهتش او فيش مخالفة لند المادة   -
 جزالة العزل.

 م  مجلس التأديب. بحكموال يجوز ف  جميع األحوال  زل  ضو هيئة التدريس ىال  -

ال  113ستقالة ويطبق ف  شأ  نهاية الخدمة المواد   م  تنته  خدمة  ضو هيئة التدريس ىما ببلو  الس  القانونية أو اال - 
  1972لسنة  49( م  مانو  تنييم الجامعات رمم  117

 
 ثانياً: أعضاء  الهيئة المعاونة

نهاة خدمتهم ما يسر   ل  نيرائهم م  المعيدي  والمدرسي  المسا دي  ف   ويسر  ف  تأديب أ ضاة الهيئة المعاونة وا 
لسنة  49( م  مانو  تنييم الجامعات رمم 156ىل   133وفقا لما هو منصود  لية ف  المواد  م  الجامعات المصرية و 

 م.1972
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 من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العاملون ثالثاً:

نهاة خدمتهم أحكام مانو  العمل رمم العاملي  بالمعهد   م  غير أ ضاة هيئة التدريس ومعاونيهم ( ويسر  ف  تأديب  وا 
 م.2003( لسنة 12 

 ( 59مادة) 

 يقوم المعهد بو داد سجل خاد باألفراد ال ي  يتم التعامد معهم يشمل كافة البيانات الخاصش بكل فرد يتم تعيينش
 -وهذه البيانات هي:أو التعامد معش الداة وييفة بالمعهد  

 0اسم المويد -1
 0صول والتخصد ى  وجدالملهل الدراس  الحاصل  لية وسنة الحصول  ليش وجهة الح -2

 منها. شهادة المي د أو مستخر  رسم  -3

 0شهادة تأدية الخدمش العسكرية أو اإل فاة منها يقدم أصل المستند التجنيد ( -4

 0صحيفة الحالة الجنائية -5

 .(4X 6  صور شخصيش حديثش ( 6 دد  -6

 0صورة م  مرار مجلس االدارة بالتعامد أو التعيي  -7

 0ويد بالقيام بالعمل المسند ىليشىمرار الم -8
 0صورة م  الرمم القوم  الخاد بالمويد -9

 ( 60مادة ) 

 يتم فتح ملد خاد لكل مويد يشمل كل المستندات الواردة بالمادة السابقش .
 (  61مادة ) 

 -: موضحاً بها ما يلييتم ىنشاة سجل خاد مشتمً   ل  صفحش خاصش بكل مويد 
 0اسم المويد -1
 0يخ المي د والجنسيشتار  -2

 0الملهل الدراس  وسنة الحصول  ليش وجهة الحصول  ليش والتخصد ا  وجد -3

 0الوييفة المعي   ليها أو المتعامد  ليها -4

 0المرتب المحدد لش ف  العقد أو أساس  التعيي  -5

 0.......الخ- مرة -حت -مرض  –الت  حصل  ليها ونو ها : اديش  تاألجازا -6

 0اةات الت  ومعت  ليش أ  وجدتالجز  -7

 0المومد م  التجنيد -8
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 (  62مادة ) 

يشترط ف  م  يعي  ما  العااملي  ما  غيار أ ضااة هيئاة التادريس ومعااونيهم أ  يكاو  مساتوفياً للشاروط العاماة الاواردة فا  ماانو  
 .   ( 2ملحق رمم    العمل فضً     الشروط الخاصة الواردة ف  ه ة ال ئحة

 ( 63مادة) 

تحادد موا ياد العمال بقاارار ما   مياد المعهااد بعاد العارض  لاا  مجلاس اإلدارة ,  لا  أ  تكااو  ساا ات العمال فاا  الحادود التا  نااد 
 ليهااا مااانو  العماال , كمااا تساار  القوا ااد الااواردة بأحكااام هاا ا القااانو   لاا  األجااازات بأنوا هااا واسااتحقامها بمااا يسااا د  لاا  انتيااام 

 الدراسة بالمعهد .
 ( 46مادة)   

, مع مرا ااة الضاوابط الخاصاة بها ا الشاأ  والاواردة ضام  ماانو  العمال تنقض    مة العمل بي  المعهد والعامل ف  االحوال اآلتية  
 :توفقا آلخر التعدي 

 الوفاة . -1
 .ةاالستقال-2
 انتهاة مدة التعامد مع رغبة أحد الطرفي  ف   دم تجديدها .-3
 ا ر يقبلاش مجلاس اإلدارة وال يشاترط اإلنا ار الكتااب  خا ل دو  تقاديم خا ل السانة  م متصالةاالنقطاع    العمال  شارة أياا-4

 فترة االنقطاع.
دو  تقااديم  اا ر يقبلااش مجلااس اإلدارة وال يشااترط اإلناا ار  ةاالنقطاااع  اا  العماال لماادة  شااري  يومااا  متقطعااة خاا ل الساان -5

 الكتاب  خ ل فترة االنقطاع.
 0ألداة العمل المنوط بش بالكفاةة المعتادة ةة العامل  الصحية والبدنيى ا ثبت طبيا  دم ليام-6
 باال تداة بالقول أو الفعل  لى أحد م  رلسائش  مى ا صدر م  العامل سلوكا معيبا ف  أدائش لعملش أو ما -7

 0أو مرلسيش شأو زم ئ     

 سمعتش أو تقلل م  شأنش .ى ا ثبت أ  العامل مد أفشى أسرارا تتعلق بالعمل وتضر بالمعهد وب -8
 0مب  ليش بأ   قوبة مانونية و ىدانتش ف  ه ا الفعل و    وتمتدم للمحاكمة ى ا ىرتكب العامل فع  مخ  بالشرد وم   -9
ولمجلااس اإلدارة أ  يقاارر مكافااأة نهايااة خدمااة للعاماال الاا   تنتهاا  خدمتااش بأحااد األسااباب السااابقة فيمااا  اادا مااا جاااة بااالبنود  -

كو  م  حق العامل سو  الحصول  ل  أجر األيام الفعلياة التا  أداهاا فا  خا ل الشاهر الا   ىنتهات خدمتاش فياش ف  ي 9,8,7
0 

 ( 56مادة) 

يسققتحق العققاملون بالمعهققد أجققازات مدفوعققة األجققر وهققي علققي سققبيل الحصققر تشققتمل علققي مققا ,تمققم مراعققاة نققانون العمققل وفقققا آلخققر التعققديا -
 -يلي:

 0سمية ف  الدولة   دينية ومومية( والت  تعطل فيها مصالح الدولة بصفش  امةأجازات األ ياد الر  -1
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 0أجازة  ارضة التزيد    خمسة أيام ف  العام  -2

األجااازة  -أجااازة ى تياديااة لماادة  شاارة أيااام فاا  العااام وال تماانح ىال فاا  فتاارات األجااازات الط بيااة  أجااازة نصااد العااام الدراساا  -3
 ل العمل أثناة الدراسة واالمتحانات .الصيفية( و لك منعا لتعط

 0أجازة مرضية تعرض  ل  مجلس اإلدارة لتقرير ما يراة حسب يرود كل حالة  -4

 0أجازة ألداة فريضة الحت والعمرة وتعرض كل حالة  ل  حدة إلبداة الرأ  -5

  األجاازات الساابقة وفا  حالاة مخالفاة  لاك  ل  العامل االلتزام بالنيام ال   يحددة المعهد للحصول  ل  األجاازة ما  أ  ناوع ما -6
 يعتبر تغيبش بدو  ى   ويتعرض للمسألة القانونية مع  رض حالتش  لى مجلس اإلدارة التخا  القرار المناسب .

 (66مادة)

ل إلنجااز يعد المعهد الئحة مالية يعتمدها  ميد المعهد وتعارض  لا  مجلاس اإلدارة لتنيايم أ ماال الصارد لبادالت السافر واالنتقاا -
 0أ مال تخد المعهد 
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 اتحاد الطا : الباب السادس

 

 (76مادة)

يشكل اتحاد الط ب م  الط ب النياميي  المقيدي  والمسددي  لرسوم االتحااد ويكاو  للطا ب الوافادي  الا ي  
 رشيح .يسددو  االتحاد حق ممارسة أوجش النشاط الخاد باالتحاد دو  أ  يكو  لهم حق االنتخاب أو الت

 (86مادة)

يشااكل مجلااس االتحاااد لطاا ب المعهااد ساانويا بريااادة  ميااد المعهااد  أو ماا  ينيبااش فاا   لااك ماا  القااائمي    أ( 
 -: بالتدريس وعضوية

 0رواد لجا  مجلس االتحاد م  القائمي  بالتدريس -
 0رئيس الجهاز الفن  لر اية الط ب بالمعهد -

 0أمناة لجا  مجلس االتحاد م  الط ب -

ب( ينتخب المجلس أمينا وأميناا مساا دا ما  باي  أ ضاائش ما  الطا ب ويكاو  رئايس الجهااز الفنا  لر اياة   
 0الط ب بالمعهد أمينا لصندوق المجلس

المعهااد  اتحاااد يحضاار ممثلااو الجهاااز الفناا  لر ايااة الطاا ب بالمعهااد اجتما ااات لجااا  االتحاااد ومجلااس  جااا(
 0م صوت معدودويشتركو  ف  منامشاتها دو  أ  يكو  له

 د( يتااول  رواد لجااا  االتحاااد ورائااد مجلااس اتحاااد المعهااد ىبااداة المشااورة للجااا  والمجلااس ممااا يلكااد تعميااق     
 0الصلة بي  أ ضاة هيئة التدريس والط ب وبما يتيح ىدارة شئونهم بأنفسهم

 (69مادة)

 تهدف االتحادات الطابية إلى تحقيق ما يلى:- 
تاحاة الفارد  تنمية القيم الروحية - واألخ مية والو   الوطن  القوم  لد  الط ب وتعويادهم  لا  القياادة وا 

 0لهم للتعبير المسئول    آرائهم
 0الروح األخوية السليمة بي  الط ب وتوثيق الروابط بينهم وبي  القائمي  بالتدريس والعاملي  -

 0اكتشاد مواهب الط ب ومدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها  -

 0نشر وتشجيع تكوي  األسر والجمعيات التعاونية الط بية ود م نشاطهم -

واالرتفاااع بمسااتواهم وتشااجيع  والثقافيااة نشاار وتنياايم األنشااطة الرياضااية واالجتما يااة والكشاافية والفنيااة -
 0المتفومي    فيها

 0تنييم اإلفادة م  طامات الط ب ف  خدمة المجتمع بما يعود  ل  الوط  بالخير -

 (07مادة)

 يعمل مجلس اتحاد ط ب المعهد  ل  تحقيق أهداد االتحاد الط بية م  خ ل اللجا  التالية:



 وجيا بكفرالشيخوزارة التعليم العالي                                                                           المعهد العالي للهندسة والتكنول

                                                                                                                              

 الالئحة المالية واإلدارية

- 24 - 

 0لجنة األسر -
 0لجنة النشاط الثقاف  -

 0لجنة النشاط الفن  -

 0لجنة الجوالة والخدمات العامة -

 0 والرح ت لجنة النشاط االجتما   -

 (17مادة)

 -تختص لجنة األسر بما يلي:
 

 0تشجيع تكوي  األسر بالمعهد ود م نشاطهم -أ
 0التنسيق بي  نشاط اآلسر المختلفة بالمعهد -ب

 (27مادة)

 تختص لجنة النشاط الرياضي بما يلي : 
 

 0بث الروح الرياضية بي  الط ب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل  ل  تنميتها -أ
ماماة المبارياات والمساابقات  تنييم النشااط الرياضا  بالمعهاد بماا فا   لاك تكاوي  -ب الفارق الرياضاية وا 

 0واالحتفاالت والمهرجانات الرياضية
 (37مادة)

 تختص لجنة النشاط الثقافي  بما يلي:
 

 0تنييم أوجش النشاط الثقاف  الت  تلد  ىلى تعريد الط ب بخصائد المجتمع واحتياجات تطاورة  -أ
 . والعمل  ل  تنمية الهوايات األدبية للط ب -ب
 العمل  ل  تنمية الطامات األدبية و الثقافية للط ب . -جا

 (47مادة)

 :   يليتختص لجنة النشاط الفني بما 
 

 تنمية المواهب  الفنية المختلفة للط ب و االرتفاع بمستواها بما يتفق مع أغراضها السامية  -أ
 و ىمامة الحف ت و المعارض الت  تبرز النشاط الفن  للط ب .    
 0تشجيع األنشطة الفنية و الهوايات للط ب و د مها  -ب

 (57مادة)

 تختص لجنة الجوالة و الخدمة العامة بما  يلي :
  

   . تنييم أوجش نشاط  حركة الكشد و اإلرشاد  ل  األسس العلمية وفقا لمبادئها 
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 ل  لا  اشاتراك الطا ب تنفي  برامت خدمة البيئة الت  يقرهاا المعهاد بماا يسااهم فا  تنمياة المجتماع و العما
 ف  تنفي ها و المساهمة ف  مشرو ات الخدمة العامة القومية الت  تتطلبها احتياجات الوط  .

 (67مادة)

 تختص لجنة النشاط االجتماعي و الرحات بما يلي :
 

ح العمل  ل  تنمية الروابط االجتما ية بي  الط ب و بي  القائمي  بالتدريس و العاملي  و ىشاا ة رو  -أ
 التعاو  و اإلخاة بينهم و  لك بكل الوسائل المناسبة .

ب_ تنييم الارح ت و المعساكرات االجتما ياة و الثقافياة و الترويحياة التا  تساا د الطا ب  لا  التعارد 
  ل   معالم الوط  .

 (77مادة)

ماا   ميااد تشااكل كاال لجنااة ماا  اللجااا  السااابقة بريااادة رائااد ماا  القااائمي  بالتاادريس يصاادر بتعيينااش ماارار 
المعهد و ضوية طالبي  م  كل فرمة دراسية ينتخبهما سنويا ط ب فرمتهما الدراسية بطرياق االمتاراع السار  
وممثل الجهاز الفن  لر اية الط ب بالمعهد وتنتخب كل لجنة أمينا وأمينًا مسا دا لها م  بي  أ ضائها ما  

 0الط ب

 (87مادة)

 يختص مجلس االتحاد بما يلي :
 

 سياسة اتحاد ط ب المعهد ف  ضوة البرامت المقدمة م  اللجا  . رسم -أ
 ا تماد برامت  مل لجا  مجلس االتحاد المختلفة و متابعة تنفي ها . -ب
 توزيع اال تمادات المالية  ل  اللجا  و وضع الموازنة السنوية للمجلس و لجانش . -جا

 ا تماد الحسابات الختامية ل تحاد . -د

 عمل بي  لجا  مجلس اتحاد المعهد المختلفة .تنسيق ال -ها

 0انتخاب أمي  مجلس االتحاد  و أمي   مسا د م  بي  أ ضائش م  الط ب  -و
 (79مادة)

 : تتوافر فيه الشروط التاليةيشترط فيم  يتقدم للترشيح لعضوية لجا  مجالس االتحادات أ  
 . أ  يكو  متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية 
  متصفا بالخلق القويم و السمعة الحسنة .  أ  يكو 

 . أ  يكو  طالبا نياميا مستجدا ف  فرمتش غير باق ل  ادة أل  سبب 

 . أ  يكو  مسددا للرسوم 

 . أ  يكو  م   و  النشاط الملحوي ف  مجال  مل اللجنة الت  يرشح نفسش فيها 
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 . أال يكو   مد  ومع  ليش أ  جزاة بالمعهد 

 حكم  ليش بعقوبة مقيدة للحرياة أو تقارر ىساقاط أو وماد  ضاويتش بأحاد مجاالس أال يكو  مد سبق ال
 االتحادات الط بية  أو لجانها . 

 (08مادة)

يتم انتخاب مجالس االتحادات و لجانها ف  مو د غايتش منتصد شهر ديسمبر م  كل  ام و يصدر مرار م  
أل   قل نتخاباات للمساتويات المختلفاة و ال يحارئيس اإلدارة المركزية المختد بتحديد الموا اد التفصايلية 

طالب اإلدالة بصاوتش ىال ى ا كاا  مقيادا بجاداول نااخبي  الطا ب و يحمال ىثباات شخصاية و ماا يفياد سادادة 
 رسوم االتحاد .

 (18مادة)

 ي  لهام حاق %  ل  األمال ما  الطا ب الا 50يشترط لصحة االنتخاب ف  لجا  اتحاد ط ب المعهد حضور 
االنتخااب فااو ا لاام يكتمال العاادد تلجاال االنتخاباات لمو ااد آخاار فاا  خا ل ث ثااة أيااام  لا  األكثاار و فاا  هاا ة 

%  لا  األماال ما  الناااخبي  فاو ا لاام يكتمال العاادد ها ة الماارة  20الحالاة يشاترط لصااحة االنتخاباات حضااور 
 يستبعد تمثيل كل طلبة الفرمة الت  لم يكتمل نصاب ناخبيها .

 (28ة)ماد

ى ا تع ر تكوي  مجلاس اتحااد طا ب المعهاد للسابب الساابق يعاي   مياد المعهاد مجلساا الدارة شائو  االتحااد 
 يضم  ناصر م  الط ب المتفومي  ف  الدراسة و ف  نشاط  االتحاد مم  تتوافر فيهم شروط الترشيح .   

 (83مادة)

و الاد وة ىلاى  االنعقااد و ىدارة الجلساااااة و  يختد رائد مجلس االتحااد أو لجنتاش بتحضاير جادول األ ماال -
 متابعة تنفي  القرارات .

و يقاااوم بتبلياااغ القااارارات ىلاااى  مياااد المعهاااد أو رئااايس  اإلدارة المركزياااة المخاااتد بحساااب األحاااوال فاااور   -
 صدورها.
 (84مادة)

وز أ  توماع  لا   ضاو مع  ادم اإلخا ل بالعقوباات الجنائياة و العقوباات التأديبياة الاواردة بها ة ال ئحاة يجا
االتحاد ال   تثبت  ليش مخالفة القوا د المنيمة ل تحادات الط بية أو التقاليد المر ية أو اإلخ ل بسمعة 

التاليقة   و  إحقدى العقوبقاتاالتحاد أو اإلضرار بمصاالحش أو فقادا  شارط الخلاق القاويم و حسا  السامعة , 

 :  ذلك بعد التحقيق و سماع األنوال (
 العضو عن ممارسة أنشطة االتحاد لمدة أقصاها شهران .و قف  -1

 .ىسقاط العضوية م  مجلس االتحاداو لجانش  -2

 0ىسقاط العضوية م  االتحاد لمدة سنة  -3
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و يكو  توميع العقوبة األولى بقرار م   ميد المعهد و يكو  توميع العقوبتي  الثانية و الثالثة بقرار م   -
 0مجلس تأديب الط ب 

 (85مادة)

التصرد  زيكو  التحادات ط ب المعهد الئحة مالية و ىدارية تصدر بقرار م  وزير التعليم العال  و ال يجو 
ف  أموال االتحاد ىال ف  أغراضش بناة  ل  شيكات تومع م  رائد االتحاد   توميع أول ( وم  أمي  صاندوق 

جميااع التصاارفات الماليااة  المجلااس المخااتد   توميااع ثااا  ( و يكااو  أمااي  صااندوق المجلااس مساائوال  اا 
 وتعتبر أموال االتحاد أمواال  امة .

  جنيااة  1.500يحصاال ماا  كاال طالااب ماا  طاا ب المعاهااد الفنيااة رساام اشااتراك ساانو  فااى اإلتحاااد ماادرة 
 وخمسمائة مليم (

واليجوز اإل فااة ما  ها ا الرسام , ويحصال فاى الشاهر األول ما  بداياة العاام الدراسا  وتتكاو  ايارادات كال 
م  اتحادات المعاهد م  رسوم اإلتحاد وم  اإل انات التى تمنحها الوزارة أو الدولة وم  الهباات التا   اتحاد

 يقبلها المجلس بموافقة رئيس اإلدارة المركزية المختد . 
وال يجااوز التصاارد فااى أمااوال اإلتحاااد اال فااى أغراضااة وبناااة  لاا  شاايكات تومااع ماا  رائااد مجلااس اإلتحاااد 

( وم  أمي  صاندوق مجلاس اإلتحااد المخاتد   تومياع ثاا ( ويكاو  أماي  صاندوق  المختد   توميع أول
 المجلس مسئوال    جميع التصرفات المالية , وتعتبر أموال اإلتحادات الط بية أمواال  امة . 

 ىل للمحاسبات تقارير دورية    مراجعة التصرفات المال  ل تحادات الط بية ترسل  ويقدم الجهاز المركز 
 لس اإلتحاد المختد ومدير المعهد ورئيس اإلدارة المركزية المختد .مج

و ل  الجهات الت  رفعت اليها التقارير فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات اإلبا    نهاا الا  الجهاات 
 المختصة واتخا  اإلجراةات التأديبية ال زمة .

تامى التحاد المعهد وتقديم تقريار  ناش الا  مجلاس ويعي  مدير المعهد أحد المحاسبي  لمراجعة الحساب الخ
 اإلتحاد وال  رئيس اإلدارة المركزية المختد.

 (86مادة)

ال يجوز ىمامة تنييمات أو تشكي ت  ل  أساس فئو  أو سياس  أو  قائد  بالمعاهاد أو وحاداتها كماا ال  -
 0فئو  أو  قائد   يجوز تنييم أ  نشاط لمجالس االتحادات أو لجانها أو باسمها  ل  أساس

 و يجب الحصول  ل  موافقة  ميد المعهد  ل  ىمامة الندوات أو المحاضرات أو الملتمرات -
أو المعااارض و  ل  د وة المتحدثي  م  خار  المعهد و ف  الحالاة األخيارة توجاش الاد وة ىلاى المتحادثي     

 م   ميد المعهد .
 اتحادات الط ب أو لجانش ى ا كا  مخالفا للقواني   و يبطل كل مرار يصدر    أ  مجلس م  مجالس -
 أو اللوائح و يومد كل اثر لش    
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 يحق لعميد المعهد ىيقاد أ  مرار يصدر م  مجالس االتحادات الط بية أو لجانها يكو  مخالفا للتقاليد  -
 0النيمو    

 (87مادة)

قا لما تقررة الوزارة و ال يجوز اإل فااة ما   أ( يحصل م  كل ط ب المعهد رسم اشتراك سنو  ف  االتحاد طب
ه ا الرسم و يحصل ف  الشهر األول م  بداية العام الدراسا  و تتكاو  ىيارادات اتحااد المعهاد ما  رساوم 
االتحاد و م  اإل انات الت  تمنحها الوزارة أو الدولة و م  الهباات التا  يقبلهاا المجلاس بموافقاة رئايس 

 اإلدارة المركزية المختد .
يقدم الجهاز المركز  للمحاسبات تقارير دورية    مراجعة التصرفات المالية ل تحاادات الط بياة  ترسال  (ب 

 ىلى مجلس االتحاد المختد و مدير المعهد و رئيس اإلدارة المركزية المختد 
هااا ىلااى (  لاا  الجهااات التاا  رفعاات ىليهااا التقااارير فاا  حالااة ثبااوت جاارائم جنائيااة أو مخالفااات اإلباا    ن  

 0الجهات المختصة و اتخا  اإلجراةات التأديبية ال زمة 
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 نظام تأديب الطالب: الباب السابع

 (88مادة)

يخضع الط ب المقيدي  بالمعهد والطا ب المارخد لهام لتأدياة االمتحاا  ما  الخاار  للنياام التاأديب  المباي  
 0فيما بعد

 (89مادة)

 : تعتبر علي األخص مخالفات تأديبية - 
األ مال المخلة بنيام المعهد أو تعطيل الدراسة أو التحريض  ليش وك لك االمتناع المدبر    حضور  -1

 0الدروس والمحاضرات وغيرها الت  تقض  اللوائح الموايبة  ليها
 0 شكل فعل مخل بالشرد والكرامة أو مخل بحس  السير والسلوك داخل المعهد أو خارج -2

 0حا  أو الهدوة الواجب لش وكل غش ف  االمتحا  أو الشروع فيشكل ىخ ل بنيام االمت -3

 0الجامعية أو تبديدها بكل ىت د للمنشآت أو األجهزة أو المواد أو الكت -4

 0كل تنييم بالمعهد واالشتراك فيش دو  ترخيد سابق م  ىدارة المعهد  -5

  0  ىخطار سابق م   ميد المعهدتوزيع النشرات أو ىصدار جرائد حائط بالمعهد وجمع توميعات دو -6

 0اال تصام داخل مبان  المعهد واالشتراك ف  مياهرات مخالفة للنيام العام واآلداب والليامة -7

 (90مادة)

كل طالب يضبط متلبسا بالغش ف  االمتحا  أو الشروع فيش باستخدام ىحد  وسائل الغش يتم ىلغاة  -أ
حرمانش م  دخول بام  المواد  المقررات(التالية وا تبارة راسبا امتحا  المادة   المقرر( ال   ضبط فيش و 

أما  0ف  جميع المواد الت  سبق تأدية االمتحا  فيها ل ات الفصل الدراس  فقط مع ىحالتش للجنة التأديب
ف  األحوال االخر  فيبطل االمتحا  بقرار م  مجلس التأديب او مجلس ىدارة المعهد ويترتب  لية بط   

 العلمية ا ا كانت مد منحت للطالب مبل كشد وامعة الغش. الدرجة
 (91مادة)

 الت  تومع  ل  الط ب ه :  ةالعقوبات التأديبي
 0التنبيش شفاهش أو كتابة  -1
 0اإلن ار -2

 0الحرما  م  حضور دروس المقررات لمدة ال تجاوز الشهر -3

 0الفصل م  المعهد مدة ال تجاوز الشهر -4

 الطالب المقرر أو أكثر .ىلغاة امتحا   -5
 0الفصل م  المعهد لمدة  ام أو اكثر -6

 0رالحرما  م  تأدية االمتحا  ف  جميع المواد لمدة سنة أو اكث -7
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الفصل النهائ  م  المعهد ويترتب  ليش ىلغاة ميد الطالب بالمعهد وحرمانش م  التقدم ل متحا  ويبلغ  -8
 0ه ا القرار للمعاهد االخر 

الدارة المعهد ى    القرار الصاادر بالعقوباة التأديبياة داخال المعهاد ويجاب ىبا   القارار ىلاى ولا   ويجوز -د 
 0أمر الطالب

 0وتحفي القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية داخل المعهد  دا التنبيش الشفه  ف  ملد الطالب
سنوات  ل  األمل 3النهائ  بعد مض  لوزير التعليم العال  أ  يعيد النير ف  القرار الصادر  بالفصل  -ها

 0م  تاريخ صدور القرار
 (92مادة)

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات 

 

  -: الحدود الموضحة لكل منهم أ( ألحد األطراد التالية سلطة توميع العقاب  لى الط ب ف  
ة ف  المادة السابقة  ما أ ضاة هيئة التدريس بالمعهد ولهم توميع العقوبتي  األولى والثانية الوارد -1

  0يقع م  الط ب أثناة الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية واألنشطة المختلفة
 0 ميد المعهد أو الوكيل المختد ولش توميع العقوبات األربع األولى المبينة ف  المادة السابقش -2

بالمادة السابقة  دا العقوبة رئيس اإلدارة المركزية المختد لش توميع جميع العقوبات المبينة  -3
األخيرة و لك بالنسبة للمعاهد المتوسطة الحكومية و لك بعد اخ  رأ  ىدارة المعهد ولش ا  يمنع الطالب 

 المحال ال  مجلس التأديب م  دخول المعهد وملحقاتش حتى اليوم المحدد لمحاكمتش.
 0مجلس التأديب ولش توميع جميع العقوبات -4

حالاة  ف  أ  اضطراب أو ىخ ل بالنيام يتسبب  نش  دم انتيام الدراسة أو االمتحا  أو  ب( ف  حالة حدوث
التهديااد باا لك يتااول   ميااد المعهااد االختصاصااات المخولااة لمجلااس التأديااب وا  يعتماادها رئاايس اإلدارة 
المركزية المختد  ل  أ  يعرض األمر خ ل أسبو ي  ما  تااريخ تومياع العقوباة  لا  مجلاس التأدياب 

 0ى ا كانت بالفصل النهائ  م  المعهد و لك بالنير ف  تأييد العقوبة أو ىلغائها أو تعديلها
( اال بعاد التحقياق ماع الطالاب 87( وماا بعادة ما  الماادة  4# ال تومع  قوبة م  العقوبات الواردة ف  البناد  

لتحقياق ساقط حقاة فا  ا هو منسوب اليش, فا ا لام يحضار فا  المو اد المحادد لمكتابة و سماع اموالش في
 سماع اموالش.

 (93مادة)

( تكو  نهائية ومع  لاك 87القرارات الت  تصدر م  الهيئات المختصة بتوميع العقوبات التأديبية وفقا المادة  
الا   ى  ناشو لاك خا ل اسابوع ما  تااريخ  التأديابيجوز المعارضة ف  القارار الصاادر غيابياا اماام مجلاس 

او ولا   الطالاب الا  شاخد أ لا تبر القارار حضاوريًا ا ا كاا  طلاب الحضاور ماد , ويعأمرةالطالب او ول  
 وتخلد    الحضور بغير   ر مقبول. أمرة
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 خمسااة  شاار يومااا( ماا  تاااريخ 15التأديااب بطلااب يقاادم لعميااد المعهااد خاا ل مجلااس يجااوز الااتيلم ماا  ماارار  
 صدور القرار ولمجلس ىدارة المعهد أ  يلغ  العقوبة أو يخففها.

 (94ة)ماد

يشااكل مجلااس  التأديااب برئاسااة  ميااد المعهااد أو ماا  يقااوم مقامااش و ضااوية ث ثااة أ ضاااة ماا  مجلااس ىدارة 
 المعهد يكو  أحدهم م  أ ضاة هيئة التدريس .

 (95مادة)

 يجوز للطالب المحال لمجلس التأديب أ  يصطحب معش أحد المحامي  لحضور جلسات المجلس. 
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ئف وسلطة التعيين وهيكل األجور والبدالت الشهرية ألعضاء هيئة التدريس جدول بشروط شغل الوظاأوال:

 ومعاونيهم العاملون بالمعهد
 

 مسلسل
مسمى 

 الوظيفة
 شروط شغل الوظيفة

سلطة قرار 

 التعيين

 هيكل األجور و البدالت الشهرية

 الحد األعلى الحد األدنى
 10000 6000 ير التعليم العاليوز .أستاذ في احد التخصصات بالمعهد عميد المعهد 1

 8000 4000 وزير التعليم العالي .أستاذ مساعد علي األقل في أحد التخصصات بالمعهد وكيل المعهد 2

 8000 4000 مجلس اإلدارة .التنفيذية هوالئحت 1972( لسنة 49توفر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ) أستاذ 3

 6000 3000 مجلس اإلدارة .التنفيذية هوالئحت 1972( لسنة 49لمنصوص عليها في القانون رقم )توفر الشروط ا أستاذ مساعد 4

 4000 2000 مجلس اإلدارة .التنفيذية هوالئحت 1972( لسنة 49توفر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ) مدرس 5

6 
 مدرس مساعد

شروط اإلضافية التي الحصول علي الماجستير في مجال التخصص باإلضافة إلي ال

 .يحددها مجلس اإلدارة
 2000 600 مجلس اإلدارة

 1000 500 مجلس اإلدارة .تقدير جيد جداً علي األقل والشروط اإلضافية التي يحددها مجلس اإلدارة معيد 7

 

 

 (1ملحق رقم )
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لعاملين بالمعهد من جدول بشروط شغل الوظائف وسلطة التعيين وهيكل األجور والبدالت الشهرية لثانيا:

 0غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 شروط شغل الوظيفة مسمى الوظيفة م
 سلطة 

 قرار التعيين

 هيكل األجور و البدالت الشهرية

 األعلى الحد األدنى الحد

 ملهل جامع  مناسب أمي   ام المعهد  1
 1500 600 ارةمجلس اإلد سنش15خبرة  ملية سابقة ف  مجال العمل ال تقل    

 ملهل جامع  مناسب مدير ىدارة  2
 1000 500 مجلس اإلدارة سنوات8خبرة  ملية سابقة ف  مجال العمل ال تقل    

 ملهل جامع  مناسب رئيس مسم / وحدة 3
 750 400 مجلس اإلدارة سنوات5خبرة  ملية سابقة ف  مجال العمل ال تقل    

 –ر اياة شاباب  –تعلايم ىدار   –أخصائ  أول أو مشرد  مال   4
 مكتبات(

 ملهل جامع  مناسب
 600 350 مجلس اإلدارة سنوات3خبرة  ملية سابقة ف  مجال العمل ال تقل    

 –ر ايااة شااباب  –ىدار  تعلاايم  -أخصااائ  ثااان  أو مشاارد مال  5
 مكتبات(

ملهااال جاااامع  مناساااب حاااديث التخااار  أو ملهااال متوساااط وخبااارة  ملياااة ال تقااال  ااا  
 500 300 اإلدارةمجلس  سنوات5

 ملهل جامع  مناسب   مات  امة وسكرتارية واستقبال   6
 سنوات3خبرة  ملية سابقة ف  مجال العمل ال تقل     

 500 300 مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة أو م   ملهل فن  مناسب وخبرة  ملية مناسبة معامل( –مخاز   –فن    ورش  7
 500 200 يفوضش

مجلس اإلدارة أو م   خبرة  ملية مناسبة -شهادة محو األمية -رخصة ميادة سائقي  8
 500 250 يفوضش

مجلس اإلدارة أو م   خبرة  ملية مناسبة ف  مجال العمل –دبلوم أو ثانوية  امة  أفراد أم  9
 450 200 يفوضش

 شهادة محو األمية شهادة صحية   مال خدمات  10
 حس  الخلق واألمانة 

مجلس اإلدارة أو م  
 400 200 يفوضش

 رابعا :يراعى التالي : 

 عام  على التعيين اى عالوات سنوية ونسبتها.  رمالي  بعد مرو ميعتمد مجلس اإلدارة  في أول كل  عا -

 0ارة  في جلسته التالية%من األجر الشهري للعاملين بالمعهد وتعرض على مجلس اإلد20 زلعميد المعهد حق تقرير اجر اضافى لمن يبذل جهد غير عادى بنسبة ال تتجاو -

 0األجور و المرتبات والعالوات التي يستحقها العاملون بالمعهد ال تقل عن نظائرهم بالجهات الحكومية األخرى كحد أدنى  -

 .هذه الخبرةيضاف سنوات خبرة للعاملين مع بداية تعيينهم بحيث ال تزيد عن خمس سنوات من تاريخ التخرج )في نفس مجال العمل  ( مع تقديم مايفيد  -
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 وزارة التعليم العالي          

 جمعية النيل للعلوم والتكنولوجيا   

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 

 بكفر الشيخ
  

 

 

 

 

 

 " شئون الطا  "
 نبول ونيد الطا   -

 الدراسة واالمتحانات  -

 سجات المعهد -
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 (قبول وقيد الطالب)

 (  1مادة ) 

,يحدد وزير التعليم  فيما يخد مبول الط ب م1970( لسنة 52بالقانو  رمم  ( 40ىل   34واد  م  ًا  ل  المبناة -
بعد أخ  رأ  المجلس األ لى لشئو  المعاهد فى نهاية كل  ام جامع   دد الط ب م  أبناة جمهورية مصر العربية أو 

ام الجامع  التال  م  الحاصلي   ل  شهادة الثانوية غيرهم ال ي  يقبلو  فى كل معهد فى ضوة احتياجاتش فى الع
 العامة أو  ل  الشهادات المعادلة ونيام مبولهم .

 يكو  ترشيح الط ب للمعاهد    طريق مكتب تنسيق القبول ما لم يصدر مرار وزير التعليم بغير   لك .  -
 يشترط فى ميد الطالب فى غير معاهد الدراسات العليا :  -

  حاص   ل  شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكو  القبول بترتيب درجات النجاح أ  يكو -1 
ويقبل ك لك الحاصلو   ل  دبلوم المدارس الثانوية الفنية فى بعض المعاهد ووفقا للقوا د والشروط التى يحددها وزير 

 التعليم .
ص حيتش لمتابعة الدراسة وفقا للقوا د التى يحددها أ  يثبت الكشد الطب  خلوة م  األمراض المعدية و  -2 
 لشئو  المعاهد . األ لىالمجلس 
 أ  يكو  متفرغا للدراسة بالمعهد و لك وفقا ألحكام اللوائح الداخلية للمعاهد  -3 
 أ  يكو  محمود السيرة حس  السمعة .  -4 

 ( 2مادة ) 

يومعها مدير المعهد وتختم بخاتم المعهد ويجب تقديم يعطى كل طالب بطامة شخصية خاصة تلصق  ليها صورتش و  
 البطامة فى كل شأ  دراس  .  ةه 

أل  طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وبتأدية االمتحانات اال ى ا كا  يحمل  حوال يسم 
 بطامتش .

 هد .بالطريق ال   يحددة المع ة ل  كل طالب مقيد بأحد المعاهد أ  يثبت حضور  -
لش أ  يجمع بي  القيد فى معهد غير تابع  زللطالب أ  يقيد اسمش فى أكثر م  معهد فى ومت واحد وال يجو  زال يجو  -

للوزارة أو أ  كلية جامعية وال يجوز ى ادة ميد الطالب بأ  معهد للحصول  ل  شهادة سبق لش الحصول  ليها , كما ال 
   معهد مماثل .ى ادة ميدة للحصول  ل  شهادة أخر  م زيجو 

 ( 3المادة ) 

م 1970لسنة  52( م  القانو  رمم 41وفق القوا د الواردة بالمادة  يتم تحويل ونقل ميد الط ب فيما بي  المعاهد  -
 :  -ه  كالتال :و 



 وجيا بكفرالشيخوزارة التعليم العالي                                                                           المعهد العالي للهندسة والتكنول

                                                                                                                              

 الالئحة المالية واإلدارية

- 36 - 

  ل  النير فى تحويل الط ب المقيدي  بالفرمة األول  بي  المعاهد المتنايرة اال ا ا كا  الطالب حاص  زال يجو ( 1 
, ويتم التحويل بموافقة مدير   ىليشالقبول فى المعهد المطلوب التحويل  ىليشوصل  ال  الحد األدنى للمجموع 

  .المعهدي 

( يجوز النير فى تحويل الط ب المقيدي  بفرمة أ ل  م  الفرمة األول  بي  المعاهد المتنايرة ا ا وجدت يرود 2 
ك بموافقة مدير  المعهدي  . ويجوز فى ه ة الحالة ميد الطالب فى فرمة اجتما ية أو صحية تقتض  التحويل و ل

منايرة للفرمة التى كا  مقيدا بها مع تأدية االمتحانات ال زمة فى بعض المواد أو اإل فاة فى مواد أخر   ل  
الراسب حسب األحوال وطبقا لخطة الدراسة , وتحسب ضم  فرد  الرسوب المتاحة المدة التى مضاها الطالب 

 فى الفرمة التى ينقل ال  نييرها .

