
 االنشائيةهندسة القسم ( 7)

 

 أ( الرؤية:
جامعة الزقازيق إلى أن يصبح أحد األقسام  –كمية اليندسة  -"ييدف قسم اليندسة األنشائية 

العممية المتميزة فى مجاالت التعميم اليندسى والبحث العممى وخدمة المجتمع من خالل تطبيق 
والتفاعل المستمر مع الجيات اليندسية المحمية منظومة متكاممة لتوكيد الجودة بالقسم و أدارتو 

والعالمية." كما ييدف القسم إلى مد جسور التعاون العممى مع كافة المؤسسات العممية واألقسام 
المماثمة اإلقميمية والعالمية بما يعود بالفائدة عمى الكمية ويرفع من مكانتيا العممية محميًا ودوليًا 

 كمية وعمى قدرة الكمية والجامعة بشكل أفضل.وينعكس بالتالى عمى خريج ال
 

 ب( الرسالة :

"تتمثل رسالة قسم اليندسة األنشائية  في تخريج ميندسين متميزين لدييم القدرة عمى العمل 
واإلبداع واإلبتكار والمنافسة فى سوق العمل المحمى والعربى والعالمى فى تخصص اليندسة 

مناىج التدريس الخاصة بالقسم وتييئة المناخ المناسب األنشائية. ويتم ذلك عن طريق تطوير 
لتنمية الميارات العممية والعممية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم لمنيوض بالمستوى العممى 
والميارى لمطالب فى مرحمتى البكالوريوس والدراسات العميا وكذلك لتقديم اإلستشارات اليندسية 

ية متميزة." كما يؤدي القسم  دورًا حيويًا ومتجددًا فى لممجتمع المحيط من خالل مراكز بحث
تطوير البيئة المحيطة بيا عن طريق التعاون مع الييئات الحكومية والخاصة من خالل 
االستشارات الفنية واألبحاث العممية الممولة مع تأكيد تطبيق نتائج تمك األبحاث بما يخدم البيئة 

 والمجتمع.
 

 
 

 م :ج( القيم الخاصة بالقس
"ترتكز سياسات القسم عمى قيم أخالقية وعممية سامية وثابتة من حيث تقديم أفضل خدمة 
تعميمية ىندسية ممكنة لمطالب عن طريق نخبة متميزة عمميًا وأخالقيًا من أعضاء ىيئة التدريس 



عى ومعاونييم وبما يعطى القدوة لمطالب عمميًا وأخالقيًا وبما ينعكس عمى سموكيم الفردى والجما
ندماجيم فى المجتمع".   بعد تخرجيم وا 

 6102-5102خطة القسم لمعام الدراسي 
ترتكز خطة القسم علً تتطوٌر المقررات الدراسٌة بالقسم و تنمٌة قدرات 

أعضاء هٌئة التدرٌس والموارد الذاتٌة للقسم مرتكزة علً تطوٌر التعامل و 

  -التفاعل  مع النقاط األتٌة للحصول علً أفضل النتائج والمخرجات :

 طالب مرحلة البكالورٌوس   -1

 طالب مرحلة الدراسات العلٌا  -2

 مجال خدمة المجتمع و البٌئة فً   -3

 

 طالب مرحلة البكالوريوس -أوال :

 

يقوم القسم يتدريس المقررات التي تندرج تحت التزامات القسم المرتبطة بقسم اليندسة 
ويدخل فى نطاقو المدنية و األقسام األخري والمنصوص عمييا في الئحة الكمية 

 : ة اآلتيةالمقررات والبحوث والدراسات في التخصصات العممي

"نظرية وميكانيكا المنشآت ـ ىندسة الزالزل ـ ميكانيكا التربة واالساسات ـ المنشآت 
الخرسانية ـ تكنولوجيا الخرسانة ـ ترميم وتدعيم المنشآت ـ ميكانيكا الكسر ـ المرونة 
والمدونو ـ المنشآت والكباري المعدنية ـ المنشآت المركبة ـ األنفاق ـ ىندسة األساسات ـ 

 عموم وخواص التربة واختباراتيا ـ الجيولوجيا اليندسية"
 -و ٌقوم القسم بتدرٌس المواد للفرق التالٌة :

 األولً مدنً . -1

 الثانٌة مدنً . -2

 الثالثة مدنً . -3

 الرابغة مدنً . -4

 برنامج الساعات المعتمدة  "الهندسة األنشائٌة وإدارة التشٌٌد التشٌٌد" -5

 أولً وثانٌة عمارة  -6

 أولً صناعٌة -7

 أولً مٌكانٌكا -8



 أولً وثانٌة كهرباء  -9

 -وٌقوم القسم بمراعة األتً أثناء القٌام بتدرٌس المقررات المندرجة تحت ألتزاماته :

تدرٌس المقرارات طبقا طبقا لالئحة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم          بتارٌخ             -1

 لعملً و الشفوي .واأللتزام بالساعات التدرٌسٌة للمحاضرات و التمارٌٌن وا

 عمل تقٌٌم للطالب بالفرق المختلفة باألستعانة بالوسائل األتٌة -2

 دورٌة للطالب أثناء العام الدراسً .  ( Quzes)عمل  - أ

 أعمال الفصل ووضعها علً التمارٌٌن الشفهٌة و العملٌة للطالب . - ب

 أمتحانات شفهٌة و عملٌة علً المواد المدرسة . - ت

 أجهزة الحاسب األلً والتعلٌم عن بعد. عمل أختبارات للطالب بواسطة - ث

 وضع التقٌٌم النهائً بواسطة األختبار التحرٌري بنهاٌة العام الدراسً . - ج

 تصحٌح ورصد الدرجات واعالن النتائج  -3

ٌتم عمل توصٌف للمقرارات فً بداٌة العام ثم عمل تقرٌر المقرارات فً نهاٌته  بعد  -4

 ظهور النتائج.

لمواد التً ٌقوم بتدرٌسها القسم وعدد الساعات النظري وٌمكن األطالع على محتوي ا

والعملً والشفوي وكودات هذه المواد من خالل الالئحة المعتمدة للكلٌة لمرحلة 

 البكالورٌوس والمرفقة مع هذا التقرٌر.

 
و يقوم القسم بعمل  خطة الدراسية و توزعها علي أعضاء هيئة التدريس القائمين على رأس العمل  

 -بالدرجات العلمية المختلفة :

 

 

 معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ أستاذ متفرغ الدرجة

 41 12 12 14 43 8 العدد

 

 

( عضو هيئة تدريس في أجازات منها ) الدراسية أو مرافقة  22كما يوجد ) 

 الزوجة أو وضع أو أعارة ( .

 

 

 

 

 

 



بالفرق التي يقوم القسم بالتدريس ( 1142-1141عداد الطالب لهذا العام )

 -لها:

 

 إجمالي ي لألعادةباق مستجد الفرقة

 548 17 531 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : األولى الهندسة المدنية

 489 17 472 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : الثانية الهندسة المدنية

 497 31 466 : الثالثة الهندسة المدنيةالئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة 

 494 35 559 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : الرابعة الهندسة المدنية

 82 4 74 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : األولى الهندسة المعمارية

 440 40 400 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : الثانية الهندسة المعمارية

 391 59 332 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : األولى الهندسة الكهربية

 279 32 163 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : الثانية الهندسة الكهربية

 329 42 287 الئحة هندسة الزقازيق الرابعة الفرقة : األولى الهندسة الميكانيكية

 59 20 39 الرابعة الفرقة : األولى الهندسة الصناعيةالئحة هندسة الزقازيق 

 المجموع 
3311 297 3608 

     

 

سياسة القسم في التعامل مع الطالب بخصوص أعالن النتائج 

 والتقييم 

_ بعد تجميع اعمال الفصل واالعالن عـن كيفيـة تقييميـا وتوزيعيـا عمـى الطـالب بواسـطة اسـتاذ 2
الطالبى المطموب يـتم مراجعـة كشـوف اعمـال الفصـل والشـفوى مـع المقرر وعمل االستبيان 

 االستاذ الدكتور / رئيس القسم وبحضور استاذ الماده واستاذ المقرر .

 home_ يتم اعالن نتائج اعمال الفصل والشفوى مجمعة عمى الطالب ويتم االعالن عمى الـ  2

page .جـــوده عطيـــو محمـــد  مـــن موقـــع الجامعـــو لكـــل عضـــو ىيئـــة التـــدريس كنمـــوذج أ.د /
 STE  ( كود 3لمدخول عمى اعمال الفصل الفرقو الثالثة مدنى _ مادة ميكانيكا االنشاءات )



ــــى الموقــــع األتــــى  325 ــــب عم ــــدخل الطال يجــــد اعمــــال WWW.Staff.zu.edu.eg/goudamي
 الفصل الخاصو بو .

لمتفــوقين لكــل مقــرر فــى لوحــة الشــرف الخاصــو بالقســم واالعــالن _ يــتم وضــع اســماء الطــالب ا 3
 عـــــنيم

) أفضل ثالثة تقديرات (  ويتم مكافأتيم بأنيم ليم أولويات فى التدريب الصـيفى فـى الشـركات     
والمكاتب االستشاريو ومراكز االستشارات بالكميو بالمجان باالضـافو الـى توزيـع الكتـب العـام 

ا ، كنوع من المكافأة العينيو واشراكيم فى وضع الرؤيا والرسالو واالىداف القادم عمييم مجان
 بالقسم.

_ يتم اعـالن الطـالب المتعثـرين ) الراسـبين اعمـال فصـل ( ومقابمـة المرشـد االكـاديمى الخـاص  4
بالفرقو مع استاذ المقرر ومناقشة اسباب التعثر ) اجتماعيو _ نفسيو _ مرضيو _ عمميو _ 

عمـــل فصـــول مجمعـــو ليـــم بواســـطة احـــد المدرســـين المســـاعدين او المدرســــين  .....( ويـــتم
  لمراجعة النقاط اليامو الغير مفيومو بالمقرر.

_ يتم تكميف الطالب المتعثرين بعمل تمارين وتقارير وابحاث اضافيو من عمى النت فى مجال  5
لعــام واعالنيــم قبــل امتحانــات نيايــة ا وعقــد امتحــان تحســين أعمــال فصــل  اخــر ليــمالمقــرر 

 بالنتيجة مرة أخرى بعد التحسين.  

 ثانياَ : طالب الدراسات العليا

 

 -فً مجال الدرسات العلٌا ٌمنح قسم الهندسة اإلنشائٌة الدرجات العلمٌة التالٌة :

 Professional Diplomaدبموم الدراسات المينية  أ 

 Postgraduate Diplomaدبموم الدراسات العميا  ب 

 Master of Engineering (M. Eng.)في اليندسة  درجة الماجستير ج 

 Master of Science (M. Sc.)درجة الماجستير في العموم اليندسية  د 

 Doctor of Philosophy (Ph. D.)درجة دكتوراه الفمسفة في العموم اليندسية  ه 
 الدراسة نظام

http://www.staff.zu.edu.eg/


التي تقابميا ساعة تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وُيعنى بالساعة المعتمدة الساعة 
تدريسية واحدة لممحاضرات أو عمى األقل ساعتين من التمارين العممية كل أسبوع في الفصل 

 الدراسي الواحد

 المجاالت التي يمنح فييا القسم الدرجات العممية 

 -دبموم الدراسات العميا :
 اليندسة الجيوتقنية –ىندسة ترميم وتدعيم اإلنشاءات   - اليندسة اإلنشائية

 

 اليندسة اإلنشائية الدراسات العميا في دبموممقررات 

 ساعات االمتحان

Exam  Hours 

 الساعات المعتمدة

CreditHours 

 المقرر

Subject 

 الكود

Code 

(2تحميل اإلنشاءات المتقدم ) 3 3  

 Advanced Structural Analysis (1) 

 500ىنش 

STE 500 

متقدمةمنشآت معدنية  3 3  

Advanced Steel Structures 

502ىنش   

STE 501 

(2خواص التربة و اختباراتيا ) 3 3  

Soil Properties and testing (1) 

501ىنش   

STE 502 

(2) تكنولوجيا الخرسانة 3 3  

Concrete Technology 

505ىنش   

STE 503 

 الخرسانة المسمحة 3 3

Reinforced Concrete 

505ىنش  

STE 504 

(2الكباري المعدنية المتقدمة ) 3 3  

Advanced Steel Bridges 

505ىنش   

STE 505 



ىندسة الزالزل و ديناميكا اإلنشاءات  3 3  

 Structural Dynamics & Earthquake Engineering  

506ىنش   

STE 506 

 ميكانيكا التربة و األساسات 3 3

Soil Mechanics and Foundations 

507ىنش  

STE 507 

الخاصة ةالمنشآت الخراساني 3 3  

Special Concrete Structures 

508ىنش   

STE 508 

(2) المنشآت المركبة 3 3  

Composite Structures (1) 

509ىنش   

STE 509 

 

 ىندسة ترميم و تدعيم المنشآت الدراسات العميا فيدبموم مقررات 

ساعات 
 االمتحان

Exam 

Hours 

الساعات 

 المعتمدة

Credit  

Hours 

 المقرر

Subject 

 الكود

Code 

 تدىور المنشآت 3 3

Deterioration of Structures 

520ىنش   

STE 510 

(1تكنولوجيا الخرسانة ) 3 3  

Concrete Technology (2) 

522ىنش   

STE 511 

 صيانة و تدعيم المنشآت و الكباري المعدنية 3 3

Maintenance and Repair of Steel Structures and Bridges 

521ىنش   

STE 512 

 طرق تدعيم و ترميم المنشآت الخرسانية 3 3

Methods of Strengthening  and Repair of R.C Structures 

525ىنش   

STE 513 

 صيانة المنشآت الخرسانية 3 3

Concrete Structures Maintenance 

525ىنش   

STE 514 



(2) الخرسانة المسمحة المتقدمة 3 3  

Advanced Reinforced Concrete (1) 

525ىنش   

STE 515 

 

 اليندسة الجيوتقنية  الدراسات العميا في دبموم مقررات

ساعات 
 االمتحان

Exam 

Hours 

الساعات 

 المعتمدة

Credit  

Hours 

 المقرر

Subject 

 الكود

Code 

 دراسات الموقع 3 3

Site Studies 

 526ىنش

STE 516 

(1)خواص التربة و اختباراتيا  3 3  

Soil Properties and Testing (2)  

 527ىنش

STE 517 

(2) طريقة العناصر المحدودة 3 3  

The Finite Element Method (1) 

 528ىنش

STE 518 

 الجيولوجيا اليندسية و ميكانيكا الصخور 3 3

Engineering Geology & Rocks Mechanics 

 529ىنش

STE 519 

 المنشآت الساندة 3 3

Retaining Structures 

 510ىنش

STE 520 

 ىيدروليكا التربة 3 3

Soil Hydrology 

 512ىنش

STE 521 

 تصميم األساسات 3 3

Foundations Design 

 511ىنش

STE 522 

 تطبيقات الحاسب في اليندسة الجيوتقنية  3 3

Computer Applications on Geotechnical Engineering 

 515ىنش

STE 523 



 

 

 

 

 اليندسة اإلنشائية :الماجستير مقررات

ساعات 
 االمتحان

Exam 

Hours 

الساعات 

 المعتمدة

Credit  

Hours 

 المقرر

Subject 

 الكود

Code 

(1التحميل المتقدم لممنشآت ) 3 3  

Advanced Structural Analysis (2) 

  602ىنش 
STE 601 

 نظرية األلواح و القشريات 3 3

Theory of Plates And Shells 

  601ىنش 
STE 602 

 ديناميكا التربة 3 3

Soil Dynamics  

  605ىنش 
STE 603 

 نظرية المرونة والمدونة 3 3

Theory Of Elasticity and Plasticity 

  605ىنش 
STE 604 

(1طريقة العناصر المحدودة ) 3 3  

The Finite Element Method (2) 

  605ىنش 
STE 605 

(5واختباراتيا )خواص التربة  3 3  

Soil Properties and Testing (3) 

  606ىنش 
STE 606 

(1) المنشآت المركبة 3 3  

Composite Structures (2) 