( يجوز نقل ميد الطالب المنقول ال  فرمة أ ل  م  الفرمة األول  بأ  م  الكليات الجامعية أو م  معهد ال  معهد 3 
غير مناير بشرط أ  يكو  حاص   ل  الحد األدنى لمجموع الدرجات ال   وصل اليش القبول فى المعهد المطلوب 

سنة حصولش  ل  الشهادة الثانوية أو السنة الجارية أيهما أفضل للطالب و لك بموافقة مدير   النقل اليش
 المعهدي  وفى ه ة الحالة يكو  ميد الطالب فى أول  فرق الدراسة بالمعهد . 

حية ( يجوز نقل ميد الط ب المفصولي  بغير الطريق التأديب  م  الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الص 4 
للحياة العسكرية بالمعاهد التى مدة الدراسة بها أربع سنوات مستجدي  بالفرمة األول  بشرط أ  يكو  الطالب 

ى  وجد سنة حصولة  ل  الثانوية العامة , وأ  يكو  تقديم طلب  –حاص   ل  المجموع الكل  والمواد الملهلة 
و فى السنة الدراسية ال حقة بها  ل  األكثر ا ا كا  اإللتحاق فى السنة الدراسية التى فصل الطالب خ لها أ

 فصلة مد تم بعد بدة الدراسة بالمعهد فى السنة السابقة  ل  تقدمش بطلب اإللتحاق . 

( يشترط فى جميع الحاالت السابقة أال يكو  الطالب المطلوب تحويلش او نقل ميدة مد استنف  فرد الرسوب وأال 5 
تاديب  كما يشترط تقديم طلب التحويل اليش مبل بدة الدراسة ويجوز لمجلس ىدارة  يكو  الطالب مد فصل لسبب

 المعهد  ند الضرورة القصو  مبل التحويل خ ل الشهر التال  لبدة الدراسة . 

 وفى جميع الحاالت يشرط مراجعة وموافقة رئيس اإلدارة المركزية المختد .

 : اهد العالية وفقا للقوا د اآلتيةنف وا مرات الرسوب فى الكليات والمعيجوز أ  يقبل بالمعاهد الط ب ال ي  است -
 أ( أ  يكو  الطالب مقيدأ فى الكلية أو المعهد العال  فى السنة الدراسية السابقة  ل  السنة التى يلتحق فيها بالمعهد 

. 
ل لتحاق بالمعهد فى  ام حصولش   ب( أ  يكو  حاص  فى الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  ل  مجموع يلهلش

  ل  تلك الشهادة أو فى  ام التحامش بالمعهد أيهما أفضل للطالب . 
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ويكو  التحاق هلالة الط ب بالسنة األول  مستجدي , و تقدم أوراق هلالة الط ب ىل  المعهد و يكو  مبولهم بقرار 
و بموافقة مجلس ىدارة المعهد بالنسبة للمعاهد  م  رئيس اإلدارة المركزية المختد بالنسبة للمعاهد الحكومية

 .وبموافقة اإلدارة المركزية المختصة الخاصة
 (  4مادة ) 

 يمنح وزير التعليم العال  درجة البكالوريوس ف  الهندسة والتكنولوجيا لخريج  المعهد 
 في أحد التخصصات التالية :

 الهندسة المعمارية . -
 .  انشاةات  الهندسة المدنية -
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية . -

 (5مادة )

 فى ىختصاد كل مسم م  األمسام الم كورة تدريس المواد اآلتية : يدخل 
 مسم الهندسة المعمارية : يقوم القسم بتدريس المواد اآلتية : - 1

تنفيا  مباانى  –نيرياات العماارة  –ر اإلنشاة المعمار  فاى اليال والمرئياات والمنياو  –تاريخ  مارة وفنو   –رسم معمار  
 –تخطايط ماد   –رسومات تنفي ياة  –تطبيقات هندسية  لى الحاسب  –التقنية وصنا ة البناة  –تصميم معمار   –

 امتصاااديات –تخطاايط  مرانااى وأمليمااى  ىدارة أ مااال البناااة  –مااواني  البناااة وتشااريعات  ماليااة  –تصااميمات تنفي يااة 
 المقررات اإلختيارية  –ومواصفات المشروع  قود وكميات  – المبان 

 مسم الهندسة المدنية : يقوم القسم بتدريس المواد اآلتية : – 2
ر   –ميكانيكااا التربااة واألساسااات  –هياادروليكا  –مساااحة  -خااواد ومقاومااة مااواد –نيريااات ىنشاااةات  –رساام هندسااى 

هندساة الطارق وهندساة  –أ مال الر   –ميم تص -جيوديسيا –منشآت معدنية  -خرسانة مسلحة –وهندسة زرا ية 
دارة المشرو ات  –المرور   –هندساة صاحية وبلاديات  –كبار  معدنية  -هندسة السكك الحديدية –امتصاد هندسى وا 

هندساة  –هندساة النقال  –ميكانيكاا اإلنشااةات  –منشآت خرسانية  –تطبيقات الحاسب اآللى فى الهندسة اإلنشائية 
 معمل هندسة مدنية . –الهندسة الوصفية  –مقاومة مواد متقدمة  –تقدمة جيوديسيا م -مطارات

 مسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية : يقوم القسم بتدريس المواد اآلتية : – 3
ئياة نيرياة المجااالت الكهربا –برمجيات الحاسب اآللى  –رياضة هندسية  –ىختبارات كهربائية  –نيرية الدوائر الكهربائية 

لكترونيااات –رساام كهربااى فنااى  – خااواد  –مياسااات كهربائيااة  –آالت كهربائيااة  –ىلكترونيااات  -هندسااة كهربيااة وا 
( 1مااو  كهربائيااة   –هندسااة كهربائيااة  –مياسااات ىلكترونيااة  –الماواد الكهربائيااة رياضاايات تحلياال الاادوائر الكهربائيااة 

نيريااة  –اة االمثاال وتطبيقاتهااا فااى نياام القااو  الكهربائيااة أساااليب األد –تحكاام آلااى  –هندسااة الجهااد الفااائق  –( 2, 
دوائار  –تحليال نيام  –نيام ىتصااالت  –تادريب  لغاات البرمجاة   –تحليال نيام القاو  الكهربائياة  –ونيم اإلتصااالت 

ى ىساتخدام حازم البارامت فا –تطبيقات الحاسب فاى الادوائر الكهربياة  –تطبيقات الحاسب فى اآلالت الكهربية  –رممية 
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 –هندساة الوماياة والقطاع  –تحليال شابكات القاو  الكهربياة  –محركاات كهربياة  –تطبيقات الطامة الجديدة والمتجاددة 
سااتخدام الطامااة  -تصااميم األالت الكهربيااة –المشااروع  –الااتحكم فااى نياام القااو  الكهربيااة  ىلكترونيااات  –تحوياال وا 

نتشاار موجاات  –ت الكترونية ىختبارا –اإلتصاالت الرممية  –نيرية اتصاالت  –صنا ية  تصاميم الادوائر  –هوائيات وا 
آآلت متغيارة السار ة  –ىمتصااديات الطاماة الكهربياة  –دوائار ىلكترونياة  –هندسة تموجات متناهية الصاغر  –الرممية 

ياة تخطايط وتصاميم نيام القاو  الكهرب –اإلستقرار الديناميكى للشابكات الكهربياة  –جهد فائق  –المحركات الخطية  –
 –أساااليب األداة األمثاال  –الااتحكم فااى القااو  الكهربيااة  –تطبيقااات هندسااة الجهااد العااالى  –نياام الااتحكم الصاانا ى  –

 –التأثيرات البيولوجياة لانيم القاو  الكهربياة  -(PLCالمتحكمات المنطقية المبرمجة    –التحكم فى االآلت الكهربية 
تحليال وتصاميم نيام الاتحكم  –تحليال وتصاميم نيام الاتحكم ال خطياة  –ىستخدام حزم البرامت فى الادوائر اإللكترونياة 

هندسااة صااوتيات  –هندسااة صااوتيات  تصااميم الاادوائر اإللكترونيااة بمسااا دة الكمبيااوتر  –دوائاار ىتصاااالت  –الخطيااة 
ات شاابك –أنيمااة اإلتصاااالت باأللياااد الصاانا ية  –تكنولوجيااا الصاانا ات اإللكترونيااة  –هندسااة ىلكترونيااة  –ولياازر 
  . خواد المواد الكهربائية –كهربية 

 (6مادة )

تبااي  ال ئحااة العلميااة المرفقااة بيااا  بأسااماة المقااررات الدراسااية لكاال فرمااة دراسااية  مااع بيااا  المحتااو  العلماا  لكاال مقاارر 
 والتماااري  لكاال مقاارر والاادرجات العيماا  ةدراساا  وأيضااا بيااا  باازم  المحاضاارات النيريااة والاادروس العمليااة والتطبيقياا

 والصغر  لكل مادة والمجموع الكلى لكل فرمة دراسية وزم  امتحا  كل مقرر بكل فصل دراس .
 ( 7مادة) 

تادريبًا داخلياًا وميادانيًا لمادة أربعاة  –تحت ىشراد أ ضاة هيئة التادريس  –يلد  ط ب المعهد بالفرق المختلفة 
( سا ة أسبو يًا  قب امتحا  الفصل الدراسا    ث ثو 30أسابيع طبقًا للخطة المعتمدة م  مجلس اإلدارة بوامع 

الثان  وتشكل لجا  متخصصة ما  أ ضااة هيئاة التادريس لعقاد جلساات منامشاة شافوية لتقيايم الطا ب فا  ها ا 
  لى النحو التال  : التدريب و لك 

فاارق بوضااع خطااة التاادريب لل –أو ماا  يكلفااش  ميااد المعهااد  –يقااوم وكياال المعهااد لشاائو  التعلاايم والطاا ب  -1
 المختلفة وا تمادها م  مجلس ىدارة المعهد .  

 يلد  ط ب الفرمة اإل دادية التدريب ف  مادة الرسم الهندسى واإلسقاط . -2
يلد  ط ب الفرمة األولى باألمسام العلمية المختلفة تادريبًا داخلياًا فا  معامال المعهاد أو معامال خارجياة فا   -3

 مجال التخصد.
 الثانية باألمسام العلمية المختلفة تدريبًا ميدانيًا ف  مجال التخصد .يلد  ط ب الفرمة  -4
يلد  ط ب الفرمة الثالثة باألمسام العلمية المختلفة تدريبًا ميدانيًا ف  مجال التخصد  لى أ  يقوم الطالاب  -5

 ( .بتقديم تقرير  لم  يكو  تمهيدًا لمشروع التخر  المقترح بالفرمة الرابعة   البكالوريوس 
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 ( 8المادة ) 

يلد  الط ب الوافدو  الرسوم اإلضافية ورسوم القيد والمصروفات السنوية التى يقررها وزيار التعلايم بالعملاة   -
التى يحددها  ل  أساس سعر العملة ومت السداد ويشترط ا  تكو  ه ة العملة مابلاة للتحويال وتساتخدم  ةاألجنبي

( دك  للئحةكا للفيذيذيكا لااك يو  60وذلك  بقاك ل لادك )    تعليمياة بالمعاهاد,حصيلة ه ة الرسوم فى تحسي  الخدماة ال
 .  70لسيا  52

 ( 9المادة ) 

 يجوز ى ادة ميد الطالب فى الحاالت اآلتية : 
 ( الطالب المستجد ال   لم يستكمل ىجراةات ميدة لع ر مقبول.1 
 ( الطالب ال   سحب أورامش وهو مقيد بالمعهد ومدم   را.2 
 ( الطالب ال   لم يتقدم لمكتب التنسيق فى سنة حصولش  ل  الثانوية العامة لع ر مقبول .3 

ويكو  القيد أو ى ادة القيد بقرار م  رئيس اإلدارة المركزية المختد بموافقة مجلس ادارة المعهد  لا  حساب  
 .70لسنة  52( م  ال ئحة التنفي ية للقانو  44و لك طبقًا للمادة   لاألحوا

 (  10لمادة ) ا

تحصل الرسوم مقابل الخدمات الخاصة م  الط ب ال ي  يلدو  الخدماة اإللزامياة وتحفاي أمااكنهم الدراساية  ال -
فاى نهاياة العاام يحصال مانهم رساوم  االمتحاا بالمعاهد طوال فترة التجنيد  ل  انش فاى حالاة الساماح لهام بتأدياة 

 .70لسنة  52  ال ئحة التنفي ية للقانو  ( م57االمتحا  المقررة, و لك طبقًا للمادة  
ال تحصل الرسوم المقررة م  الطا ب الا ي  توافاق الاوزارة تأجيال ميادهم بالمعاهاد ألساباب يقررهاا مجلاس ىدارة  -

( 58المعهد ويوافق  ليها رئيس اإلدارة المركزية المختد لحي   ودتهم وانتيامهم بالدراسة, و لك طبقًا للماادة  
 .70لسنة  52التنفي ية للقانو  م  ال ئحة 

الط ب المتخلفو  يلدو  رسم التأمي  ضد الحوادث وفى حالة رسوبهم يطاالبو  بساداد بقياة الرساوم المقاررة,  -
 . 70لسنة  52( م  ال ئحة التنفي ية للقانو  59و لك طبقًا للمادة  
 (  11المادة ) 

 دراسية م  مسئول  شئو  الط ب ويرا ى أ  تكو  :  تحرر كشود رصد الدرجات   الكنترول شيت ( بكل فرمة
شاملة أسماة جميع الط ب والطالبات ال ي  لهم حق القيد مانوناا بالفرماة وأ  يكاو  جمياع المادر  أسامائهم  -1

مستوفو  لشروط القيد بالمعهد سواة م  حيث القبول بالمعهد أو م  حياث اساتكمال شاروط القياد ما  تومياع 
واسااتيفاة وتحديااد مومااد الطاا ب المصااريي   –المسااتجدي  وسااداد المصااروفات الدراسااية  الكشااد الطباا   لااى
 ال كور م  التجنيد . 

ترا ى الدمة الكاملة ف  تحرير وتدوي  اسم كل طالب وطالبة بحيث تكاو  ما  واماع شاهادة ماي د الطالاب أو  -2
 الطالبة الموجودة بملفش .
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 ألبجدية ويعطى رمم جلوس مسلسل للط ب . يرا ى ترتيب األسماة طبقًا للحرود ا -3

 تتم مراجعة الكشود وتسلم للسيد األستا  الدكتور رئيس كنترول الفرمة الدراسية .  -4
 (  12المادة ) 

 إيقاف القيد

 او ما ات البحث والتدريب و ا مال الورشالعملية تمتابعة الدروس واالشتراك ف  التمرينا الط بيجب  ل  
ل ئحة الداخلية ولمجلس ىدارة المعهد ا  يحرم الطالب م  التقدم ل متحا  كلاش أو بعاض الماواد وفقا ألحكام ا

ف   اى ا رأ  أ  موايبتش غير مرضية طبقا ألحكام ال ئحة الداخلية للمعهد وف  ه ة الحالة يعتبر الطالب راسب
 .المقررات الت  حرم م  التقدم ل متحا  فيها

بع ر مقبول سنتي  ى ا تقدم  وال تزيد    أ  يومد ميد الطالب لمدة سنة دراسية  دالمعه يجوز لمجلس ىدارةو 
مد ها ة المادة بحاد أمصا  ضاعد مادة الدراساة المركزية  اإلدارةيمنعش م  االنتيام ف  الدراسة ويجوز لرئيس 

 بالمعهد  ند الضرورة القصو .

 (  13المادة ) 

ــا    -  رعايــة الطــــ

وحاادة طبيااة تشاامل  لااى  يااادة ماازودة باألدويااة واألدوات ال زمااش ل سااعافات األوليااة والتعاماال ينشااأ بالمعهااد   -
 السريع مع الجروح والكسور وحاالت اإلغماة وغيرها .

 0يتم ى داد الئحة لع   الط ب تعتمد م  السيد األستا  الدكتور/ وزير التعليم العال   -
بحيااث يسااتفيد الطاا ب ماا  صااندوق التكافاال االجتمااا   طبقااا ل ئحااة يااتم تقااديم الر ايااة االجتما يااة للطاا ب  -

  تنقل الا  بااب مباول 0المعتمدة م  وزير التعليم العال  لصناديق التكافل االجتما   بالمعاهد العالية الخاصة
 الط ب((
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 الدراسة واالمتحانات

 (  14مادة ) 

 : ألنسام العلمية التاليةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد علي ا -
 مسم الهندسة المعمارية . -1

 شعبة  امة ا تباراً م  الفرمة األولى وحتى الفرمة الرابعة   البكالوريوس(  -  
 مسم الهندسة المدنية . -2

  ام بالفرمتي  األولى والثانية ثم يتخصد الط ب   ىنشاةات   بالفرمتي  الثالثة والرابعة . -  
 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية :  مسم هندسة -3

  ام بالفرق األولى والثانية والثالثة ثم يتشعب بالفرمة الرابعة ىلى  -  
 اإللكترونيات واالتصاالت .هندسة تخصد  -أ
 تحكم .الحاسبات و ال هندسة تخصد -ب     

الب م  مقررات اختيارية ( طبقًا لما يدرسش الط   أو أويتحدد التحاق الط ب بكل م  التخصصي     -  
 وتخصصية واردة بال ئحة العلمية . 

 (  15مادة ) 

سنوات ( يمنح م  يجتازها بنجاح طبقًا ل ئحة  4مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية   سنة ى دادية +  -
 درجة البكالوريوس ف  أحد فروع التخصد . –الداخلية 

 ( : 16مادة ) 

االمتحاا  بينهماا  مادة أسابو اً بماا فيهاا 17فقاً لنيام الفصلي  الدراسيي  , ومدة كل فصل دراس  ا تتم الدراسة بالمعهد و 
أجااازة نصااد العااام الدراساا  لماادة أساابو ي  , وتحاادد ال ئحااة المرفقااة بيااا  المااواد الدراسااية بكاال فرمااة و اادد سااا ات 

يجاب . وومدة وزما  االمتحاناات التحريرياة –دة المحاضرات النيرية والعملية والحد األدنى للنجاح ومجموع درجات كل ما
العملياة والتادريب وفقاا ألحكاام ال ئحاة الداخلياة ولمجلاس  تمتابعة الدروس واالشاتراك فا  التمريناا  ل  الطالب

المعهااد ا  يحاارم الطالااب ماا  التقاادم ل متحااا  كلااش أو بعااض المااواد ى ا رأ  أ  موايبتااش غياار مرضااية طبقااا ىدارة 
الداخلية للمعهد وف  ه ة الحالة يعتبر الطالب راسب ف  المقررات الت  حرم ما  التقادم ل متحاا   ألحكام ال ئحة

يجاوز لمجلاس و   -لا لك,, اال ا ا مدم الطالب  ا را يقبلاش مجلاس ادارة المعهاد طبقاًا للاوائح والانيم المنيماة فيها
بعاا ر مقبااول يمنعااش ماا  ي  ى ا تقاادم ساانت وال تزيااد  اا  أ  يومااد ميااد الطالااب لماادة ساانة دراسااية  المعهااد ىدارة

مد ه ة المدة بحد أمص  ضعد مدة الدراسة  للتعليم الخاد ويجوز لرئيس اإلدارة المركزية,االنتيام ف  الدراسة 
 بالمعهد  ند الضرورة القصو .
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 ( 17المادة ) 

مجلس القسم المختد   ل  ط ب الفرمة الرابعة   البكالوريوس ( ى داد مشروع التخر  بناةًا  ل  ما يقررة -
 م  موضو ات ويحدد مجلس ىدارة المعهد بناةا  ل  امتراح مجالس األمسام العلمية المختصة 

فترة ىضافية ف  حدود أربع أسابيع للمشروع بعد االمتحا  التحرير   قب امتحانات الفصل الدراس  الثان  ويعتمد 
 0وشفهيا تشكيل لجا  لتقييم المشاريع المقدمة م  الط ب  مليا 

ط ب الفرمة النهائية   البكالوريوس( ال ي  يرسبو  ف  مادة   المشروع  يعتبرو  بامو  ل  ادة ف  السنة  -
الدراسية التالية ويتقرر  ليهم ى داد المشروع مرة أخر  وال يمنحو  درجة البكالوريوس ىال بعد ى داد مشروع 

   0منح للطالب بحد أدن  مقبول تعتمدة لجا  تقييم المشروع طبقا للتقرير ال   ي
 ( 18المادة ) 

ال يجوز للطالب ا  يبق  بالفرمة الدراسية أكثر م  سنتي  دراسيتي  بالنسبة للمعاهد الت  مدة الدراسة بها أربع 
لمجلس ىدارة المعهد الترخيد للط ب ال ي  مضوا بفرمهم سنتي  ف  التقدم ىل   يجوزفسنوات دراسية, 
 ار  ف  السنة التالية ف  المقررات الت  رسبوا فيها و لك فيما  دا ط ب الفرمة األول .االمتحا  م  الخ

كما يجوز لمجلس ىدارة المعهد الترخيد لط ب الفرمة النهائية وما مبل النهائية ال ي  مضوا بفرمتهم سنتي   -
وبفرصتي  ىضافيتي  للتقدم التقدم ل متحا  م  الخار  ف  السنة التالية ف  المقررات الت  رسبوا فيها 

 ل متحا  م  الخار .
بالنسبة ىل  المعاهد ىل  تكو  مدة الدراسة بها خمس سنوات  ل  األمل, يعامل ط ب الفرمة الثانية بالمعاهد  -

الت  بها فرمة ى دادية وك لك ط ب الفرمة الثالثة بالمعاهد الت  ليس بها فرمة ى دادية معاملة ط ب الفرمة 
 نهائية.مبل ال

ا ا رسب ط ب الفرمة النهائية فيما ال يزيد  ل  نصد  دد مقررات ه ة الفرمة او ف  المقرر الواحد ف   -
و لك بصرد النير    المقررات المتخلفة م  فرق  -المعاهد الت  يدرس بها مقرر واحد ف  السنة النهائية

 سابقة رخد لش ف  االمتحا  حت  يتم نجاحش. 
 (  19المادة ) 

ط ب الفرمة النهائية البكالوريوس الراسبو  ف  مادة أو مادتي  سواة م  مواد الفرمة النهائية أو فرق  -
أدن  يعقد لهم ىمتحا  ف  شهر سبتمبر م  كل  ام فو ا تكرر رسوبهم يبقوا  ل  ادة ف  العام  الدراس  

ع الفصل الدراس  ال   تدرس فيش التال  فيما رسبوا فيش ويمنحو  فرد ل متحا  للمواد الراسبي  فيها م
تلك المواد حتى يتم نجاحهم فيها ويمنحو  درجة البكالوريوس طبقا لدور التخر  ال   يتم نجاحهم فيش  

 أو دور سبتمبر   . - دور يونيو
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 (  20المادة ) 

ح فيها ف  لمجلس ىدارة المعهد أ  يعف  الطالب ف  سنوات النقل م  االمتحا  ف  المواد الت  سبق أ  نج -
معهد  لم  آخر معترد بش م  وزارة التعليم العال .  وبالنسبة لمواد الفرمة النهائية  البكالوريوس( ف  يجوز 

 0اإل فاة م  أية مادة ويدرس الطالب جميع مواد الفرمة النهائية ويلد  االمتحا  فيها 
 (  21المادة ) 

بتعيي  رئيس  ام االمتحا   - ل   رض رئيس مطاع التعليميصدر سنويا مرار م  وزير التعليم العال  بناة  -1
( بالمعهد ويعتبر  ميد المعهد رئيسًا  امًا المتحانات النقل بش ويكو  رئيس  ام سالنهائ   البكالوريو 

  .االمتحانات مسئواًل مسئولية كاملة    تنييم جميع األ مال المتعلقة باالمتحا 
ة للمعاهد العالية الخاصة بوزارة التعليم العال  بيا  بأسماة الط ب المقيدي  يرسل المعهد ىلى اإلدارة العام -2

بكل فرمة دراسية والمسموح لهم تأدية االمتحا  و لك ف  كشود م  ث ث صور مبل بدة االمتحا  بشهر  ل  
 -ف  أداة االمتحا لمراجعتها للتأكد م  أحقية هلالة الط ب  سالبكالوريو  ةاألمل سواة ف  مرحلة النقل أو مرحل

خطار المعهد بصورة معتمدة م  الوزارة  اإلدارةوتقوم  الم كورة بعالية باستبعاد م  ليس لش حق أداة االمتحا  وا 
مبل بدة االمتحانات , وترسل صورة أخر  لرئيس  ام االمتحا  للعمل  ل  أساسها مع بقاة صورة باإلدارة العامة 

.  ل  أ  تكو  مرتبة حسب الحرود الهجائية ألسماة الط ب للمراجعة والمتابعةللمعاهد العالية الخاصة بالوزارة 
 ف  كل تقدير وتعل  ف  مكا  ياهر بالمعهد ولومت كاف  ل ط ع  ليها.

تعل  نتيجة امتحانات النقل بعد مراجعتها م  اإلدارة المختصة بوزارة التعليم العال  وا تمادها م  مجلس  -3
بعد ا تمادها م  وزير التعليم العال  بكشود مفصلة لكل  سامتحانات البكالوريو عل  نتيجة ىدارة المعهد كما ت

 م  الناجحي  بتقديراتهم والمتخلفي  مع  كر مواد التخلد والراسبي  مع  كر المواد الت  رسبوا فيها.
راس  ال تمادها كما نهاية الفصل الد تترسل ىل  وزارة التعليم العال  ف  كل فصل دراس  جداول امتحانا -4

 ترسل تشكيل لجا  االمتحانات وموائم الممتحني  والمصححي .
 –د بتحرير شهادات ملمتة لخريج  السنوات النهائية يومعها  ميد المعهد موضحًا بها  االسم هيقوم المع -5

 لخريجي  وتقوم اإلدارةكما يقوم المعهد بتحرير شهادات ل تقدير النجاح ف  كل مادة والتقدير العام( –دور التخر  
لنتيجة  العال  بمراجعتها وا تمادها ويحدد بها تاريخ منح الشهادات وتاريخ ا تماد وزير التعليم المختصة
 .االمتحا 

 (  22المادة ) 

 استخراج النتيجة
بعد االنتهاة م  أ مال االمتحانات والتصحيح يتم رصد الدرجات لكل طالب بكشود   الكنترول شيت(  -1

( ومجموع درجات  تحرير  –أ مال سنة  –ها الدرجات التفصيلية لكل مادة :   شفو / مل  يبي  ب
 . المادة والتقدير

 يتم ى داد كشود إل    النتيجة موضحًا بها تقدير كل مادة والتقدير العام للطالب والنسبة المئوية           -2
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باق  –ناجح بمادتي   –ناجح بمادة  –ول مقب –جيد  –جيد جدًا  –  سواة ناجح بتقدير  ام ممتاز  
 0ل  ادة......أخر  (

 
  -: وتعد ثاث نسخ من هذه الكشوف حيثو لك بنفس تسلسل رمم الجلوس بالكنترول شيت األصل  

 اإلدارة العامة للمعاهد العليا الخاصة .  –ترسل نسخة واحدة لوزارة التعليم العال  بالقاهرة  -أ     
   الط ب للعمل بها. نسخة لشئو -ب    

نسخة تحفي مع الكنترول شيت األصل  بمكتب السيد األستا  الدكتور وكيل المعهد لشئو  التعليم  -جا  
والط ب أو العميد وتومع جميع النسخ والكنترول شيت م  كافة األفراد ال ي  شاركوا  ف  استخراجش 

 تمادها م  مجلس اإلدارة وبحيث تشتمل  ل  بصورتش النهائية ويعتمد  لك م   ميد المعهد تمهيدًا ال
 نسخة ل      لى الط ب .

 (  23المادة ) 

 تقديرات نجاح الطا  ورسوبهم :

 يقدر نجاح الطالب ف  امتحا  كل فرمة م  فرق النقل بجميع الشعب بوحد  التقديرات التالية :  -أ
 % فأكثر م  مجموع الدرجات. 85ممتاز للحاصل  لى  -
 % م  مجموع الدرجات. 85% ىلى أمل م   75جدًا للحاصل  لى جيد  -
 % م  مجموع الدرجات. 75% ىلى أمل م   65جيد  للحاصل  لى  -
 % م  مجموع الدرجات. 65% ىلى أمل م   50مقبول للحاصل  لى  -

 يتحدد تقدير الطالب الراسب بأحد التقديري  التاليي  : -ب  
 % .50% ىل  امل م  30وع ضعيد للطالب الحاصل  ل  مجم -1
 0% م  مجموع الدرجات30ضعيد جدا للطالب الحاصل  ل  مجموع امل م   -2

 ى ا تضم  االمتحا  فى  احد المقررات امتحانا تحريريا واألخر شفهيا أو  مليا فا  تقدير الطالب فى ه ا  -جا
 االمتحا ويعتبر الطالب الغائب فى المقرر يتكو  م  متوسط تقديرات  االمتحا  التحرير  والشفو  والعمل  

 التحرير  غائبا فى امتحا  المقرر وال ترصد لش درجة فيش .
 ى ا تقدم الطالب بع ر يقبلش مجلس االدارة    فترة الغياب فيعتبر غيابش بع ر مقبول .   -د

 (  24المادة ) 

المادة  ل  أنهما مادة واحدة  ند المواد  ات المسم  الواحد ويدرس جزة منها بكل فصل دراس  يعامل جزئ   -
مواد التخلد وف  حالة نجاح الطالب ف  جزة م   المادة بأ  فصل دراس  فونش يعف  م  أداة  احتساب
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ف  الجزة ال   رسب فيش فقط وف  الفصل الدراس  ال   يدرس بش ه ا الجزة  االمتحا فيش  ويلد   االمتحا 
 بش ونجاحش    الحد األمصى لتقدير مقبول. االمتحا ة أدائش وال يزيد التقدير ال   يحصل  ليش ف  حال

 (  25المادة ) 

 النقل من فرنة إلي أخري

   مقرري   دينقل الطالب ىل  الفرمة األ لى ى ا نجح ف  جميع مواد الفرمة المقيد بها أو ى ا رسب فيما ال يزي -
 0  بام  المقرراتدراسيي  م  فرمتش أو م   فرق دراسية آدن  سابقة  مع نجاحش ف

الطالب الراسب ف  أكثر م  مقرري  دراسيي  يتقرر  ليش ى ادة العام الدراس  دراسة وامتحانا ف  مواد الرسوب  -
فقط و ليش متابعة الدراسة واالمتحانات الشفهية والعملية وامتحا  آخر العام آو آخر الفصل الدراس  مع فرمتش 

 الدراسية .
 (  26المادة ) 

 النهائي لطا  البكالوريوسالتقدير 

يحتساب التقاادير النهااائ  للطاا ب لدرجااة البكااالوريوس  لاا  أسااس مجمااوع الاادرجات لجميااع الساانوات الدراسااية  ماا   
أ داد  حتى الفرمة الرابعة( وينسب المجموع الحاصل  لياش الطالاب ىلا  المجماوع الكلا  لها ة السانوات  المجماوع 

 -يرات اآلتية طبقا لدرجاتش الحاصل  ليها:التراكم ( ويحصل الطالب  ل  التقد
  0% فأكثر م  المجموع التراكم 85تقدير  ام ممتاز للطالب ال   يحصل  ل   -

 0%م  المجموع التراكم 85% ىل  امل م  75تقدير  ام جيد جدا للطالب ال   يحصل  ل   -

 0التراكم  %م  المجموع75% ىل  امل م  65تقدير  ام جيد للطالب ال   يحصل  ل   -

 0%م  المجموع التراكم 65% ىل  امل م  50تقدير  ام مقبول للطالب ال   يحصل  ل   -
ويمنح الطالب مرتبة الشرد ى ا حصل  ل  تقدير  ام جيد جدًا  ل  األمل فا  جمياع سانوات الدراساة ماع  ادم   

  0سبق رسوبش ف  أ  مادة م  المواد الدراسية ف  جميع الفرق 
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 سجالت المعهد

  ( 27المادة ) 

تحفااي سااج ت المعهااد ال زمااة لتنياايم العماال فاا  النااواح  الفنيااة و الماليااة و اإلداريااة و المخزنااة طبقااًا 
للنمااا   التاا  تضااعها وزارة التعلاايم العااال  التاا  تضااعها للمعاهااد الحكوميااة  لاا  ا  تكااو  هاا ة السااج ت باللغااة 

البيانااات التاا  تقرهااا الااوزارة وتعتباار هاا ة السااج ت ماا  األوراق الرساامية العربيااة وتقيااد فاا  هاا ة السااج ت جميااع 
 وتكو  صفحاتها بأرمام مسلسلة ومختومة بخاتم جهاز التعليم الخاد بالوزارة  ل  صفحتها األول  و األخيرة.

ادة طبقًا للم -ويعد المعهد  ل  وجش الخصود السج ت و الملفات  والدفاتر الموضح بعد بالغة العربية 
  -م:1970( لسنة 52( م  القانو  رمم  138 
شااهادة المااي د واألوراق والمكاتبااات  –( ملااد خاااد لكاال طالااب مقيااد بالمعهااد ويشااتمل  لاا  طلااب االلتحاااق 1  

 المتعلقة بالطلب وتحفي ه ة الملفات مرتبة ومبوبة ف  مكا  خاد بالمعهد.
اسااة المقياادي  فيهااا و اادد ساان  مياادهم  فاا  كاال فرمااة ( سااجل لقيااد أحااوال الطاا ب وتكتااب أساامائهم وفاارق الدر 2 

وأحوالهم وأ ماارهم وتااريخ مياد كال مانهم ألول مارة بالمعهاد كماا يقياد باش أساماة أوليااة أماورهم ومهناتهم ومحاال 
ىمامتهم وتاريخ الفصل بالنسبة لكل طالب كما يحتفي جهاز التعليم الخاد بالوزارة ببطامات تسجيل طا ب المعهاد 

 ناتها مطابقة للبيانات الواردة ف  سج ت المعهد.وتكو  بيا
 ( سجل لقيد حضور الط ب و غيابهم.3 
( سجل خاد بنتائت امتحانات النقل لط ب المعهد ويتضم  أسماة الط ب ونتائت امتحاناتهم والتقديرات الت  4 

التعلاايم الخاااد بااالوزارة يحصاالو   ليهااا  فاا  هاا ة االمتحانااات وماادة مياادهم فاا  كاال فرمااة دراسااية ويحااتفي جهاااز 
 بسج ت نتائت االمتحانات النهائية .

( سجل ميد أحوال العاملي  بالمعهد ويكتب بش اسم العامال وتااريخ ماي دة ووييفتاش والشاهادات الحاصال  ليهاا 5 
رية وتاريخ تعيينش وجميع األ مال الت  توالها وتاريخها و أسباب تركش مجل  ملة و بياا  ماهيتاش ومكافأتاش الشاه

 و  واتش والجزاةات الت  مد تومع  ليش وتاريخها وأسبابها.
( ملد خاد لكل  امل م  العاملي  بالمعهد ويحفي فيش  قد استخدامش وصحيفة أحوالش ومسوغات تعيينش, و 6 

 تشمل:
المعاملة  شهادة المي د و الشهادات الدراسية الت  تلهلش للتعيي  وصحيفتش الجنائية وترشيح مكتب العمل وشهادة

العساكرية والتاارخيد باإلماماة واإل   بالعماال ما  وزارة الداخليااة بالنسابة لألجانااب وتارخيد وزارة الداخليااة لر ايااا 
جمهورية مصار العربياة بالعمال بالمعاهاد التابعاة لهيئاات أجنبياة وبياناات البطاماة الشخصاية أو العائلياة واألوراق 

 ش الفن  الخاصة بها.الخاصة بالكشد الطب , وصور تقارير التوجي
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  أما العاملي  ف  الحكومة والهيئات و الملسسات العامة والوحادات االمتصاادية التااع لهال المعاارو  او المنتادبو
بالمعهااد فيكتفاا  بااا  يحااتفي فاا  ملفاااتهم الفر يااة بصااورة ماا  ماارار اإل ااارة أو الناادب وصااحيفة األحااوال وصااورة 

 الخطابات المتعلقة بهم.
 دوات المعامل والمتاحد ومكتبة المعهد وأثاثش.( دفتر ميد أ7 
 ( دفتر ميد البريد الوارد و البريد الصادر.8 
 ( ملد تحفي بش صور المكاتبات الصادرة م  المعهد.9 
( ملد أو أكثر تحفي بش المكاتبات الواردة للمعهد وا  تستوف  ه ة المكاتبات التأشير  ليها بما تام نحاو كال 10 

 حفي المعتادة م  حيث الفهرسة و التبويب و خ فة.منها و يرا   ف  
 ( سجل غياب العاملي  وتأخيرهم.11 
( سج ت للتفتايش الفنا  واإلدار  والماال  وملفاات تحفاي فيهاا صاور تقاارير التفتايش حساب تااريخ ورودهاا 12 

مياة للتفتايش ويحتفي المعهد  ل  األخد بسجل تدو  فياش م حياات أ ضااة هيئاة التادريس ما  المعاهاد الحكو 
 ل  حس  سير الدراساة و تنفيا  الخطاط والنااهت الدراساية فا  حادود الساا ات المقاررة وتبلاغ الم حياات لجهااز 

 التعليم الخاد بالوزارة للمتابعة. 
 ( ملد تحفي بش منشورات الوزارة ومراراتها وتعليماتها مرتبة و مبوبة ومفهرسة. 13 
 متحانات سنة بسنة.( ملد تحفي بش مجمو ة م  أسئلة اال14 
 ( سجل للعيادة الطبية يقيد بش م حيات طبيب المعهد ونتائت زياراتش. 15 
( سااجل ىياارادات ومصااروفات المعهااد تخصااد الصاافحة األولاا  منااش لكتابااة الميزانيااة التقديريااة بحيااث تكااو  16 

 ومصروفاتش أواًل بأول. مشتملة  ل  جميع ىيرادات المعهد ومصروفاتش  ل  أ  يقيد بالسجل ىيرادات المعهد 
 وف  نهاية العام الدراس  يقيد ف  السجل الم كور الحساب الختام  إليرادات ومصروفات المعهد.  