  607ىنش 
STE 607 



 التحميل الزلزالى لإلنشاءات 3 3

Seismic Structural Analysis 

  608ىنش 
STE 608 

 المنشآت من الطوب المسمح 3 3

Reinforced Masonry Structures 

  609ىنش 
STE 609 

(1) خرسانة مسمحة متقدمة 3 3  

Advanced Reinforced Concrete (2) 

  620ىنش 
STE 610 

 تكنولوجيا الخرسانة المتقدمة 3 3

Advanced Concrete Technology 

  622ىنش 
STE 611 

 تأثير الحريق عمى المنشآت وطرق الوقاية 3 3

Fire Effect on Structures and Methods of Protection        

  621ىنش 
STE 612 

 المباني العالية 3 3

High Rise Buildings 

  625ىنش 
STE 613 

 المنشآت المعدنية الخاصة 3 3

Special Steel Structures 

  625ىنش 
STE 614 

( 1المعدنية المتقدمة ) الكباري 3 3  

Advanced Steel Bridges (2) 

  625ىنش 
STE 615 

 ىندسة األساسات المتقدمة 3 3

Advanced Foundation Engineering 

  626ىنش 
STE 616 

 ترميم وتدعيم المنشآت 3 3

Repair And Strengthening of Structures  

  627ىنش 
STE 617 

 تصميم الكبارى الخرسانية 3 3

Design of R.C. Bridges 

  628ىنش 
STE 618 

 المبانى الخرسانية العالية 3 3

High Rise R.C. Structures 

  629ىنش 
STE 619 



 تقييم المنشآت 3 3

Evaluation of Structures 

  610ىنش 
STE 620 

 الكباري المعمقة والممحمة 3 3

Cable Stayed and Cable Suspended Bridges 

  612ىنش 
STE 621 

 المنشآت ذات الحوائط الرقيقة  3 3

Thin walled Structures 

  611ىنش 
STE 622 

 اساسيات سموك التربة 3 3

Fundamentals of Soil Behavior 

  615ىنش 
STE 623 

 

 

المحتوى العممي لمقررات جميع درجات الدراسات العميا التي يمنحيا قسم  ولمعرفة 
 العميا الجديدة والمرفقة مع التقرير اليندسة االنشائية أنظر الئحة الدراسات

  



 ثالثَا :في مجال شئون التعميم و البيئة

القسم يقوم باألشراف عمي معامل اليندسية األنشائية و األشتراك في المجان 
األستشارية المختمفة من خالل مركز األستشارات الفنية بالكمية و األشتراك في 

لخدمة المجتمع والبيئة داخل و خارج العديد من المجان المشكمة من الجامعة 
الجامعة و المساىمة في المشروعات  القومية لممحافظة مثل مشروع مستشفي 

 األورام و الطواريء .
كما يقوم القسم بتوفير كافة األختبارات اإلنشائية لمشركات و المؤسسات عن طريق 

والجدول التالي معامل كمية ىندسة بأشراف مباشر من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم 
 -يوضح بيان بالمعامل التابعة لمقسم والفنين بيا  

 

 مالحظات فني المعمل ميندس المعمل أسم المعمل م
  عزة عبد الستار محمد م. آيات حسام الدين محمد معمل الحاسب اآللي 2
  محمد عبداهلل األمير م. آيات حسام الدين محمد معمل اإلنشاءات وقياس األنفعال 1
  أحمد عبد الرحمن خميس م. آيات حسام الدين محمد معمل المرونة الضوئية 5

 إسماعيل يوسف محمد م.درية محمود السيد ىاشم معمل اإلنشاءات 5
  محمود محمد أحمد

  سمير النعيمي مبرز م. آيات حسام الدين محمد معمل األسمنت 5

 عطيةرجب ابراىيم  م. آيات حسام الدين محمد معمل الخرسانة 6
  سامي ابراىيم يوسف

  محمد احمد المخزنجي  معمل التربة المتنقل 7
  محمد محمد التيامي م.درية محمود السيد ىاشم معمل األنشاءات  8

 جمال ذكي محمد النجار م.درية محمود السيد ىاشم معمل ميكانيكا التربة الثابت  9
  محمد عبداهلل األمير

 

 حققيا القسم في ىذا العام: ومن الميام واألنجازات التي



حصول أعضاء ىيئة التدريس بالقسم عمى شيادات تقديريـة و أوسـمة و جـوائز حيـث تتابعـت 
 مساىامات أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم فى االتى   

 المساىمة فى أعمال الكنتروالت لمرحمة البكالريوس و مرحمة الدراسات العميا . -
خاصة لبرنامج اليندسة المدنيـة و اليندسـة االنشـائية و ادارة المساىمة فى تطوير الموائح  -

 التشييد          ) نظام الساعات المعتمدة ( .

المســاىمة فــى و ضــع اســتراتيجيات التعمــيم ، و التعمــيم مــن خــالل و جــود عميــد الكميــة و  -
 وكيل الكمية لشؤن التعميم و الطالب المذان ينتميان لقسم اليندسة االنشائية .

تعاون بين الكمية و كميات الجامعات األخرى فى مجـال الينسـة االنشـائية لمدراسـات  عمل -
 العميا  

 
 

 سياسة قسم اليندسة االنشائية فى االرشاد األكاديمى لمطالب

 ىدف اإلرشاد األكاديمي

إن اليدف األساسي من وجود المرشد األكاديمي ىو إرشاد الطالب وتوجييو 
ية المناسبة حسب الخطة األكاديمية الموضوعة في اختيار المقررات الدراس

لمحصول عمى الدرجة العممية بنجاح ، ومعاونتو عمى تذليل العقبات التي 
تصادفو في دراستو بالكمية.وتقديم النصح في األمور التي تؤثر في دراستو، 
وبعبارة عامة فإن ميمتو المرشد ال تتعدى تقديم العون ، حيث أن الطالب 

لية النيائية عن معرفة النظام األكاديمي . ولذلك يتعين عمى يتحمل المسؤو 
 المرشد دراسة النظام 

 .لإلرشاد والتوجيوالمرجع األساسي  يفيوالئحة الكمية األكاديمي 

   الميام المطموبة من المرشد األكاديمي



يقوم المرشد األكاديمي بإعداد ممف خاص لكل طالب من الطالب الذين أوكمت إليو 
 -اإلشراف عمييم ويحتوى الممف عمى اآلتي:ميمة 

 استمارة بيانات الطالب . -1
 . قائمة مقررات التخصص الدراسي المؤدية لتخرج الطمب -2

 محضر الجتماعات الدورية مع الطالب . -3

 نسخة حديثة من السجل الدراسى كشف العالمات . -4
 ميام اإلرشاد الناجح

نظرا ألىمية اإلرشاد األكاديمي ، يتعين عمى المرشد أن يطمع عمى النظام األكاديمي 
وأن يخطط لقضاء الوقت الضروري مع كل طالب من الطالب المكمف بإرشادىم ، 
فباإلرشاد الدقيق قد يمنع المشاكل الصغيرة من أن تتضخم وتغدو كبيرة كما يساعد 

يستطيع و  كميةالتخصصيم الدراسي في  الطالب في أن ينجحوا وأن يستمتعوا في
المرشد األكاديمي مد يد العون لمطمبة في مواجية الصعوبات التي تتعمق 
بتخصصاتيم وذلك من خالل تحديد أسباب المشكمة واقتراح الحمول المناسبة ليا. 

 ومن ىذه المشكالت  

كيفية    وتتناول أي جزء من المقرر يتطمب االىتمام األكبر؟إدارة المقرر  -أ
قضاء وقت دراسة المقرر ؟ ىل يوفون طريقة تعيين 

 المدرس ليم ؟ ىل ينظمون مراجعة دروسيم ؟.

  ىل يعي الطمبة بالوقت الذي تتطمبو الدراسة ؟ ىل إدارة الوقت   -ب
ييدرون أوقاتيم ؟ وما ىي أولوياتيم؟ وكيف يوزعون 

 األوقات المكافئة لمقرراتيم؟

  ىل يواجو الطالب ئة التدريس والطالبالعالقة بين أعضاء ىي   -ج
 صعوبات من المادة أو المدرس ؟ 



  ىل يذاكرون ؟ وكيف ومتى ؟ وأين ؟ مع ميارات وعادات الدراسة   -د 
 عرض مقترحات لتحسين مذاكرتيم.

  ىل يعاني الطالب من قمق االمتحانات  ميارات خاصة باالمتحانات   -ىـ 
مكون الميارات ؟ وكيف يتعاممون مع ذلك ؟ ىل يم

 األساسية لإلستعداد وأخذ االمتحانات؟.

تشجيع الطمبة  -   الحاجة لمستوى إضافي من القدرة ) التدريس (   -و 
عمى القيام بالترتيبات الالزمة لزيادة قدراتيم التي تؤىميم 
دراك ىذا الوضع تقديم المساعدة  لالستمرار في مقرر ما وا 

 اإلضافية ليم.

 - ر األكاديمية التي تعيق أداء الطالبالمشاكل غي   -ز 

رشاده عمى  يتوجب عمى المرشد أن يساعد الطالب في تحميل وضعو وا 
الخطوات المناسبة التي عميو اتباعيا في مواجية مشكالت الطالب قبل أن 
تتأثر دراستو تأثرا كبيرا بيا ، وفي بعض الحاالت يفشل الطالب في التكيف 

لنفسية أو االجتماعية أو الجسدية وىنا يجب ويصبح غارقا في التحديات ا
توجيييم إلى المستوى الثاني من اإلرشاد وىو اإلرشاد المتخصص النفسي 

 واالجتماعي والطبي.

أن كممات قميمة من التشجيع تفعل فعميا في تحسين مستوى الطالب التشجيع  
 .األكاديميومواجيو مشكالتو فيي التي قد تؤدي إلى إحباطو أو إعاقة أداءه 

 القرارات المتعمقة بالوظيفة  



عمى المرشد مشاركة الطالب في التفكير في الفرص الوظيفية المتوفرة 
لخريجي الكمية بالتنسيق مع الجيات ذات العالقة ، وكذلك في تشجيع الطمبة 

 .المتفوقين في إكمال دراساتيم العميا

  اإلرشاد االجتماعي والنفسي

مبة الذين يصبحون ألسباب معرفة أو غير واضحة يتوفر ىذا اإلرشاد لمط
مع أوضاعيم ، وقد يعود إلى مشاكل أكاديمية،   عرضو لسوء التوافق

واجتماعية أو نفسية أو جسمية تجعل من الصعب عمييم التفاعل مع 
الحياة الدراسية وتؤثر تأثيرا سمبيا في أدائيم الدراسي.يقوم باإلرشاد 

بذلك في دائرة شؤون الطالب وبعد االجتماعي والنفسي متخصصون 
مراجعة حالة الطالب يقوم المرشد بتنظيم عدد من الجمسات اإلرشادية 
المغمقة مع الطالب ، وتيدف ىذه الجمسات إلى توعية الطالب بكل األمور 
المتعمقة بمشكمتو أو مشاكمو ، إضافة إلى تزويده بما يمزم من استراتيجيات 

كل ذات الطبيعة الجسمانية /الطبية ألجل التوافق ..ويتم تحويل المشا
 العناية الطبية .

 :بعض مظاىر سوء التوافق التي تستدعي اإلرشاد

انخفاض كبير مفاجئ في األداء األكاديمي العالي المستوى دونما أسباب  .1
 مبرره. 

 طمب غير مبرر لمتأجيل أو االنسحاب من الكمية .  .2
شكاوي من قبل المدرسين أو الزمالء حول سموكيات سمبية مستمرة  .3

 يظيرىا الطالب. 



مستوى عال من التخوف من االختبارات ، أو الواجبات أو الحياة االجتماعية  .4
 الخ. …

ضعف قدرة الطالب عمى العبير عن مشاكمو أو وضعيا عمى نحو  .5
 واضح. 

مظاىرة بارزة لحاالت عميقة من االرتباك أو اإلحباط أو الالمباالة  .6
 أواليأس. 

شكاوي مستمرة من مشاكل جسمانية أو فقدان الشيية أو اضطراب النوم  .7
 الخ. …أو اإلعياء الدائم أواالنعزال عن اآلخرين 

تعبير الطالب بوضوح عن رغبتو في استشارة نفسية ) يقول الطالب في  .8
 الستشارة تتعمق بصديق حميم أو فرد من أفراد العائمة ( العادة /أن ا

 واجبات المرشد األكاديمي في حاالت اإلرشاد االجتماعي والنفسي

 يستمر في كونو مشرف أكاديميا لمطالب.  .1
يوضح لمطالب أن مقابمة المرشد النفسي واالجتماعي ال تعني أنو مريض  .2

 وسرية الموضوع.  نفسيا أو عقميا ، وتطمينو فيما يتعمق بخصوصية
يقوم بتزويد المرشد النفسي واالجتماعي بمعمومات مختصرة عن حالة  .3

 الطالب. 
 الحفاظ عمى الدرجة القصوى من السرية في تنظيم الجمسات اإلرشادية.  .4

 

 ماتم انجازه من الخطة 

تم األنتياء من مناقشة مشروعات التخرج الخاصة فى مرحمة البكالوريوس   -1
بالفرقة الرابعة وتشمل عمي خمسة أنواع من المشروعات لنحو مايقرب من 

طالب وتم األنتياء من التصحيح لمعظمالمواد المقررة بقسم االيندسة  333
 االنشائية ورصدىا عمى نظم المعمومات وتسميميا لمكنترول المختص. 



جاري عقد أمتحانات السنة التمييدية لطالب  العميا  فى مرحمة الدراسات  -2
الدبموم والماجستير المسجمين بالقسم كما تم مناقشة عدد من الرسائل العممية 
الماجستير والدكتوراة و تم ترقية أكثر من عضو ىيئة تدريس بالقسم خالل 

 ىذا العام و ىى كاالتى  
 مدرسين  2عدد  -                             

 درجة أستاذ مساعد  1عدد  -                             

 فى مجال خدمة المجتمع والبيئة : 

التصميم و االشراف عمى تعمية مبنى كمية التجارة الشـعبة االنجميزيـة و  -
 مدرجات كمية األداب

 التصميم و االشراف عمى تعمية مبنى كمية التربية. -

 تصميم مبنى مدرجات كمية الزراعة. -

 اعداد الرسومات لمستشفى الطوارئ. -

تطــــوير المعامــــل حيــــث تــــم تطــــوير معمــــل االنشــــاءات و عمــــل صــــيانة  -
 . loading frameلماكينة ال و عمل اطار التحميل 

التصـــميم و االشـــراف عمـــي تنفيـــذ دور التعميـــة لمبنـــي الـــورش االنتاجيـــة  -
 بالكمية

 التصميم و االشراف عمي تنفيذ لكوبري شرويدة -

 

 تي واجية القسم في تنفيذ الخطةالصعوبات ال

االعارة و الدراسة و مرافقة   (زيادة أعدادالمعاريين واألجازات و منيا: األجازات -1
أعضاء ىيئة التدريس في البرامج المختمفة وزيادة الزوجة و الوضع ( بين 

عضو ىيئة تدريس من قسم   36األنتداباتممكميات والمعاىد الخاصة ، حيث يوجد 
 اليندسة االنشائية فى اجازات .                                          



 نقص التمويل و الميزانية عن طريق الجامعة . -2

زيادة أعداد طالب اليندسة المدنية عن متطمبات  وامكانيات القسم لتحقيق  -3
 أعمي درجات الجودة طبقًا لممعايير القياسية.

 أماكن الستيعاب ىؤالء الطالب بالفصول وقمة التجييزات. عدم وجود -4

عدم وجود مساحات وارض فضاء لمتوسع األفقي ومحدودية التوسع الرأسي  -5
 خاصة لممدرجات وقاعات الدراسة.

عدم كفاية أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة في بعض البرامج ال تحقق  -6
 المعايير القياسية المستيدفة.

 المالية والميزانية المخصصة من الجامعة لمكمية.قمة الموارد  -7

عدم استيعاب المعامل الطالبية لألعداد الطالب الكثيرة وعدم وجود معامل  -8
 أفتراضية والكترونية بديمة.