(  دفاتر متحص ت بأرماام مسلسالة ىحاداها لتحصايل المصاروفات  اصال وصاورة( ماع اساتعمال ورق كرباو  17 
 تزع منش.   الوجهي  ويرا   أ  يكو  األصل ثابتًا بالدفتر وال ين

(ملفااات تشاامل مسااتندات الصاارد مرتبااة حسااب تااواريخ صاارفها بأرمااام مسلساالة وتحفااي نسااخة ماا  تقرياار 18 
 المحاسب القانون  للحساب الختام  ى ا جاوزت ميزانية المعهد ث ثة آالد جنيش ف  السنة.

ات بحياث يمكا  (دفتر حساب المصروفات موضحا بش اإليدا ات بحساب المعهد والصارد والمساحوبات بشايك19 
 مطابقة الرصيد النقد  الموجود بالصرد  ل  رصيد حساب المعهد بالدفاتر الم كورة ف  أ  ومت.
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  ( 28المادة ) 

 87لسنة  1088والئحة المعاهد الصادرة بالقرار الوزار   70لسنة  52تم تطبيق أحكام المواد الواردة بالقانو  
 يما لم يرد بش ند به ة ال ئحة.والقرارات الوزارية المعدلة  ل  المعهد ف
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 وزارة التعليم العالي          
 المعهد العالي للهندسة ولتكنولوجيا 

 بكفرالشيخ            
               

 

 

 

 

 

 جداول ومحتوى

 المناهج العلمية

 والمقررات الدراسية             

 ) مرحلة البكالوريوس (                                 
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 بالمعهد  لألقسام الكوديالرمز 

 

 الرمز القسم أو الشعبة م

 عام كيمياء ( -فيزياء -: ) رياضيات   عام 1

 انس المواد اإلنسانية 2

3 

 

 هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

  االتصاالتواإللكترونيات هندسة  -

 والتحكم هندسة الحاسبات -

 هندسة قوي كهربية  -

 

 هتص

 هحس

 هكق

4 

 

 يةالهندسة المدن  

 الهندسة اإلنشائية -

 هندسة الري والهيدروليكا -

 عامة أشغالهندسة  -

 

 هدن

 هدر

 هدش

5 

 

 الهندسة المعمارية  

 تخطيط عمراني -

 تصميم معماري -

 

 هتع

 همع

 ميك الهندسة الميكانيكية 6

 

 (1جدول رقم )
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 مدلوالت أرقام المقررات 

 

المستخدمة ساابقاً بالجادول القسم القائم بتدريس المقرر طبقاً للرموز  ر الييتكون مدلول كل مقرر من رمز ورقم . الرمز يشي
 (   1 رقم )

ويتكون رقم كل مقرر من أربعة خانات ، حيث يشير  الرقم الموجاود فاك كال خاناة الاي معناك معاين فاك مادلول رقام المقارر ، 
  -وذلك علي النحو التالي :

 

 :  اآلالفخانة  -1
 

 اآلالف فك رقم المقرر الي الفرقة الدراسية ، وذلك كاآلتي : خانة يرمز الرقم الموجود فك  
  0 xxx    الفرقة اإلعدادية 
  1 xxx         الفرقة األولي 
  2 xxx    الفرقة الثانية 
  3 xxx    الفرقة الثالثة 
  4 xxx   الفرقة الرابعة 

 

 خانة المئات :  -2
 

فصلين دراسيين  في أوكون المقرر يدرس في فصل واحد  إلكالمقرر رقم  خانة المئات  في فييرمز الرقم الموجود  
  : كاآلتيوذلك نهاية الفصل الدراسي الثاني ،  فينهاية كل فصل دراسي أو عقد امتحان واحد  فيوكذلك حالة عقد امتحان 

 X0xx   دراسي (نهاية كل فصل  في) بمعدل امتحان دراسيين مع عقد امتحانين للمقرر فصلين فييدرس المقرر 
 X1xx   نهايته  فيفي الفصل األول  فقط مع عقد امتحان   يدرس المقرر 
 X2xx    نهايته فيفقط مع عقد امتحان   الثانييدرس المقرر  في الفصل 
 X3xx  فصلين دراسيين مع عقد امتحان واحد فك نهاية الفصل الدراسي الثاني .  فييدرس المقرر 

 

 والعشرات :  داآلحاخانتا  -3
 

تسلسل المقرر داخل التخصص المبين من  إلييرمز الرقمان الموجودان فك خانتي اآلحاد والعشرات في رقم المقرر  
 ( . 99( وأقصي عدد للتسلسل هو ) 01القسم . حيث يبدأ المسلسل األول بالرقم ) تخصصات  

 

 تعني أن :  3010مثال عام : المقرر رقم هتص 
 
 االتصاالت واإللكترونيات ص ( الموجود قبل رقم المقرر يعني أن القسم القائم بالتدريس هو قسم الرمز )هت  -1
 خانة اآلالف يعنك أن المقرر خاص بالفرقة الثالثة .  في( الموجود 3رقم ) -2
متحان ، ثم الفصلين . الفصل الدراسي األول ويعقبه ا فيخانة المئات يعنك أن المقرر يدرس  في( الموجود 0رقم ) -3

 الفصل الدراسي الثاني  ويعقبه امتحان . 
 مسلسل المقرر داخل القسم القائم بالتدريس  يقصد به( الموجودان بخانتي اآلحاد والعشرات 10رقم ) -4
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 رسم توضيحي لألرقام الموجودة بالخانات األربعة : 
 

 خانة اآلالف خانة المئات خانة العشرات خانة اآلحاد

 مسلسل المقرربالقسم القائم بالتدريسرقم 
 

المقرر يدرس قي فصل أو 
فصلين مع عقد امتحان 

 واحد أو امتحانين
 الفرقة الدراسية

 



 - 53 - 

 

 
 

 

 اإلعداديالفرقة 
 

 

 خطط ومناهج الدراسة
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 الشعبة : عامة       الفرقة : اإلعدادية

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 
درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 جاتالنهايات العظمى للدر

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 300 3 - 40 110 2 4 3 - 40 110 2 4 ( *1رياضيات ) 0001عام 

 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 ( *1ميكانيكا ) 0001ميك 

 300 3 30 30 90 2 4 3 30 30 90 2 4 ( *1فيزياء    ) 0002عام 

 300 3 - 60 140 4 2 3 -- -- -- 4 2 الرسم الهندسي واإلسقاط 0302ميك 

 100 3 - - - - - 3 - 30 70 2 2 مقدمة الحاسبات والبرمجة 0101هحس

 100 3 20 20 60 2 2       (1كيمياء ) 0103عام 

 100 - - - - - - 3 20 20 60 2 2 ( 1تكنولوجيا إنتاج ) 0203ميك 

 50 2 -- 15 35 - 2 - - - - - - (1مشتقات إنسانيات ) 0201انس 

 50 - - - - - - 2 -- 15 35 2 -- لغة إنجليزية فنية  0202انس

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 16 16
 الفصل الدراسي الثاني 

16 12 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

32 28 

 
 ساعة أسبوعيًا وال يتم تخرج الطالب  من المعهد إال  بعد أداء هذا التدريب . 30للفصل الدراسي الثاني تدريب الرسم الهندسي واإلسقاط لمدة شهر بواقع   االمتحاناتيؤدي الطالب عقب  -
 الجزء الراسب فيه فقط . فيلب كل مادة بعضهما لنجاح الطالب أما إذا رسب فيعيد الطا جزئيويعوض )*(  مواد متصلة   -
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس : 4محاضرة : (1رياضيات ) 0001عام 

 المحتوى العلمي للمقرر:

الجدذور  –حد  المتبايندات  –الكسدور الجئييدة ونظريدة المعداد ت  –نظرية ذات الحددي   – نظم األعداد الجبر :

جبددر  –لددة ) القدداطا ق القطددا الئايددد ق الطريقددة التكراريددة ( نيددوت  المعد –بطريقددة نيددوت   –التقريبيددة 
  نظرية أنظمة المعاد ت الخطية الجبرية . –المصفوفات 

 الجئيي التفاض   فيمقدمة  -تطبيقات  -الدوا  األولية  -المشتقات  - ا تصا  -النهايات  -الدوا  التفاض  :

ق طدو  تطبيقدات ) المسداحات  -التكام  المعت   -التكام  المحدود  -طرق التكام   -لتكام  الغير محدود ا ام  :ــالتك

التكدامتت  -المنحرفدات ق قاعددة سميسدو  (  أشدبا )  العددديقوس منحنى ق الحجدوم والسدطوا الدورانيدة ( التكامد  
 التناقصية 

القطاعات  –الدايرة  –معادلة الخطي  المستقيمي   –المعادلة العامة فى الدرجة الثانية  الهندسة التحليلية :

 المخروطية ) القطا المكافىء ق القطا الناقص ق القطا الئايد ( 

دورا   -الثناييدة  ا سدطوانيةالكدرة والمخدروط والسدطوا  -المسدتوى الخدط المسدتقيم  : يدةالفراغالهندسة 

 الفراغ .  فيونق  المحاور 

 Calculus with analytic geometry swokawsky المرجا الرييسي : 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس : 2محاضرة : (1ميكانيكا ) 0001ميك 

 المحتوى العلمي للمقرر:
المجموعدات  -األئدواجدات المكافيدة -العدئوم -محصدلة مجموعدة مد  القدوي -تطبيقات علي المتجهدات الفراغيدة

 -اإلتدئا  تحدت تدرثير القدوى المسدتوية -أندوا  الددعامات والركدايئ -م الجاسديءمعاد ت اإلتئا  للجسد -المكافية
 –اتئا  جسم جاسيء تحت ترثير مجموعة م  القوي واألئدواجات الفراغيدة -اتئا  مجموعات القوي الفراغية

 اإلحتكاك. –الجمالونات 
كدة المسدتوية باسدتخدام وصد  الحر -مسار الحركة المسدتوية للجسديم -موضا وائاحة وسرعة وعجلة الجسيم

 –الحركة فى المحاور الذاتيدة  –الحركة المقيدة للجسيم علي مسار مستقيم  –المقذوفات  –المحاور الكرتيئية 
الحركدة فدي وسددط  -قدواني  الحركدة لنيددوت  –الحركدة النسدبية بددي  الجسديمات  –الحركدة فدى المحداور القطبيددة 

الحركة المقيدة للجسديم علدي مسدار  –كة التوافقية البسيطة للجسيم الحر –الكتلة المتغيرة وتطبيقاتها  –مقاوم 
مبددا الددفا وكميدة  –مبددأ حفدظ الطاقدة الميكانيكدة  –القدوى المحافظدة  –مبددأ الشدغ  وطاقدة الحركدة  –دايرى 
 تطبيقات . -الحركة

 Engineering mechanics R.C Hebbeler المرجا الرييسي : 

 ديةاالعداالفرقة 
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 عدد الساعات أسبوعيا المقرر اسم الرقم الكودي للمقرر

 2درس : 4محاضرة : (1) فيئياء 0002عام 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 خواص المادة:

التحليد  البعددي  –معايير القياسدات للكميدات األساسدية  –بعض الموضوعات األساسية في الفيئياء : القياسات الفيئيايية  
 –معددامتت المرونددة  –اإلجهدداد واإلنفعددا   –انددوا  التحميدد   –ة بخددواص المرونددة لمجسددام الصددل –أنظمددة الوحدددات  –

الضدغط  –المواندا السداكنة  –حركدة التوابدا وقدواني  كبلدر  –طاقة الوضدا  –قانو  نيوت  للتجاذب وتطبيقات  –التجاذب 
معادلددة برنددولي  –معادلددة اإلسددتمرار  –حركددة الموانددا المثاليددة  –قاعدددة أرشددميدس  –قاعدددة باسددكا   –الهيدروسددتاتيكي 

طاقدة جسديم يتحدرك حركدة توافقيدة  –الحركدة التوافقيدة البسديطة وبعدض التطبيقدات  –الذبدذبات  –اللئوجة  –وتطبيقاتها 
 تجارب عملية .  –الحركة التوافقية البسيطة والحركة الدايرية المنتظمة  –بسيطة 

 الحرارة والديناميكا الحرارية :
قيدداس  –القددانو  الصددفري للددديناميكا الحراريددة  –لقددانو  األو  للددديناميكا الحراريددة درجددة الحددرارة وكميددة الحددرارة وا 

القدانو   –امتصداص الحدرارة بواسدطة األجسدام الصدلبة والسدواي   –كميدة الحدرارة  –التمدد الحرارى  –درجات الحرارة 
طاقة الحركدة اإلنتقاليدة  –الغائات المثالية  –النظرية الحركية للغائات  –آليات انتقا  الحرارة  –األو  للديناميكا الحرارية 

اإلنتروبيددا  –درجددا  الحريددة وعتقتهددا بددالحرارة النوعيددة  –الحددرارة النوعيددة الجئيييددة  –توئيعددات سددرعات الجئييددات  -
التغيدر  –العمليدات القابلدة للعكدس وغيدر القابلدة للعكدس  –بعدض العمليدات األحاديدة  –والقانو  الثاني للديناميكا الحرارية 

مبدادىء اال ت  –المقياس المطلدق لدرجدة الحدرارة  –دورة كارنوت  –القانو  الثاني للديناميكا الحرارية  –في ا نتروبيا 
    تجارب عملية .   –الحرارية

 الكهربية الساكنة :
 –الكهروسدتاتيكية  مبددأ ضضدافة القدوى –قدانو  كولدوم  –الموصتت والمدواد العائلدة  –الشحنة الكهربية وقانو  كولوم  

المجدا  لشدحنة نقطيدة ومجموعدات شدحنات نقطيدة  –خطدوط المجدا   –المجا  الكهروسدتاتيكي  –طبيعة الشحنة الكهربية 
الجهددد  –قددانو  جدداوس وتطبيقاتدد   –فدديض المجددا  الكهروسددتاتيكي  –قددانو  جدداوس  –وتوئيددا متصدد  مدد  الشددحنات 

د لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوئيا متصد  مد  الشدحنات الجه –حساب الجهد م  المجا   –الكهروستاتيكي 
المدواد العائلدة والسدعات الكهربيدة  –جهد موص  مشحو   –طاقة الوضا الكهروستاتيكية  –اشتقاق المجا  م  الجهد  –
الطاقدة  –متجدة اإلئاحدة  –قانو  جداوس فدى وجدود اوسداط عائلدة  –السعات الكهربية  –األوساط العائلة واستقطابها  –

   تجارب عملية .  –المختئنة فى المجا  الكهروستاتيكي 
  

   الكهربية المغناطيسية :
القددرة الكهربيدة  –قدانو  أوم  –المقاومة الكهربية  –كثافة التيار  –التيار الكهربي  –التيار الكهربي والمقاومة الكهربية 

الددواير متعدددة  -قدانو  كيرشدو  –فدرق الجهدد  –عة الكهربيدة القوى الداف –دوار التيار المستمر  –أشباة الموصتت  –
مصددادر المجددا   –القددوى المغناطيسددية علددي موصدد  يحمدد  تيددار  –تعدداري  المجددا   –المجددا ت المغناطيسددية  –العددروات 

ت المجدا  –قدانو  ليندئ  –الحث الكهرومغناطيس ققدانو  فداراداي  –قانو  امبير  –سافار  –قانو  بيوت  –المغناطيسي 
الخددواص المغناطيسددية للمددواد  –الحددث المتبدداد   –الطاقددة المغناطيسددية  –معددامتت الحددث  –الكهرباييددة الناشددية بالحددث 

التخلدد   –الفيرومغناطيسددية  –البارامغناطيسددية  –الديامغناطيسددية  –قددانو  جدداوس للمغناطيسددية  –ومعدداد ت ماكسددوي  
 تجارب عملية .  –معاد ت ماكسوي   –أمبير  تعميم قانو  –المغناطيسي تيار اإلئاحة 

 Fundamental of physics , D.Halliday المرجا الرييسي : 
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس : 2محاضرة :  ( 1كيمياء ) 0103عام 

 المحتوى العلمي للمقرر:
ات وثابتها ق السعة الحرارية ق قانو  دالتو  لمجمو  الضدغوط ق الرطوبدة : المعادلة العامة للغائ الفقرات المثالية

 النسبية ق قانو  جراهام لتنتشار .
: تعاري  ق قانو  ميس ق الحساب الكيميايي الحراري ق تطبيق قواعدة علدي عمليدات ا حتدراق  الكيمياء الحرارية

  سدداي  بالتجميددد ق بددالتقطير ق ذوبددا  الغددائات فددي للوقددود ق المحاليدد  الثناييددة ق تقسدديمها ق فصدد  مكونددات محلددو
السواي  ق قانو  راؤو  ق المحالي  المثالي  و الحيوية عنها ق نظرية آرهينوس للتفكك ق النظريدة الحديثدة للتدرمي  

 ا تئا  الكيميايي . –
ت  مث  قدانو  التخفيد  العوام  المؤثرة علي سرعة التفاعتت ق مبدأ لو شتيلية ق قانو  فع  الكتلة وبعض تطبيقا

وحاصدد  اإلذابددة للمدداء واألس اإليدددروجيني وحاصدد  اإلذابددة وتددرثير األيددو  المشددترك والختيددا الكهرباييددة وت كدد  
المعدداد           : نظريددة نددر نسددت ق جهددد القطددب ق الختيددا العكسددية ق ختيددا الوقددود ق الت كدد  للمعدداد  والعوامدد  

 الرييسية المؤثرة علي  .
 صناعية : تلوث الهواء ق التشحيم والمشحمات والئيوت ق األسمنت ق الئجاج .موضوعات 

 Elementary Chemical Engineering, M.S peters المرجا الرييسي 
 
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس : 2محاضرة :  (  1تكنولوجيا ضنتاج ) 0203ميك 

 قرر:المحتوى العلمي للم
تكوي  المواد وخصايصها ق طرق تشكي  المعاد  : السباكة ق الحدادة ق الدرفلة ق السحب ق البثق ق   -المواد الهندسية 

 الرحو .
طرق وص  المشغو ت : الوص  بمسامير البرشام ق الوص  باللحام . طرق التشغي  : التشغي  اليدوي ق التشغي  

 –المواصفات الهندسية  –( . طرق القياس : قياس األبعاد والئوايا  االلي ) المخرطة ق المكشطة ق المثقاب
 الدورة اإلنتاجية .

 مقدمة في تكنولوجيا اإلنتاج . محمد سالم الصباغ . المرجا الرييسي : 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 4درس : 2 -محاضرة : الرسم الهندسي واإلسقاط 0302ميك 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 العموديتقنيات ومهارات الرسم الهندسي ق األرقام والحرو  الهندسية ق العمليات الهندسية ق اإلسقاط 

) للنقطة والخط والمستوي والمجسم ( ق اإلسقاط المساعد ق استنتاج المسداقط بمعلوميدة المجسدمات والعكدس ق  
قدداطا السددطوا ( ق األفددراد ق رسددم وتركيبددات الهياكدد  الصددلب ق القطاعددات ) القطاعددات المسددتوية للمجسددمات ق ت

رموئ الدواير الكهربية ق وساي  التثبيت  ق الرسومات التجميعية لبعض المكونات الميكانيكيدة ق الرسدم باسدتخدام 
 الحاسب . 

ى محمد الرقباو –الهندسة الو صفية  -أوتور شميدت )مترجم(  –الرسم الهندسى  المرجا الرييسي : 
 . 
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :  مقدمة للحاسبات والبرمجة 0101هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
( ومفهوم HARDWAREمقدمة فى علوم الحاسب االلي ويتطرق الي التعر  علي مكونات الحاسب االلي )

الخوارئمات مدا دراسدة اللغدة العمليدة للحاسدب  -( SOFTWAREام  )البرامج واللغات المستخدمة فى التع
 معالجة المشاك  وحلها .   –برامج فى التطبيقات الهندسية  –

 Digital Design , M.Mano المرجا الرييسي : 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 -:  درس 2محاضرة :  ( 1مشتقات ضنسانيات ) 0201انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
تطدور الحضدارات  –مقدمة ع  الهندسة والعلدوم الهندسدية وعتقتهدا ببداقي أفدر  العلدوم الطبيعيدة واإلنسدانية 

ا رتبداط التداريخي  -تاريخ التكنولوجيا والهندسة بمختلد  تخصصداتها –وعتقتها بالعلوم الطبيعية واإلنسانية 
أمثلدة  -تقدة بدي  تطدور الهندسدة وتنميدة البييدة اجتماعيداا واقتصدادياا وحضدارياا  الع –بي  العلوم والتكنولوجيا 

 علي األعما  التي يقوم بها المهندس ) التصميم ق التخطيط ق التنفيذ ق اإلدارة ( .

 علوم البيية والمدخ  الهندسي . ضبراهيم جار العلم راشد . المرجا الرييسي 

 عدد الساعات أسبوعيا مقرراسم ال الرقم الكودي للمقرر

 2درس : -محاضرة :  لغة ضنجليئية فنية  0202انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 –التعر  على بعض األخطاء الشايعة فى كتابة الجم  الفنيدة  –تكوي  الجملة  -أنماط الجم  اإلنجليئية الفنية 

فقدرات تغطدى أفدر  مختلفدة  –أنوا  الفقدرات  –بناء الفقرات : الفكرة الرييسية ق طرق شرا الفكرة الرييسية 
 م   التخصصات الهندسية لتنمية مهارات اإلتصا  .

 Longman English Grammer Practice, L.G. Alexander المرجا الرييسي : 
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 قسم الهندسة المعمارية

 
 

 خطط  المناهج الدراسية 

   العلميالمحتوى 
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   التخصص : الهندسة المعمارية                               الفرقة :األولى

 الشعبة : عامة  

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 
درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(
 النهايات العظمى للدرجات ات في األسبوععدد الساع

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 300 7 - 180 120 6 - - - - - 6 -- (1التصميم المعماري) 1301همع 

 (1تاريخ ونظريات العمارة ) 1001هتع 
* 4 -- 70 30 - 3 4 - 70 30 - 3 200 

 150 4 - 50 100 2 1 - - - - 1 2 اإلنشاء المعماري 1302همع 

 150 - - - - - - 4 - 40 110 2 4 الظل والمنظور 1103همع 

 100 - - - - - - 3 - 60 40 4 -- (1التدريب البصري ) 1104همع

 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 * نظرية اإلنشاءات 1056هدن 

 100 - - - - - - 3 - 25 75 2 2 المساحة 1106هدش 

 150 3 - 40 110 2 4 - - - - - - خواص واختبار المواد  1257هدن 

 150 3 - 40 110 2 4 - - - - - - الرياضيات واإلحصاء  1210عام 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 17 14
 الفصل الدراسي الثاني 

15 14 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

31 29 

 

ظهارللفصل الدراسي الثاني تدريب رسم   االمتحاناتيؤدي الطالب عقب  -  ساعة أسبوعيًا وال يتم تخرج الطالب  من المعهد إال  بعد أداء هذا التدريب . 30معماري لمدة شهر بواقع  وا 
 الفصل الدراسي الثاني. السنة في نهاية أعمال)*(: مواد مستمرة تجمع درجات  -

 

 

 

 قسم الهندسة المعمارية
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الشعبة :     التخصص : هندسة معمارية     الفرقة : الثانية

 عامة

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 
درجات 
 المادة

 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع
 مدة االمتحان

 )ساعة(
 النهايات العظمى للدرجات األسبوع عدد الساعات في

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 300 7 - 180 120 6 - - - - - 6 - (  *2التصميم المعماري ) 2305همع 

 250 5 - 150 100 2 4 - - - - 2 2 اإلنشاء المعماري ومواد البناء * 2306همع 

 200 3 - 30 70 - 4 3 - 30 70 - 4 (  *2تاريخ ونظريات العمارة) 2002هتع 

 2058هدن 
الخرسانة المسلحة واإلنشاءات 

 المعدنية *
4 2 110 40 - 3 4 2 110 40 - 3 300 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 - 4 التحكم البيئي 2107همع 

 50 - - - - - - 3 - 15 35 - 2 المنهج العلمي 2109انس 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 -- 4 تاريخ ونظريات التخطيط 2103هتع 

 100 3 - 60 40 2 2 - - - - - - (2التدريب البصري ) 2208همع 

 100 3 - 30 70 - 4 - - - - - - العلوم اإلنسانية 2210انس 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 لي عدد ساعاتإجما 10 20
 الفصل الدراسي الثاني 

18 12 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

30 30 

 

 ساعة أسبوعيًا وال يتم تخرج الطالب  من المعهد إال  بعد أداء هذا التدريب. 30يؤدي الطالب عقب االمتحانات  للفصل الدراسي الثاني تدريب ميداني تنفيذ مباني لمدة شهر بواقع  -
 السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. أعمالستمرة تجمع درجات )*(: مواد م -
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الشعبة :    التخصص : هندسة معمارية    الفرقة : الثالثة

 عامة

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 

درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 300 7 - 180 120 6 - - - - - 6 - * (3التصميم المعمارى ) 3309همع 

 150 3 - 25 50 - 3 3 - 25 50 - 3 * (1نظريات العمارة والفنون )تاريخ و 3004هتع 

 250 5 - 150 100 5 - - - - - 5 - * التصميمات التنفيذية وطرق اإلنشاء 3310همع 

 150 4 - 50 100 2 4 - - - - 2 4 * التركيبات الفنية والهندسية الصحية  3311همع 

 200 3 - 60 40 - 4 3 - 60 40 - 4 *تخطيط المدن واإلسكان  3005هتع 

 75 - - - - - - 3 - 25 50 - 3 إدارة المشروعات 3111انس 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 - 2 (1مقرر اختياري ) xx31همع 

 100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - األساسات 3259هدن 

 100 3 - 30 70 - 2 - - - - - - (2مقرر اختياري ) xx32همع 

 اعاتإجمالي عدد س
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 13 16
 الفصل الدراسي الثاني 

15 15 
 المجموع الكلي للدرجات

142
5 29 30 

 

   بعد أداء هذا التدريب.ساعة أسبوعيًا وال يتم تخرج الطالب  من المعهد إال 30يؤدي الطالب عقب االمتحانات  للفصل الدراسي الثاني تدريب ميداني تنفيذ مباني لمدة شهر بواقع  -
 )*(: مواد مستمرة تجمع درجات أعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. -
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الشعبة :    التخصص : هندسة معمارية    الفرقة : الرابعة

 عامة

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 
درجات 
 المادة

لساعات في عدد ا

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 250 7 - 150 100 6 - - - - - 6 -- (  *4التصميم المعماري ) 4312همع 

 250 7 - 150 100 6 - - - - - 6 - التصميمات التنفيذية ومستندات التنفيذ * 4313همع 

 200 3 - 40 60 - 4 3 - 30 70 - 4 التصميم العمراني * 4006هتع 

 200 6 - 120 80 4 2 - - - - 4 2 تخطيط المدن * 4307هتع 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 - 4 (4)تاريخ ونظريات العمارة  4008هتع 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 - 4 (3مقرر اختياري) xx41همع 

 100 3 - 30 70 - 4 - - - - - - (4مقرر اختياري ) xx42همع 

 50 2 - 15 35 - 2 - - - - - - مقرر إنسانيات اختياري xx42 انس 

 300 - 150 150 - 4 - - - - - - - المشـــــروع 4214همع

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 16 14
 الفصل الدراسي الثاني 

12 20 
 1550 المجموع الكلي للدرجات

30 32 

 

 ساعة أسبوعيًا لمدة أربعة أسابيع بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 30يستمر مشروع البكالوريوس  -
 مرة تجمع درجات أعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني.)*(: مواد مست -
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 قسم الهندسة المعمارية 
 المقررات االختيارية

 (1مقرر اختياري )

 المقرر الكود

 العمارة والحضارة والتراث 3110 هتع
 التصميم والتخطيط البيئي والطاقة 3111 هتع
 التجديد واالرتقاء الحضاري 3112 هتع

 (2مقرر اختياري )

 المقرر الكود

 العمارة الداخلية 3213 هتع
 تكنولوجيا البناء ونظم اإلنشاء 3214 هتع
 اإلسكان في الدول النامية 3215 هتع

 (3مقرر اختياري )

 المقرر الكود

 الجماليات والتشكيل 4116همع
 الحاسبات اآللية في العمارة 4117 همع
 الحفاظ الحضري و البيئي 4118 همع

 (4مقرر اختياري )

 المقرر الكود

 النقد المعماري 4219 همع
 اقتصاديات البناء 4220 عهم

 تصميم وتنمية المجتمعات الريفية 4221 همع
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 6 درس : - محاضرة : (1) المعماريالتصميم  1301همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 راسددة التيعيددس السددليع لاسددتعامات  -ا المختلفددة تعريددا اللالددى الدد  العمليددة التأددميمية    عا  دد إلدد يهدد ا المقددرر 

 راسددة  – راسددة الفراتددات الخاأددة  األبمددلة المختلفددة مددا  يدد  ال ددع يال يددا  –األساسددية يالددر ل  يبهددا  عباأددر  ر ددة 
 لم دداب  راسددة اإلبمدداب ال سدديل  –اإلبسددابية يالمباخيددة  اال تياجدداتالددر ل  دديا  –الياجهددات يالفت ددات الاعمددة ل دد   ددرا  

 .  ت ريى اللالى ال     المم ات التأميمية ال سيلة –أغيرة 

 Neufert  , john thakara المرجع الرئيسي 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4 محاضرة : (1تاريخ ونظريات العمارة  ) 1001هتع 

 المحتوى العلمي للمقرر:
اللدرع   د جابدى  راسدة القديع الجماليدة  إلد للعمدارة  التاريخ التعريفات  الت ييا   إليه ا  :تاريخ العمارة 

العمدارة يبمد تها يتلير دا  د   –تمد    اللدا س ياللدراع المعمدار   التد المعمارية يذلك   راسة ت ليليدة للمدرارات 
عمدارة ال اسدي ية ا اإلتريقيدة امارات  جر التداري  يالعمدارة المأدرية الق يمدة م يامدارة  دا  مدا  ديا البهدريا يال

   يالريمابية ( ييبقسع المقرر إل  جعئيا :  
يه ا إل  تعريفات اللالى  األسس االبتفااية لتأميع الي  ات المعمارية المختلفة الد   نظريات العمارة :

 أساس تي ير ال فابة يالرا ة ياألماا .
ي د ات االسدتعما  العداع يمتلل دات المسدتفي يا  الفراتدات المعيمدية يالبديع م وحدات االستعمال الخاا  :

يالمستخ ميا يالميا  م ي  ات الخ مة لأل را  يتجهيع الميا  يال بية األساسية م ي  ات التيعيدس الرأسدية ياأل قيدة 
.   

 History of architecture , flitcher المرجع الرئيسي 
 

 اأسبوعيعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 2 محاضرة : اإلنشاء المعماري  1302همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:
يه ا المقرر إل  تعريا اللالى بظريًا يمي ابيًا   سس يم دا   اإلبمداب المعمدار  يالتعريدا  مديا  ال بداب ياسدتخ اماتها . 

أساسيات أامدا  ال بداب ا  –مائية للميا  الرمع يالمألل ات المعمارية ياإلب –أسس يم ا   اإلبماب المعمار    -مق مة 
لدر   –السدالع  –األاتداى  – ديائل  املدة ( العقدي   مأبياع الم اب  ا  ي ليدة  –ال  ي  (  مالخرسابة  مالليى  مال جر 

 مق مة ألاما  التمليى . –العع  ا رلي ة م  رارة م أيت ( 

  Building Construction , Mc. Kay المرجع الرئيسي 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديرقم ال

 2 درس : 4  محاضرة : الظل والمنظور  1103همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -ا الاا  أ عدا  (  لريقدة الميدة  مس إالائه إم ابية إخراج التأيير الفرات  -تأيرات يمل ات اللالى الفراتية  تليير
الياجهددات إ ددراع ال تدد  يمدد   أ ميتهددا  دد  التمدد ي  المعمددار  لل تدد  يالياجهددات .  راسددة  تظليدد  تيتيجيدده اللالددى إلم ابددا

 قسم الهندسة المعمارية –الفرقـة األولى 
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 -راسددة القدديابيا األساسددية للمبظددير   -ال تدد   -المسددتييات  -المسددتقيمات ظددا  الددبقل  -لظدد  القدديابيا األساسددية ل
 راسدة رسدع  -المبظدير المع ديس  -بقدال الهدريى  -عيايا ال أرية  -مخريل الررية  -م اا الباظر  -مستي  الأيرة 

ق داى  -مدر ات  ت دات  -سدالع  -قدي  ت ريى اللالى ال  ظدا  التمد يات المختلفدة : ا –المبظير :  ال اسى اآلل  
المبظدير  -المبظدير الدعاي   -م داب  مختلفدة  دالمبظير المياجده  ت ريى اللالى الد  رسدع مبداظير لفراتدات أي  تد  أي –

 المبظير الظا      –الااا  

 المبظير المعمار  يمبظير الظ  . مج   الخال    المرجع الرئيسي 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 4 درس : -  محاضرة : ( 1البصري )التدريب  1104همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 –المبظدير يالتظليد   م ا   -البسى -الرأاص القلع استخ اع اللالىتقبية  التقبيات الفبية المختلفة للرسع : الم ا  التعرا ال  

ظهددار  –إظهددار الم دداب  يتفاأدديلها  -المسددتييات األماميددة ياليسددل  يالخلفيددة  –القدديع يال رجددة يمقيدداس ال رجددة   راسددة الل يعددة يار
أددر المعماريددة المختلفددة يالل يعيددة  اخدد  رسددع المرئيددات يالعبا – راسددة العيامدد  المر يددة إلدد  البجدداك الفبدد  لل ري يددات  –األمددجار 

 – قأد  تد ريى اديا اللالدى ييد ي يتهيئتده لتدذيى البسدى يالجمدا   -أالة الرسدع أي  د  الخداب  ياسدلة القلدع الرأداص يال  در 
 يت ريى اللالى ال  تباي  الممرياات المعمارية اا لري  القياسات الاااية .- راسة البماذج المعمارية 

  Details in Architectural Rendring, Zensi Ohira يسي المرجع الرئ
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 2  محاضرة : اإلنشاءات نظرية  1056هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:
االتدعاا الخدارج  يالد اخل   -االتدعاا ياالسدتقرار يالتيا د   :التعريف بالمفاهيم األساسية للمنشاتت ورارت تحليلهاا 
لدارات يجماليبدات  اإلجهدا ات العمي يدة ياجهدا ات القدص يااللتدياب ياإلجهدا ات  -للمبمآت المستيية الم د  ة اسدتاتي يًا :  مدرات يار

عيددس مق مددة لت ليدد  المبمدد ت تيددر الم دد ي ة اسددتاتي يًا : لريقددة التمدد يات المتيا قددة يلريقددة تي  -التمددي ات المربددة   -المجمعددة 
 مق مة اا المبم ت الفراتية يالغير مستيية  -اب عاج األام ة  -الععيع 

 Theory of Structure , El-dakhakny المرجع الرئيسي 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 2  محاضرة : المساحة 1106هدش 

 المحتوى العلمي للمقرر:

القياسدات  –اليربيدات  -مقداييس الرسدع  -المسا ة المستيية يالتأييرية يتل يقاتها  د  العمدارة  التعرا  اسس ياساليى
 –رسددع الخددرائل  –يالعاييددة  التيي يليددت  –الميعابيددة  –المسددا ة  القياسددة اللييلددة  –اللييلددة ياألجهددعة العاييددة ال سدديلة 

   م ا ىب المسا ة التأييرية ياستخ اماتها    العمارة

 ا  ال مي   ما  -المسا ة المستيية  الرئيسي  المرجع
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : المواد واختبارخواص  1257هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 تعريا اللالى  الميا  يخياأها يلر  اختيار ا ياستعماالتها .  الهدف :
ت بيليجيا ميا  ال باب  – الفب التفتيش  – ات ال ي  –المياأفات القياسية  – القياس التي ي   –ة الهب سيالميا  

 الم ت ر لميا  ال باب . ياالستخ اعيالتليرات ال  ياة 
أددبااة  –أددلى التسددلي  (  ممدداب الخلددل  ماألسددمبت ممدديا  الخرسددابة المسددل ة ا الر دداع :  تكنولوجيااا الخرسااانة

 عد   -ال جدر  -خمداى األ -الجيدر  -الجد س –ي د ات ال بداب يالقياليدس  -األاما  الخرسابية ض ل جي ة  -الخرسابة 
مي ابي دا المديا  الهب سدية :  – عد  الأدقيس  -التآ د   -الما جمدة  ال يماييدات  -المياي الضار ال  ميا  ال باب: التع يدر 

يسليك الميا  ت ت تد اير األ مدا  اإلسدتاتي ية للمد   مقايمة -ية الخياص المي ابي  -ما يبات اإلخت ار يمقياس اإلبفعا  
 يالضغل ياإلب باب يالقص .