زيادة أعداد الفنيين والعمال المنتيية خدمتيم وعدم تعيين كوادر بديمة لسد العجز  -9
 خاصة في المعامل الطالبية والخدمية.

 
 

 رئيس القسم: أ.د./ عثمان  – 8/5/1026بتاريخ  525م األعتماد بمجمس القسم رقم ت
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 ( لسن هٌذست الخشييذ والورافك1)

 :القسم عن تارٌخٌة نبذه -1

 فً قسم كأول 8791  عام الزقازٌق جامعة الهندسة بكلٌة التشٌٌد هندسة قسم اُفتتح

 التعلٌم تطوٌر فً لٌشارك التشٌٌد وإدارة هندسة علوم فً متخصص المصرٌة الجامعات

 المهندسٌن من التشٌٌد لقطاع الملحة و المتزاٌدة المتطلبات لمواجهة وذلك مصر فً الهندسً

 هذا فً المتالحقة و الكبٌرة التطورات تتطلبها التً والبحوث الدراسات كذلك و علمٌا المؤهلٌن

 هندسة مثل القسم نطاق فً تقع التً األخري العلمٌة التخصصات إلً باإلضافة هذا المجال

 مرحلة طالب إلً وباإلضافة الهندسٌة والمساحة والمرور النقل وهندسة المطارات و الطرق

 السابقة التخصصات مجال فً والدكتوراة والماجستٌر الدبلوم درجات القسم ٌمنح البكالورٌوس

 التشٌٌد هندسة ومعمل المساحة ومعمل الطرق هندسة معمل مثل المعامل من عددا   القسم وٌضم

 .بالقسم خاصة مكتبة أٌضا   وٌضم

 :الرؤٌة -2

 رائدا   كونه وإقلٌمٌا   محلٌا   متمٌزة علمٌة مكانة إلحتالل والمرافق التشٌٌد هندسة قسم ٌسعً

 .الهندسٌة والمساحة والمطارات الطرق وهندسة التشٌٌد مشروعات وإدارة هندسة مجال فً

 :الرسالة -3

 بمستوي العمل سوق احتٌاجات تلبٌة علً قادرٌن مهندسٌن لتخرٌج بالسعً القسم ٌلتزم

 فً المشاركة علً القسم قدرة ٌدعم وبما منافس علمً مستوي ذوي وباحثٌن متمٌز تنافسً

 العلمً ومنظومةالبحث التعلٌمٌة للبرامج المستمر التطوٌر خالل من وذلك المجتمع خدمة

 .المتمٌزة والتدرٌبٌة االستشارٌة والخدمات

 :األهداف التعلٌمٌة للقسم -4

 ٠غعٟ اٌمغُ ئٌٟ تذم١ك حالث غب٠بد سئ١غ١خ تتّخً فٟ ا٢تٟ: 

سفع وفبءح اٌع١ٍّخ اٌتع١ّ١ٍخ ثبٌمغُ ٚثّب ٠ضّٓ تخش٠ج اٌىٛادساٌّت١ّضح اٌتٟ ٠تطٍجٙب عٛق  -1

 اٌعًّ ِذ١ٍب ٚئل١ّ١ٍب ٚثّب ٠خذَ خطخ اٌت١ّٕخ فٟ  ِصش.

ثذٛث ِت١ّضح تّخً تط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚدعُ اٌجذج اٌعٍّٟ ثٙذف ٔشش  -2

 ئضبفخ تخشٞ اٌّعشفخ إٌٙذع١خ.

ت١ّٕخ خذِخ اٌّجتّع ِٓ خالي ثشاِج اٌتع١ٍُ ٚاٌتذس٠ت اٌّغتّش ٚتمذ٠ُ اإلعتشبساد  -3

إٌٙذع١خ ٚاٌتعبْٚ ِع أجٙضح ِٚإعغبد اٌذٌٚخ ٚوزٌه اٌششوبد اٌعبٍِخ فٟ ِجبي صٕبعخ 

 اٌتش١١ذ.

 

 :المخرجات الطالبٌة -5
 اٌش٠بض١خ, اٌع١ٍّخ ٚإٌٙذع١خ اٌمذسح عٍٟ تطج١ك اٌّعبسف. 

 ٚ ُجشاء اٌتجبسة ٚتذ١ًٍ ٔتبئجٙبئاٌمذسح عٍٟ اٌتص١ّ. 

 اٌمذسح عٍٝ اٌعًّ اٌجّبعٟ فٟ فش٠ك ِتعذد اٌتخصصبد. 

 ٌٓٙع١خداٌمذسح عٍٝ تذذ٠ذ ٚص١بغخ ٚدً اٌّشىالد ا. 



 فُٙ ٚتمذ٠ش اٌّغئ١ٌٛبد االخالل١خ. 

 اٌمذسح عٍٝ اٌتٛاصً ثفبع١ٍخ. 

  َاٌطشق ٚاٌّٙبساد اٌذذ٠خخ اٌالصِخ ٌّّبسعخ إٌٙذعخاٌمذسح عٍٟ اعتخذا. 
 

 الذرجبث العلويت الخي يوٌحهب المسن: -6
ٌخالث تخصصبد ِختٍفخ ٘ٝ  ٠ّٕخ لغُ ٕ٘ذعخ اٌتش١١ذ ٚاٌّشافك ثى١ٍخ إٌٙذعخ اٌذسجبد اٌتب١ٌخ

 :إٌٙذعخ اٌّغبد١خ( -ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد -)ٕ٘ذعخ ٚئداسح اٌتش١١ذ

 دثٍَٛ اٌذساعبد اٌع١ٍب. 

 ٗدثٍَٛ اٌذساعبد ا١ٌّٕٙ. 

 ٍَٛإٌٙذع١خ ِبجغت١شاٌع. 

 ِبجغت١شإٌٙذعخ. 

 إٌٙذع١خ اٌعٍَٛ فٝ اٌفٍغفخٖ دوتٛسا. 

 

 :  والورافك هٌذستالخشييذ لسن هجلس رؤسبء -7
 

 

د/ إسوبعيل عبذ الحويذ هحوذ .أ

 ببشب

 

الذرجت أثٌبء شغل 

 الىظيفت:
 عتبرأ

 26/6/1791 حبريخ الخعييي:

 ٕ٘ذعٗ ٚئداسح اٌتش١١ذ الخخصص الذليك:

 رفعج حسي عبذالرازق د /.أ

 

الذرجت أثٌبء شغل 

 الىظيفت:
 عتبرأ

 11/11/2114 حبريخ الخعييي:

 ٕ٘ذعٗ ٚئداسح اٌتش١١ذ الخخصص الذليك:

 د/ فخحً هحوىد هحوذ هٌذيلأ.م.

الذرجت أثٌبء شغل  

 الىظيفت:
 عتبرِغبعذأ

 5/11/2117 حبريخ الخعييي:

 ٚاٌّطبسادٕ٘ذعٗ اٌطشق  الخخصص الذليك:

 حوذ الفمًأد /جوبل صببر .أ

 
الذرجت أثٌبء شغل 

 الىظيفت:
 عتبرأ

 2/9/2112 حبريخ الخعييي:

 الخخصص الذليك
ٕ٘ذعٗ اٌّغبدخ اٌج١ٛد٠غ١خ 

 ٚاٌّغت٠ٛخ

د / حسبم الذيي حسًٌ هحوذ .أ

 بذيع

 

الذرجت أثٌبء شغل  

 الىظيفت:
 عتبرأ

 دتٝ تبس٠خٗ 6/1/2114 حبريخ الخعييي:

 ٕ٘ذعٗ ٚئداسح اٌتش١١ذ الخخصص الذليك:



 :البيبى السٌىي ألعضبء هيئت الخذريس وهعبوًيهن  -8

 نوع األجازة التخصص الدقٌق الدرجة االسم م

 هندسة وإدارة التشٌٌد أستاذ متفرغ أ.د/ إسماعٌل عبد الحمٌد باشا 1
 

 إعارة إدارة المشروعات أستاذ متفرغ الرازق أ.د/ رفعت حسن عبد 2

 إعارة هندسة وإدارة التشٌٌد أستاذ أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز محًٌ الدٌن 3

 هندسة طرق ومطارات أستاذ أ.د/ متولً جودة محمد الطاهر 4
 

 هندسة المساحة أستاذ أ.د/ جمال صابر أحمد الفقً 5
 

 وإدارة التشٌٌد هندسة أستاذ أ.د/ حسام الدٌن حسنى محمد 6
 

 مرافق هندسة طرق ومطارات أستاذ أ.د/ عاطف محمد لبٌب محمد 7

 هندسة وإدارة التشٌٌد أستاذ مساعد أ.م.د/ أحمد عبد العاطى جاب هللا 8
 

 هندسة طرق ومطارات أستاذ مساعد أ.م.د/ فتحً محمود مندٌل 9
 

 إعارة التشٌٌدهندسة وإدارة  أستاذ مساعد أ.م.د/ محمد إسماعٌل عامر 10

 هندسة طرق ومطارات أستاذ مساعد أ.م.د/ أحمد محمدي عبد هللا 11
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد أستاذ مساعد أ.م.د/ هانً عبد الشكور محمد 12
 

 هندسة طرق ومطارات أستاذ مساعد أ.م.د/ محمد السعٌد عبد المطلب 13
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد أستاذ مساعد أ.م.د/ أحمد حسٌن إبراهٌم محمود 14
 

 هندسة طرق ومطارات أستاذ مساعد أ.م.د/ محمد عبد الغنً السٌد 15
 

 هندسة طرق ومطارات أستاذ مساعد أ.م.د/ منال عبد هللا أحمد 16
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد أستاذ مساعد أ.م.د/ عادل محمد طه القلش 17
 

 المساحةهندسة  أستاذ متفرغ د/ سمٌر عبد هللا عٌسى 18
 

 هندسة التشٌٌد مدرس د/ علً السٌد سلٌم 19
 

 مرافق هندسة طرق ومطارات مدرس د/ سامى أمٌن محمد البرعً 20

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ مدحت عبد الرحمن ٌوسف 21
 

 مرافق هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ أٌمن جودة محمد 22

 إعارة التشٌٌد هندسة وإدارة مدرس د/ أمل السٌد علً 23

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ عادل جودة محمد عبد الحمٌد 24
 

 هندسة طرق ومطارات مدرس د/ أشرف الشحات محمد 25
 

 إعارة هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ أحمد فؤاد سالمان 26

 هندسة طرق ومطارات مدرس د/ حسن دروٌش حسانٌن 27
 

 إعارة هندسة المساحة مدرس د/ إبراهٌم محمد سالمة 28

 هندسة طرق ومطارات مدرس د/ محمود فتحً عبد المقصود 29
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ حسام محمد وهبة توما 30
 



 إعارة هندسة طرق ومطارات مدرس د/ محمود السعٌد علً محمد 31

 مرافق هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ وائل محمد شاكر إبراهٌم 32

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ أحمد حسٌن محمود الٌمانً 33
 

 إعارة هندسة طرق ومطارات مدرس د/ محمد إبراهٌم الشرقاوي عطٌة 34

 مرافق هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ عادل لطفى صلٌب 35

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس د/ سعاد حسنً عنانً 36
 

 هندسة المساحة مدرس د/ محمد أمٌن عبد الفتاح 37
 

 هندسة طرق ومطارات مدرس مساعد م/ محمد عبد العزٌز شلبً 38
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس مساعد م/ عبد العظٌم صالح عبد العظٌم 39
 

 هندسة المساحة مدرس مساعد م/ محمد أحمد علً األشقر 40
 

 هندسة المساحة مدرس مساعد م/ هبة سمٌر توفٌق عبد القدوس 41
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس مساعد م/ أحمد السٌد علً محمود 42
 

 منحة دراسٌة هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس مساعد م/ محمد سمٌر محمد ٌمانً 43

 هندسة وإدارة التشٌٌد مدرس مساعد م/ عمر عبد العزٌز محمد موسى 44
 

 ومطاراتهندسة طرق  مدرس مساعد م/ علً رمضان إبراهٌم أبو مسلم 45
 

 هندسة طرق ومطارات مدرس مساعد م/ إسالم مجدي محمد ضٌف هللا 46
 

 هندسة طرق ومطارات مدرس مساعد م/ عبد الرحمن باز عبد السمٌع 47
 

 هندسة المساحة مدرس مساعد م/ أحمد جمال علً محمد األمٌن 48
 

 هندسة طرق ومطارات مدرس مساعد م/ أحمد إبراهٌم زكً محمد 49
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد معٌد م/ أحمد محمد مرسً بنداري 50
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد معٌد م/ محمد عبد الفتاح محمد فلة 51
 

 هندسة المساحة معٌد م/ إبراهٌم فؤاد إبراهٌم أحمد 52
 

 هندسة المساحة معٌد م/ رٌهام نجٌب أحمد إبراهٌم 53
 

 وإدارة التشٌٌدهندسة  معٌد م/ أسماء كمال الدٌن محمد 54
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد معٌد م/ محمد صدٌق محمد صدٌق 55
 

 هندسة طرق ومطارات معٌد م/ إبراهٌم حسن محمود أحمد 56
 

 هندسة المساحة معٌد م/ أحمد نبٌل محمد سالمة 57
 

 هندسة طرق ومطارات معٌد م/ محمد أشرف طه علٌوة 58
 

 وإدارة التشٌٌدهندسة  معٌد م / دٌنا أحمد غرٌب 59
 

 هندسة المساحة معٌد م/ أحمد سعدون محمد لطفً 60
 

 هندسة المساحة معٌد م/ رجب الهادي سلٌم ذهبٌة 61
 

 هندسة وإدارة التشٌٌد معٌد م/ رٌم طارق محمد فوزي مرجان 62
 

 



 دوليبً: هٌذست الخشييذ والورافكحرحيب لسن  -9
 ِٓ أُ٘ ئٔجبصاد لغُ ٕ٘ذعخ اٌتش١١ذ ٚاٌّشافك أٔٗ ادتً اٌّشتجخ اٌخبٌخخ ٚاٌعششْٚ فٟ تم١١ُ اٌّجٍخ 

ٚرٌه ِٓ خالي األثذبث إٌّشٛسٖ ِٓ  2114ٌعبَ  (ASCE) االِش٠ى١خ ٌٍّٕٙذع١١ٓ اٌّذ١١ٔٓ  

 ,اٌجذٚي ااٌتبٌٟ ٠ٛضخ تشت١ت اٌمغُ ٚئعُ اٌّشجع.2111ٚدتٝ  1713

 

-Reference: Pietroforte, R., and Stefani, T. P. (2004)"ASCE 

Journal of Construction Engineering and Management: Review 

of the Years 1983–2000." Journal of Construction Engineering 

and Management, 130(3), 440-448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 شئون التعلٌم والطالب: -11
 اإلنجازات: 11-1

خطة  1086-1085خالل العام الجامعً قسم هندسة التشٌٌد والمرافق لقد أتم  -8

 –التدرٌس لمرحلة البكالورٌوس فً تخصصات القسم المختلفة )إدارة المشروعات 

مقررات(  7هندسة الطرق( للفصل الدراسً األول ) –المساحة  –هندسة التشٌٌد 

 مقرر( بصورة طٌبة للغاٌة.  81والفصل الدراسً الثانً )

تمت أعمال اإلمتحانات والنتائج لمقررات القسم سواء  فً الفصل الدراسً األول أو  -1

الفصل الدراسً الثانً فً المواعٌد المقررة من الكلٌة وبصورة جٌدة جدا  ولم ٌكن 

 شكوى طالبٌة من مقررات القسم للفصلٌن الدراسٌٌن. هناك أي

اإلشراف على مشروعات التخرج لطالب البكالورٌوس فً تخصصات القسم  تم -3

مناقشة تلك  وتمهندسة الطرق(. كما  –المساحة  –المختلفة )هندسة وإدارة التشٌٌد 

 .1086المشروعات فً األسبوع األول من شهر ٌولٌو 

الطالبٌة المختلفة من خالل األسر الطالبٌة ومن خالل نشطة األفً قسم الشارك  -1

 بالكلٌة.طالب اللجان إتحاد 

الدراسٌة الجدٌدة لمرحلة البكالورٌوس والجاري  حةالآلئ إعدادالقسم فً  شارك -5

 حالٌا  اإلنتهاء منها فً إدارة الكلٌة.