 ا   ال ريع الا –الميا  الهب سية  –ت بيليجيا الخرسابة  المرجع الرئيسي 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : الرياضيات واإلحصاء 1210عام 

 العلمي للمقرر:المحتوى 
 ددا اللالددى مددا التعامدد   أدديرة الميددة مددس تماإل أدداب يال اسدد ات اآلليددة التدد    ا  المددا ة إلدد  إالدداب مدد خ  لعلدديعتهدد

مق مدة  د  الدع اإل أداب ييتلدر  الد  : القرابات المي ابيدة التد  يتعدره لهدا  د   د  الممد ات المعماريدة يالعمرابيدة . 
اسددتخ اع  ددعع  -اخت ددارات األ ميددة  –التقيدديع  – يا  التيعيددس  –متغيددر العمدديائ  مفهدديع ال –  راسددة اباأددر اإل تمدداالت

 .يتل يقاتها    ال اسى اآلل مق مة لل رمجة الخلية  –  ال اسى اآلل     التل يقات اإل أائية
 Mathematical Statistics and Some Applications , M.Saleh المرجع الرئيسي 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر ررللمق الكوديالرقم 

 6 درس :  -  محاضرة : ( 2 ) التصميم المعماري 2305همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ل د  الممدا   الفراتيدة يه ا المقرر إل  تيجيه يتليير ق رة اللالى ال  التعام  مس التأدميع المعمدار   عمليدة إ  اايدة 
الديا     ميدة اإلبمداب  د  تمد ي   -م ديل يالميقدس العداع إلد  ال تد  يالفراتدات ات التأدميع المختلفدة  ديا الال  مسدتيي

 اإلضدا ة إلدد  المهداع ال  ايدة ياألبمددلة  يالفراتدات ال اخليدة يالمد   المعمددار  ييعتمد  ال ربدامل الد  العمدد   د  األسدتي ي
ي دددذلك المدددرارات الاقا يدددة  - ي     ددد  امليدددات التأدددميع يالتمدددبددداالمي ابيدددة م يير دددع الددد  أ ميدددة ال يئدددة يالم ددديل العمر 

ممرياات معماريدة تغلد  ال درامل يالمفدا يع المختلفدة : ال ربدامل المعمدار   غلداب لا تياجدات  اليظيفيدة  –ياالجتمااية 
رجيدًا لفراتدات  اخليدًا يخاالديا    يبامي يدة ا -فرا  التم ي  المعمار  خا  المفا يع األساسية لل -ياالجتمااية يال رارية 

اإلبمداب يالتعامد  معده  م د   للفدرا  الد اخل  يالمد    –اللا س المعمار  يمراجعة العمرابية يال يئة ياإلبمدائية يالرمعيدة  م
المعمار  يمراجعة العضيية يالاقا ية ياليلبية يذلك  البس ة للم اب  ذات اليظدائا المر عيدة مدا خدا  تل يقدات  البمداذج 

  م    للفرا  يالم   الجمال  يتل يقات البتائل    يظائا معمارية مربة . تعتم  ال  الف رة اإلبمائيةالت  
  Neufert Architectural Data , Baiche المرجع الرئيسي 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 س :رد 2  محاضرة : اإلنشاء المعماري ومواد البناء 2306همع 

 قرر:المحتوى العلمي للم
:يه ا المقرر إل   راسة لر  اإلبماب يخليات التبفيذ التفأيلية للممدرياات المعماريدة م  يداا  اإلنشاء المعماري

خدددراج الرسددديمات للممدددرياات           –أامدددا  المددد ات  – خلددديات  تبفيدددذ الممدددريع يتسلسددد  أامدددا  ال بددداب  خلددديات تبفيدددذ يار
 راسدة تفأديليةا أامدا  البجدارة م األامدا   : عماال التشاطيباتأ – ت م قلاادات إبمدائية جعئيدة (ا مساقل م ياجهدا
 . مق مة لبظع اإلبماب ال  ياة يمع ات التميي  – ياأ  التم   ياله يل  –المع بية ... إل  ( 
 . يالترميعيه ا المقرر إل  است ما  التعريا يمما   ال باب يض ل الجي ة يالأيابة  مواد البناء  :

تأدميع الخللدات م خدياص الخرسدابة اللاعجدة م يالمتأدل ة م األبدياع الخاأدة  اإلضدا ات م انة :تكنولوجيا الخرسا
الشروخ فاي المبااني  –ال استيك  –ميا  التمليى  –الميا  العاعلة  –الي  ات الجا عة يسا قة الأى  – الخرسابة 

االتجا دات ال  يادة لأديابة يتدرميع  –الفب  لر  ض ل الجي ة يالتفتيش  –لر  اليقاية يالعاج  -أس ا ها  -أبيااها  :
 .الم اب  
  Building Construction , Mc. Kay المرجع الرئيسي  

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة المعمارية – الثانيةالفرقـة 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس :  4محاضرة : (2)تاريخ ونظرية العمارة  2002هتع 

 ي للمقرر:المحتوى العلم

  يبقسع المقرر إل  جعئيا :
يه ا إل   راسة تلدير الف در الدذ  مد   العمدارة إلد  بهايدة اأدر البهضدة األيري يدة  تاريخ العمارة : -1

 راسة ت ليلية مقاربة لعمائر ال قى التاريخية   ايًة  فجر المسي ية يالعمارة الق لية    مأر يالعمارة ال يعبلية 
 . ة اأر البهضة األيري يةامار  –أيري ا    اللراع القيل   –ة العمارة الريمابسي –
تهدد ا إلدد   راسددة الفلسددفة يالم دد  ات التأددميمية للم دداب  العامددة يتمددم  م دداب   نظريااات العمااارة : -2

الخ مات ما تعليمية ياقا ية ي ير ال تى يالمتا ا يالمسارك يالم اب  الأ ية يالتر يهية البملة يتير البملة 
 األسيا    بيااها يالم اتى يالم اب  السيا ية  .ا ع االجتمااية يالم اب  التجارية ي يالمر 

 . History of Architecture , Flitcher المرجع الرئيسي  

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : الخرسانة المسلحة واإلنشاءات المعدنية  2058هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 .مقرر ال  تق يع المبمآت الخرسابية ياإلبمابات المع بية يه ا ال 
تيعيدس  –ت لي  يتأميع القلااات المعرضة لإلب باب  –اسس تأميع المبم ت الخرسابية  الخرسابة المسل ة : 

 –اإللددارات الم دد  ة اسددتاتي يًا  –السددالع  –العمدد ة  –ال الددات المأددمتة  –تفاأددي  تسددلي  ال مددرات  –ال مددا  
يأدات الي د ات اإلبمدائية  –ال الدات المسدل ة  –مدية ال مدرات  –لات ذات العأاى يال لي دات المفرتدة ال ا

 سا قة الأى .
تأدميع العضداب المعرضدة لقديى  –أ مدا  التأدميع  –البظع اإلبمدائية للمبمد ت المع بيدة   اإلبمابات المع بية :
التفاأددي  اإلبمددائية للجماليبددات  –يالمل يمددة  تأددميع اليأددات المر يلددة –بدداب أي قددص م يريددة أي اددعع اب 
 الم اب  الألى .  –تفاأي  اليأات  –يالهيا   المع بية 

 Reinforced Concrete Designe , Mettalic Structure, M.S. Helal المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعيات عدد الساعا اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4  محاضرة : التحكم البيئي  2107همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:
يه ا المقرر إل  تعريا اللالى   سس األ اب يأساليى التقييع م ما خا  مرا د  التأدميع  اسدتخ اع األ يات التأدميمية 

ت ددا   ال -تدد اير المبدداو الد  اإلبسدداا  -او ياإلبسداا يالمدد ي  يالمبد -المبدداو يمسددتيياته  -. التعدرا  ال يئددة ياباأدر ا 
أقدداليع مأددر  –التقاسدديع المباخميددة  –الرا ددة ال راريددة يمقاييسددها يمعدد التها  -ال ددرار  لإلبسدداا مددس ال يئددة الم يلددة 

 –السليك ال رار  للم اب  يأسدس المعالجدات المعماريدة  – يا   العملية التأميمية ما مبظير الت  ع ال يئ   –المباخية 
اإلضدابة الل يعيدة  - ر ة الهياب  اخ  يخارج الم ب   –تهيية الل يعية للم اب  أسس ال –أسس التأميع الياا  لللاقة 

 اللاقة الج ي ة يالمتج  ة . تل يقات ال اس ات اآللية . –ييسائ  الت  ع المعمارية 
 العمارة  ال يئية م م   ال يا سلقيب   المرجع الرئيسي  

 

 

 بوعياأسعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر يالكودالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : المنهج العلمي 2109انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
يه ا المقرر إل  ر س  فابة اللالى    أ اب يتبظيع العملية التأميمية ما خدا  التعدرا الد  مبدا ل التأدميع التقلي يدة 

ت ليدد  م يبددات  -ت  يالم دد  ات ة إادد ا  ال ربددامل  دد  ضدديب  اال تياجدداياسددتعره خلدديات التأددميع مددامل -يالمسددت  اة 
مقاربدة ال د ائ   -تلديير األ  دار األساسدية للممدريع  -ت  ي  ي ليرة األ د اا  -الممريع ا األجعاب يالعاقات يالمتغيرات( 

 اسدد ات اآلليددة  دد   اددع مق مددة  لاسددتفا ي مددا ال –تل يقددات  -األ يات ياللددر  المسدداا ة  دد  العمليددات يالتأددميع  -
 العملية التأميمية  مرا لها يخلياتها المختلفة يالت ريى العمل   . ا يع يمبا لمف

 اااية اإل  اع المعمار  م ال  رأ ت . المرجع الرئيسي  

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 -- :درس  4  محاضرة : تاريخ ونظريات التخطيط  2103هتع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

مقرر التخليل إل  التعريا  عيام  االستقرار ال مر     مختلا ال ضارات يالخأدائص الم بيدة  هدا يالتعدرا الد  يه ا 
 ضارات مأر الق يمة ي دا  مدا  ديا البهدريا يالتعدرا الد  ايامد   –البم ة التاريخية لتخليل الم ا م االستقرار ال مر  

تريقيدة يال ضدارة الريمابيدة يأيجده المقاربدة  يبهدا مدا خدا  مظدا ر ال ضدارة اإل –ا ع ال ضر  د   د  مبهدا االستقرار يمر 
العأددير اليسددل  األيري يددة يالعأددير اليسددل  اإلسددامية يايامدد  الت ضددر  –ال ضددارة يالتمدد يا يمرا ددع ال ضددارة  يهمددا 

التعدرا  –ضد  لفاا أ  دار يييل يدا لتأدير المجتمدس االايرة الأبااية يمدا بدتل ابهدا مد –يخأائص الم بية       مبها 
   ت ري ات   اية –الم بية المأرية القائمة يمما لها العمرابية  – تخليل الم ا يأ  ا ه يمستييات 

 تاري  تخليل الم ا م أ م  خال  ااع   المرجع الرئيسي  



 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ                                                                                  وزارة التعليم العالي

 - 71 - المناهج العلمية والمقررات الدراسية                                                                                                                           

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 س :در 2  محاضرة : (2التدريب البصري ) 2208ع هم

 المحتوى العلمي للمقرر:

ته ا الما ة إل  تهيئة اللالى لتذي  البسى يالجمدا  ادا لريد  اسدتخ اع الف دع ياأللدياا  د  تأديير المرئيدات 
 الخد مات  د  اإلظهدار  غره تد ريى اديا اللالدى ييد ي الد  اسدتخ اع مختلدا -يالعباأر المعمارية يالل يعية 

المجاملددة  - يائددر يلي ددات ياددالع األلددياا  -األ ريماتي يددة يال ريماتي يددة  راسددة األلددياا : اإل ساسددات –الفبدد  
 –الجمددس  دديا األلددياا  -البمدداع اللدديب  –مدد ة ال رجددة ي رجددة مفتدداك اللدديا  -يالممددا هة يالتفددايت  دد  األلددياا 

 - د  اللديب  ايام  التيا –ية يالفراتية لأللياا المسا ات ياالتجا ات يالت ييبات السل  -يأا يأسماب األلياا
  تأميمات ا ريماتي ية ي ريماتي ية  ت ريى ي ي  ي أر  ياقل . -تل يقات ال  بظريات األلياا

 Details in Architectural Rendrina, Z. Ohira المرجع الرئيسي : 

 
 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 -- س :در 4  محاضرة : العلوم اإلنسانية  2210انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
التعريددا  العمدددارة  للدددار للعلدديع اإلبسدددابية ي دددذلك تفهددع لاات دددارات اإلبسدددابية يالمفددا يع المرت لدددة  التأدددميع 

 –يخيدة خلفيدة تار  –المعمار  م  يد  أبهدا ت ديا مد خ  للتأدميع م بيدًا الد  اال تياجدات اإلبسدابية يالسدلي ية 
العاقدة  –اإل راك يالسدليك يالاقا دة  –ااقدة اإلبسداا  ال يئدة  – يا المجتمعدات ت –م ا   البظريات المختلفة 

الم دا    –اال تياجات اإلبسابية الخاأة المرت لة  مفا يع االجتماايدة  –الت ا لية  يا السليك يال يئة الممي ة 
يابات يلر  الت لي  المختلفدة ختيار العيبات يجمس ال لم  ليسائ  ااألسليى الع –اإلبسابية    العمارة ال  ياة 

 ت ريى اللالى ال  إجراب     تل يق  الم   –
 سي  ااماا –مبا ل ال       التر ية يالع البفس  المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 6 درس : -  محاضرة :  (3معماري )التصميم ال 3309همع 

 العلمي للمقرر:المحتوى 

 - راسة التأميع المعمار  للم اب  المر  ة ذات ال  ير اإلبمائية ال  يرة  راسة ال رامل :  يهدف المقرر إلى
امددد  التأدددميمات المعماريدددة لم ددداب  متعددد  ة العباأدددر  - جمدددس المعليمدددات يامددد  ال راسدددات الت ليليدددة اليهدددا 

يالعاقددات ال أددرية لمجمياددة م دداب   -ل اخليددة يالخارجيددة ياددات لم دداب  مددس اإل تمدداع   راسددة الفراتددات ايلمجم
الممريع  يا  عضها ال عه ي يا الت ييا العداع للممدريع يال يئدة الم يلدة  ده مرااداة أا يمدتم  التأدميع الد  

األ عددا   –يعيتدديا الياجهيددة يالعلييددة تددي ير اإلضددابة يالتهييددة الل  -اباأددر رئيسددية ذات   ددير إبمددائية   يددرة 
تمدم  ال راسدة تد ايع  -مية لليسائ  الأبعية التقبية لألضدابة يالتهييدة  االمدا ا التد  تتللدى  يهدا ذلدك التأمي

 التأميع  البماذج المعمارية لتبايلة  لريقة القياسات الاااية . 
 .Time-saver standards for landscape, dins المرجع الرئيسي : 

 

 

 أسبوعياالساعات  عدد اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 3  محاضرة : ( 1) والفنون ات العمارةتاريخ ونظري 3004هتع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 :ما خا  الاا  م يبات التالية  يه ا المقرر ال  تعمي  مفهيع الرا لة  يا تاري  يبظريات العمارة يالفبيا
 راسدة ت ليليدة مقاربدة ألمالدة  د   –يالف در  د  العمدارة اإلسدامية يه ا ل راسة اإللارات الفلسفية  ة :العمار تاريخ -

 العمارة المأرية    خا  العأير اإلسامية ( -األب لس  - غ ا  -العأر اإلسام  اامارة العرى    الماع 
ر ت ليدد  أمالددة للفبدديا  دد   جدد –الدد  مددر العأددير  يهدد ا لعددره التلددير الفبدد  يالقدديع الجماليددة تاااريخ الفنااون : -

 راسدة مد ارس التأديير  د  اأدر البهضدة  -التاري  ي   مأر الق يمة ي ضارات ما  يا البهدريا يالعأدير ال اسدي ية 
 ااقة الفا  العمارة مس تت س اإليجا يات يالسل يات . -يالعأر ال  ي 

 –رة المعاأددرة ر  مق مددة للعمددالمعماريددة  دد  القددرا التاسددس امدديهدد ا الدد   راسددة اإلتجا ددات ا نظريااات العمااارة : -
 ا ير الفجية    أيري ا يأمري ا. –الفجية  يا العمارة يالتليرات ب ي األ ليتي ية  –اإلتجا ات الريمابتي ية 

 History of Architecture, Fitcher المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقـة األولى 

 قسم الهندسة المعمارية – الثالثةالفرقـة 
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 أسبوعياساعات عدد ال اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 5 درس : -  محاضرة : رق اإلنشاءالتنفيذية وط التصميمات 3310همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 راسدة تفأديلية للدر   - راسة تليير الممريع اإل ت ائ  ال  ممريع تبفيدذى  مت امد  :  يهدف المقرر الى
 راسدات  -فاأدي  المعماريدة الاا تدة يالمت ر دة تغلية إبماب ال  دير ال  يدرة  مديا  ابمدائية مختلفدة يااقتهدا  الت

استخ اع القلااات المع بية  جميدس أبيااهدا  د  تأدميع بمداذج الفت دات  –  أبياع الت سية للم اب  الهي لية تمم
ااددد ا   – راسدددات خاأدددة لعبأدددر السدددلع  ددد بياع مددديا ي يتأدددميماته المختلفدددة  –يالقياليدددس الاا تدددة يالمت ر دددة 

يالتفاأدي   –لل يعة الرسيمات المعماريدة الاعمة للتبفيذ ال  اة يتجهيع مجمياة الرسيمات التأميمات التبفيذي
المعمارية يتفاأي  لتم ي  القلااات اإلبمائية يرسيمات األامدا  الأد ية يرسديمات األامدا  ال ر يدة يرسديما 

 ال  ( –خاأة ا المساا ة 
 . Working details , keith styles المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعيا عدد الساعات اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : التركيبات الفنية والهندسية الصحية  3311همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 راسة أسس التأميع يامترالات التبفيذ للت  ع الأباا   اخد  الم داب   د  مجداالت :  يهدف المقرر الى 
 -يالمرمدرات ال يئيدة  -جدا  ال درارى الأيتيات ياألاما  الأ ية م خ  اللاقة يالمابة ي اإلض –ت ييا الهياب 

 –التهييدة يت ييدا الهدياب  -اإلبتقا  يالتخدعيا يالعدع  ال درارى  -مقاييس يمع الت يمرمرات الرا ة ال رارية 
التهييددة  -بفأددلة ياألجهددعة الم -التيعيددس المر ددعى  -اسددس التأددميع  -أ مددا  التسددخيا يالت ريدد   -مدد خ  

آليدات الرريدة ا الضديب يالرريدة ( مأدا ر اإلضدابة  –اإلضدابة الأدبااية  -أجهعة يبظدع الت  ئدة  -الأبااية 
الأيتيات : ل يعة الأديت ا السدراة  –المعايير يالمع الت القياسية  –تأميع اإلضابة الأبااية  -الأبااية

معددايير  -غل المع لددة ت ليدد  الأدديت يالضيضدداب الضددغل ( مسددتييات الضدد-المدد ة  -التددر    -الميجددات  -
التغذيددة  الميدداة يالأددرا  -المرا دد  الهي ريلي يددة  -التأددميع الأدديت  للم دداب  يالفراتددات  -ت الرا ددة مرمددرا

ا تياجددات  -الممددا   يال لددي   -التجهيددعات الأدد ية  الم دداب   -المخلفددات السددائلة يميدداي الملددر  -الأدد   
ت امد   -الت داليا يالأديابة  مق مدة -يدة التر ي ات ال هر  -ا المخلفات الأل ة التخلص م -مقايمة ال ري  

 تل يقات معمارية  -األبظمة 
  اري  ال قرى  -جميس األجعاب –الميسياة الهب سية  المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4  محاضرة :  تخطيط المدن واإلسكان 3005هتع 

 المحتوى العلمي للمقرر:
المقددرر الدد  أا ي تسددى اللالددى القدد رات الدد  تفهددع ممددا   تخلدديل المدد ا ياإلسدد اا اامددة ي الم يبددة  يهدد ا 

 المأرية خاأة    عا  ا المختلفة يممارسه تل يقية إلتجا ات معالجتها .
بدام   د  س اإلمارة الد   دا  العدالع المتقد ع يالمما   تخليل الم ا ياإلس اا    مأر  م دراسة أساسية :

  عا  ا اإلقتأا ية ياإلجتمااية يال ضارية يتير ا يالم اخ  يالمفا يع المختلفة ل لها .الار أ
المددام  يالتدد ريج  يتل يقاتدده  بظريددات التخلدديل - جددي ة تخليليددة  الم يبددة ياقليمهددا دراسااات التخطاايط :

المبدال   -بية المبدال  يالمجتمعدات السد  -س يبظريدات اسدتعما  األراضد  أسد -ال  المد ا القائمدة الج يد ة 
 م  ات اللر  .  -مبال  الأبااة  -الخ مات   بيااها  -مرا ع األاما   -المفتي ة 

امليدة تخلديل يتأدميع  -اإلتسدا  يالبمداذج السد بية  -اتجا ات يبظع العمليدة السد بية  دراسة اإلسكان :
  ام  اإلقتأا ية ياإلجتمااية يال يئية المرارة اليها .المبال  الس بية يالعي 

ممريع ر س يتقييع مما   التخليل ياإلس اا أل   المبدال  القائمدة  مشروع تخطيط واسكان مشترك :
 ياإلستفا ة ما بتائل ال راسة    تخليل مبلقة مستج ة  -اع تخليلها 

 سي  م م  التيب   –م خ  يتل ي      تأميع يتخليل يالمبال  الس بية المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر ررللمق الكوديالرقم 

 - درس : 3  محاضرة : إدارة المشروعات 3111انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

يهدد ا المقددرر إلدد  التعريددا   سدداليى إ ارة الممددرياات  دد   دد  ممددا   التأددميع يالتبفيددذ  دد  إلددار اإلم ابيددات  
 ا ة يم   ات اليقت يالت لفة . المت

مددد  ات التتدددا س المبلقددد   -تيعيدددس المسدددئيليات الددد  األ دددرا   -مددد خ  إل ارة الممدددرياات : األ ددد اا يتددد رجها 
 ددرامل  -األسددس العامددة إل ارة أامددا  التبفيددذ  -الجدد اي  الخليددة العمبيددة  -مدد  ات المسددار ال ددرج  -لألبمددلة 

البق ية للممدريع يأسداليى يمرا د  اتخداذ القدرارات المع ات ( التميي  يالت  قات  عمالة م الميا  متبفيذ األاما  ا ال
اسددتخ اع مدد  ات -لددر  ت  يدد  األ ميددة البسدد ية للمعددايير  -مفددا يع يمعددايير التقيدديع  -خلدديات اتخدداذ القددرار  -

 التقييع أساسيات يتل يقات   ي  العمليات يتير ا .
 م م  ماج  خليأ   -إ ارة ممرياات التميي   المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 2  محاضرة : األساسات 3259هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 يه ا المقرر للتعريا  خياص يمي ابي ا التر ة يتأميع األساسات . 
بظرية  –ابضغال التر ة  – ابتقا  اإلجها  خا  التر ة – مك التر ة  –ا التر ة للتر ة : تأبي ةالخياص األساسي

أ  دا   –ال ديائل السداب ة  –الخعي يدة  تال ساسدا –تأميع القياا  الض لة  –الضغل الجاب   للتر ة  –الت ايع 
 الألى .  سالتر ة  الميقس ياختيار بيع األسا

 Foundation  Engineering A.K.   Gamal El- Din المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر لكودياالرقم 

 6 درس : -  محاضرة : (  4) المعماريالتصميم  4312همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 ليليدة ل د ائ  التأدميع تعمي  الف ر المعمار  لللالى ما خا  ت ري ده الد  مد اخ  تأدميميه مختلفدة  راسدة ت
لد  أبسدى ال د ائ  التد  ت قد   هدا لمماريس م اب  اامة يس بية لليأي  إلد  ت  دييا معمدار  يامرابد  ل تد  يار

تل ي  القيابيا المبظمة  مس -ية يال يئية للفراتات المعمارية الم   ات التأميمية ياليظيفية ياإلبمائية يال أر 
اللددر  المختلفددة إخددراج  – عدد  امرابدد  يمرت لددة  ددالميقس التل يقدد   ممدداريس ذات  لددي  مر  ددة لهددا -لل بدداب 

 بماذج مجسمة . –الرسيمات المعمارية 
 Neufert, John Thakara المرجع الرئيسي : 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 6 درس : -  محاضرة : التصميمات التنفيذية ومستندات التنفيذ 4313همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ا  مستب ات التبفيذ ال املة للممرياات يتعريفه  القدابيا التبظديع م يه ا المقرر إل  ت ريى اللالى ال  اا 

يذل ع  لا ا  مجمياة  املة ما التأميمات التبفيذية الأال ة للتبفيذ ال  الل يعة م لممريع معل  يمدتم  

  لللالى تأميمه    مقرر التأميع المعمار   السبة الاالاة ا ضما اباأري ال  ابأر ذ    ر ياسس س 

( المريل العامة يلدرك العلدابات يتفريغهدا ياإلسدبا  يالتعاقد  م يالمستخلأدات م  سداى ال ميدات  310 امر

 –ت ليد  األسدعار للمديا  يالعمالدة  –المياأدفات العامدة  –لر  الر س يال أر ما الل يعة  –لل بي  المختلفة 

قديابيا  م اع ال اسى اآلل  ا مق مة ال ميات يالمياأفات  استخ –للخلة العمبية ي رامل المسار ال رج   رامل

  راسات يتل يقات ( . متبظيع يتيجيه يامترالات أاما  ال باب 

  Time Saver Standards Concise Construction , Brown المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة المعمارية – الرابعةالفرقـة 
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 أسبوعياعدد الساعات  م المقرراس للمقرر الكوديالرقم 

 -درس : 4  محاضرة : التصميم العمراني 4006هتع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

م بيدة يتبميدة قد رات يه ا المقدرر إلد  تعريدا اللالدى  التأدميع العمرابد   د  مجدا  ال يئدة الل يعيدة يال يئدة ال
 ظريا ال يئة المأرية .اللالى ال  تل ي  م اخ  التأميع العمراب  المختلفة    

المد اخ  يالمفدا يع المختلفدة للتأدميع  –خليلية المعمارية يتير ا تعريا التأميع العمراب  يااقته  العليع الت
 اإل راك يالاقا ة يال يئة الل يعية   ساس لم ا   التأميع . –العمراب  

 يا د   -ات التمد ي  الل يعيدة يالاقا يدة  م د  -هدا لا عهدا ياباأدر ا ي يفيدة إ را  –التم ي  الفرات  للم يبة 
التأدميع العمرابد   يسديلة  –اباأدر التمد ي  يأسدس التأدميع  –الفدرا  العمرابد   –التأميع العمراب  للم يبة 

 للتبمية العمرابية .
 المتغيدددددددرات العباأدددددددر يالمدددددددرارات  -ا  الل يعيدددددددة يال أدددددددرية يالاقا يدددددددة األ عددددددد تحليااااااال الموقاااااااع :

 .ريع امراب  تل يق    التأميع م تأميع يتم ي  المياقس لعباأر ا الل يعية يالم يبة م ممم ت اير الل يعة ال
 Urban Design method & Techniques , Signoretta المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 4 درس : 2  محاضرة : تخطيط المدن 4307هتع 

 لمي للمقرر:المحتوى الع

ر دع الد  مبهجيدة العمليدة التخليليدة يلدر  الت ليد  يتباي  المقرر المد اخ  يال راسدات التخليليدة للم يبدة يي
يتبمية ق رات اللالى    مجا  تخليل الم ا بظريًا يتل يقيًا م  راسات التبمية يالتخليل ياالستيلاا : المخلل 

  امليدة إاد ا  المخلدل العداع م اإللدار اإلقليمد  م ال راسدات الهي ل  يالمخلدل العداع للم يبدة : اباأدر يتسلسد
ياالقتأددا ية يال يميجرا يددة ياالجتماايددة م اإللددار التمددريع  م األيضدداع الرا بددة : الهي دد  العمرابدد  م  الل يعيددة

ع اسدددتعامات األراضددد  م الم ددد  ات يالممدددا   ياإلم ابدددات م األ ددد اا يالغايدددات  م ال ددد ائ  التخليليدددة م التقيدددي
سددات التخأأددية لمختلددا مبددال  ياباأددر ياألخت ددار م يسددائ  التبفيددذ يالمتا عددة م  راسددات اإلسددتيلاا م ال را

الم يبة م  راسة مفدا يع الت سديا ياالرتقداب العمرابد  يتبميدة المجتمعدات بظريدًا يتل يقيدًا م ممدريع تخلديل  د  
 إ    الم ا القائمة أي الج ي ة .

 لم ا م أ م  خال  ااب تخليل ا المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعات عدد السا اسم المقرر للمقرر الكوديلرقم 

 - درس : 4  محاضرة : (4تاريخ ونظريات العمارة ) 4008هتع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ماق د  ته ا ال راسة ال  اره مرا   الفلسفات ياإلتجا ات المعمارية يت يالتها خا  القرا العمدريا ا مر لدة 
مر لدة مدا  ديا  – د  ألمابيدا ي ربسدا ي يلبد ا العمدارة ال يليدة  –اتجاي الفدا الج يد  يالعمدارة العضديية  -ال يلية (
العمارة ال يبيدة  د   –المر لة اإلبسابية  –مر لة التق ع العلم  الت بيليج   ع  ال رى العالمية الاابية  –ال ر يا 

 –التيقعدات المسدتق لية  –امارة ما  ع  ال  ااة  – ية يالم لية التاريخية اتجا ات ال  ائية يالمع –العالع يمأر 
 الت ييات العلمية يال ضارية . 

 اااية اإل  اع المعمار  م ال  را ت  المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديلرقم ا

 4 درس : -  محاضرة : المشروع 4214همع 

 العلمي للمقرر:المحتوى 

ارية يالعمرابية  ما يع ر اا اتجا دات يمبدا ل الف در اليأي  ال  ال لي  التأميمية المت املة ذات األ عا  المعم
 راسة   اية جمااية للم د  ات التأدميمية يت ليد  م داب  مختلفدة ياليظدائا يأدياًل الد   –يالتأميع المعمارى 

ة لل دد ائ  المختلفددة للتأددميع لليأددي  الدد  أبسدد ه تأددميع الفراتددات ي راسددة ت ليليدد -ال ربددامل المددام  للممددريع 
ممريع  -العمرابية  ما ي ق  الم   ات التأميمية ياليظيفية يال يئية ياإلبمائية ياإلبسابية يالاقا ية المعمارية ي 

 معمارى ي ق   أيلة المعرا يال راسات المعمارية يالت بيليجية يالعمرابية لسبيات  راسات اللالى
 ل قًا للممريع ال  ا  الذ  يقيع  ه اللالى المرجع الرئيسي : 
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 ( 1اختياري ) مقرر
 

 المقرر الكود

 العمارة والحضارة والتراث 3110 هتع

 التصميم والتخطيط البيئي والطاقة 3111 هتع

 التجديد واالرتقاء الحضاري 3112 هتع

 

 قسم الهندسة المعمارية
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 ( 1اختياري ) مقرر

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : العمارة والحضارة والتراث  3110هتع 

 توى العلمي للمقرر:المح

 يددة  اددع يتعميدد  خلفيددة اللالدى  دد  المعددارا يال راسددات اإلبسددابية ياالجتماايددة يالاقا:  يهاادف المقاارر إلااى
الدد  العاقددة   الت ا ليددة  دديا المجددا  الاقددا    ياإلجتمدداا  يالعمدد  يالبتدداج المعمددار  مددس التر يددع الدد   يالت  يدد 

التعارف بالمجاال  -العمدارة الم ليدة ياإلقليميدة  -ر  يالعمرابد  التدرا  المعمدا -ميضدياات الاقا دة الم ليدة 

المدبهل  -المدبهل الديظيف   -عدرا الد  المامد  مبدا ل يأسدس الت –المامد  يالسدمات :  والبيئة الثقافياة
اإل راك يأددديرة ال يئدددة  -اإل راك يأددديرة ال يئدددة العمرابيدددة  -التفااددد  اإلجتمددداا  يال يئدددة العمرابيدددة  –ال بيددديى 

المفدددا يع  -العمددارة  تع يددر اددا الاقا دددة ابمدداذج ي راسددات ت ليليددة (  -العمددارة يال يئدددة  -ألبمددال السددلي ية يا
ا الخأيأدددية م التدددعا ع م اال تدددياب( التع يدددر الاقدددا   ياألبمدددال السدددلي ية  -لعمليدددات التأدددميمية اإلبسدددابية يا
إقليميدة العمدارة يالتع يدر المعمدار   –  يالد يل  العمارة اإلقليمية الد  المسدتيييا الم لد  يالقديم -ياالجتمااية 

التااراث المعماااري  -يددة يتع يراتهددا تأددبيا األقدداليع المعمار  -ايامدد  يم دد  ات التع يددر اإلقليمدد  المعمددار  

يأ ددع التيجهددات ي راسددات يبمدداذج  -الم ت ددات  -الت ليدد  يالمفددر ات ي دد ائ  التعامدد  مددس التددرا  :  المصااري
 تل يقية . 

 بعمة إسمااي   – بيا المر  اليسل يالعالع الق يع  الرئيسي :المرجع  

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : التصميم والتخطيط البيئي والطاقة  3111هتع  

 المحتوى العلمي للمقرر:

يدع الد  األ يات يالتقبيدات المتا دة لد اع امليدات يه ا المقرر إل   اع ي ليرة التأميع يالتخلديل ال يئد  يالتر 
ية يالمتج  ة يالتلدي  يت امد  األبظمدة  د  التم ي  المعمار  يالعمراب   اإلضا ة إل  تق يع  راسات اللاقة الممس

 الم اب  ي يلها . 
تأميع يالتبمية المبال  المباخية العمرابية    مأر المام  يتيأيات ال -مراجعة المجاالت ال يئية يمستيياتها 

الدبظع  -مرمدرات الرا دة ياإل تياجدات اإلبسدابية  -مفا يع الم ا ظة الد  اللاقدة  -التأميع ال يئ  المت ام   -
م خ  للتعام   -السيي   -الميال ب  - ر ة الرما   -التأ ر  -ال ماية ما العيام  الل يعية  -األي يليجية 

 مس التلي  الجيى يالسل   . 
 اا   يس  جري –جهاع تخليل اللاقة  – لي  العمارة ياللاقة  يسي :المرجع الرئ 

 

 لهندسة المعماريةقسم ا
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : التجديد واالرتقاء الحضاري  3112هتع  

 المحتوى العلمي للمقرر:

ل ضدر  يالت  يد  الد   م د أ االسدتفا ة القأديى مدا يه ا المقرر إل  تق يع م اخ  يمفا يع التج ي  ياالرتقداب ا
تعريا  تجارى الت سيا ياالرتقاب ا الم لية يال -إم ابيات ال يبات الممي ة القائمة يميار  ا ال مرية يالعمرابية 

أسدد اى التدد  ير يالتدد اا   –ممددا   العمددراا القائمددة  –ت ليدد  العمددراا  المدد ا القائمددة  –يالعالميددة ( يتقييمهددا 
 -اليسددائ  يالتقبيددات لمعالجتهددا  – دداالت المبددال  العمرابيددة  -الجيابددى االجتماايددة ياالقتأددا ية  -ا رة يظددي 

 –التبميدة يالتلديير يالت سديا ياالرتقدداب  –خأيأدية امليدات الت سدديا العمرابد   –ياالرتقداب امليدات التج يد  
 بماذج ي راسات تل يقية يتخليلها التفأيل  .  –الم ا ظة يالأيابة 
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 ( 2مقرر اختياري )

 

 المقرر الكود

 العمارة الداخلية 3213 هتع

 تكنولوجيا البناء ونظم اإلنشاء 3214 هتع

 اإلسكان في الدول النامية 3215 هتع

 

 قسم الهندسة المعمارية
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 ( 2مقرر اختياري )

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : العمارة الداخلية  3213هتع 

 وى العلمي للمقرر:المحت

اددع مهددارات يأددياتة يتمدد ي  الفراتددات ال اخليددة  دد  الم دداب  العامددة يالخاأددة يال راسددة يهدد ا المقددرر الدد   
يالددبظع المددرارة الدد  تمدد يلها ي اددع إم ابيددات اإلظهددار يالتع يددر اددا  -التفأدديلية لم يبددات الفراتددات المعماريددة 

م يبدات الفراتدات :  -ات اإل راك ال أدرة للفراتد -ميع الد ياخ  تاري  تأد -مفا يع يتفاأي  الفراتات المعمارية 
التأدددميع الأدددباا  ياألساسددد  للمددديا   -المعددد الت يالقياسدددات  -المامدددس األمددد ا   -الأددديتيات  -اإلضدددابة 
جماليددات الفراتددات ال اخليددة االتجا ددات المعاأددرة  دد  التأددميع  - راسددات األلددياا يتدد ايري البفسدد   -ياأل يات 
الدت  ع ال يئد   -بمداذج ي راسدات  الدة  -اتدات المعماريدة العامدة الفراتات المعماريدة الخاأدة ا الفر  - ال اخل 

 لر  اإلظهار يمظا ر التع ير  -أ  ا  ي راسات تل يقية  -الت ام  مس اإللار المعمار   -يا تياجاته 
 جريس خير  -م ا ىب أساسية   –التأميع ال اخل   المرجع الرئيسي : 

 

 

 أسبوعيالساعات عدد ا اسم المقرر للمقرر الكوديلرقم ا

 - درس : 2  محاضرة : تكنولوجيا البناء ونظم اإلنشاء  3214هتع  

 المحتوى العلمي للمقرر:

يهدد ا المقددرر إلدد  التعريددا   سدداليى ال بدداب المتلدديرة يتل يقاتهددا ي راسددة تقبيددات يلددر  التأددبيس  دد  المياقددس 
مختلفة  التقلي ية يالمي بة ياللر  سا قة التجهيع ة اقتأا يات التل ي  لبظع اإلبماب اليالمأابس  اإلضا ة ل راس

 . 
 –اللددر  الممي بددة اآلالت  -ت بيليجيددا ال بدداب  دد  الميقددس  -خلفيددة تاريخيددة  - االتعريددا  مفددا يع يالت بيليجيدد
ادد ا  مسددتب ات التبفيددذ اقتأددا يات التأدد -التأددبيس يالتبفيددذ  -التأددميع  -مجدداالت التدد اخ   دديا الددبظع   -ميع يار

اقتأدا يات إقامدة  -اقتأدا يات التعاقد  ي د ائ  لدرك الممدريع للتبفيدذ  -اإلبهداب  -المريبة يالتأميع  - الجي ة
 اإلبهاب .  -التخعيا  -البق  يالتمييا  -التبفيذ  الميقس  -التأبيس  -الم ب  

  اري  ا اس   ي   –جيا الم اب  الميسياة ال  ياة    تميي  ت بيلي  المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة المعمارية
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : اإلسكان في الدول النامية  3215هتع  

 المحتوى العلمي للمقرر:

الم اخ  المختلفدة  يه ا المقرر إل  التعريا  مما   اإلس اا يالمبال  الس بية    ال ي  البامية يال  تق يع
ممدد لة مددس التر يددع الدد  الل يعددة المر  ددة لمجهددي ات التبميددة يأ ميددة الدديا   الجيابددى للتعامدد  مددس  ددذة ال

 االجتمااية يالاقا ية ياالقتأا ية ي ير الممار يا    إبجا ها .
   ال ي  البامية  مم لة اإلس اا –الجيابى العمرابية  -امليات التبمية يمام ها  –التعريا  ال ي  البامية 

األ عدا  االقتأدا ية  –الجيابى االجتمااية يالاقا يدة  –الجيابى العمرابية  اإلسكان : مجال – الة مأر  –
 – الة يايجا يات اإلس اا الغير رسم   -ت لي  مما   اإلس اا  ميا يبيايا –الجيابى اإل ارية يالتبظيمية  –

لاتجا ددات اددره يتقدد يع بمدداذج  ل مشااا ل اإلسااكان :الماادخل لحلااو ير المجتمعددات يالمسددتعمليا . 
تبميددة  -تبميددة المبددال  السدد بية : اإللددار السياسدد  يالتبظيمدد  المياقددس يالعاقددات العمرابيددة  -يالمبظددريا 

 تخطاايط وتشااكيل المواقااع السااكنية : -مفددا يع التم دديا يالممددار ة  -اقتأددا يات المبددال  السدد بية 
 -أبمدال اإلسد اا المائمدة  -اآلراضد   تقسديع –األبمال التقلي ية يالملديرة  -الي  ات التخليلية األساسية 

بمددداذج  –تدددرا ل يت امددد  الفراتدددات ال اخليدددة يالخارجيدددة  –التبسدددي  المعمدددارى يمعالجدددة الفراتدددات الخارجيدددة 
 يتل يقات ي راسات   اية .   
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 ( 3مقرر اختياري )

 المقرر الكود

 الجماليات والتشكيل 4116همع

 الحاسبات اآللية في العمارة 4117 همع

 الحفاظ الحضري و البيئي 4118 همع

 

 قسم الهندسة المعمارية
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 ( 3مقرر اختياري )
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4  محاضرة : الجماليات والتشكيل 4116 همع

 المحتوى العلمي للمقرر:

لجماليات المعماريدة يالتمد يات يالفراتدات يالدر ل مي  المفا يع البظرية ياالتجا ات لتباي  ايه ا المقرر إل  تع
 يا  ذة المفا يع ي يا البتائل يالمعاأر مس التر يع ال  التجارى الم ليدة يالت  يد  الد  العاقدات الت ا ليدة  ديا 

 –القددديع الجماليدددة  –مددد  ال يئدددة يالمجتمدددس الجماليدددات يالتمددد ي  يال يئدددة االجتماايدددة يالاقا يدددة يالعمرابيدددة يما
بماذج مختارة العمارة اإلسامية  راسدات  الدة  –تجا ات الف رية يالفلسفية يأبياع ياتسا  الفراتات    العمارة اال 

 الت ي     مفا يع الفراتات . –ما مبال  ي ق ات تاريخية مت ايبة 
 –المفهدديع  –العمليددات التأددميمية  –الم يبددات  –راتددات تأددميع الف – دد  األ يات يالمهددارات يالمدد اخ  للتمدد ي  

 تل يقات ي  ي  تل يقية .  –إم الية ال باب  –التع ير  –التلير  –ال بية 
 ال  رأ ت –: اااية اإل  اع المعمار   المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4  محاضرة : في العمارة الحاسبات اآللية 4117   همع

 العلمي للمقرر: المحتوى

يه ا المقرر إلد  التعريدا  لم ابدات ال اسد ات اآلليدة  د  مجداالت العمدارة يتقد يع األ يات يالتقبيدات يالتل يقدات 
اد ا  الرسديمات الابائ يدة الت  تم ا مدا اسدتخ امها   غدابة خدا  ااد ا  ال درامل ياظهدار التأدميمات يتقييمهدا يار

ال رمجددة  –مق مددة  دد  ال اسدد ات اآلليددة يم يباتهددا يلرقيددة املهددا  – ياسددتخاص  سددا اتها -يالااايددة األ عددا  
اآللدد   دد  امليددات ال رمجددة يالتأددميع  ىاسددتخ اع ال اسدد –التعريددا  الممددا   يا تياجددات المأددمع  –ياللغددات 
 الرسع ياإلظهار . – يابات ال اس ات يج اي  ال –قياا  ال يابات يمعالجة البأيص  –المعمارى 

التأدميمات التبفيذيدة  –التأدميمات  اإل ت ائيدة  –ال  ائ  يالتقييع  –ال رامل  ى التصميم :الحاسب اآللى ف
 إ ارة الممرياات . –يال ميات يالمياأفات 

 –أمالددة يتل يقددات  –اإلخددراج الم ت دد  يتير ددا  –ت ليدد  ال يابددات يتمايلهددا  الحاسااب اآللااى فااى البحااوث :
ال اسد ات  –المدمس يالظدا   –ال راسدات ال يئيدة : اإلضدابة  –مداب ت ليد  بظدع اإلب –التأميع  ال اسى اآللد  

 اإلخراج يالت رير الم ت   يتير ا  –اإلظهار الااا  األ عا   –ال رارية 
 

 

 

 

 

 قسم الهندسة المعمارية
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4  محاضرة : والبيئي الحفاظ الحضري  4118   همع

 العلمي للمقرر:المحتوى 

يه ا المقرر إل  تيضي  مفا يع الم ا ظة يالت  ع    العمراا  د  المبدال  ذات القيمدة ال ضدارية  د  المد ا 
يالتخلديل المت امد   -يير عالد  مفدا يع يمهدارات التأدميع  -مس ذ ر خاص ل الة المجتمعات م  ي ة الميار  

مفهدديع الم ا ظددة الدد  ال يئددة الل يعيددة يالتعددرا    ياتهددا العمرابدد  ياإلجتمدداا  يالاقددا    دد  تقدد يع مددس الم دديل 
 يتقبياتها .

العاقددات الت ا ليددة  دديا مخللددات  -مفددا يع التج يدد  ياإلرتقدداب ير ددس المسددتيى يالأدديابة يالم ا ظددة يالددت  ع 
ال يئدة  مفا يع االتدعاا ياالسدتمرارية  د  – ا ظة أساس الأيابة يالم –الم ا ظة ياأللراا التخليلية العمرابية 

قديائع الم داب  ذات  –مسد  يتسدجي  يت ليد  البظا دات ذات القيمدة ال ضدارية  –األ  اا ياأليلييدات  –الم يبة 
 ت  ي  مبال  الم ا ظة يالأيابة . –القيمة يمعايير تأبيفها 

ت المبدال  ذا –اللدا س العمرابد   –التبميدة امدترالات  –أيابة سياسات يمخللات الم ا ظ: سياسات ال فاظ 
ضيا ل تأميع يم ب الفراتات  –التجمعات الس بية المختللة  –التجمعات الس بية الخاأة  –الل يعة الخاأة 

الجيابدى  –الد الئ  اإلرمدا ية  راسدات قلاايدة  –االمدترالات  –اللديائ   أساليب التحكم فى العمران : –
 راسدددات  الدددة  –ممدددار ة الجما يريدددة ال –اقتأدددا يات الم ا ظدددة  – الية التدددرا  إمددد –االجتماايدددة يالاقا يدددة 
 يتل يقات مي ابية .
 راسدات  –المخللات المت املة لل فاظ ال  ال يئدة  –األ  اا  –الي يليج  يالبظع ال يئية  الحفاظ البيئي :
القديابيا  –التبميدة يال يئدة  –اتها سياسات يأسس الم ا ظدة يمسدتيي –البلاقات التاريخية –الت اير ال  ال يئة 

  راسات قلااية يتل يقات .   –مترالات يالت  ع ياال
 أ م  خال  ااع  –التخليل اإلقليم   المرجع الرئيسي : 
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 ( 4مقرر اختياري )

 المقرر الكود

 النقد المعماري 4219 همع

 اقتصاديات البناء 4220 همع

 تصميم وتنمية المجتمعات الريفية 4221 همع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم الهندسة المعمارية
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 ( 4مقرر اختياري )
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر لكودياالرقم 

 - درس : 4 محاضرة : النقد المعماري  4219 ع   هم

 المحتوى العلمي للمقرر:
  المعمارى يأ ياته يأسالي ه ياستعراه بماذج ما اتجا دات يمد ارس البقد  المعمدارى يه ا المقرر إل  تق يع البق

 -ع مهارات التقيديع اإليجدا   يالتع يدر ابهدا  دال يار يالت ليد  البرئد  ي ا -يبتائجها يالتعرا ال  أ ع مبظريها 
تداري  البقد   -ة البقد  المعمدارى ل يعدة ييظيفدة يأ ميد -البق  يالتقييع يالتقييع  -المفا يع يالتعاريا  -يال تا ة 

 –يالتيايددد  التيأددديا  –ال يابدددات  –امليدددات البقددد  المعمدددارى  -المددد ارس ياالتجا دددات البق يدددة  -المعمدددارى 
بتدددائل  –المسدددا قات المعماريدددة  –مددد اخ  البقددد  المعمدددار   –البتدددائل  –اإل تراضدددات يالمعدددايير يأسدددس التقيددديع 

 ذج يتل يقات ي راسات  الة .  بما –المعمارييا يالممرياات ال  رى 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4  ضرة :محا اقتصاديات البناء 4220 ع  هم

 المحتوى العلمي للمقرر:

يه ا المقرر إل   راسة الجيابى اإلقتأا ية يبظا تها ياليا   عباأدر يمامد  الت لفدة خدا  امليدات التأدميع 
لتبفيذ يالتمغي  ياله ع يتقييع المهارات يالتقبيات للت  ع    الت لفة    امليدات ال بداب  اإلضدا ة الد  التعريدا يا

 لج يى اإلقتأا ية للممرياات يم يباتها.  راسات ا
التقد يرات  – راسات اباأدر الت لفدة  –يت ايري ال  أبااة يامليات ال باب  المجال اإلقتصادى القومى :

  ددي   –العمددر اإلقتأددا   ياإل ددا   -تقدد يع  دد ائ  اسددتامارات رأس المددا    –امليددات العلددابات  – اإل ت ائيددة
 ت لي  الت لفة يالعق  . –إ ارة ييابة ي  ع الم اب   –ييلية لر  الت  ع التم –العمليات 

يى  راسددات الجدد  –:  راسددات جد يى اإل ت ائيددة  د  امليددات التأدميع  دراساة جاادوى المواقااع وتقييمهاا
 راسدات  الدة  –اسدتخ اع ال اسدى اآللد   – راسات تقيديع أابداب يمدا  عد  التبفيدذ  –التسييقية يالفبية يالتمييلية 

 .   يتل يقات
 م م  ماج  خليأ   –ال ميات يالمياأفات يمع   اآل اب ألاما  ال باب  المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 4  محاضرة : تصميم وتنمية المجتمعات الريفية  4221 ع   هم

 المحتوى العلمي للمقرر:

يتأميع المجتمعات    الار الم   ات العمرابية يالتاريخيدة  - خ  المت ام  للتبمية يه ا المقرر إل  تق يع الم
 ياإلجتمااية ياإلقتأا ية يير ع ال   ير القرية  ي  ة مبتجة .  

 قسم الهندسة المعمارية
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 االجتمنعاةوالعلوم  سنانسنانتاإلمقررات 

 االختانرية

 المقرر الكود

 التذوت الفني 4216إنس 

 التذوت األدبي 4217إنس 

 التفكير الفلسفي 4218إنس 

 السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 4219إنس 

    

 قسم الهندسة المعمارية
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 ات أسبوعياعدد الساع اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 -درس :  2محاضرة :   التذوق الفني  4216إنس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
الفددا  -الفددا يال قيقيددة  -تدداري   لمددة لغددة  -ة التددذي   لسددف -أي الددع الجمددا   AESTHETICاالسددتاليقا 
ل يد  الد  الفبديا ت -الفا ياإل د اع  -الفا  اات اري خياال  -الفا  يأفة تع يرا  -الفا يالأبااة  -يالمجتمس 
 التم يلية .

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 -:  درس 2محاضرة :   التذوق األدبي 4217إنس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
مجدداالت تددذي  األ ى ا  -اللغددة يالتع يددر  -المددعر  -الخيددا  ي بدديا األ ى يالقأددة المسددر ية  -بظريددة الخيددا  
  ا بار  أي معر  ( .تل ي  ال  

 ا التذي  األ     يا الم   يالمضميا ( ا را يع ايه  المرجع الرئيسي : 
www. Alarabnews. Com / alshaab /2005/ 25-02-2005/ awad .htm 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 -درس :  2محاضرة :   التفكير الفلسفي  4218إنس 

 ى العلمي للمقرر:المحتو
 –لدر  التف يدر الفلسدف  : ال ديار  - يفية ت يي  الفهع إل  أسليى ام   -أ مية التف ير الفلسف  لفهع الياقس 

 –المفدا يع الفلسدفية : الياقعيدة الت ليليدة  –ت  ي  المألل ات يالمفدا يع  –ية المم لة ما جياب ها المتع  ة رر 
  ي ارت يمبهل المك . –التاريخية 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

  -درس :  2محاضرة :   السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 4219إنس 

 الم تيى العلم  للمقرر:
 –السد اا يالأد ة  –السد اا يال يئدة  –السد اا يالتبميدة  –اليضدس السد اب   د  مأدر  –الع الس اا يتلديرة 
اإلبع اسدات األمبيدة  –الجيابى ال يبية للمسالة الس ابية    مأدر  –ضايا البيع اإلجتماا  الأ ة اإلبجا ية يق

 أل عا  المم لة الس ابية  .  
  /اعت الميميب  . –أ. /  ماع مخليا ا يالأ ة اإلبجا ية يتبظيع السرةم الس ا ع الرئيسي :المرج 
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اإللكترونيات واإلتصاالت  
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          الكهربية التخصص : هندسة اإللكترونيات  واالتصاالت         الفرقة : األولى

 الشعبة : عامة 

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(

دد الساعات في ع

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 200 3 - 30 70 2 3 3 - 30 70 2 3 (2رياضيات ) 1004عام 

 200 3 -- 30 70 2 3 3 -- 30 70 2 3 (2فيزياء ) 1005عام 

 150 2 - 25 50 1 2 2 - 25 50 1 2 (1الكترونيات ) 1001هتص 

 150 2 15 10 50 2 1 - 50 25 - 2 1 (1قياسات ومعمل ) 1302هتص 

 150 - - - - - - 3 - 50 100 2 4 هندسة مدنية 1160هدن 

 150 - - - - - - 3 - 50 100 2 4 (1هندسة ميكانيكية ) 1104ميك 

 100 3 - 30 70 - 2 - - - - - 2 (2)إنسانيات  1303انس 

 150 3 - 50 100 2 4 - - - - - - (1دوائر كهربية ) 1201هكق 

 150 3 - 50 100 2 4 - - - - - - تصميم منطقي 1202هحس 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 11 19
 الفصل الدراسي الثاني 

19 11 
 1400 المجموع الكلي للدرجات

30 30 

 .ساعة أسبوعيًا وال يتم تخرج الطالب من المعهد إال  بعد أداء هذا التدريب 30يؤدي الطالب عقب اإلمتحانات  للفصل الدراسي الثاني في أحد المصانع والمنشآت العامة لمدة شهر بواقع  -
 .)*(: مواد مستمرة تجمع درجات اعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني -

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ت الكررييةإللكترونيات واالتصاالهندسة ا
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 الكهربية التخصص : هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   الفرقة : الثانية

 الشعبة : عامة  

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 المتحانمدة ا

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 150 - - - - - - 3 - 50 100 2 4 (3رياضيات ) 2106عام 

 2003هتص 
 مجاالت كهربية ومغناطيسية

(1* ) 
3 1 70 30 - 3 3 1 70 30 - 3 200 

 150 - - - - - - 3 - 50 100 2 4 (2دوائر كهربية ) 2102هكق 

 150 - - - - - - 3 - 50 100 2 4 المشغالت الدقيقة 2103هحس 

 150 - - - - - - 3 - 50 100 2 4 (2هندسة ميكانيكية ) 2105ميك 

 100 2 - 30 70 - 2 - - - - - 2 (3إنسانيات) 2304انس  

 150 3 - 50 100 2 4 - - - - - - (2إلكترونيات ) 2204هتص 

 150 3 - 50 100 2 4 - - - - - - هندسة القوى الكهربية 2203هكق 

 100 2 30 20 50 4 2 - - - - - - (2قياسات ومعمل ) 2205هتص 

 150 3 - 50 100 2 4 - - - - - - تحليل اإلشارات الكهربية 2206هتص 

 جمالي عدد ساعاتإ
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 9 21
 الفصل الدراسي الثاني 

19 11 
 1450 المجموع الكلي للدرجات

30 30 

 

 لب من المعهد إال  بعد أداء هذا التدريب.ساعة أسبوعيًا وال يتم تخرج الطا 30يؤدي الطالب عقب اإلمتحانات  للفصل الدراسي الثاني في أحد المصانع والمنشآت العامة لمدة شهر بواقع  -
 )*(: مواد مستمرة تجمع درجات اعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. -
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 الكهربية التخصص : هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   الفرقة : الثالثة

 الشعبة : عامة  

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني فصل الدراسي األولال
درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة يتحرير درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 150       3 - 50 100 2 4 (3الكترونيات ) 3107هتص 

 150 2 - 25 50 1 2 2 - 25 50 1 2 النظم والشبكات * 3004هحس 

 300 3 30 20 100 4 2 3 30 20 100 4 2 * (3قياسات ومعمل ) 3008هتص 

 150 2 - 25 50 1 2 3 - 25 50 1 2 ( *1موجات كهرومغناطيسية ) 3009هتص 

 150 2 - 25 50 1 2 2 - 25 50 1 2 ( *1اتصاالت ) 3010هتص 

 150       3 - 50 100 2 4 (4رياضيات ) 3107عام 

 150 2 - 25 50 1 2 2 - 25 50 1 2 (1هندسة الحاسبات ) 3005هحس 

 150 3 - 50 100 2 4       (1هندسة تحكم ) 3206هحس 

 150 3 - 50 100 2 4       آالت كهربية 3204هكق 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 12 18
 الفصل الدراسي الثاني 

18 12 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

30 30 

 

 ًا وال يتم تخرج الطالب من المعهد إال  بعد أداء هذا التدريب.ساعة أسبوعي 30يؤدي الطالب عقب اإلمتحانات  للفصل الدراسي الثاني في أحد المصانع والمنشآت العامة لمدة شهر بواقع  -
 )*(: مواد مستمرة تجمع درجات اعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. -
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 الكهربية التخصص : هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  الفرقة : الرابعة

 تصاالتااليات ولكترونهندسةاالالشعبة :  

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي ال السنةأعم تحريري درس محاضرة

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 * (4الكترونيات ) 4011هتص 

 200 2 30 20 50 4 - 3 30 20 50 4 - ( *4قياسات ومعمل ) 4012هتص 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *2موجات كهرومغناطيسية ) 4013هتص 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *2اتصاالت ) 4014 هتص

 150 - - - - - - 3 - 50 100 2 4 مقرر اختياري تخصصي xx41هتص 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *1مقرر اختياري فرعي ) xx40 هتص 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *2مقرر اختياري فرعي ) xx40 هتص 

 50 2 - 15 35 - 2 - - - - - - مقرر انسانيات اختياري xx42انس 

 200 مناقشة 140 60 - - 6 - - - - - - المشــــــــــــــــــــــــــروع 4215هتص

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات  
 الفصل الدراسي الثاني 

23 9 
 1600 المجموع الكلي للدرجات

30 32 

 

 .ساعة أسبوعيًا لمدة أربعة أسابيع بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 30ستمر مشروع البكالوريوس ي -
 )*(: مواد مستمرة تجمع درجات اعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. -
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رونيات واالتصاالت الكهربية هندسة اإللكت التخصص :  الفرقة : الرابعة        

 تحكمالحاسبات وهندسة الالشعبة : 

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 المادة
 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 دة االمتحانم

 )ساعة(

  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *2هندسة حاسبات) 4007هحس 

 200 2 30 20 50 4 - 3 30 20 50 4 - ( *4قياسات ومعمل ) 4012هحس 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *2هندسة تحكم ) 4008هحس 

 150       3 - 60 90 2 4 (1مقرر اختيارى تخصصى ) 41××هحس 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *2مقرر اختيارى تخصصى ) 40××هحس 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *1مقرر اختيارى فرعي ) 40××هحس 

 200 3 - 30 70 1 3 3 - 30 70 1 3 ( *2مقرر اختيارى فرعي ) 40××هحس 

 50 2 - 15 35 - 2       مقرر انسانيات اختياري xx42انس 

 200 مناقشة 140 60 - - 6       مشروع 4009هحس 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 11 19
 الفصل الدراسي الثاني 

23 9 
 1600 المجموع الكلي للدرجات

30 32 

 

 ساعة أسبوعيًا لمدة أربعة أسابيع بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 30يستمر مشروع البكالوريوس   -
 )*(: مواد مستمرة تجمع درجات اعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. -
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

1004عام    2 درس : 3  محاضرة : (2رياضيات ) 

 المحتوى العلمي للمقرر:

الالديادت   –تحلةيل ريلاةةا لتحلةتتي   –ري  اليدلال  –التكياالت  الالتديدد   –هندسي  راايةي   – الجزئي التفاضل 
 الدادة  لتطبةقاتها لتحلةت  تبتس.  التفاضلة  

 Calculus with analytical geometry , Swokowsky المرجع الرئيسي : 
 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 3  محاضرة : ( 2) ءفيزيا 1005عام 

 المحتوى العلمي للمقرر:

لالتيييرةاا  الكهابةيي  الضييلئة   لاتسييتقطا التييدا ل لالحةييلد ا الضييل  اندكيياس لانكسييا الفيزياااا الئااو:ية  
 تجاا  عاللة  .  –لالالغناطةسة  الضلئة  
 -طةييو لحةييلد اشييد  اكييس -التييارةا الكهالضييلئ  -اشييداا الجسييس ا سييلد  الحديثااة  مااد ل للفيزياااا

 –نظاةي  بيلها  –لهةنزبيا   البدا عدس الةقةن -ازدلاجة  الاللجا  لالجسةالا  لراض دى بالل  -تيرةاكلالةتلن
ال يلا  الالغناطةسية  للاليلاد الالغناطةسية  لالديلازل  –رالض التفاعيل النيلل   –قةاس  طلط ا طةاو الذاة  
    تجاا  عاللة  . –لالالدادن لأشباه الاللصت  

 Modern Physics, Shaum series المرجع الرئيسي : 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 2  محاضرة : ( 1الكترونيات ) 1001هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 –تاانزسيييتلاا  اللصيييل  رنائةييي  القطييي   –النبيييائط الرنائةييي  لدلائاهيييا  -س -لصيييت  س -أشيييباه الاللصيييت  
 غةا  لالكبةا  .   دلائا التاانزستلا الالكارئ  رى حالتى اإلشااا  الص –تاانزستلاا  تارةا الالجال 

 Micro electronic circuits A . S. S sedra المرجع الرئيسي : 

 
 
 
 
 
 

 الفرقة األولي
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 1  محاضرة : ( 1قياسات ومعمل ) 1302هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -الالظيياها ا ساسيية   -أجهييز  قةيياس اإلنحييااو  -ساسيية  ا  طييا  لالح -التدييااةو ا ساسيية  لالاللاصييفا  
 –تهةئي  اإلشيااا   –الحيلت  الطاقي   -قنطياا  التةياا الالسيتالا  -أجهيز  قةياس التةياا  -أجهز  قةياس الجهيد 

 تجاا  الداللة  تغطى اللضلعا  رى اإللكتالنةا  لالدلائا لالتصالةس الالنطقى لباالج  الحاسبا  .   
 Introduction to electronic circuit , richard dorf المرجع الرئيسي : 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : هندسية مدنية  1160هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -لا اضةا   ا سقو -أعالال الدزل  -البنا  با حجاا  -البنا  بالطل     -أساسا  الالبانى -إنشا  الالبانى
 نظاة  اإلنشا ا  . -الستلس 

 Theory of structure, El- Dakhakhni المرجع الرئيسي : 

 
 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : (1هندسة ميكانيكية ) 1104ميك 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 تطبةقا  على الحا  اإلحتااق الدا لى لالحطا  القلى . –ن ا ساسة  النظاة  لالقلانةديناميكا حرارية   
 - البكيياا  – ا ساسيية القداليي  رييى التصييالةس الالةكييانةكى للالكلنييا   أساساايات الهندسااة الميكاةيكيااة  

 القدال  رى هندس  اإلنتا  لدااس  التلقة  لالحاك  .    -السةلا  -التالس 
 Atext book of thermodynamics, R.S. kurmi المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : ( 2انسانيات ) 1303انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ا  أهالةي  اإلدا –الناحةي  الكةفةي  لالكالةي  ليةداا   –الاليدااس اإلدااةي   -تداةيو اإلداا   مبادىا علم اإلدارة  
النيلاحى الفنةي  لاإلنسيانة  ريى  –ات ياذ القياااا   -صيفا  الاليدةا النياج   –الاليدةا القائيد  -بالنسب  للالهندس 

 دااس  السلل  .  -اإلداا  
الجدلى اإلقتصادة   -عائد الالشالا  -التكلف   -أهالة  اإلقتصاد بالنسب  للالهندس   مبادىا علم اإلقتصاد 

 تطبةقا  .  -اإلقتصادى الدالا  -الالقاان  اإلقتصادة  
الحييل ا الرييل  -نظاةيي  اإلحتالييات   -ات يياذ القيياااا  تحيي  الظييالو الال تلفيي   –تداةييو  بحااوا العمليااات  

 تطبةقا  .   –ت طةط لتقةةس الالشالعا   –النقل (  ،للالشكت  : ) الباالج  ال طة  
 عبدالالندس ااضى  –البادى  اإلقتصاد  المرجع الرئيسي : 

 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر لكودياالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : (  1) كهربية  دوائر 1201هكق 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 –الييدلائا ذا  الدردةيي  الجةبةيي   –القداليي  طيياق تحلةييل دلائييا الالقالالييا  البسييةط  ) دلائييا التةيياا الالسييتالا ( 

الدلائا رترة   –نظاة  تحلةل الدلائا الدردة  الجةبة   –دردة  الجةبة  الالاكب  ر  الدلائا ال ا اقاس جبااست داس 
 الطلا . 

 Electric Circuits, James W.Nilsson – Susan A. Riedel المرجع الرئيسي : 
 
 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : تصميم منطقي  1202هحس 

 ى العلمي للمقرر:المحتو

الالنطييق التجالةديي  لالتتييابدى  –تبسييةط الييدلال البللةييان  –الجبييا البللةييان لالبلابييا  الالنطقةيي   –اليينظس الدددةيي  
جدلل  –تحلةل الدلائا التتابدة  الالحكال  بالنبضا   -القتبا  –لللحدا  الالتكاالل  الاقالة  الصغةا  لالالتلسط  

اسلل  ل طلا  تصالةس  -جدالل إراا  القتبا  -ط الحال  لالت صة ا تصاا ال ط -لال طط لالدادت  الحال 
 . لحدا  الذاكا   –تصالةس الددادا   –الالسجت   –نظاس تحكس 

 Digital systems , Ronald J. Tocci المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : (3رياضيات ) 2106عام 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 –نظييس الالدييادت  التفاضييلة  ال طةيي   –إةجيين  قييةسالسيييل   –اليينظس ال طةيي   –الالصييفلرا   –التغةيياا  الالاكبيي  

 الجبا الحسابى ال طى 
 Linear programming , E.O. heady المرجع الرئيسي : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر رللمقر الكوديالرقم 

 1 درس : 3محاضرة : (1)مجاالت كهربية ومغناطيسية  2003هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

الدييادت   –الالجييات  الالتغةييا  زالنةييا   –التةيياا الالسييتالا  –الالجييات  الالغناطةسيية   –الالجييات  الكهالسييتاتةكة  
 الاللجا  الكهالالغناطةسة    –الاكسلةل 

 Electromagnetics, john Kraus رجع الرئيسي :الم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : (2) كهربية دوائر 2102هكق 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ى دلائا الانةن) الالاشيحا  السيلبة  دلائا الانةن ) على التلالى لالتلازى لالدلائا الالاتبط  الغناطةسةا  ( تطبةقا  عل
 تاكة  الدلائا لدلال النقط الدارد  . –التحلةت  الدابا  للدلائا  –( الشبكا  رنائة  الالنفذ 

 Electric Circuits, James W.Nilsson – Susan A. Riedel المرجع الرئيسي : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفرقة الثاةية
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : المشغالت الدقيقة  2103هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

اللظائو  –الكلنا  لحد  التشغةل  –الباالج   -الالكلنا  ا ساسة  الجاالد   –ا التطلا التااة ى للحاسبا  لأنلاعه
تطبةقييا   –باالجي  لغي  التجالةي   –تلصيةت  الاليد ل لالال ييا   –الباالجيي  الدقةقي   –الجاللعي  ا لااليا  –الائةسية  
  ال تلف 

 Microoprocessors and programming logic , Kenith L. Short المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : (2هندسة ميكانيكية ) 2105ميك 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 الهةييداللةك الالضيي ا  لالتلابةنييا  لالييتحكس  ريي تطبةقييا   –  ا الاللائيييييينظاةيي  الةكانةك  ع ميكاةيكااا الموا:اا
 .االحلقلى الهةداللةكة  لالالالالحطا  

  .الكابت  لالالددا  ر الدلازل لالتباةد  ر تطبةقا   –نظاة  انتقال الحااا     اةتقال الحرارة
 Fundamentals of fluid. mechanics , B.R. Munson المرجع الرئيسي : 

 
 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 2  محاضرة : (3إنسانيات) 2304انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
التشيغةل ا الريل للحيدا   - التشغةل ا الريل للحيدا  اإلنتيا  -تكالةو لحدا  اإلنتا   -التغةا ر  أنشط  التشغةل 

 .است داس الحاس  ر  اتدااه-إداا  الالشالعا   -الدلاالل الدشلائة  ر  نظس اإلنتا   -اإلنتا  الصناعة  
 فا  ا عالال اتنشائة  السةد عبد الفتاح القصب عقلد لاللاص المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : (2الكترونيات ) 2204هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

القدالي   -الالكباا  التفاضيلة  –باا  ذا  التغذة  الدكسة  الالك -الكباا  القدا  –لالدالة الكباا  التاددا  الالن فض  
 دلائا اللو رنائة  القط  –الكباا  الداللةا   –لطاق تصنة  لتصالةس الدلائا الالتكاالل  

  Microelectronic Circuits, A.S. Sedra المرجع الرئيسي : 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : دسة القوي الكهربية هن 2203هكق 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 طلط النقل الهلائة  القصيةا  لالالتلسيط  ، تصيالةس الديلازل  –تلزة  الطاق  الكهابة  ) تةاا الستالا لتةاا التادد ( 
اكييا  لالالللييدا  الجاللعيي  الالح –ا تةيياا أنظاليي  النقييل لالتلزةيي   –لل طييلط الهلائةيي  لنقييل لتلزةيي  الطاقيي  الكهابةيي  

 الحالاة  لقلاط  التةاا . البادئ –تحلةل دلائا القصا  –الكابت  ا اضة   –البطااةا  لالالجالدا   –الكهابة  
 Power system analysis, A. John المرجع الرئيسي : 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 4 درس : 2  :محاضرة  ( 2قياسات ومعمل ) 2205هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ااسيالا  الذبيذبا   –قنطياا  التةياا الالتيادد  –قةاس القدا  لالطاق  لالداالل القيدا   -أجهز  قةاس التةاا الالتادد 
اإللكتالنةيا  لاليدلائا لالالشيغت  الدقةقي   ري تجاا  الداللة  تغطى اللضيلعا   –التحلةل الدشلائ  لأل طا   –

   لالالغناطةسة  لالقلى الكهابة  . لالالجات  الكهابة

  Introduction to electronic circuit , Richard Dorf المرجع الرئيسي : 

Electric Circuits, James W.Nilsson – Susan A. Riedel 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : تحليل اإلشارات الكهربية  2206هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

اإلشيااا  الدشيلائة   –اليد ل للالاشيحا  الاقالةي   –طياق التحلةيل  –اإلشيااا  الالتقطدي    هيكل اإلشارات 
 . لاتحتالات 

 Analog and digital signal processing , Ashek Ambarada المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر رللمقر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : ( 3الكترونيات )  3107هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:
الدلائا الالتكاالل  التناظاة  ) الالقياان  –البلابا  الالنطقة  رنائة  القط  لالن نلا الددن / ألكسةد / شب  اللصل 

كتالنةا  ت زةن لاستاجاا لعاض الالدللالا  ) صيلتة  ال  -حلق  الالدللالا   -كاشو الطلا  -دائا  الضا  ،
 طاق التصالةس ا الرل ( . ،تصالةس التقاة   ، بةانا الائة   ،

  Microelectronics , J.Millman المرجع الرئيسي : 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 2  محاضرة : النظم والشبكات  3004هحس 

 توى العلمي للمقرر:المح

ال يلا  البنائةي : اتسيتقااا  –ال لا  ا ساسة  لطاق الالرةيل الال تلفي   –التداةفا  ا ساسة   –الد ل النظس 
 طاق التصالةس ا الرل.-نظاةا  التقاة   –الالاشحا  الفدال   –الالتحظ   –قابلة  التحكس  –

اتشيتاا  ري  لسيط نقيل البةانيا   –كةا لت سيلكةا نقل البةانا  ر  شبكا  الحاس  سل –القدال  لشبكا  الحاس  
باتلكلت  تلارق الساعا  ارنيا  نقيل  –باتلكلت  اكتشاو لالدالج  أ طا  نقل البةانا   –تكنلللجةا اتةران   –

 تطبةقا  ر  الجال شبكا  الحاس . –البةانا  
  Analog and digital signal processing , Ashok Ambarar المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 4 درس : 2  محاضرة : ( 3قياسات ومعمل ) 3008هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:
تجياا   –الالحلت  الالنطقة   –ااسالا  الذبذبا  الاقالة   –أجهز  القةاس الالتددد  الاقالة   –الالحلت  الطةفة  

 –لالشيبكا  لالحاسيبا  ل اتتصيات  لالاللجيا  الكهالالغناطةسية   اتلكتالنةيا  الداللة  تشيالل اللضيلعا  ري 
 الكهابة  . اآلت ر  التحكس 

 . Electronic instrumentation and measurements , David , A Bell المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 2  محاضرة : (1رومغناطيسية )موجات كه 3009هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:
نبيائط الاللجيا   -الفجيلا  الاناني  –حالةا  الاللجا  القفل  الحيدلد  -  ر  ا لساط الالبدد  التتجاهة الاللجا

 اإلشداا . – طلط النقل  –الناب  الاللجا  الدقةق  لتكبةاها  –الدقةق  يةا الفدال  
 . Microwave , Devices & circuits , Samuel Y المرجع الرئيسي : 

 

 الفرقة الثالثة
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 2  محاضرة : ( 1اتصاالت ) 3010هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

كةل الضلضيا  ري  نظيس التشي -التشيكةل التنياظا  لالنبضي   –تالرةيل لسيائط اتنتقيال  -الد ل نظيس اتتصيات  
 اللسائل الفنة  ر  اإلذاع  ) اادةل ، تلفزةلن ( . –التناظا  

  Modern Digital and analog communications , B.P . Lathi المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : ( 4رياضيات ) 3107عام 

 :المحتوى العلمي للمقرر

دلال  -الالتغةييياا  الدشيييلائة   -اتحتاليييات  الالشيييالط   -لفئيييا  نظاةيييا  ا -نظاةيييا  اتحتاليييات  ا ساسييية  
دلال  -دلال  اصي   -ال التلزةديا  الالتصيل  لالالتقطدي  دل  -دلال الالتغةاا  الدشلائة   -ت  تلزةدا  اتحتالا

 –القداليي  لطيياق الحييل بييالفالق الالحييدلد   –الدييادت  تفاضييلة  جزئةيي   –بةتييا لجاالييا لداليي  ال طييي لداليي  بةسييل 
 الاةاض  الالتقطد  .

 Statistics For Advanced Level , J. Miller المرجع الرئيسي : 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 2  محاضرة : ( 1هندسة الحاسبات ) 3005هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
الفياهةس هندسي   –هةاكيل البةانيا   –بنيا  الحاسي  لالالكلنيا  الجااليد   –القدالي  أنظالي  التشيغةل  –عالة  الالستل   البادئ البااالج

 الالكلنا  الجاالد  . –ت طةط البااالج 
 . Tubro C Programming for the PC, Robert Laford المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : (1هندسة التحكم ) 3206هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

تالرةل نظس التحكس ال ط  ذا  الالد ل لالال ا  اللاحد  ، دلال النقل ، أشكال تدرق اإلشااا  ، نظيس اليتحكس ذا  
نةكلةس  ل  ال بلدأشك –طاةق  جدلل الث / هةالتز  –دتت  اتستقااا  –الكالةا  ال طة   –التغذة  الدكسة  

طياق  –لالالجيال الهندسي  للجيذلا  الةس الالدلضا  باست داس أشكال بلدطاق تص –ل الهندس  للجذلا الالح –
 التصالةس باست داس  الحاسبا  لتطبةقا  ر  هندس  التحكس .