 لذَ اٌمغُ ِمتشدبد ٌتذذ٠ج الئذخ ثشٔبِج ٕ٘ذعخ اإلٔشبءاد ٚئداسح اٌتش١١ذ. -6

ّجاابالد اٌفااٟ تذااذ٠ج ِىتجااخ اٌى١ٍااخ ثشااشاء أدااذث اٌّشاجااع اٌع١ٍّااخ فااٟ اٌمغااُ عاابعذ  -9

 اٌع١ٍّخ اٌّختٍفخ ثبٌمغُ.

لمفرق )إعدادى  5102 -5102خطة التدريب الصيفى لمقسم لمعام شبسن اٌمغُ فٝ  -8
 الثالثة مدنى(. –الثانية مدنى  –

األكاديمى لمؤسسات التعميم قام القسم بعمل ورش عمل لزيادة نشر تقافة اإلعتماد  -9
 العالى.

 2/05/5102مؤتمر العممى الثانى لمقسم يوم األحد الموفق ال  بعمل القسم قام -01
لتطوير العممية التعميمية بالقسم ومتابعة ما تم إنجازة والتعرف عمى المشكالت التى 
تخص سير العمل بالقسم عمى مستويات شئون التعميم والطالب وشئون الدراسات 

حتياجات سوق العمل وقد خرج الع نعكاس هذا عمى شئون الخريجين وا  ميا والبحوث وا 
 المؤتمر بعدة توصيات موضحة بالتفصيل الفى تقرير المؤتمر.  

  



  



 المعوقات واإلحتٌاجات: 11-2

( القسم فً إحتٌاج شدٌد إلنشاء معمل لتطبٌقات الحاسب اآللً لهندسة التشٌٌد لكً ٌساعد 8)

 القدرات التطبٌقٌة ورفع المهارات للطالب.علً تنمٌة 

( األجزاء العملٌة فً مقررات القسم تحتاج لمد معامل القسم )معمل المساحة ومعمل 1)

 الطرق( ببعض األجهزة الضرورٌة أهمها ما ٌلً:

معمل المساحة : ٌمكن تقسٌم اإلحتٌاجات الالزمة لتطوٌر معمل المساحة إلى  -أ

 البنود الثالثة اآلتٌة:

 األجهزة المطلوبة: -(1)

 العدد الجهاز م
سعر الوحدة التقديري 

 جنيه()

السعر اإلجمالي 

 )جنيه(

 2 70000 140000 (Total stationجهاز محطة متكاملة ) 1

ثنائي GPSنظام الرصد على األقمار الصناعية  2

 التردد )متحرك وثابت(
1 350000 350000 

 9000 3000 3   4كمبيوتر بنتيوم  3

 A4 4 500 2000 طابعاتليزر 4

 A3 1 1500 1500طابعةألوان 5

6 Plotter A0/A1 1 18000 18000 

7 Plotter A1 1 12000 12000 

 8000 4000 2 ليزر ميزان 8

 

 :والمعاٌرة الصٌانة -(2)

من اإلحتٌاجات من األجهزة ٌوجد بعض األجهزة بمعمل المساحة  قما سبباإلضافة إلى 

تحتاج صٌانة وبعض أخر ٌحتاج إلى معاٌرة،وال ٌوجد عقد صٌانة لهذه األجهزة مما ٌشكل 

الفتراضً. والشركة الموردة لمعظم أجهزة معمل المساحة هى اخطورة على سالمتها وعمرها 

وبٌان (.TOPCONً)واألجهزة ماركة توبكون ٌابان"شركة القاهرة لؤلعمال الهندسٌة والفنٌة" 

 :األجهزة التً تحتاج إلى صٌانة ومعاٌرة كما ٌلً

 



 

 الفنيون: -(3) 

المساحة )خريجي معهد  يفنالمعيدين وثالث من من المعمل في إحتياج شديد لثالث 
 .والعممية البحثية مطمبةل العممية دريباتالت فيإنجازمساعدة ملالمساحة( 

 الطرق ةهندسمعمل إحتياجات معمل الطرق :  -ب

 رقم الجهاز إسم الجهاز  عدد  م

 GTS – 712  RA 0267 , 0270 , 0272 , 0273محطة رصد متكاملة    2 1

 DL - 101C  NJ  0172 , 0265إلكترونًمٌزان   1 2

 TL 6G Y92456 , 92506 , 92599ثانٌة  8 بصريتٌودولٌت   1 3
 TL 10G  Z 20225ثانٌة   80 بصريتٌودولٌت   1 4

 TL 20G Z22431 , 22435ثانٌة   10 بصريتٌودولٌت   2 5

 DT 103ثانٌة   5 إلكترونًتٌودولٌت   1 6
 JH 1033 , 1034 , 1039 , 1040 , 
1044 , 1079 

 AT G3مٌزان أتوماتٌك  16 7

 MC 6539 , 6547, 6549, 6589, 
6609,      6620, 6624, 6652, 
6802, 6898, 6908, 6910, 
7335, 7348, 7355, 7363 

 AT G2  KK 7855مٌزان أتوماتٌك   1 8

 B62428 , 62435 , 62448 خارجًمٌكرومٌتر   1 9

   قامة كودٌة  2 11

 سعر الوحدة العدد اسم الجهاز مسلسل

 )جنٌة( التقدٌري

 جمالًالسعر اإل

 )جنٌة(

8 Dynamic Shear Rheometer 1 300000 300000 

1 Superpave gyratory 

compactor 

1 250000 250000 

3 Rotational Viscometer 1 100000 100000 

1 Rolling Thin Film Oven 1 80000 80000 

5 Pressure Aging Vessel 1 90000 90000 

6 Bending Beam Rheometer 1 150000 150000 



 

 العلٌا والبحوث: تشئون الدراسا -11
 اإلنجازات: 11-1
خطة التدرٌس 1085-1081خالل العام الجامعً قسم هندسة التشٌٌد والمرافق لقد أتم  -8

دكتوراه( فً  –ماجستٌر  –دراسات تمهٌدٌة  –لمراحل الدراسات العلٌا المختلفة )دبلوم 

هندسة الطرق( للفصل  –المساحة  –تخصصات القسم المختلفة )هندسة وإدارة التشٌٌد 

 مقرر( بصورة طٌبة للغاٌة.  36مقرر( والفصل الدراسً الثانً ) 30ول )الدراسً األ

تمت أعمال اإلمتحانات والنتائج لمقررات الدراسات العلٌا بالقسم فً الفصل الدراسً األول  -1

فً المواعٌد المقررة من الكلٌة وبصورة جٌدة جدا  ولم ٌكن هناك أي شكوى طالبٌة من 

 ٌز إمتحانات الفصل الدراسً الثانً.مقررات القسم. وجاري اآلن تجه

علمٌة شهرٌة بالقسم والسماح لطالب الدراسات العلٌا بالقسم  (Seminarتم عقد ندوة ) -3

باإلشتراك فً هذه الندوة، مما كان له مردود طٌب فً مستوى الرسائل العلمٌة )ماجستٌر 

 ودكتوراه( وفً مستوى خرٌجً الدراسات العلٌا بالقسم.

 عض المقترحات لتعدٌل لوائح الدراسات العلٌا بالكلٌة.تقدٌم القسم لب -1

 تحدٌث الخطة البحثٌة المقترحة للقسم بما ٌواكب اإلتجاهات البحثٌة الحدٌثة. -5

ِذّذ ٍّٕٙذط/ٌ اٌعٍَٛ إٌٙذع١خ  تخصص ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد ِبجغت١شدسجخ  ِٕخ -6

 دغ١ٕٝ عجذهللا. 

 المساحية  لممهندس/ محمد أمين عبدالفتاح.تخصص الهندسة  درجة دكتوراة الفمسفةمنح  -9

أدّذ جّبي عٍٝ ٍّٕٙذط/ٌ اٌعٍَٛ إٌٙذع١خ تخصص إٌٙذعخ اٌّغبد١خ ِبجغت١شدسجخ  ِٕخ -1

 ِذّذ األ١ِٓ.