  Modern Control Engineering, K. Ogata المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : اآلالت الكهربية 3204هكق 

 المحتوى العلمي للمقرر:

نظاةييي  ل صيييائ  اآلت   -آت  الطيييلا اللاحيييد لا طيييلاا الرترةييي   -نظاةييي  ل صيييائ  أدا  اآلت  الحرةييي  
الحيا   –آت   اصي   –بةي  القدالي  لنظاةيا  الاللجيا  ري  اآلت  الكها  –الالحلت  رترةي  الطيلا  –الالتزاالن  

اليتحكس اإللكتالني   –الحاكا  التحكس ذا  الطيلاةن  -اآلت  الالغناطةسة  الرابت   –الحا  الالفاعل   –ل طل  ا
 ر  اآلت  الكهابة  . 

 Electronic machinery , Fitzgerald المرجع الرئيسي : 

Electrical Machines Dr. M. Fogiel 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : ( 4الكترونيات ) 4011هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 اتتسيااتصيالةس اليدلائا الالتكااللي  الاقالةي  ) اليدلائا ذا   –التاكةبا  الالصفلر   –طاق تحلةل الدلائا الالتكاالل  
 دااسا  تطبةقة  . – اتعتالادة الكبا (  ر  الغاة ل الكبةا 

  Microelectronics, J. Millman المرجع الرئيسي : 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 3 درس : -  محاضرة : ( 4قياسات ومعمل ) 4012هتص

 المحتوى العلمي للمقرر:

الكهالالغناطةسيية  رييى اإللكتالنةييا  لاتتصييات  لالاللجييا    تغطييى اللضييلعا  تجيياا  الداللةيي  لالشييااة  صييغةا 
 .لالتحكس لالحاسبا  

 . Electronic instrumentation and measurments , David , A Bell المرجع الرئيسي : 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 : درس 3  محاضرة : (2)موجات كهرومغناطيسية  4013هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ألسيياط انتقييال الاللجييا  الكشييلر  الحييدلد لنظييس الاللجييا   –انتشيياا اللجييا  الاادةييل  –نظاةيي  لتصييالةس الالشييااة  
 الدقةق  لالضلئة  . 

 Electromagnetic waves and radiating systems , edward C. Jordan المرجع الرئيسي : 

 

تصاالت ( اإللكتروةيات وهندسة اإلالرابعة )شعبة الفرقة 

 9الت(واتصا
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 أسبوعياعدد الساعات  مقرراسم ال للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : (2اتصاالت ) 4014هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

نييلا  الاادةييل لطيياق ال فييل  رييى ق -تيييرةا الضلضييا  علييى نظييس اإلتصييات  الاقالةيي   -نظييس اإلتصييات  الاقالةيي  
تطبةقيا  عليى نظيس  -لالتشيفةا  القدالي  لنظاةي  الالدللاليا  -اشحا  الالتلائال  لالكشو التاابطيى الال -التدددة  

 اإلتصات  . 
 Modern digital and analog communication systems B.P. Lathi المرجع الرئيسي : 

 
 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 6  محاضرة : المشروع 4215هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

تطبةق  الدتالدا  على الالدللالا  التى سيبق دااسيتها ريى الاليلاد الال تلفي  بالقسيس بحرى  ةقلس الطال  بدالل الشالا
 لة دس الجال حةلى الن الجات  الحةا  الال تلف  لةكلن تح  اشااو اعضا  هةئ  التداةس بالقسس .

 طبقا  للالشالا البحر  الذ  ةقلس ب  الطال  . المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  1درس :   3محاضرة :  (2هندسة الحاسبات ) 4007هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
دااسي  أدا   -با  تصالةس أنظال  التشغةل لالبااالج للحاسي -تصالةس أنظال  الالكلنا  الجاالد  للحاسبا  الال تلف  

عليي   البنةيي دااسييا  تطبةقةيي  ) نظييس  -لتلصييةت  الحاسييبا  لالالفيياتة  لا شييبكا  تلصييةل -أنظاليي  الحاسييبا  
 ةلنكس ( قلاعد البةانا  .

   Computer Networks, Andrew S.Tanenboum المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 3 درس : -  محاضرة : ( 4قياسات ومعمل ) 4012 هحس

 المحتوى العلمي للمقرر:
تجيياا  الداللةيي  لالشييااة  صييغةا  تغطييى اللضييلعا  رييى اإللكتالنةييا  لاتتصييات  لالاللجييا  الكهالالغناطةسيية  

 لالتحكس لالحاسبا  .
 . Electronic instrumentation and measurments , David , A Bell المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : (2هندسة التحكم ) 4008هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
تصيالةس اليتحكس : باسيت داس إشيااا  الال يا  لالحالي   -ستقااا باست داس نظاة  لةيابلنلو ات -اتشكال القةاسة  

 دااسا  تطبةقة  . -التحكس ا الرل  -حظ  ر  التحكس لاست داس طاق الالت
  Modern Control Engineering , K.Ogata المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 - درس : 6  محاضرة : المشروع 4009هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

د الال تلفي  بالقسيس ةقلس الطال  بدالل الشالا بحرى تطبةق  الدتالدا  على الالدللالا  التى سيبق دااسيتها ريى الاليلا
 لة دس الجال حةلى الن الجات  الحةا  الال تلف  لةكلن تح  اشااو اعضا  هةئ  التداةس بالقسس .

 طبقا  للالشالا البحر  الذ  ةقلس ب  الطال  . المرجع الرئيسي : 

 

 تحكم ( الحاسبات وهندسة الالرابعة )شعبة الفرقة 
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 التخصصية المقررات اال تيارية

 
 

 المقرر الكود

 االلكتروةيات االستهالكية  4121هت  

 ةظم االتصاالت  4122هت  

 ةظم التحويل  4123هت  

 الكتروةيات القوي    4124هكق 

 دوا:ر الموجات الدقيقة المتكاملة  4125هت  

 هندسة الصوتيات وفوق السمعيات  4126هت  

ألرضية واألقمار اأةظمة الموجات الدقيقة لالتصاالت  4127هت  

 الصناعية 

 بالموجات الدقيقة والئو:ية االستشعار عن بعد  4129هت  

 تصميم النظم اإللكتروةية 4130هت  

 دوا:ر الموجات الدقيقة  4131هت  

  
 

 شعبة هندسة اإللكتروةيات واإلتصاالت
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 المقررات اإل تيارية التخصصية
 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  : محاضرة اإللكترونيات اإلستهالكية  4121هتص  

 المحتوى العلمي للمقرر:
تسجةل اإلشااا   -كاالةاا  اإلشااا  الالائة   -البادى  تسجةل اإلشااا  الصلتة  لا نظال  الصلتة  عالة  الدق  

الكتالنةييا  -ا جهييز  اإلسييتهتكة  الالبنةيي  علييى الالشييغل الييدقةق  -لحييدا  عيياض اإلشييااا  الالائةيي   -الالائةيي   
 ا جهز  اإللكتالنة  رى الالكات  .  –اإللكتالنةا  رى الالنزل الحدةث  است داس –التيالةن 

 The Art of Electronics , Paul Horowitz المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4 محاضرة : نظم اإلتصاالت  4122هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:
اتصيات   –طياق الطةيو الالنتشيا  –نظيس اتصيات  ا قالياا الصيناعة   –ةيل نظيس الاللجيا  الدقةقي  تصيالةس لتحل

 نظس الااداا لالالتح  .  -ا جهز  الالتحاك  
 Modern Digital And Analog Communications, B.P.Lathi المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : نظم التحويل 4123 هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

اإلشيااا  ري  الشيبكا  التلةفلنةي  ،  –السينتاات  اتلكتالنةي   –نظس التحلةل التقلةدة  ، التحكس بباناالج ال زلن 
 الشبك  الالحلة  لالبدةد  ، شبكا  البةانا  ، نظاة  الالالا لالطابلا .

  Principles Of Energy Conversion , Archie W.Culp المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 4  محاضرة : الكترونيات القوي  4124هكق  

 المحتوى العلمي للمقرر:
الالسييتالا الالحييلت   النظالييا  الجهييد –الكبيياا  القييدا  لالييتحكس  –الرةاسييتلا بينلاعيي   –التاانزسييتلا كقيياط  للتةيياا 

 الرب  الجهد التادد  لحدا  الصدا القدا  التالنقطد  . –التحكس ر  ساع  الالحاكا   –لالداكسا  
 . Power Electronics , Cyril W.Lander المرجع الرئيسي : 

 

 شعبة هندسة اإللكتروةيات واالتصاالت 



 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ             وزارة التعليم العالي                                                                      

 - 113 - المناهج العلمية والمقررات الدراسية                                                                                                                             

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس :  4  محاضرة : ملةالمتكادوائر الموجات الدقيقة  4125هتص  

 المحتوى العلمي للمقرر:
 -الاشيحا   -الالكلنا  يةا الفدالي  : القاانيا   – طلط الشاائط الدقةق  التددد  الالستلى  -الصفلر  اإلنتشاا 

تصييالةس دلائييا الاللجييا  الدقةقيي   –دلائييا الشيياائط الدقةقيي  الفداليي   –الييدلائا الالجالديي  للقييدا   -دلاا   -رلاصييل 
 احادة  الكةان الفدال  

 CMOS, Digital ICS, Sung- Mo Kang المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس :  4  محاضرة : هندسة الصوتيات وفوق السمعيات  4126هتص  

 المحتوى العلمي للمقرر:
 –الاشحا  الضلضا   -حالةا   -الفجلا   -ا نابة   -الحلت  الطاق  الصلتة   -انتشاا الاللجا  الصلتة  

 التطبةقا  الصناعة  لفلق السالدةا  . –تطبةقا  اإلنبداث الصلتى  –الصلتةا  الالدالااة   –اإلستالاا لالكتس 
 Kennedy Communications Systems , Electronic المرجع الرئيسي : 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 4127هتص  
أنظمة الموجات الدقيقة لالتصاالت 

 األرضية واألقمار الصناعية 
 2 درس :  4  محاضرة :

 المحتوى العلمي للمقرر:

أجهييز  لتقنةييا  الاللجييا   –أنظاليي  ا قاليياا الصييناعة   –لصييت  الاللجييا  الدقةقيي  ا اضيية   –اعتبييااا  عااليي  
 الدقةق  

 Kennedy Communications Systems , Electronic المرجع الرئيسي : 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 4129هتص  
اإلستشعار عن بعد بالموجات الدقيقة 

  والضوئية
 2 درس :  4  محاضرة :

 المحتوى العلمي للمقرر:

عالييل أنييلاا الييااداا الال تلفيي  )  الناقشيي  عااليي   سييس -تداةفييا  عااليي  بييالااداا لالقيياةةس اإلشييداا لتطبةقاتهييا  
 -اليياادااا  الالحاللليي  جييلا   -اليياادااا  الالصييلا  باإلشييداا عيين بدييد  –نبضيي  ، دلبلييا ، ذل التشييكةل التيياددى ( 

القداليي   -أسييس عالييل اادااا  اللةييزا ) اللةييداا (  -أسييس عالييل القةيياس اإلشييداا  –اادااا  الالشييداا التحلةقييى 
 التطبةقا  الالدنة  الدسكاة   -لةا الالجسس ) الهلللجاارى (التص –لةستشداا عن بدد باللةداا 

 Electromajnetic with Applications , J. Kraus المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس :  4  محاضرة : تصميم النظم اإللكترونية  4130هتص  

 المحتوى العلمي للمقرر:

دو هذا الالنهج إلى سد الفجل  بةن البةانا  الدلالة  الالت صصي  لليدلائا لالالنياهج ا ساسية  لالين ريس تطبةيق ةه
 أسالة   ال با  الالتاح  ر  تصالةس النظس اإللكتالنة  

 Intergrated Electronics , Jacop Millman المرجع الرئيسي : 

 
 عياأسبوعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس :  4  محاضرة : دوائر الموجات الدقيقة  4131هتص  

 المحتوى العلمي للمقرر:
انابةييي   -كالسيييتالن اتندكييياس -التجلةيييو كالسيييتالن الرنيييائى -( ال الاسيييى -الابييياعى -الرتريييى الصيييالاالا  )

 .الصفلر  اتنتشاا - قةنفالرنائةا  ال -الالذبذبا  لالكباا  اللجا  الاادةل -الالاجنتالن -الاللجا  الناقل 
 CMOS Digital Integrated Circuits Analysis & Design, Sung- Mo المرجع الرئيسي : 

Kang, 2004. 
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 (1) مقرر ا تياري  فرعي

 المقرر الكود

 شبكا  اتصال الحاسبا  4011هحس 
 القةاسا  اتلكتالنة  لا جهز  4015هت  

 
           

 

 (1) اري  فرعيمقرر ا تي

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : شبكات اتصال الحاسبات  4011هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:

تحدةيد سيد  ال طيلط ريى الشيبكا  الالاكزةي   -بنا  الشبك  لبالتلكلت  اإلتصات   -الفاهةس اتصات  البةانا  
نظياس شيبك   -أالرلي  عليى شيبكا  الحاسيبا   –ازاليا  تصيالةس الشيبكا  لطياق ا تةياا الالسياا  لا –لالاللزع  

 ال دالا  الالتكاالل  الاقالة  
 Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum المرجع الرئيسي : 

 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : زةالقياسات اإللكترونية واألجه 4015 هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 –الالحليل الالنطقي   -أجهيز  قةياس اليزالن  –أجهيز  قةياس التيادد  –أجهز  القةاس الالبنة  عليى الالشيغل اليدقةق 
 قةاسا  الشلشا  .  -كشو لتش ة  ال لل ر  الدلائا التناظاة  لالاقالة   –الحلت  الطاق  

 
  Electronic instrumentation and Measurements, David Bell المرجع الرئيسي : 

 اإللكتروةيات اإلتصاالت شعبة هندسة 

 اإللكتروةيات اإلتصاالت شعبة هندسة 
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 (2) مقرر ا تياري  فرعي

 

 المقرر الكود

 اتلكتالنةا  الصناعة    4021 هت 
 تصالةس الدلائا بالساعد  الحاس    4022 هت 
 نظس اتتصات  اتلكتالنة    4023 هت 
 اإللكتالنةا  الضلئة  4024 هت 
 صات  باتلةاو الضلئة أنظال  اإلت 4025هت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اإللكتروةيات اإلتصاالتشعبة هندسة 
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 (2) مقرر ا تياري  فرعي
 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس :  3  محاضرة : اإللكترونيات الصناعية  4021هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 –الاللجيا  الدقةقي   -تسي ةن الديزل الكهابي  – دلائيا القيدا  اتلكتالنةي  -نبائط لالحلت  الطاق  لالددا  القةياس 
 دلائا الضبط الزالن . –الالتحكالا  اإللكتالنة   –تطبةقا  رلق الصلتة   –التطبةقا  الصناعة  للالشغل الدقةق

 Power Electronics , Cyril W. Lander المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : تصميم الدوائر  بمساعدة الحاسب 4022ص  هت

 المحتوى العلمي للمقرر:

 –تحلةل دلائا التةياا الالسيتالا لالالتيادد باسيت داس طاةقي  تحلةيل الدقيد الالددلي   -البادئ نظاة  ال طط الشبكا  
طياق  –الحساسية  لالسيالاحة  تحلةيل  –التحلةيل الت طيى  –الددت  الحالي  لالناليلذ  الالااريق  -التحلةل الدابا 
 حزس تحلةل لتصالةس لالحاكا  الدلائا . -الد ل لتصالةس الدلائا شدةد  اتتساا  –التصالةس ا الرل 

 Computer – Aided Design , Tai-Ran - Hsu المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : ترونيةنظم اإلتصاالت األلك 4023هتص 

 المحتوى العلمي للمقرر:

دلائيا  -دلائيا لأجهيز  نقيل الصيلا –دلائيا لاجهيز  اتصيال البةانيا   –دلائا ااسال لاسيتقبال التلةفزةيلن الالليلن 
 لاجهز  ا تصات  عبا ا قالاا الصناعة .

 Modern Digital And Analog Communications, B.P.Lathi المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت اإلتصاالتاإللكتروةياشعبة هندسة 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : اإللكترونيات الضوئية  4024هتص  

 المحتوى العلمي للمقرر:
دلائا القداليي  لليي –تصييالةس الشيياائط الدقةقيي   –الالكبيياا  الباااالتاةيي  لالضيياعفا  التييادد  –نبييائط الاللجييا  الدقةقيي  

 تطبةقا  . –الدقةق  الالتكاالل  أحادة  الكةان لالال لط  
 Electromagnetic, John D. Kraus المرجع الرئيسي : 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس :  4  محاضرة : أنظمة اإلتصاالت باأللياف الضوئية   4025هتص  

 المحتوى العلمي للمقرر:

س لاللصيت  يةيا الالتجانسي  -لصيت  س –عاللةا  اإلتحاد الالشد   -لاد أشباه الاللصت  للالناب  الضلئة  ال
طيياق  –الالنيياب  الالتاابطيي  ) لةييزا الحقيين (  –الالنيياب  يةييا الالتاابطيي  ) النبييائط الرنائةيي  الباعريي  للضلضييا  (  -

 التجالة  .  –لكلاشو الضلئة  ا -أنلاا ا لةاو الضلئة  ل صائصها  –التشكةل للالناب  الضلئة  
  Optical Fiber Communicatinos, Jerd Keisei المرجع الرئيسي : 
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 (1تخصصي )ا تياري مقرر 

 

 المقرر الكود

 التلجة  لالتحكس 4113 هحس

 تحلةل لتصالةس ال لاازالا  4116 هحس

   

 

 

 

 

 شعبة هندسة الحاسبات والتحكم
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 (1تخصصي )ا تياري مقرر 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس : 4  محاضرة : التوجيه والتحكم 4113هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:
نظيس  -أجهز  القةاس لالددا  التحكس  -نظس الطةاا اآللى  -استااتةجةا  التلجة  الذاتى  -القدال  لنظس التلجة  

 لعاللةا  التحكس الدشلائى رى عاللةا  التلجة  
 Automatic Control Systems, Kuo المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 2 درس :  4  محاضرة : تحليل وتصميم الخوارزمات  4116 هحس   

 المحتوى العلمي للمقرر:
 –حيدلد داجيا  تدقةيد ال لاازاليا  ري  الالسيائل ا ساسية   –بكفيا   لتحلةيل تدقةيدها  طاق تصيالةس ال لاازاليا 

 السائل التلارق . –السائل الاسلالا  
 Automatic Control Systems, Kuo المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 شعبة هندسة الحاسبات والتحكم
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 (2تخصصي )ا تياري مقرر 

 

 المقرر الكود

 نظس التشغةل   4014 هحس

 اجالا الشغت  اللغا  لالالت 4018 هحس

 الذكا  اتصطناع  4019 هحس

 تطبةقا  ر  الحاسبا  4020 هحس

 

      

     

    

     

 شعبة هندسة الحاسبات والتحكم
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 (2تخصصي )ا تياري مقرر 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3   محاضرة : نظم التشغيل 4014هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:

نظيس جدللي  الالشيغل  –نظس إداا  الذاكا   –باالج  النظس   -الالؤرا  عل  نظاس التشغةل الفاهةس الالكلنا  الجاالد  
 نظس إداا  الالدللالا  لالاللفا  .  –الالشغت  الالتزاالن   –الائةس  

  Operating Systems , William Stallings المرجع الرئيسي : 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : مشغالت اللغات والمترجمات  4018حس  ه

 :المحتوى العلمي للمقرر
الااحيل تصيالةس الالتاجاليا  ، طياق تقسيةس لرصيل  –أسيس تصيالةس قلاعيد لغيا  الحاسي   –أنلاا الشغت  اللغي  

 .  تنفةذ التاجس بسةط –الجالل إل  الكلناتها ، طاق اإلعاا  الال تلف  ، طاق تللةد الشفاا  الالرل  
Data Structures Using Cand C المرجع الرئيسي : 

++
 , Yedidyah  

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1   درس : 3  محاضرة : الذكاء االصطناعي  4019هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:

إطيااا   –شبكا  تالرةيل الالديان   –اإلنتا  نظس  –تالرةل لجل  الالدار   -البادئ الذكا  اتصطناع  لتداةفات   
 –طياق اسيتنباط الحليلل لالةكانةكةتهيا  –طياق تالرةيل الالسيائل  –البادئ نظس ال با  لهندس  الالدار   –الالدار  

 عدس لضلح لدق  تالرةل الالدار  .
  Artificial Intelligence , Elaine المرجع الرئيسي : 

 

 

 أسبوعياد الساعات عد اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1   درس : 3    محاضرة : تطبيقات في الحاسبات  4020هحس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 –تطبةقا  طبة   –الاؤة  بالحاس   –شغل الصلا  –نظس ر  اللق  الحقةق   –التطبةقا  الصناعة  للحاسبا  

 نظاس اإلداا  بالالدللالا  . –نظس ت طةط لالتابد  اإلنتا   –اآللةا   –نظاس دعس ات اذ القااا 
  The Complete Reference , Chris H.Pappas المرجع الرئيسي : 

 

 شعبة هندسة الحاسبات والتحكم
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 (1مقرر ا تياري فرعي )
 

 المقرر الكود

 شبكات اتصال الحاسبات 4011 هحس

 ةظم التحكم بالحاسبات 4032 هحس

 ةظم التشغيل 4014 هحس

   

 الحاسبات والتحكم شعبة هندسة
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 (1مقرر ا تياري فرعي )
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكودي الرقم

 1 درس : 3  محاضرة : شبكات اتصال الحاسبات  4011هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:

تحدةيد سيد  ال طيلط ريى الشيبكا  الالاكزةي   -بنا  الشبك  لبالتلكلت  اإلتصات   -الفاهةس اتصات  البةانا  
نظياس شيبك   -أالرلي  عليى شيبكا  الحاسيبا   –لطياق ا تةياا الالسياا  لاازاليا  تصيالةس الشيبكا   –لالاللزع  

 ال دالا  الالتكاالل  الاقالة  
 Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum المرجع الرئيسي : 

\ 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : نظام التحكم بالحاسبات  4032هحس 

 حتوى العلمي للمقرر:الم

تحلةيل الينظس   -التتابدةي  لالتقابلةي  PLCتصيالةس اليتحكس اقاليى باسيت داس  –التحكس باست داس الحاسبا  الاقالة  
 تنفةذ الالتحكس الاقالى باست داس الالشغل الدقةق . –تصالةس نظس التحكس الاقالى  –الال تلط  

 Pocess Control And Technologic Circuits , PlC, W. Balton المرجع الرئيسي : 

 
 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3   محاضرة : نظم التشغيل 4014هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:

نظس جدللي  الالشيغل  –نظس إداا  الذاكا   –باالج  النظس   -الفاهةس الالكلنا  الجاالد  الالؤرا  عل  نظاس التشغةل 
 نظس إداا  الالدللالا  لالاللفا  .  –الالشغت  الالتزاالن   –  الائةس

  Operating Systems , William Stallings المرجع الرئيسي : 

 

 الحاسبات والتحكمشعبة هندسة 
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 (2مقرر ا تياري فرعي )

 

 المقرر الكود

 التصالةس باست داس الحاس  4016 هحس

 نظس إداا  قلاعد البةانا  4017 هحس

 اللغا  لالالتاجالا  الشغت  4018 هحس

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاسبات والتحكمشعبة هندسة 
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 (2مقرر ا تياري فرعي )
 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3    محاضرة : التصميم باستخدام الحاسب  4016هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:
تطبةقا  التصيالةس باسيت داس الحاسي  ري    -اس  أدلا  التصالةس البةانة  عل  الح –الفاهةس التصالةس لالالحاكا  

 الجاللعا  بااالج التصالةس الجاهز  . –الالجات  الهندسة  الال تلف  
  Computer – Aided Design , Tai – Ran – Hsu المرجع الرئيسي : 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3 محاضرة : لبيانات نظم إدارة قواعد ا 4017هحس  

 المحتوى العلمي للمقرر:
نالياذ  البةانييا  ، لغيا  اسييتاجاا  –التدااليل اليي  هةكيل البةانييا  الالتقدالي   –الالفياهةس ا ساسية  لقلاعييد البةانيا  

نظييس قلاعييد  –نظييس إداا  قلاعييد البةانييا  الالنتشييا  لالييتحكس التطييابق   –التلحةييد  –لغييا  اتستفسيياا  -البةانييا   
 تقةةس أدا  نظس قلاعد البةانا  .  –البةانا  ذا  النسخ الالتددد  

  Data Base Systesm , C. J. Date المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 3  محاضرة : مشغالت اللغات والمترجمات  4018هحس  

 :المحتوى العلمي للمقرر
الااحيل تصيالةس الالتاجاليا  ، طياق تقسيةس لرصيل  –أسيس تصيالةس قلاعيد لغيا  الحاسي   –أنلاا الشغت  اللغي  

 تنفةذ التاجس بسةط .  –الجالل إل  الكلناتها ، طاق اإلعاا  الال تلف  ، طاق تللةد الشفاا  الالرل  
Data Structures Using Cand C المرجع الرئيسي : 

++
 , Yedidyah  

 الحاسبات والتحكمشعبة هندسة 



 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ             وزارة التعليم العالي                                                                      

 - 127 - المناهج العلمية والمقررات الدراسية                                                                                                                             

     

 

 

 قررات اإلةساةيات والعلوم االجتماعية اال تياريةم

 

 المقرر الكود

 السكان لالصح  اإلنجابة  لتنظةس ا سا  4219إنس 
 أالن صناع  لاعاة  عالالة  4220إنس
 علس نفس لاجتالاا صناع  4221إنس

 

      

   

 الكهربية إللكتروةيات واالتصاالتقسم هندسة ا

 والحاسبات
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 مقررات اإلةساةيات والعلوم االجتماعية اال تيارية
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر رالرقم الكودي للمقر

  -درس :  2محاضرة :   السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 4219إنس 

 الالحتلى الدلال  للالقاا:
 –السيكان لالصيح   –السيكان لالبةئي   –السيكان لالتنالةي   –اللضي  السيكان  ريى الصيا  –علس السيكان لتطيلا  

اإلندكاسيا  ا النةي   –الجلان  الدةنة  للالسال  السكانة  ريى الصيا  –ع  الصح  اإلنجابة  لقضاةا النلا اإلجتالا
  بداد الالشكل  السكانة   .  

 السكان لالصح  اإلنجابة  لتنظةس السا   المرجع الرئيسي : 
 د/عز  الشةشةنى . –أ.د/ هشاس ال للو 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

  -درس :  2محاضرة :   اعي ورعاية عماليةأمن صن 4220إنس 

 الالحتلى الدلال  للالقاا:
الال يياطا ريييى  -الال ييياطا الحةلةيي   -الال يياطا الكةالةائةيي     -الال يياطا الكهابائةييي     -الال يياطا الالةكانةكةيي  

 اللضلعا  أ ا  ال تاا  .         -الحالاة  الن الحاةق –ا الاكن الالغلق  
  المرجع الرئيسي : 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر لكودي للمقررالرقم ا

  -درس :  2محاضرة :   علم نفس واجتماع صناعي 4221إنس 

 الالحتلى الدلال  للالقاا:
 –تحلةل الداليل  –أهالة  علس النفس الصناع  لطال  الهندس  لتداةفات  لالناهج  لعتقت  بفالا الدللس ا  ا  

 –اإلداا  لأنلاعهيا لاسيالةبها  –التجالديا  الدالالةي   –لأهالةتهيا لةنتيا   الظيالو الطبةدةي  للداليل –تحلةل الفاد 
 –الكفاةيي  اإلنتاجةيي   –الييالح الالدنلةيي   –إصييابا  الدالييل لالحييلادث  –الهندسيي  البشيياة   –شييالط القائييد الجةييد 
 –التسييلةق  – الفييالق الفادةيي  لألرييااد لكةفةيي  قةاالهييا –اإلنتييا   –التكنلللجةييا  -الالجتاليي  –الاللا اليي  الالهنةيي  

 الجالاعا  الصغةا    
  المرجع الرئيسي : 

 

 الكهربية قسم هندسة اإللكتروةيات واالتصاالت

 والحاسبات
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 قسم الهندسة المدنية
 
 

 خطط ومناهج الدراسة 
   لها  العلميالمحتوى 
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 الشعبة : عامة                             التخصص : الهندسة المدنية                   الفرقة : األولى

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 

 األسبوع
 ت العظمى للدرجاتالنهايا

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

   شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 250 3 - 35 90 2 3 3 - 35 90 2 3 * ( 1نظرية إنشاءات ) 1001هدن 

 250 3 25 25 75 2 3 3 25 25 75 2 3 * (1خواص واختبار المواد ) 1002دن ه

 250 3 50 30 70 2 3 3 - 30 70 2 3 * مساحة مستوية  1001هدش 

 125 - - - - - - 3 - 35 90 2 4 (3رياضيات ) 1108عام 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 (2ميكانيكا ) 1106ميك 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 - 4 ربيةهندسة آلية وكه 1106هكق 

 50 - - - - - - 2 - 15 35 1 2 تشريعات وعقود 1105إنس 

 125 3 - 35 90 2 4 - - - - - - (4رياضيات ) 1209عام 

 50 3 - - 50 1 2 - - - - - - جيولوجيا  هندسية 1203هدن 

 100 3 - 30 70 4 - - - - - - - رسم مدني 1204هدن 

 100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - شاء معماريإن 1215همع 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 11 21
 الفصل الدراسي الثاني 

17 15 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

32 32 

 

 .لمعهد إال  بعد أداء هذا التدريبسبوعيًا وال يتم تخرج الطالب من اساعة أ 30للفصل الدراسي الثاني تدريب منشآت لمدة شهر بواقع   االمتحاناتيؤدي الطالب عقب  -
 السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. أعمال)*(: مواد مستمرة تجمع درجات  -

 

 الهندسة المدنية ) اإلنشاءات(
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 الشعبة : عامة                             التخصص : الهندسة المدنية                   الفرقة : الثانية

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع المادة
 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

   شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  مليشفوي/ع أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 250 4 - 35 90 2 3 4 - 35 90 2 3 * ( 2نظرية انشاءات ) 2005هدن 

 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 * (1تصميم منشآت خرسانية ) 2006هدن 

 200 3 40 20 60 2 2 3 - 20 60 2 2 مساحة طبوغرافية * 2002هدش 

 150 - - - - - - 3 30 30 90 2 4 (2ختبار المواد )خواص وا 2107هدن 

 150 - - - - - - 3 30 30 90 2 4 (1ميكانيكا الموائع  ) 2101هدر 

 75 - - - - - - 3 - 25 50 2 2 التحليل العددى وبرمجته 2108هدن 

 50 - - - - - - 2 - 15 35 1 2 (1مقرر انسانيات اختياري ) xx22انس  

 150 3 30 30 90 2 4 - - - - - - (1يوتقنية )هندسة ج 2209هدن 

 100 3 20 20 60 2 2 - - - - - - هيدروليكا 2202هدر 

 125 3 - 35 90 2 4 - - - - - - ري وصرف 2203هدر 

 50 3 - 15 35 1 2 - - - - - - اقتصاد 2206إنس 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 13 19
 الدراسي الثاني الفصل 

19 13 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

32 32 

 

 ساعة أسبوعيًا وال يتم تخرج الطالب من المعهد إال  بعد أداء هذا التدريب .. 30للفصل الدراسي الثاني تدريب منشآت لمدة شهر بواقع   االمتحاناتيؤدي الطالب عقب  -
 نهاية الفصل الدراسي الثاني. السنة في أعمال)*(: مواد مستمرة تجمع درجات  -
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 الشعبة : اإلنشاءات                             التخصص : مدنــــي                   الفرقة : الثالثة

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 المادة
عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

   شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 ( *3نظرية انشاءات ) 3010هدن 

 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 (*2تصميم منشآت خرسا نية مسلحة) 3011هدن 

 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 تصميم منشآت معدنية * 3012هدن 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 ديناميكا واتزان 3113هدن 

 150 - - - - - - 3 30 30 90 2 4 (2هندسة جيوتقنية ) 3114هدن 

 150 - - - - - - 3 - 40 110 2 4 تصميم أعمال الري 3104هدر 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 (1مقرر تخصصي اختياري ) xx31هدن 

 150 3 30 30 90 2 4 - - - - - - (1هندسة األساسات ) 3215هدن 

 75 2 - 25 50 1 2 - - - - - - هندسة الطرق والمرور 3203هدش 

 75 3 - 25 50 1 2 - - - - - - النقل وهندسة السكك الحديديةتخطيط  3204هدش 

 50 2 - 15 35 1 2 - - - - - - كتابة التقارير الفنية 3207إنس 

 50 2 - 15 35 1 2 - - - - - - إدارة المشروعات 3208إنس 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 14 18
 الفصل الدراسي الثاني 

18 12 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

32 30 

 

 السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. أعمال)*(: مواد مستمرة تجمع درجات  -
 

 

 



 - 133 - 

 

 الشعبة : اإلنشاءات                             التخصص : مدنــــي                   الفرقة : الرابعة

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي 
درجات 

 المادة
عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

عدد الساعات في 

 األسبوع
 النهايات العظمى للدرجات

 مدة االمتحان

 )ساعة(

   شفوي/عملي ةأعمال السن تحريري درس محاضرة  شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة

4016هدن   
 تصميم منشآت خرسانية 

 * (3مسلحة ) 
2 2 70 30 - 3 2 2 70 30 - 3 200 

4017هدن   200 3 - 30 70 2 3 3 - 30 70 2 3 *تصميم كباري معدنية  

 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 تحليل منشآت متقدم 4118هدن 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 (2هندسة األساسات ) 4119هدن 

 150 - - - - - - 3 - 40 110 2 4 هندسة بيئية 4105هدش

 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 (2مقرر تخصصي اختياري ) xx41هدن 

 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 (3مقرر تخصصي اختياري ) xx41هدن 

 100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - (4تصميم منشآت خرسانية مسلحة ) 4220هدن 

 100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - تخطيط ومتابعة  مشروعات التشييد 4221هدن 

 200 مناقشة 200 - - 4 2 - - - - - - المشـــــــروع 4222هدن 

 100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - (4مقرر تخصصي اختياري ) xx42هدن 

 50 2 - 15 35 1 2 - - - - - - (2مقرر إنسانيات اختياري ) xx42إنس 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 14 17
 الفصل الدراسي الثاني 

15 15 
 1500 المجموع الكلي للدرجات

31 30 

 

 )*(: مواد مستمرة تجمع درجات أعمال السنة في نهاية الفصل الدراسي الثاني. -

 .الثانيلمدة أربعة أسابيع بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي  ساعة أسبوعياً  30يستمر مشروع البكالوريوس بواقع   -
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 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
 

 المقررات االختيارية التخصصية
 

 المقرر الكود

 (1مقرر تخصصي اختياري )

 تحليل منشآت بالحاسب اآللي 3123هدن 

 أنواع الخرسانة الخاصة 3124هدن 

 مواد الهندسة المدنية الحديثة 3125هدن 

 ضبط الجودة والتأكيد 3126هدن 

 فحص واالختبارات غير المتلفةال 3127هدن 

 المنشآت ذات الحوائط الحاملة 3128هدن 

 طرق التشييد 3129هدن 

 التربة والصخور في المناطق الجافة 3130هدن 

 السلوك الديناميكي للتربة 3131هدن 

 المنشآت المعدنية المدرفلة علي البارد 3132هدن 

 معدات البناء والتشييد 3133هدن 

 (2اختياري ) مقرر تخصصي

 هندسة الزالزل 4134هدن 

 المباني العالية 4135هدن 

 إصالح وتقوية المنشآت 4136هدن 

 مواد البوليمرز في الخرسانة 4137هدن 

 خرسانة األلياف 4138هدن 

 متانة الخرسانة 4139هدن 

 ميكانيكا الكسر في الخرسانة 4140هدن 
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 المقرر الكود

 (3مقرر تخصصي اختياري )

 تحليل متقدم لكباري الخرسانة المسلحة 4141هدن 

 أسقف الخرسانة المسلحة القشرية 4142هدن 

 تكنولوجيا الصب والتشييد في األساسات 4143هدن 

 تحسين التربة  4144هدن 

 اإلتجاة الحديث في الكباري المعدنية  4145هدن 

 سلوك المنشآت المعدنية  4146هدن 

 نشآت المعدنية الخاصة تصميم الم 4147هدن 

 التصميم اللدن للمنشآت المعدنية 4148هدن 

 (4مقرر تخصصي اختياري )

 التشكيل واإلنشاء والصيانة للمنشآت المعدنية 4249هدن 

 إدارة مصادر المشروعات 4250هدن 

 تحليل النظم في الهندسة اإلنشائية 4251هدن 

 رسانيةاألمان ضد الحريق في المنشآت الخ 4252هدن 

 المباني العالية واألبراج الخرسانية 4253هدن 

 تداخل المنشآت والتربة 4254هدن 

 األنفاق والمنشآت تحت األرض 4255هدن 
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 قسم الهندسة المدنية

 

 المقررات اإلنسانية االختيارية
  

 المقرر الكود

 (1المقررات اإلنسانية االختيارية )

 التفكير العلمي 2211إنس 

 اإلدارة والتسويق 2212إنس 

 نظم اقتصادية معاصرة 2213إنس 

 البيئة وخدمة المجتمع 2214إنس 

 عالقات دولية 2215إنس 

 (2المقررات اإلنسانية االختيارية )

 السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 4219إنس 

 أمن صناعي ورعاية عمالية 4220إنس

 يعلم نفس واجتماع صناع 4221إنس
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 3  محاضرة : ( 1) إنشاءاتنظرية  1001هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

القآو   -  اسآتاتيكيا   ةالمنشآت  المحآدد اتزان -ردود األفعال  -نقط االرتكاز  -أنواع األحمال  -مقدمة للنمذجة اإلنشائية 
خطآوط التآيرير  -تحليل الجمالونا  المحددة إستاتيكيا فآي المسآتو  وفآي الفآرا   -واإلطارا  والعقود الداخلية في الكمرا  

 تطبيقا  علي الحاسب اآللي . -حاال  التحميل  طارا  والعقود المحددة استاتيكيا  للكمرا  واإل
 "Theory of structures – part 1 " wagih El – Dekhakhni " المرجع الرئيسي : 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 3  محاضرة : (1خواص واختبار المواد ) 1002هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:
الركآام  ،ورتالنآد  بسآمن  الة ) أنآواع األالمآواد الخرسآاني -الجآبس    ،الجيآر  ،الخشآب  ،الحجآر  ،مواد البناء ) الطآوب 

سآلو  المآواد الدندسآية تحآ   - المسآتعملة فآي الخرسآانة اإلضآافا   -المعالجآة  -  مياه الخلآط ،الركام الكبير  ،الرفيع 
 عزم اللي   ،  قو  القص ، االنحناءعزوم  ،) الشد والضغط المحور   اإلستاتيكيةتيرير األحمال 

لخرسآآانة خآآواص ا جآآزء رآآان  –مآآواد الخرسآآانة وصآآناعتدا جآآزء أول  خرسآآانة ) تكنولوجيآآا ال المرجع الرئيسي : 
 .، احمد على العريانعبد الكريم عطا  وتصميم خلطاتدا  

  
 

 

 

 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 3  محاضرة : مساحة مستوية  1001هدش 

 :المحتوى العلمي للمقرر
مقآاييس  -وحآدا  القيآاس  -تصآني  العلآوم المسآاحية  -تعريفا   -نبذه تاريخية  -لمساحة والخرائط مقدمة عن علم ا

الطآر  المباشآرة وريآر  -المسآاحية   الكر وكياورسم  االستكشا  -نظم اإلحداريا   -أنواع الخرائط المساحية  -الرسم 
األجدآآزة اإللكترونيآآة لقيآآاس  -سآآافا  المقاسآآة لالزمآآة للميحا  االتصآآح -طآآر  القيآآاس  -المباشآآرة لقيآآاس المسآآافا  

البوصآلة  - االنحآرا  -طآر  قيآاس الزوايآا واالتجاهآا   -تحديد مواضع الآنقط  -قياس الزوايا واالتجاها   -المسافا  
المسآاحية  بعآ  العمليآا  -وقيآع الزوايآا قيآاس وت -ليآ  وأخطآاء القيآاس وتصآحيحدا التيودو  -التليسكوب المسآاحي  -

شآبكا   -ترافس اللوحة المسآتوية  -تحويل اإلحداريا  من نظام آلخر  -الترافرس وتصحيحه  -تدا وتصحيحاتدا اباوحس
توقيآآع نقآآط التقآآاطع األمآآامي  -لشآآبكة المرلرآآا  األرصآآاد الالزمآآة  -المرلرآآا  الزاويآآة الضآآلعية وطآآر  اختيآآار األشآآكال 

 ة األخطاء وتطبيقاتدا في المساحة .مقدمة لنظري -ضي حساب المساحا  وتقسيم األرا -والخلفي 
 والكميا    علي سالم شكر  .يا  انميز الالمساحة المستوية )  المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة المدنية -ة األولىــالفرق
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 4  محاضرة : ( 3رياضيات ) 1108عام 

 المحتوى العلمي للمقرر:

التكامل علآي سآطح المعآادال  التفاضآلية مآن الرتبآة األولآي  -تو  المماسي والعمود  لسطح المس :الت المتعددة كامالت
المتسلسال  الالندائية ومفكو  الآدوال   المفآاهيم  -المعادال  القابلة للفصل والمتجانسة والتامة  -المفاهيم األساسية  -

المعآآادال   -للآآدوال فآآي أكرآآر مآآن متغيآآر  القصآآو القآآيم  -زئآآي لتفاضآآل الجتطبيقآآا  ا -التقآآارب والتباعآآد  -األساسآآية 
 المعادال  الخطية المتجانسة ورير المتجانسة . -التفاضلية من رتب عليا 

 . Principles and Techniques Of Applied Mathematics - B.Friedman المرجع الرئيسي : 
 

 

 
 

 

 أسبوعياساعات ال عدد اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 2  محاضرة :  (2ميكانيكا) 1106ميك 

 المحتوى العلمي للمقرر:

المركآآز الدندسآآي للخطآآوط ، المسآآاحا  ، المسآآاحا  المركبآآة ، األجسآآام ، عآآزم القصآآور  مركززز الثقززل والمركززز الهندسززي:
القصآآور المحآآاور المتوازيآآة ، عآآزم  الآآذاتي   عآآزم القصآآور الآآذاتي للمسآآاحا  ، حاصآآل ضآآرب القصآآور الآآذاتي ، نظريآآة

  االفتراضآآآيل طفآآآو ، الشآآآغضآآآغط القآآآوة الديدروسآآآتاتيكية ، ال : دائزززرة مورالهيدروسزززتاتيكة، ةمحآآآاور مائلآآآالآآذاتي حآآآول 
 وطاقة الجدد. االفتراضيأ الشغل ، مبد االفتراضيةاإلزاحا  

 Engineering Mechanics- Rc. Hibbeler المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 

 

 أسبوعياد الساعات عد اسم المقرر للمقرر الكوديم الرق

  --  درس : 4  محاضرة : وكهربية  آليةهندسة  1106 هكق

 المحتوى العلمي للمقرر:

كيرشآو ، دوائآر التيآار المتآردد ، الآنظم تعريفا  األساسآية فآي الآدوائر الكدربيآة ، قآانون اوم ، قآانون ال هندسة كهربية :
هندسززة ، المحركآا  الحريآآة ، المحركآآا  صآغيرة القآآدرة ، لمسآآتمر ا  الكدربيآآة ، محركآآا  التيآار امتعآددة الطآآور ، المحركآ

   معدا  الرفع ، معدال  د  التربة .الحفاركربير، الجرارا  ، معدا  التشييد ) البلدوزر  ، اإلس  آلية
 Principles Of Electrical Engineering - Gupta المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياالساعات  عدد اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

 1 درس : 2  محاضرة : تشريعات وعقود  1105انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:
القآآانون بآآين مسآآئولياته  وحقوقآآه التآآي ينظمدآآا  إلآآيتبصآآير المدنآآدس بكافآآة التخصصآآا   إلآآييدآآد  البرنآآام  

يعا  ولوائحدآا التآي تتعآر  شآر استعرا  القآوانين والت –  ل، المقاو المدندس ، المال العالقة الرالرية ) أطرا 
وضآآع مراجآآع القآآوانين  -تطبيقيآآة  أمرلآآةتقآآديم  -ان تخصصآآه وشآآرحدا نظريآآا وتطبيقيآآا للعمآآل الدندسآآي أيآآا كآآ

قآانون إتحآاد  -قانون نقابة المدندسين ولوائحهمرل   إليدا لرجوع لالمرتبطة بالعمل الدندسي تح  يد المدندس 
قآآوانين  -لآوائح إشآغال الطريآ   -ال البنآاء قآانون تنظآيم أعمآ -مرانآيقآانون التخطآيط الع -ائحآه المقآاولين ولو 

قآانون  -قآانون المآرور  -قانون النقآل الندآر   -قانون تجري  األر  الزراعية  -ي تقسيم األراض واشتراطا 
قآوانين  -المجتمعآا  الجديآدة  اشآتراطا قآوانين  -المصآاعد  اشآتراطا  -الحري   اشتراطا  -األمن الصناعي 

 - االسآترمارقآوانين  -تشريعا  التيمين )حري  ، حوادث   -قوانين العمل ولوائحدا  -التلوث ماية البيئة من ح
  قانون إتحاد الصناعا . -تشريعا  الجا   -تيجر قانون العالقة بين المال  والمس -والجسور قوانين الر  

 وصيدي  وعقود التشييد والبناء ، ماجد خلفيال المرجع الرئيسي : 

 
 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 4  محاضرة : ( 4رياضيات ) 1209عام 

 المحتوى العلمي للمقرر:
ت متسلسزززال -المنحنيآآا  الخاصآآة  -المفآآاهيم األساسآآية  :النحنزززاءليززة مجموعززة المعززادالت اآلن

 -الفآرو  المحآدودة  -العآدد  التحليآل  -ي نص  دورة ين آيلر المفكوكا  علالدورية وقوانوال الد فوريير :
يجآآاد المنحنيآآا  المناسآآبة  - الصآآغر طريقآآة المربعآآا     المفآآاهيم المعززادالت التفاضززلية الجزئيززة -وا 

حصآآاء  احتمآآاال  -الغشآآاء المربآآع والآآدائر   - ريفآآا  األساسآآيةعوالت المتغيآآرا   -   التحليآآل اإلحصآآائي -وا 
 متصلة .العشوائية المتفرقة وال

  Calculus with analytic Geometry - Swokowsky المرجع الرئيسي : 
 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  1درس : 2  محاضرة : هندسية جيولوجيا 1203هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:
 البيآانيرة األرضية ، رنى وتصآدع القشآرة األرضآية ، التمريآل ر ، تحركا  القشسية ، أنواع الصخو الجيولوجيا الدند مبادئ
، الخآآرائط الجيولوجيآآة ، ، الصآآخور المعرضآآة لفعآآل العوامآآل الجويآآة ، تكآآوين التربآآة ، الميآآاه الجوفيآآة  االسآآتمراريةلعآآدم 

 .ولوجية مناط  األنفا جي -جيولوجية مواقع السدود والخزانا  -بمصر الجيولوجيالتكوين 
 عبيدو إبراهيم –الجيولوجيا الدندسية  لرئيسي :المرجع ا 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  4 درس :   -محاضرة :  مدنيرسم  1204 هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -والكمآرا   األعمدة -كمرا  بينواعدا بين ال تصالال ا - المسماريةالوصال   -قواعد األعمدة  - طية المعدنيةاألر
الكمآآرا  الرانويآآة  رأسآآية ومائلآآة  -سآآفلية  -را  الرئيسآآية   علويآآة مآآلكالمعدنيآآة ) وصآآال  الجمآآالون ، ا الكبآآار 

 والتربيطا   
الحآوائط  -يآة التراب األعمآال : الزريمنشزآت  األعمدة والكمرا  . -البالطا   -القواعد  : شآت الخرسانة المسلحةمن

  األهوسة المتمارلة ورير المتمارلة . -القناطر  -السحارا   -البرابخ  -ارا  الدد - الكبار  -دة السان
 . المصر ، عادل  المدنيالرسم الدندسى  المرجع الرئيسي : 
 

 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 2  محاضرة : إنشاء معماري  1215همع 

 المحتوى العلمي للمقرر:

بدم علآآى فدآآم واسآآتيعاب ير مبآآانى ومآآواد البنآآاء والتشآآطيب وتآآدالمقآآرر الآآى تعريآآ  الطالآآب بالمكونآآا  األساسآآية لل يدآآد 
 -األعتآاب  -البناء بآالطوب والبنآاء بآالحجر  وذل  من خالل دراسة  الرسوما  المعمارية والمصطلحا  المستخدمة فيدا 

أنواعدآآا والمآآواد  -السآآاللم فآآى المبآآانى  -رارة   أماكندآآا وأنواعدآآا بآآة والحآآالطبقآآا  العازلآآة ) للرطو  -لقبآآوا  ا -العقآآود 
 المستخدمة . 

  عبد اهلل، ورسوما  تنفيذية ، محمد  مبانيإنشاء  المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعيات عدد الساعا اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 3  محاضرة : ( 2) إنشاءاتنظرية   2005 هدن

 محتوى العلمي للمقرر:ال

 فيإجدادا  القو  المحورية  -األجسام المتجانسة  فياإلجدادا  الناتجة عن قو  محورية  - االنفعاال تيرير 
القآص الناتجآة  إجدآادا  -م المسآامير القآالووظ والبرشآا فآيقآو  القآص  -لقطاعا  رير المتجانسة والمركبة ا

المنشآآت  ريآآر المحآآددة تحليآآل  -اإلفتراضآآى طريقآآة الشآآغل  -ا  انتقآآال اإلجدآآاد - واللآآي االنحنآآاءعآآن عآآزوم 
نظريآة  -خدام طر  الطاقة لتحليل المنشآت  است -استاتيكيا   المحددةتطبيقا  تقنية لحل المنشت   -استاتيكيا  

 أويلر النبعاج األعمدة . 
 "Theory of Structures - part 2 " wagih El – Dekhakhni لرئيسي :المرجع ا 

 
 
 
 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 2  محاضرة : (1)تصميم منشآت خرسانية    2006هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -وتوزيآع األحمآال عليدآآا  األسآق  اإلنشآائيةنظآم  -كانيكيآة للخرسآانة وحديآد التسآليح والمي الفيزيقيآة الخآواص
ا  باسآتخدام طريقآة حآاال  الكمآر  فآي القطآر العزوم وقو  القآص والشآد  -المسلحة  الخرسانيةضاء سلو  األع

صآميم ت -قصآيرة تحآ  قآو  مركزيآة والمركزيآة تصآميم األعمآدة ال -حديد التسآليح  فيطول التماس   -الحدود 
م بطريقآآة المرونآآة ) التصآآمي -الواحآآد ) التآآرخيم   اإلتجآآاةتصآآميم البالطآآا  ذا   -حةالكمآآرا  الخرسآآانية المسآآل

  إجدادا  التشغيل    
 "Fundamentals of Reinforced and Prestressed Concrete " المرجع الرئيسي : 

Mohamed Hilal 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 2  محاضرة : وغرافية مساحة طب 2002هدش 

 رر:المحتوى العلمي للمق

أجدزة القياس اإلليكترونية للمسافا   -التاكيومترية –طر  قياسالزوايا األفقية والرأسية  -التيودولي  –تعريفا  
 -ررافيآة الخآرائط الطبو  -أسآاس الخآرائط  -الميزانيآة  فآياألخطآاء الروبيآرا  و  –طر  تعيين فآر  المنسآوب  –

الفكآرة األساسآية للمسآاحة  - اآللآي الحاسآبعلآى  ميآةالرق والخآرائط اآللآيالرسآم  -تور وطر  رسمدا خطوط كن
  -نظريآآة األخطآآاء –تخطآآيط المنحنيآآا  الرأسآآية  –تخطآآيط المنحنيآآا  األفقيآآة البسآآيطة والمركبآآة  – التصآآويرية

  ندسية .المشروعا  الد فيدور المساحة  -قدمة لنظام المعلوما  الجغرافية م
 على سالم شكر   -الدندسة المدنية  فيطبيقاتدا وت الطبوررافيةالمساحة  المرجع الرئيسي : 

 

 

 قسم الهندسة المدنية -الثانية ة ــالفرق
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 4  محاضرة : ( 2خواص واختبار المواد ) 2107هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 ،الخلطآآا  الخرسآآانية طآآر  تصآآميم  ،واختبآآار الخرسآآانة الطازجآآة والمتصآآلدة  تكنولوجيآآا  الخرسآآانة ) خآآواص
والتيكد   سلو  المواد المعدنيآة تحآ  تآيرير أنآواع مختلفآة مآن ضبط الجودة  ،الفحوص واالختبارا  رير المتلفة 

 بةلصآالرب اتجا ،حام  اللختبار اموضوعا  عامة ) أنواع وطر   -الزح    ، الكالل  ،التحميل ) حمل الصدم 
 واختبارها    . واع األنابيب أن ،االختبارا  رير المتلفة للمعادن  ،

 عبد الكريم عطا  -المواد الدندسية  المرجع الرئيسي : 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 4  محاضرة : (1ع  )ميكانيكا الموائ  2101 رهد

 قرر:المحتوى العلمي للم

 -الآوزن النآوعي  -الكرافآة   ع مرآل الخواص الطبيعيآة للمآائ -ع ئنيكا المواأساسيا  ميكا المبادئ العامة :
الخاصآية الشآعرية  -الشآد السآطحي  -التماس   -ضغط البخار  -اللزوجة  -الكرافة النوعية  -الحجم النوعي 

المآانو  -البآارومترا   -الطآر  الميكانيكيآة  -قيآاس الضآغوط  -ع بالضارط ضغط الموائ -ع استاتيكا الموائ -
ع تآدف  الموائآ -الطفآو  -األسآطح المنحنيآة  -ومركزها محصلة ضغط السوائل علي األسطح المغمورة  -مترا  

 -دلآة خآط السآريان امع -خطآوط السآريان  -خطآوط المسآار  تمثيزل الحركزة : -ع ماتيكا حركآة المآائكين -
معادلة االستمرارية  -حجم التوجيه  -ظم التدف  المنت -التدف  المستقر  -رب الرقائقي والمضط -أنواع التدف  

القآآو  المآآ ررة علآآي تآآدف   -ع ريآآر اللزجآآة المبآآادئ العامآآة للموائآآ -السآآرعة والعجلآآة فآآي الموانآآع المتدفقآآة  -
  المسآتقر  تآدفال -معادلآة برنآولي  -معادلة أويلر للحركة علي طول خط السريان في رالرة اتجاها   -ع الموائ

تطبيقا  معادلة برنولي   التدف  خالل الفوها  ومقايس فنتور   -ط الميل الديدروليكي وخخط الطاقة الكلي  -
للحركآآة الحركآآة الدواميآآة   المعادلآآة التفاضآآلية  -الدآآدارا  والحآآزا   -أنبوبآآة بيآآو   -واألبآآوا  تفريآآخ الخزانآآا  

القآوة علآي كآوع  التطبيقزات : معادلآة كميآة الحركآة الخطيآة    -رية الدوامة الجب -الدوامة الحرة  -الدوامية 
 -ع المراليآة تدف  الموائآ –معادلة كمية الحركة الزاوية  -الدفع الديناميكي للنفث  - دفع النفث -من المواسير 

اب يانسآي فآ معادلآة االسآتمرارية - التآدوير والتآدويم -دالآة السآريان  -جدآد السآرعة  -مبادئ الديدروديناميكا 
الدوامة مسآتقيمة  -لمصب المنبع وا -خطوط تساو  الجدد  -خطوط االنسياب  -ني الجدد االستمرار  الالدورا

فواقآد الطاقآة خآالل  -رقآم رينولآدز  -المضآطرب  و التآدف  الرقآائقي التدفق خالل المواسزير : -الخطوط 
 -عا  توزيآع السآر   -معادلآة التآدف   -ضآطرب التآدف  الم -التآدف  الرقآائقي -المواسآير ذا  األقطآار الرابتآة 

 الفواقد الرانوية . -مقاومة المواسير  -تغير معامل الخشونة مع رقم رينولدز  -المواسير الملساء والخشنة 
 Fluid Mechnics- V. L. Streeter المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 2  ة :محاضر ليل العددي وبرمجتهتحال 2108هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ذ يآآآتنف -والمعآآآادال  الصآآآحيحة ل التقريبيآآآة للمعآآآادال  الجبريآآآة وحآآآزم البآآآرام  إليجآآآاد الحلآآآ اسآآآتخدام -مقدمآآآه
ة ضآآلية العاديآآحآآل المعآآادال  التفا -التكامآآل العآآدد   -الآآدوال قآآيم  اسآآتنتاج -حآآزم بآآرام  نمطيآآة  باسآآتخدام

الجآآاهزة  حآآزم البآآرام  باسآآتخدامحآآل بعآآ  التطبيقآآا  الدندسآآية التخصصآآية  -ودة العناصآآر المحآآد -ئيآآة والجز 
 أو ما يشابددا. Matlab الب ا  مفي المجاال  الدندسية مرل برام  ال االستخداموالكريرة 

  Numerical Analysis- Schaum Series المرجع الرئيسي : 
 

 عياأسبوعدد الساعات  م المقررسا للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 4  محاضرة :  ( 1يه )تقنهندسة جيو  2209هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -خواص التربآة الديدروليكيآة  -فحص وأخذ عينا  التربة السطحية  -خواص التربة األساسية  -تكوين التربة
 .في التربةلقص مة امقاو  - الدبوط -التصلب –توزيع اإلجدادا  في التربة 

   Soil Mechanics (I-II) Amr Rdwan رئيسي :المرجع ال 
 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 2  محاضرة : اهيدروليك 2202  هدر

 المحتوى العلمي للمقرر:

ر علآي التآوالي لمواسآينظم ا -لتصميم نظام مواسير بسيط  المغلقة : الوصالتالتدفق في المواسير و
التآآدف   -التآآدف  فآي القنآآوا  المكشآوفة  -ر التمآآور فآي خطآآوط المواسآي -نظآآم التوزيآع  -ز  والمتفرعآة تآوالوا

 تصآميم -والمنآتظم  بر ضآطالتآدف  الم -خواص القنوا  المفتوحآة  -نواع التدف  أتقسيم  -تح  السطح الحر 
 -التآدف  ذو التغيآر السآريع  -حركآة الطاقة وكمية ال مال معا -توزيع السرعا   -القنوا  المكشوفة  قطاعا 

 -طلمبآا  الميآاه  -المتغيآر تآدريجيا  التآدف   -اعدة الطاقة وقاعآدة كميآة الحركآة ق -التدف  ذو التغير السريع 
التشآآابه الديآآدروليكى  -التكدآآ  فآآى الطلمبآآا   -طلمبآآة اختيآآار نآآوع ال -بيانآآا  تشآآغيل الطلمبآآا   -صآآنيفدا ت

 النماذج الديدروليكية .  -تطبيقا  التشابه الديناميكى  -التشابه  فكرة -نظرية األبعاد  -ذجة والنم
 Fluid Mechanics V.L. Streeter المرجع الرئيسي : 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 4  محاضرة : رى وصرف  2203هدر 

 المحتوى العلمي للمقرر:

أنآآواع  -تكوينآا  التربآآة المسآامية  -العالقآة بآآين التربآة والميآآاه  -يآة المقآآرر إعطآآاء فكآرة عآآن أهم مقدمز  :
تآآيرير  - الآآر نوعيآآة ميآآاه  -ملوحآآة التربآآة  -معآآدل التسآآرب  -خصآآوبة التربآآة  -محتآآو  الرطوبآآة  -الكرافآآة 

ءة كفآا -ئى اإلسآتدال  المآا - الآر معآدل  -المائيآة  االحتياجآا  -احتياج رسيل التربة  -لى التربة األمالح ع
الطآر   -بآالتنقيط  الر  -بالرش  الر  -تح  السطحية و الطر  السطحية - الر طر   - الر ن مقن - الر 

مقدمآة عآن هندسآة  – الآر شآبكا   -المسآتديم  الآر  - الحوضآي الآر وتاريخدا بمصر  الر نظم  -المستنبطة 
 .  الرأسيالصر   -طى الصر  المغ -السطحي الصر   - الصر 

 " هندسة الر  والصر " شارل شكر  سكال رجع الرئيسي :الم 
 

 

 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  1 درس : 2  محاضرة : اقتصاد   2206انس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ودراسآة  - ب والعوامآل المآ ررة فيآهالطلآاسآة ودر  -تفضآيل ويتناول دراسة سلو  المسآتدل  ونظريآا  المنفعآة وال
وتنظآيم  - االقتصآاديةودراسآة نظريآة الوحآدة  -فيآة تقآدير التكآالي  والتنبآ  بدآا وكي -نظريا  اإلنتاج والتكلفآة 

كمآا يتضآمن  - االحتكاريآةوالمنافسآة  واالحتكآارحالآة المنافسآة الكاملآة  فيالسو  وتضم دراسة نظرية األسعار 
المنافسآة الكاملآة وريآر  حآالتي فآيتوزيآع والتوظيآ  )العمالآة   دراسة اإلنتاجية الحدية والدراسة التوزيع وتضم 

 -ودراسآآة موازنآآة الدولآآة  -ودراسآآة التضآآخم والبطالآآة  -ومسآآتو  األسآآعار  الحقيقآآيوتحديآآد النآآات   -الكاملآآة 
 جال التشييد.تطبيقا  في م –دم التيكد والموازنة الرأسمالية ظرو  ع فيوكيفية اتخاذ القرارا  

 . Engineering Economic Principals " Henry Malcolm Steiner " يسي :المرجع الرئ 
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 أسبوعياعدد الساعات  اسم المقرر للمقرر الكوديالرقم 

  2 درس : 2  محاضرة :  (3) إنشاءاتنظرية  3010هدن 

 مقرر:المحتوى العلمي لل

توزيآآع عآآزوم  -علآآي الكمآآرا  المسآآتمرة واإلطآآارا   تطبيقآآا  -زوايآآا ميآآول التآآرخيم بطريقآآة  االتآآزانمعآآادال  
معآآامال  الجسآآاءة  -اسآآتخدام طريقآآة عآآزوم االنحنآآاء تحآآ  تآآيرير الحآآرارة  -واإلطآآارا   االنحنآآاء فآآي الكمآآرا 

اريآة را  والكمآرا  الشآبكية والجمالونآا  الفر استخدام مصفوفا  الجساءة لتحليآل اإلطآا -المنشورية للقطاعا   
 ب اآللي بطريقة مصفوفا  الجساءة .استخدام الحاس -

 "Theory of Structures - part 2 " wagih El – Dekhakhni المرجع الرئيسي : 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

رسانية ختصميم منشآت   3011 هدن
 (2مسلحة)

 2درس :  2محاضرة :  

 المحتوى العلمي للمقرر:
 -تصآميم الكمآرا  المتقاطعآة  -ذا  البلوكآا  المفررآةبالطآا  التصآميم -  المسآتطيلة والدائريآةيم البالطآاتصم
 -ح  تيرير عزوم اإلنحنآاء المآزدوج األعمدة ت -ألعمدة ) القصيرة والطويلة   تصميم ا -اللي في الكمرا  عزم 

 الرئيسآية والرانويآة فآي األسآق الكمآرا  تصآميم  –األسق  الخرسانية المسآلحة  -صلة والمشتركة القواعد المنف
  .األسق  المسننة -قود واإلطارا  والع  والجمالوناتصميم   -للصاال  الخرسانية

 "Fundamentals of Reinforced and Prestressed Concrete " المرجع الرئيسي : 

"Design of Reinforced Concrete Halls"  Mohamed Hilal 

 
 

 عدد الساعات أسبوعيا سم المقررا الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   معدنيةتصميم منشآت   3012 هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:
 اإلنشآآائيةاألحمآآال والآآنظم  -تصآآميم المنشآآت  المعدنيآآة  مبآآادئ -ة للمنشآآت  المعدنيآآة وخآآواص الصآآلب مقدمآآ
 -تصميم أعضاء الشد والضغط  - القالوظ وصال  المسامير -الوصال  الملحومة  -فقية دا للقو  األاومتومق
تصآميم األعضآاء المعرضآة  -اللآي العرضآي  انبعآاجتصآميم الكمآرا  وتآيرير  - واألعمآدةأعضاء الضآغط  جإنبعا

تصآآآميم الكمآآآرا   -وحيآآآة تصآآآميم الكمآآآرا  الل -تصآآآميم القطاعآآآا  المركبآآآة  -لقآآآو  محوريآآآة وعآآآزوم انحنآآآاء 
   نية.تقدير تكالي  المنشت  المعد -بةالمرك

  " Structural Steel Design LRED Method " المرجع الرئيسي : 

 Jack C . Mccormac and James K .Nelson 

 

 

 

 قسم الهندسة المدنية -الثالثة ة ــالفرق
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   ديناميكا واتزان 3113هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

الجاذبيآة فآي حالآة الحركآة  االتآزان دالآة -االتزاندالة  -معمليا  جيد أحمال األنبعاتحد - جمقدمة لظاهرة اإلنبعا
 - االنبعآآاجتطبيقآآا  الحاسآآب اآللآآي لتحليآآل  -فآآي الجمالونآآا  واإلطآآارا  االنبعآآاجالمعآآادال  العامآآة ، نمآآاذج  -

أنآواع  -الحرة والقشرية  تزازا االه -الحرية المعادلة العامة للحركة  جةللنظم األحادية في در التحليل الديناميكي 
  لحركة األر . االستجابة -األحمال 

 Fundamentals of Structural Stability " George simitses and " المرجع الرئيسي : 

Dewey Hodges 

 

 

 أسبوعياساعات عدد ال اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2:  درس 4محاضرة :   (2يوتقنية )هندسة ج   3114 هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -الميول الترابيآة  اتزان -م  الد - التربة -حلة تحمل األساسا  الض - الساندةالعرضي والحوائط  التربةضغط 
 في المناط  الجافة. التربة

 Soil Mechanics " William Lambe and Robert V.Whitman" المرجع الرئيسي : 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا المقرراسم  الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  4محاضرة :   تصميم أعمال الري 3104 هدر

 المحتوى العلمي للمقرر:

اطعا  تق -ساندة الحوائط ال :اآلتية تللمنشآوالتصميم الهيدروليكي  لألبعاد التصميم التقديري
 -السآحارا    عا  المجار  المائية تقاط -رابخ الب -نية المسلحة االكبار  الخرس   مجار  المائية الطر  مع ال

الجسآآور  -القنآآاطر   -الدآآدارا  -النحآآر –وضآآغط الرفآآع  بنظريآآا  قآآو  التسآآر  -منشآآت  الحجآآز  -البآآداال 
  الترابية .

 Design of Irrigation Structures –I" Mohamed El –Gamal and " المرجع الرئيسي : 

Adel El- Masry 
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 عدد الساعات أسبوعيا لمقرراسم ا الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  4محاضرة :   (1هندسة األساسات ) 3215 هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:
 -زيآ  تصآني  الخوا -أنآواع األساسآا  العميقآة  - تصميم القواعد الشآريطية والمنفصآلة والمشآتركة والحصآيرة

هبوط الخوازيآ   -ن الخوازي  المجمعة قدرة تحمل مجموعة م -تحميل الخازو   اختبار -تحمل الخازو  قدرة 
 .تصميم اللبشة المحملة علي خوازي  –تحمل الخوازي  للقو  الجانبية  –تصميم هاما  الخوازي   -

جآآزء رآآان    –اسآآا  السآآطحية تصآآميم وتنفيآآذ األس   هندسآآة األساسآآا    ) جآآزء أول المرجع الرئيسي : 
 القصبي.تصميم وتنفيذ االساسا    . السيد عبدالفتاح 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   هندسة الطرق والمرور  3203 هدش

 المحتوى العلمي للمقرر:
 -مسآافا  الر يآة  -سآي التصآميم الدند محآددا  وخصآائص -خصائص المرور  -التصني  الوظيفي للطر  

اإلجدآآادا  فآآي  -خصآآائص المآآواد  -عناصآآر القطآآاع العرضآآي للطريآآ   -التخطآآيط الرأسآآي  -التخطآآيط األفقآآي 
التصآآميم  -التصآآميم اإلنشآآائي للرصآآ  األسآآفلتي  -الخرسآآاني اإلجدآآادا  فآآي الرصآآ   -الرصآآ  األسآآفلتي 

 مصانع وأسطح الكبار  .ي لرص  أرضيا  الالتصميم اإلنشائ -اإلنشائي للرص  الخرساني 

  Highway Engineering " Paul H. Wright " المرجع الرئيسي : 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   تخطيط النقل وهندسة السكك الحديدية  3204 هدش

 المحتوى العلمي للمقرر:
دراسآآة  -ديديآآة هندسآآة السآآك  الح -جمآآع وتحليآآل البيانآآا   -طآآر  التخطآآيط  -  تخطآآيط النقآآل داأهآآ تخطززيط النقززل :

السير أو الفرامل في المنحنيا  الرأسية واألفقيآة مآع تطبيقآا  لتصآميم  علي العجلة والقضبان عند  ررةالقو  الخارجية الم
دراسآآة اإلهتآآزاز والتغيآآر الحآآرار  -لقطآآارا  الطآآوالي واألفقيآآة وتقآآدير سآآعة الخطآآوط لمتآآرو األنفآآا  ولالمنحنيآآا  الرأسآآية 

بان والفلنكآا  م القضآمآع تطبيقآا  لتصآمي واألنفا للسكة علي الجسور والكبار   يوالتيرير الديناميك ياألوتوماتيك واالتزان
 -ريعآآا  دراسآآة المسآآتلزما  الدندسآآية لتصآآميم التف -وللقطآآارا  الطآآوالي - األنفآآا فآآي خطآآوط متآآرو  ومآآادة التآآزليط -

التكنولوجيآآة فآآي هآآذا المجآآال علآآي خطآآوط متآآرو مآآن وجدآآة النظآآر اإلنشآآائية وفآآ  أحآآدث األسآآاليب  واإلشآآارا والمحطآآا  
 .األنفا  والقطارا  الطوالي

صآيانة السآك  والتجديآدا    حسآن محمآد  –اشآارا   –محطآا   - هندسة السك  الحديدية ) تفريعا  المرجع الرئيسي : 
 ي  سالم . حميدة ، محمود توف
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   تقارير الفنيةلكتابة ا 3207  إنس

 المحتوى العلمي للمقرر:

األسآاس كمآا يمآد الطالآب ب -يرمي هذا المند  الدراسي أو المقرر إلي إعطاء الطالب المباد ء األساسية لكتابة التقآارير 
ظدآر الخآارجي العآام واألسآلوب اللغآو  الآذ  مرآل الم األخآر والبنية لكتابة التقآارير والتفاصآيل  -تابة التقارير المنطقي لك
فآآي الكتابآآة  هوعآآالوة علآآي كتابآآة التقآآارير فآآين الطالآآب يعطآآي أيضآآا تمآآارين إضآآافة كضآآرورة لتقويآآة قدراتآآ -هيآآتم مناقشآآت

 .عامة
 ة   طلع  عويس ير فني) تقار  المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   إدارة المشروعات 3208 إنس

 المحتوى العلمي للمقرر:
كمآآا يتنآآاول المشآآروع  -يتضآآمن التعريآآ  بالمشآآروع بصآآفة عامآآه وكجآآزء رئيسآآي فآآي الخطآآط اإلسآآتراتيجية بصآآفه خاصآآه 

تنظيميآة كآيدوا  نا  التخطيطية والخطط البين البرام  والمشروعا  والمواز  ويوضح العالقة -طبيعية وفعالة  كيداة تخطيط
     طآيط المشآروع واألسآاليب الكميآة إلدارة المشآروع ويتعآر  كآذل  للعمليآة اإلداريآة وتخ -لتخطآيط العمليآا  الجاريآة 

PERTو CPM  مكانيآآآا  وتمويآآآل وتحديآآآد احتياجآآآا  المشآآآروع مآآآن مآآآواد وعمالآآآة و المشآآآروع كمآآآا يتنآآآاول جدولآآآة  -ا 
 .تقدير السعر للعطاء -األداءيم وتنظيمه وتنفيذه والرقابة علي التنفيذ وتقي

 Project Management in Construction " Anthony Walker " المرجع الرئيسي : 
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 عدد الساعات أسبوعيا راسم المقر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   (3تصميم منشآت خرسانية مسلحة) 4016 هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:
عآآن مقدمآآة  -الآآزالزل التصآآميم تحآآ  تآآارير  عآآن  مقدمآآة –بآآالطر  المختلفآآة  الالكمريآآة طآآا  البالتصآآميم 

طريقآة  -تصآميم البالطآا  المطويآة  مخاريط لا، تصميم األسطح الدورانية ) القباب  -لخرسانة سابقة اإلجداد ا
طآا  مسآتطيلة وريآر التحليل بطر  الشآكل األفتراضآين تطبيقآا  علآي بال -شكل تقدم الشروخ  -خطوط الكسر 

القآوة  -الخرسانة سآابقة اإلجدآاد  باستخدامتصميم المنشت  رير محددة إستاتيكيا  -تفاصيل التسليح  -خطية 
مقدمآة  -طريقة حاال  الحدود  -تخطيط الكابال  في الخرسانة السابقة اإلجداد  -ية والرانو الداخلية األساسية 

 صليدا .أنواعدا وتف -للكبار  الخرسانية المسلحة 
 Fundamentals of Reinforced and Prestressed Concrete"  Mohamed Hilal " المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 عياعات أسبوعدد السا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  3محاضرة :   تصميم كباري معدنية 4017 هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:
 -شآكاال  الكمآرا  الطوليآة  -الخاصه في كبآار  السآك  الحديديآة شكاال  ال -أرضيا  كبار  السك  الحديدية 

نشآآاء الكبآآار  ذا   تصآآميم -الخاصآآه بمقاومآآة قآآو  الفرامآآل الشآآكاال   الكبآآار   تصآآميم  -ركبآآة الكمآآرا  الموا 
فآآي  قاتدآآايالكمآآرا  المتقاطعآآة وتطب -تآآرخيم وتقآآوس الكبآآار  ذا  الكمآآرا  اللوحيآآة والجمالونيآآة  -الجمالونيآآة 

 كبار  الطر  التي تحتو  علي أكرر من كمرتين رئيسيتين.
 Structural Steel Designers Handbook " FredericK  S. Merrit المرجع الرئيسي : 

 

 
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   تحليل منشآت متقدم 4118 هدن

 ر:المحتوى العلمي للمقر
 -مزدوجآة اإلنحنآاء القشآريا   -القبآاب الكرويآة  - القشآريا  اإلسآطوانية و المسآتطيلة األسآق   األلواحتحليل 

د  للكمرا  واإلطارا  والرسوما  البيانية لتفاعل الصآلب والخرسآانة يل الحالتحل -نظريا  الحد االعلي واألسفل 
 المسلحة في القطاعا  اإلنشائية.

 Advanced Structural Analysis” Sidney F. Borg and Joseph J.Gennaro " المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة المدنية -الرابعة ة ــالفرق
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :    (  2)  هندسة األساسات 4119 هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:

شآآي مآآع نمبآآاد ء تفاعآآل الم -رير الآآزالزلتآآي–نآآزح الميآآاة  -القيسآآونا  -رسآآند جوانآآب الحفآآ –السآآتائر اللوحيآآة 
يم تصآم - االتآزانقاعآدة  -نظم التدعيم  -تصني  السدود  - األر نفا  والمنشت  تح  مباد ء اآل - ةالترب

   .علي األساسا  لسدودا

 المرجع الرئيسي :
 " هندسة األساسا    تصميم وتنفيذ األساسا  العميقة الخاصة " السيد عبدالفتاح القصبي 

" Geotechnical Practice Dam  Rehabilitation " Loren  R. Anderson 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  4محاضرة :   ة بيئيةدسهن 4105 شهد

 المحتوى العلمي للمقرر:

ال الصآآر  آآآآآآأعم –الميآآاه  أعمآآال التوزيآآع وشآآبكا  -ومواردهآآا  هيآآاأعمآآال التغذيآآة بالم -مقدمآآة لعلآآوم البيئآآة 
 يالصح

 نقآآلمصآادر الميآاه وأعمآال التجميآع نظآم التجميآع وال -المخلفآا   همصآادر ميآا ،زمآة ) الدراسآا  المبدئيآة الال  
عآادة االسآتخدام  أعمالوأعمال تنقية المياه وتخزيندا   أعمآال  -إدارة المخلفآا  الصآلبة  -المعالجة والتخلص وا 

 .الخرسانة والتنمية المستدامة -زالفصل والفر عمال أ -والتداول والنقل التجميع 
   العدو " النظم الدندسية للتغذية بالمياه والصر  الصحي " محمد صاد المرجع الرئيسي : 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2رس : د 2محاضرة :   (4)تصميم منشآت خرسانة مسلحة 4220  هدن

 المحتوى العلمي للمقرر:

نظآم  -المقآاطع  تصآميم -وتوزيعدآا  األحمآال -تصميم المنشت  المائيآة  -التحكم في المشروخ  -حد الخدمة 
الخزانآآآا  العاليآآآة  -والعميقآآآة والمتوسآآآطة  الخزانآآآا  الضآآآحلة -القنآآآوا  المفتوحآآآة  -خزانآآآا  الميآآآاه وأشآآآكالدا

 -تصآميم وتفاصآيل الكمآرا  العميقآة  مواضيع خاصز  : -األر   والمشيدة تح  - األر والمشيدة علي 
 الخاصه بالمنشت  المائية . األنظمة -الدائرية البالطا  والكمرا  

 Theory and Design of Reinforced Concerte Tanks " Mohamed Hilal" لمرجع الرئيسي :ا 
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   تخطيط ومتابعة مشروعات التشييد  4221هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

تقسآآيم  -نمآآوذج لعمليآآا  التخطآآيط والمتابعآآة  -خاصآآة بصآآناعة التشآآييد مقدمآآة لدهآآدا  الرئيسآآية والآآنظم ال
أدوا  التخطآآآيط  -األنشآآآطة لتناسآآآب أهآآآدا  مسآآآتعمل أدوا  التخطآآآيط والمتابعآآآة لمراحآآآل المشآآآروع المختلفآآآة 

التتابعيآة ألنشآطة المسآار  شآبكا ال –خط التوازن  -منحنيا  التقدم  -مخطط المستقيما   -والبرمجة الزمنية 
الوقآ  والتكلفآة  متابعآة-طر  مراقبة الجودة  -احتياجا  الموارد والتوزيع المنتظم لدا  -طريقة بير   -رج الح
 .استخدام احد  حزم الحاسب في المجال  –اسب العلمي يقا  الحوالبرمجة الخطية وتطب األمرلية الرياضية –

 The Project Manager’s Desk Refernce " James P.Lewis " المرجع الرئيسي : 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 4درس :  2محاضرة :   المشـــــــــــــــــــــــــروع 4222  هدن

 العلمي للمقرر: المحتوى

خرسانة مسلحة  يختار كل طالب أحد التخصصات التالية ليقوم بتقديم مشروع التخرج فيها :
 .ادارة مشروعا  التشييد –مواد تحليل منشت   -سة األساسا  هند -منشت  معدنية  -

ى يحددها السادة المشآرفون يتم الرجوع للمراجع الساب  ذكرها حسب كل تخصص باإلضافة للمراجع الت المرجع الرئيسي : 
 على الطالب.
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 صية المقررات االختيارية التخص

 

 المقرر الكود

 (1مقرر تخصصي اختياري )

 تحليل منشآت بالحاسب اآللي 3123هدن 

 أنواع الخرسانة الخاصة 3124هدن 

 لمدنية الحديثةمواد الهندسة ا 3125هدن 

 ضبط الجودة والتأكيد 3126هدن 

 الفحص واالختبارات غير المتلفة 3127هدن 

 ةالمنشآت ذات الحوائط الحامل 3128هدن 

 طرق التشييد 3129هدن 

 التربة والصخور في المناطق الجافة 3130هدن 

 السلوك الديناميكي للتربة 3131هدن 

 لة علي الباردالمنشآت المعدنية المدرف 3132هدن 

 معدات البناء والتشييد 3133هدن 

 

 
 
 

 
 

 ة اإلنشاءات() شعب قسم الهندسة المدنية
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 ( 1المقررات التخصصية االختيارية ) 
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   تحليل منشآت بالحاسب اآللي  3123 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -لفآة التآي تناسآب التحليآل اإلنشآائي اللغآا  المخت -مقدمة عن استخدام الحاسب اآللي فآي التحليآل اإلنشآائي 
يجاد القو  الداخلية وسدم الترخيم كتابة مجموعة  -البرمجة  إعداد برام  لخآواص  -من البرام  لحل الكمرا  وا 

 حساب االجدادا  المركبة والرئيسية . -القص  اجدادا  -القطاعا  المختلفة وحساب اإلجدادا  العمودية 
 همام األسود"  Staad/pro عناصر الخرسانة المسلحة" حساب  المرجع الرئيسي : 

 " ايمن حلميSAP2000عملية على التحليل اإلنشائى باستخدام " تطبيقا  
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   أنواع الخرسانة الخاصة  3124 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

حقآن الركآام الموضآوع  -التجديآز  الخرسآانة سآابقة -ذا  الكرافآة العاليآة  الخرسانة  -ة الوزن الخرسانة خفيف
الخرسانة المستخدمة  -الخرسانة المعالجة بالبخار  -الخرسانة المسامية  - المقاومةالخرسانة عالية  -مسبقا  

 خرسانة األجواء الحارة . -تح  الماء 
 ى ادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا وترميمدا   الجزء الرانالخرسانة ) مو  المرجع الرئيسي : 

 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش
 
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   دنية الحديثة مواد الهندسة الم 3125 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

  طبيقا  .ت -السلو  والخواص  -تقنية التجديز  -سة المدنية الحديرة أنواع مواد الدند
 الخرسانة ) موادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا وترميمدا   الجزء الرانى  المرجع الرئيسي : 

 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش
 

 

 

 

 

 

 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   د ضبط الجودة والتأكي 3126 هدن 

 لمحتوى العلمي للمقرر:ا

لخطآط الآتحكم فآي األسآس التصآويرية  -مكونا  تيكيآد الضآمان  -خطوا  التحكم في النوعية  -الفحص الفني 
لآآتحكم ا -مكونآآا  تيكيآآد الضآآمان لدسآآس التصآآويرية لخطآآط الآآتحكم فآآي النوعيآآة وضآآمان نجاحدآآا  -النوعيآآة 

المقاومآة   )  فآي المتغيآرا  -  الجاهزة للحاسآب واآللآيتطبيقا  باستخدام البرام -إلحصائي لنوعية الخرسانة ا
معآآآايير تحديآآآد متطلبآآآا   –م شآآآرا  الآآآتحكم  –تحليآآآل بيانآآآا  المقاومآآآة  -اسآآآلوب اإلختبآآآار   –نوعيآآآة المآآآواد 

 . المقاومة 
 الجزء الرانى  - صدا وضبط جودتدا وترميمدا  الخرسانة ) موادها وصناعتدا وخوا المرجع الرئيسي : 

 م علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويشابراهي
 
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   الفحص واالختبارات غير المتلفة  3127 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

م  الجآاهزة بالحاسآب  كتابآة التقآارير ) اسآتخدام البآرا -د إتمآام البنآاء الفحآص قبآل وأرنآاء وبعآ -أسس الفحص 
 - اختبآار اإلمتصآاص -اختبآار الصآالبة السآطحي  الغرض من االختبزارات غيزر المتلفزة : -اآللي   

أسآلوب  -باألشآعة السآينية اختبآار  –النضآوج اختبآار  -اختبار الموجا  فو  الصآوتية  -اختبار نفاذيه المياه 
 دهان اإلجداد .استخدام  -أسلوب المجال الكدربي  -ال المغناطيسي المج
  لثالجزء الرا - الخرسانة ) موادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا وترميمدا   المرجع الرئيسي : 

 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش
 
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   المنشآت ذات الحوائط الحاملة  3128 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

طآر  تنفيآذ الحآوائط  -أنواع وخواص الطوب والحجارة والصخور المستخدمة في المنشت  ذا  الحوائط الحاملآة 
لحاملآة المختلفآة   تصآميم وتفاصآيل المنشآت  ذا  الحآوائط ا -حوائط المباني العاليآة  -الحاملة أنواع األسق  

 ا  .قبو  -عقود  -أسوار  -عمارا  
 http" //www.thefreedictionary.com/ bearing +wall المرجع الرئيسي : 
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

  2 درس :   2 محاضرة : طرق التشييد  3129 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

هيكليآة   األنظمآآة  ،ألنظمآة التقليديآآة ) حآوائط حاملآة ا -مة فآي المنشآآت  الخرسآانية المسآلحة المآواد المسآتخد
طريقآة البالطآا  المرفوعآة  -النظآام النفقآي  -سابقة الصب وطريقة تنفيذها والوصال  الخاصة بدا وتفاصآيلدا 

 وتفاصيلدا .
 ، محمد عبداهلل سراج  " ميكنة البناء بالموقع " شف  العوضى الوكيل المرجع الرئيسي : 

 ا  التشييد " عادل صاد  . " أساليب ومعد
 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

التربة والصخور في المناطق  3130 هدن 
 الجافة

 2درس :  2محاضرة :  

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -التمييآآآز  - بالتربآآة واالنكمآآاش ررة علآآى التمآآآدد العوامآآآل المآآ -المنشآآي  - ةالطبيعآآ -للتمآآآدد التربآآة القابلآآة 
مصآر  فآيتوزيآع التربآة المنتفخآة  -وبناء األساسا  واإلجراءا  العالجية إعداد  -إلرتفاع االتنب  ب -التصني  

التنبآ  بآالدبوط  -أخذ العينآا  واختبارهآا  -التمييز  -الحدوث  -المنشي  -الطبيعة  - لالنديارالتربة القابلة  -
 التحآر  -كتآل الصآخر  -ميكانيكيآة الصآخور  -قابلة لالنديار في مصر التربة التوزيع  -جراءا  العالجية واإل

 - االسآتمراروصآ  عآدم  -دسآى للصآخور التصآني  الدن -للصخور   المعملي االختبار -عن أماكن الصخور 
 على الصخور .  التيسيس - الجيولوجي

 Physical and Geotechnical Properties of Soils " Joseph" المرجع الرئيسي : 

E.Bowles 

 

 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   للتربة  الديناميكيالسلوك  3131هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

التربة  فيالديناميكية  فعاال االن -عالقة اإلجدادا   -التربة  فيحركا  الموجا   -ذبذبا  على النظم تتيرير ال
 والمعملية لقياس الخواص للتربة الديناميكية .  الحقلية االختبارا  -

 Fundamentals of Soil Behavior " James K. Mitchell " المرجع الرئيسي : 
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

لة على المنشآت المعدنية المدرف 3132 هدن 
 البارد

 2س : در 2محاضرة :  

 المحتوى العلمي للمقرر:

الحديآد المشآكل علآى  فآيمعآايير التصآميم المسآتخدمة  -مقدمة ألشكال وخواص القطاعا  المشكلة على البارد 
 االنبعآآاجتصآآميم أعضآآاء الضآآغط مآآع أخآآذ تآآيرير  -شآآفة ضآآغط مقآآواة  ا تصآآميم الكمآآرا  بقطاعآآا  ذ -البآآارد 

 ) األنابيب والمواسير   تصميم الوصال  .  سطوانيةاالتصميم القطاعا   - العتبارا في الموضعي
 Cold Formed Steel Design and Construction " Don S. Wolfred " المرجع الرئيسي : 

 
 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2 رس : د 2محاضرة :   د معدات البناء والتشيي 3133هدن 

 ر:المحتوى العلمي للمقر

النقآل  -األوناش  -رافعا   -معدا  الرفع  -معدا  تحري  التربة  -التشييد  فيالعمليا  الميكانيكية الرئيسية 
 -معآآدا  البنآآاء  اقتصآآاديا  -تقآآدير اإلنتآآاج  -تخطآآيط واختبآآار معآآدا  البنآآاء  -تجميآآع المعآآدا   -الضآآخ  -

  . توق  عليدا اختيار المعدة العوامل التي ي –اجية المعدا  حساب انت -الصيانة واإلصالح
   العوضى الوكيل ، محمد عبداهلل سراج الموقع " شف" ميكنة البناء ب المرجع الرئيسي : 

 " أساليب ومعدا  التشييد " عادل صاد  .
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 (2مقرر تخصصي اختياري )
 

 المقرر الكود

 هندسة الزالزل 4134هدن 

 مباني العاليةلا 4135هدن 

 إصالح وتقوية المنشآت 4136هدن 

 مواد البوليمرز في الخرسانة 4137هدن 

 خرسانة األلياف 4138هدن 

 متانة الخرسانة 4139هدن 

 ميكانيكا الكسر في الخرسانة 4140هدن 

 

 

 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 (2مقرر تخصصي اختياري )
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر قررالرقم الكودي للم

 2درس :   2محاضرة :  دسة الزالزلهن 4134 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

أحمآال  فآيدرجآة الحريآة  فآياسآتجابة الآنظم اإلنشآائية األحاديآة  -مصآر  فآيأخطآار الآزالزل  -خواص الزالزل 
 اآللآآياسآآتعمال الحاسآآب  -كآآود التصآآميم  -ة الضآآوئي االسآآتجابة - الزمنآآيتحليآآل المجآآال  -ديناميكيآآة مختلفآآة 

 و  الناتجة عن الزالزل . لحساب الق
 Design For EarthquAkes " James Ambrose and DimitryVergun " المرجع الرئيسي : 

 
 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   العالية  المباني 4135 هدن 

 حتوى العلمي للمقرر:الم

 -األحمآال علآى المآداخن  -ذا  الحوائط والدياكآل عاليآة الجسآاءة  المباني  -مال األح -العالية  المبانيأنواع 
 تقريبآيتحليآل  -األحمال علآى أبآراج الكدربآاء  -تحليل للطاقة الحركية للمداخن  - التقريبيالتحليل اإلستاتيكى 

  أبراج الكدرباء .  فيللحركة 
 Tall Building Structures : Analysis and Design " Bryan Stafford Smith " المرجع الرئيسي : 

 
 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   وتقوية المنشآت  إصالح 4136 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

  تقوية . طر  ال -طر  اإلصالح  -الالزمة لإلصالح والتقوية  المواد -تقييم المنشت   -أسباب العيوب 
  الرالث الخرسانة ) موادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا وترميمدا   الجزء المرجع الرئيسي : 

 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2  محاضرة : الخرسانة  فيمواد البوليمرز  4137 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

الخرسآانة المحتويآة علآى  -الخرسآانة المشآبعة بمآواد البآوليمرز  -المواد المسآتقلة والمآواد المركبآة )بآوليمرز   
 -الخآآواص -يآآة اإلنتآآاج تقنيآآة عمل -لخرسآآانة المضآآا  عليدآآا مآآواد مركبآآةا -أسآآمن  بورتالنآآد  وبآآوليمرز 

   .التطبي  -التصميم 
  الرانيالجزء  - الخرسانة ) موادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا وترميمدا   جع الرئيسي :المر 

 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :    خرسانة األلياف 4138 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 فيخواص الخرسانة المخلوطة باألليا  الحديدية  -يا  لاألسس النظرية الحتواء اال  -اصدا خو اع األليا  و أنو 
 -الخرسآانة  فآياسآتخدام األليآا  الزجاجيآة  -الخرسآانة  فيوبولين أليا  البوليبر  -الحالة الطازجة والمتصلدة 

 لى خرسانة األليا  .تطبيقا  ع
 الجزء الرانى  - موادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا وترميمدا   الخرسانة ) المرجع الرئيسي : 

 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   متانة الخرسانة  4139 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

ة علآآى تآآيرير الكربنآآ -تآآيرير ميآآاه البحآآر علآآى الخرسآآانة  -جآآو علآآى الخرسآآانة تآآيرير ال -مسآآامية الخرسآآانة 
 فآآيتتكآآل حديآآد التسآآليح  -مقاومآآة الخرسآآانة للآآذوبان والتجمآآد  -تآآا  للخرسآآانة ير مداجمآآة الكب -الخرسآآانة 
رسآانة الخ فآيمقاومآة البآر   -علآى الخرسآانة  والكربوني لعلو االوسط  تيرير -األجواء الساحلية  فيالخرسانة 

 تحمل الخرسانة للنار .  -
 الخرسانة ) موادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا وترميمدا   الجزء الرانى  المرجع الرئيسي : 

 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش
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 دد الساعات أسبوعياع اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   ة الخرسان فيميكانيكا الكسر  4140 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

التركيآآب  -تآآداخل الركآآام بالخلطآآة  -الآآدقي   البنآآائيتطآآور التركيآآب  -خلطآآة األسآآمن   فآآيالمراحآآل المختلفآآة 
الآدقي   البنائيعلى التركيب إلضافا  المعدنية  وا تيرير كل من نسبة م/س -للخرسانة  اإلجماليالدقي   البنائي

) الكسر  االنديارالتحليل بواسطة طريقة ميكانيكا  -) الكسر   التقليدية  االنديارأساسيا  ميكانيكا  -للخرسانة 
 الكسر معمليا  . فياستنباط الخواص  -المواد القصفة  فيالكسر  -  باستخدام برام  العناصر المحددة 

 لثوترميمدا   الجزء الراالخرسانة ) موادها وصناعتدا وخواصدا وضبط جودتدا  رئيسي :المرجع ال 
 ابراهيم علي الدرويش ، علي ابراهيم الدرويش
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 (3مقرر تخصصي اختياري )

 
 المقرر الكود

 تحليل متقدم لكباري الخرسانة المسلحة 4141هدن 

 انة المسلحة القشريةأسقف الخرس 4142هدن 

 تكنولوجيا الصب والتشييد في األساسات 4143هدن 

 لتربة تحسين ا 4144هدن 

 اإلتجاة الحديث في الكباري المعدنية  4145هدن 

 سلوك المنشآت المعدنية  4146هدن 

 تصميم المنشآت المعدنية الخاصة  4147هدن 

 التصميم اللدن للمنشآت المعدنية 4148هدن 

 
 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 (3مقرر تخصصي اختياري )
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

الخرسانة  لكباريتحليل متقدم  4141 هدن 
 2درس :  2محاضرة :   المسلحة

 المحتوى العلمي للمقرر:
ذا   الكبآآار  -التصآآميم بالنسآآبة للكآآودا  الدوليآآة المختلفآآة واألحمآآال المسآآتخدمة  مواصآآفا  - الكبآآار أنآآواع 

 )–الخرسانية  للكبار األنظمة الحديرة  -سانة سابقة اإلجداد الخر  -ذا  الكمرا  الصندوقية  والكبار البالطا  
 انة .طر  التنفيذ والصي -الركائز والفواصل  - معلقة ذا  الكابال  العقدية  - كابولية 

 Design of Bridges " N.Krishna Raju " المرجع الرئيسي : 

 
 
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   أسقف الخرسانة المسلحة القشرية  4142 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

التحليآل باسآتخدام النظريآة  -األلآواح المنطبقآة  -انية القشآريا  األسآطو المخروط    ،األسطح الدورانية ) القبة 
 .عزوم التحليل باستخدام نظرية ال -والناقص  المقطعيالقشريا  ذا  السطح  -الغشائية 

 Theory of Plates and Shells " Stephen P.Timoshenko and S. Woinowsky المرجع الرئيسي : 

Krieger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر دي للمقررالرقم الكو

 2درس :  2محاضرة :   تكنولوجيا الصب والتشييد في األساسات  4143 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -تآدعيم أساسآا  المنشآت   -الحآوائط والكبآار   -تكنولوجيآا تشآييد الخوازيآ   -الحقلآي الجيآوتقنى االختبار 
 يم واإلنشاء في نظم األساسا   .التفاعل التبادلي بين التصم

 " هندسة األساسا    تصميم وتنفيذ األساسا  العميقة والخاصة " السيد عبدالفتاح القصبي  المرجع الرئيسي : 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الكودي للمقررالرقم 

 2درس :  2محاضرة :   تحسين التربة  4144 هدن 

 قرر:المحتوى العلمي للم
–تقويآة التربآة  -سآد الشآقو   -التصآري   -)التكريآ    اآللآيالتربيآ   -العوامل الم ررة على تحسين التربآة 

اختيآار األسآلوب األمرآل  فيالمعايير  -ربة ، الدواء المضغوط حقن الت  ،تجميد األر   تحجيم المياة الجوفية  
، الرمآاد المتطآاير  اتنجآا ، السليكا  الر يومين ، الجير تتحسين التربة باستخدام   األسمن  ، البلتحسين التربة 

 .، التدعيم بالشبكا  
ة " السآآيد عبآآدالفتاح تصآآميم وتنفيآآذ األساسآآا  العميقآآة والخاصآآ  هندسآآة األساسآآا  " المرجع الرئيسي : 

 القصبي
 
 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

  الكباري يفالحديث  اإلتجاة 4145 هدن 
 المعدنية 

 2درس :  2محاضرة :  

 المحتوى العلمي للمقرر:

الكبآار   -الحديآد األرضآيا  الحديديآة لكبآار  الطآر  والسآكة  -في الكبار  المعدنية الحديرة  لالتجاها مقدمة 
حتويآآة علآآي الكبآآار  الم -الكمآآرا  الصآآندوقية المركبآآة  - الحسآآابا  اإلسآآتاتيكية  ،أبعادهآآا  ) صآآندوقية القطآآاع
  الكبار  المعلقة . -دعاما  وكابال  

 Design of Bridges " N.Krishna Raju " المرجع الرئيسي : 

 
 
 

 بوعياعدد الساعات أس اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :  2محاضرة :   سلوك المنشآت المعدنية  4146 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

مسآآامير البرشآآام عاليآآة  -الكآآالل    –القصآآ   - فآآى المنشآآي  المعدنيآآة ) اإلنديآآار المسآآتخدم حديآآد الخآآواص 
  لمنشت  .سلو  الكمرا  وا -مسامير البرشام والقالووظ والوصال  الملحومة وصال   -المقاومة 

 Structural Design in Steel " Savwar Alam Raz " المرجع الرئيسي : 
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر رالرقم الكودي للمقر

 2درس :  2محاضرة :   تصميم المنشآت المعدنية الخاصة  4147 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

تحليآل وتصآميم األسآق   -تصميم أبراج الجدآد العآالي  -صميم الفراري الت -تحليل وتصميم الخزانا  الحديدية 
تحليآل وتصآميم المنشآآت   -سآتخدمة فآآي أعمآال التربآة واألساسآآا   المالمنشآآت  الحديديآة  -المعدنيآة المعلقآة 
  المعدنية العالية .

 Design of Steel Structures " I.C.Syle and Satinder Singh " المرجع الرئيسي : 

 
 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 2درس :    2 ة :محاضر ميم اللدن للمنشآت المعدنية التص 4148 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

المشاكل الرانوية فآي  -ألحمال القصو  تح  تيرير ا تحليل المنشت  -انحناء الكمرا   -مقدمة للتصميم اللدن 
 التصميم اللدن لإلطارا  المعدنية . -المستمرة ا   الكمر  -التصميم 

 Plastic Methods for Steel and Concerte - Structures " Stuart S. J.Moy " المرجع الرئيسي : 
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 (4مقرر تخصصي اختياري )
 

 المقرر الكود

 (4مقرر تخصصي اختياري )

 دنيةالتشكيل واإلنشاء والصيانة للمنشآت المع 4249هدن 

 إدارة مصادر المشروعات 4250هدن 

 نشائيةتحليل النظم في الهندسة اإل 4251هدن 

 األمان ضد الحريق في المنشآت الخرسانية 4252هدن 

 المباني العالية واألبراج الخرسانية 4253هدن 

 تداخل المنشآت والتربة 4254هدن 

 األنفاق والمنشآت تحت األرض 4255هدن 

 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية



 جيا بكفرالشيخوزارة التعليم العالي                                                                          المعهد العالي للهندسة والتكنولو

 - 166 - المناهج العلمية والمقررات الدراسية                                                                                                                     

                                   

   

 (4) مقرر تخصصي اختياري
 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   واإلنشاء   والصيانة للمنشآت المعدنية  التشكيل 4249 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 .مباني والكبار   التنفيذ للطر -التنفيذ  -التنقيب  -القطع  -  الرسوما   التنفيذية  التصنيع
 -مآواد التماسآ   والآربط  -اإلضآافا  ومآواد المعالجآة  -مركبآا  المآواد المبطنآة  -  مآواد الآدهان  تالدهانا

 ار الدهانا  .باخت -مواد الحشو 
 .نشت  المعدنية كدربيا وكيميائيا  معالجة الم -طبيعة المعدن والوسط المحيط به  -  الصدأ والتتكل  الصيانة

 " سعيد علي خطاب  Suspende Structures Systemمعلقة " اإلنشاءا  ال لرئيسي :المرجع ا 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :    2 محاضرة : ارة  مصادر المشروعات إد 4250هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -االختيآار والتآدريب  -البشرية  إدارة الموارد -لتكالي  ا -نظم المعلوما   -التخطيط والتحكم  -تدبير الموارد 
إتصآاال  كتابآآة  -تسآآديال  وخآدما   -الموقآع  وتخطآيط تجديآز –إدارة الموقآآع  -العالقآا  والعمآل  -الحآوافز 
 التقارير .

  Project Management in Construction " Anthony Walker " المرجع الرئيسي : 

" The Project Manager’s Desk Reference" James P.lewis 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   تحليل النظم في الهندسة اإلنشائية  4251هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:

 -لنماذج الرياضية أنواع ا -ع األهدا  الوظيفية المناسبة ضو  -مدخل األهدا  المتعددة  -مدخل تحليل النظم 
أساسيا  نظريآة االحتمآاال  واإلحصآاء  -تحليل القرار  -النموذج األمرل  -ذج الرياضي لتخصص الموارد النمو 

البرمجآآة  –البرمجآآة الخطيآآة  – اعتبآآارا  فآآي تخطآآيط المشآآروعا  -فآآي حالآآة عآآدم التيكآآد صآآناعة القآآرارا   -
 . الصحيحة 

 " Tools for Decision Analysis : Analysis of Risky Decisions " المرجع الرئيسي : 

http// www.micrrorservice . org / sites / home ubalt . edu / ntsbarsh/ 

Business – stat / opre / Part ix . htm 

 

 ) شعبة اإلنشاءات( دسة المدنيةقسم الهن

http://www.micrrorservice/
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   في المنشآت الخرسانية األمان ضد الحريق  4252 هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:
حسآآاب التغيآآر للعناصآآر اإلنشآآائية بطريقتآآي مونآآ  كآآارلو  -الدراسآآة اإلحصآآائية للمنشآآت  الخرسآآانية المسآآلحة 

مبآادئ التصآميم ضآد  -ريآ  حساب احتماال  انديار المنشت  الخرسانية المسآلحة والمركبآة ضآد الح -وتايلور 
للعناصر اإلنشائية المعرضة  القصو طر  حساب المقاومة  -الحري   تيريرار المواد تح  انديسلو   -الحري 
 الحكم علي العناصر التي تم إصالحدا بعد تعرضدا للحري  وطر  اإلصالح . -للحري  

األمنآة مآن  تصآميم المنشآي  –اصآالحدا " حرائ  المنشآي  الخرسآانية   الحكآم عليدآا و  المرجع الرئيسي : 
 الحري  " شري  أبوالمجد ، حسن حسني 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :    2 محاضرة : المباني العالية واألبراج الخرسانية  4253هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:
طآآر  تحليآآل المنشآآت  العاليآآة  -القلآآب    –السآآطحية  –يآآة العناصآآر المسآآتخدمة فآآي المنشآآت  العاليآآة ) الخط

المنشآي  األحمآال المعرضآة لدآا  -  العناصآر المحآددة  -القلآب المرقآب  -حوائط القص  -الكابولي  -اإلطار )
 مقارنة بين األنظمة المختلفة . -من رياح وزالزل العالية 

 هندسة المستقبل رياح والزالزل " مجموعة " تصميم المنشي  العالية لمقاومة ال المرجع الرئيسي : 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   تداخل المنشآت والتربة  4254هدن 

 المحتوى العلمي للمقرر:
المسآتطيلة تحليآل وتوزيآع االجدآادا  فآي األساسآا  الشآريطية و  -النمذجآة للتربآة  -توزيع الضغوط في التربآة 

 تحليل األساسا  للمباني العالية . -تصميم اللبشة  -والمستديرة 

 " هندسة األساسا    تصميم وتنفيذ األساسا  السطحية " السيد عبدالفتاح القصبي  المرجع الرئيسي : 
 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 1درس :  2محاضرة :   نفاق والمنشآت تحت األرض ألا 4255هدن 

 محتوى العلمي للمقرر:ال
اسآآتخدام  -هبآآوط التربآآة نتيجآآة لدنفآآا   -تحليآآل وتصآآميم تبطآآين النفآآ   -حفآآر األنفآآا   -تصآآني  األنفآآا 

  تح  األر .شت  نتحليل وتصميم البرابخ والمحطا  والم -األجدزة الخاصة بالدندسة الجيوتقنية 
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 (1ة )تياريالمقررات اإلنسانية االخ

 

 المقرر الكود

 التفكير العلمي 2211إنس 

 اإلدارة والتسويق 2212إنس 

 نظم اقتصادية معاصرة 2213إنس 

 البيئة وخدمة المجتمع 2214إنس 

 عالقات دولية 2215إنس 

   
                        

 
 
 
 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 (1ة )المقررات اإلنسانية االختياري

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 -درس :  2محاضرة :   ير العلمي التفك 2211إنس 

  المحتوى العلمي للمقرر
الشآآمولية  –البحآآث عآن األسآباب  –التراكميآة رأسآيا او عموديآآا وافقيآي    التنظآيم  سزمات التفكيزر العملززي :

والمالحظآآة واإلفتآآرا  والتجريآآب والقآآوانين  METHODOLOGYالمندجيآآة  –الدقآآة والتجريآآد  –والتبعيآآة 
النزاهآة  –العناصر األخالقية في شخصية العآالم   الآروح النقديآة  –العامة واإلستنباط العقلي  النظرية –الجزئية 

  الحياد .  –
 WWW. Rclub. Ws /?P=165" التفكير العلمي " ف اد زكريا    المرجع الرئيسي : 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر ي للمقررالرقم الكود

 -درس :  2محاضرة :   اإلدارة والتسويق  2212إنس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

وظآائ   –مسآتويا  وأنآواع اإلدارة  –اإلدارة علآم وفآن  –ويتناول اإلدارة من حيث تعريآ  اإلدارة  القسم األول
أسآس  –إتحاذ القآرارا  وأسآس التصآميم التنظيمآي  –الرقابة  –دة القيا –اإلشرا   –التخطيط والتنظيم  –اإلدارة 
أهآآدا  نظآآام  –القسآآم الرآآاني ويتنآآاول التسآآوي  مآآن حيآآث تعريآآ  التسآآوي   –إدارة الجآآودة الشآآاملة  –الرقابآآة 

دور التسآآوي  فآآي الوحآآدة اإلقتصآآادية ويضآآم التخطآآيط اإلسآآتراتيجي  –هيكآآل األنظمآآة التسآآويقية  –التسآآوي  
 –إسآتراتيجية التسآعير  – أسوا  المستدل  وسلو  الشآراء - نظام المعلوما  التسويقية   –التسويقية والعملية 

 وسائل اإلتصاال  التسويقية وتضم اإلعالن والتروي  والدعاية. –قنوا  التسوي  
  "Management and Marketing Abstracts " المرجع الرئيسي : 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 -:  درس   2محاضرة : نظم إقتصادية  معاصرة  2213إنس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

خصآآآائص النظآآآام الرأسآآآمالي ومزايآآآاه وعيوبآآآه والسياسآآآا   –وتتنآآآاول التعريآآآ  بآآآالنظم االقتصآآآادية التقليديآآآة 
مزايآاه وعيوبآه والسياسآا  االقتصآادية كما يتنآاول أيضآا خصآائص النظآام االشآتراكي و  –االقتصادية التي يتبعدا 

ظم االقتصآادية المعاصآرة وهآي عبآارة عآن نظآم مختلطآة تجمآع بآين النظآامين التي يتبعدا رم يتناول بعآد ذلآ  الآن
وتضم السياسا  المالية ) مرل الضرائب واإلنفآا   السياسا  االقتصادية للنظم المختلطة –الرأسمالي واالشتراكي 

 ارية.) مرل الرقابة علي عر  النقود وأسعار الفائدة   والسياسا  التجالنقدية كومي   والسياسا  الح
 

 

 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

 -درس :  2محاضرة :   البيئة وخدمة المجتمع  2214إنس 

 المحتوى العلمي للمقرر:

أنشآآطة التآآدريب علآآي صآآناعا  حرفيآآة صآآغيرة  -بطاقآآة وأهآآدا  بآآرام  وتنميآآة المجتمآآع  تنميززة المجتمززع :
ين البيئة األساسية مرآل تحسآين الطآر  وميآاه الشآرب وصآيانة المنشآت  مشروعا  تحس -اإلنتاجية وتسويقدا 

التشآغيل والتآدريب  -واستمراريتدا وزيادة قدرتدا علي توفير فآرص عمآل جديآدة   الصغيرة بغر  رفع إنتاجيتدا 
تغذيآآة ال –دور الجامعآآا  فآآي حآآل قضآآايا البيئآآة وتنميتدآآا  –رآآار البيئيآآة للمشآآروعا  تنميآآة البيئآآة   تقيآآيم اآل -

 الجوانب القانونية والتشريعا  لحماية البيئة . –والتلوث وعالقتدما بتنمية البيئة 
 " المدندس والبيئة " ابراهيم رشوان المرجع الرئيسي : 

 

 

 

 

 

 

 

 ات أسبوعياعدد الساع اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

  -درس :  2محاضرة :   عالقات دولية   2215إنس 

 قرر:المحتوى العلمي للم

طارهآآا العآآام الآآذ  يضآآم النآآواحي السياسآآية واالقتصآآادية واالجتماعيآآة والقانونيآآة  التعريآآ  بالعالقآآا  الدوليآآة وا 
ية حركا  كل من السلع والخآدما  ) تضم العالقا  الدول –والبيئية والحربية والرقافية والفنون بينواعدا .... الخ 

الآذ  يتمرآآل فآي االسآآترمارا  األجنبيآة المباشآآرة والغيآر مباشآآرة صآادرا  وواردا    واأليآآد  العاملآة ورأس المآآال 
كما يتناول أيضا  المنظما  الدولية ومندآا علآي سآبيل  –والماعونا  بينواعدا والقرو  القصيرة والطويلة األجل 

تناول أيضا  كما ي –والبن  الدولي لإلنشاء والتعمير ) البن  الدولي   وصندو  النقد الدولي  المرال األمم المتحدة
 االتفاقيا  الدولية مرل اتفاقية الجا  .

 " العالقة الرقافية الدولية " العاللي الصاد  المرجع الرئيسي : 
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 (2ة )المقررات اإلنسانية االختياري

 المقرر الكود

 السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 4219إنس 

 أمن صناعي ورعاية عمالية 4220إنس

 علم نفس واجتماع صناعي 4221إنس

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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 (2ة )المقررات اإلنسانية االختياري

 اعات أسبوعياعدد الس اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

  -درس :  2محاضرة :   السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 4219إنس 

 المحتو  العلمي للمقرر 
 –السآكان والصآحة  –ان والبيئآة السآك –السآكان والتنميآة  –الوضآع السآكاني فآى مصآر  –علم السكان وتطآورة 

اإلنعكاسآا  األمنيآة  –للمسالة السكانية فى مصآر  الجوانب الدينية –الصحة اإلنجابية وقضايا النوع اإلجتماعي 
 ألبعاد المشكلة السكانية  .  

 د/عز  الشيشينى. –أ.د/ هشام مخلو  ، السكان والصحة اإلنجابية وتنظيم السرة  المرجع الرئيسي : 

 

 عدد الساعات أسبوعيا اسم المقرر رقم الكودي للمقررال

  -درس :  2اضرة :  مح أمن صناعي ورعاية عمالية 4220إنس 

 المحتو  العلمي للمقرر 
المخآآاطر فآآى  -المخآآاطر الحيويآآة  -المخآآاطر الكيميائيآآة    -المخآآاطر الكدربائيآآة    -المخآآاطر الميكانيكيآآة 

 موضوعا  أخر  مختارة .         -حري الحماية من ال –األماكن المغلقة 
 

 عياعدد الساعات أسبو اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

  -درس :  2محاضرة :   علم نفس واجتماع صناعي 4221إنس 

 المحتو  العلمي للمقرر 
 –ل العمآل تحلي –أهمية علم النفس الصناعي لطالب الدندسة وتعريفاته ومناهجه وعالقته بفروع العلوم األخر  

 –اإلدارة وأنواعدآا واسآاليبدا  –التجمعآا  العماليآة  –الظآرو  الطبيعيآة للعمآل وأهميتدآا لإلنتآاج  –تحليل الفآرد 
 –الكفايآآة اإلنتاجيآآة  –الآآروح المعنويآآة  –إصآآابا  العمآآل والحآآوادث  –الدندسآآة البشآآرية  –شآآروط القائآآد الجيآآد 
 –التسآآوي   –الفآآرو  الفرديآآة لدفآآراد وكيفيآآة قيامدآآا  –إلنتآآاج ا –التكنولوجيآآا  -المجتمآآع –المواءمآآة المدنيآآة 

 الجماعا  الصغيرة   
 

 ) شعبة اإلنشاءات( قسم الهندسة المدنية
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