٘جخ دّذٜ /خٍّٕٙذعاٌعٍَٛ إٌٙذع١خ تخصص ٕ٘ذعخ ٚئداسح اٌتش١١ذ ٌ ِبجغت١شدسجخ  ِٕخ -7

 إٌجبس.

أدّذ ٔبجٝ ٍّٕٙذط/اٌعٍَٛ إٌٙذع١خ تخصص ٕ٘ذعخ ٚئداسح اٌتش١١ذ ٌ ِبجغت١شدسجخ  ِٕخ -11

 عجذاٌعظ١ُ.

عجذ ٍّٕٙذط/ٌ اٌعٍَٛ إٌٙذع١خ  تخصص ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد ِبجغت١شدسجخ  ِٕخ -11

 اٌشدّٓ ثبص ئعّبع١ً.

أدّذ ٍّٕٙذط/ٌ اٌعٍَٛ إٌٙذع١خ تخصص ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد ِبجغت١شدسجخ  ِٕخ -12

 ئثشا١ُ٘ روٝ.

أدّذ ٍّٕٙذط/ٌ اٌعٍَٛ إٌٙذع١خ  تخصص ٕ٘ذعخ اٌطشق ٚاٌّطبساد ِبجغت١شسجخ د ِٕخ -13

 ِذّذ ِذفٛظ.

إعتماد تقارير المراجعة الداخمية لتوصيف برامج مرحمة الدراسات العميا الخاصة بالقسم ،  -14
دارة التشييد بنظام الساعات المعتمدة.  وكذلك مقررات برنامج الهندسة اإلنشائية وا 

 

 

 

 

 

 



 :بٌمغُثٌذسجخ اٌّبجغت١ش  ا٢ت١خ أعّبؤُ٘ ةالتغج١ً اٌط -15

 ب( محمد السيد محمود الطنطاوى                  نجالء فوزى محمدأ( 

 د( اسراء فهمى عمى الخطرى           ريهام نجيب أحمد ابراهيمج( 

 و( رضا احمد محمد احمد            ابراهيم فؤاد ابراهيم احمده(         

 :ٌذسجخ اٌذوتٛساٖ ثبٌمغُ خ أعّبؤُ٘ا٢ت١ ةالل١ذ اٌط -16

 أحمد محمد حسن الديب.ب(          .إسالم مجدى محمد ضيف اهللأ( 

 نسرين محمد سالم الحاطىد(             محمد السٌد ابراهٌم الشناوىج( 

 طارق منير عبد العزيز العجيزىو(           محمد محمد حسن عبد النبىه( 

 

 واإلحتٌاجات:المعوقات  11-2

( ال ٌوجد أماكن مخصصة لمحاضرات الدراسات العلٌا، مما ٌسبب عبئا  شدٌدا  على أعضاء 8)
 هٌئة التدرٌس بالقسم إلٌجاد قاعات للتدرٌس وخاصة مع إزدٌاد أعداد الطالب.

( القسم فً إحتٌاج شدٌد إلنشاء معمل لتطبٌقات الحاسب اآللً خاص بهندسة التشٌٌد لكً 1)
 ً تنمٌة القدرات التطبٌقٌة والمهارات المختلفة لطالب الدراسات العلٌا.ٌساعد عل

 

 شئون أعضاء هٌئة التدرٌس: -12
 ِذسط ثبٌمغُ. ِذّذ أ١ِٓ عجذاٌفتبح / تع١١ٓ -1

 .مدرسًا مساعدًا بالقسم أدّذ ئثشا١ُ٘ روٝ/َ تع١١ٓ -2

 مدرسًا مساعدًا بالقسم أدّذ جّبي عٍٝ ِذّذ األ١ِٓ/ تع١١ٓ َ -3

 مدرسًا مساعدًا بالقسم اٌشدّٓ ثبص ئعّبع١ًعجذ  تع١١ٓ َ/ -4

ٌٍعبَ اٌجبِعٝ داء ٌىً أعضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ٚاٌّعب١ٔٚٓ األ بس٠شتمئعتّذ ِجٍظ اٌمغُ  -5

2115-2116. 

المدرس بالقسم  المقب العممى لوظيفة أستاذ مساعد )هندسة  –منال عبداهلل/ ةمنح الدكتور  -2
 (.الطرق

المدرس بالقسم  المقب العممى لوظيفة أستاذ مساعد  –عادل محمد القمش/ ةمنح الدكتور -7
 )هندسة التشييد(.

 شئون خدمة المجتمع: -13
لخدمة المجتمع  تحدٌث الخطة البحثٌة وكتابتها فً صورة مشروعات بحثٌةقام القسم ب

 .والبٌئة

 شئون الجودة: -14
األعتبر ثٕٙذعخ إٌّصٛسح  -ٟأ.د/عّبد اٌغع١ذ اٌجٍتبج ثّعبٚٔخِشاجعخ ِمشساد ٚثشاِج اٌمغُ  -1

 .ّشاجع خبسجٟو -



 National Academic Referenceتأو١ذ اٌمغُ عٍٝ تجٕٟ اٌّعب١٠ش اٌم١بع١خ األوبد١ّ٠خ ) -2

Standards, NARS .ٌُتٛص١ف ثشاِج ِٚمشساد اٌمغ ) 

اٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌخبصخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِعخ أع١ٛط ٌتٛص١ف ثشاِج اٌمغُ  ٟتجٕ -3

ٚاٌّعتّذح ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ اٌجٛدح ٚاإلعتّبد  -بد اٌع١ٍب ثبٌمغُ ِٚمشساد اٌذساع

 وّٛاصفبد ِشجع١خ ٌجشاِج ِٚمشساد اٌذساعبد اٌع١ٍب ثبٌمغُ. -ٚوزٌه ٚصاسح اٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ 

 

 خاتمة: -15
 لسن هٌذست الخشييذ يعبًي أشذ الوعبًبة هي:

 عذَ ٚجٛد ئِىب١ٔبد ٌٍطجبعخ ٚاٌتص٠ٛش فٟ اٌمغُ. -1

 اٌّصعذ ال ٠عًّ فٟ ِعظُ األد١بْ. -2

عذَ ٚجٛد دجشح خبصخ أٚ ِىبْ ِٕبعت أٚ أحبث ِٕبعت ٌّجٍظ لغُ ٕ٘ذعخ  -3

 اٌتش١١ذ.

عٛء دبٌخ ٚعذَ ٚجٛد عذد وبفٟ ِٓ اٌغشف ألعضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ِٚعب١ُٔٚٙ  -4

 .ٌٙزا اٌغشض األحبث فٟ اٌغشف اٌم١ٍٍخ اٌّتٛفشح

 

 

 رئيس لسن هٌذست الخشييذ والورافك                                                     

 

 حسبم الذيي حسًٌ هحوذأ.د./                                                
 



 القوى الميكبنيكيتهندست قسم ( 31)

 مقدمت -3

 
ثى١ٍخ إٌٙذعخ خبِؼخ اٌضلبص٠ك اٌّشٍشوخ فٟ رط٠ٛش  اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ٠ٙذف لغُ ٕ٘ذعخ 

 اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌزؼ١ٍُ إٌٙذعٟ فٟ ِصش ٌّٛاخٙخ اٌّزطٍجبد اٌىج١شح ٚاٌٍّسخ ٌمطبع 

ِٓ إٌّٙذع١ٓ اٌّؤ١ٍ٘ٓ ػ١ٍّب ِٚٓ اٌذساعبد ٚاٌجسٛس اٌزٟ رزطٍجٙب اٌزطٛساد اٌىج١شح 

 ٚاٌّزالزمخ فٟ اٌمطبع ثفشٚػٗ اٌّزؼذدح ٚاٌّخزٍفخ .

 

 الرؤيت -2

 
١ٌىْٛ اٌمغُ االثشص فٟ رأ١ً٘ طالة اٌجىبٌٛس٠ٛط  اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ٠غؼٟ لغُ ٕ٘ذعخ 

. ٠ٚغؼٟ ٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثفشٚغٙب اٌّخزٍفخاٌمٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب وٛٔٗ سائذا فٟ ثسٛس  

اٌمغُ اٌٟ رمذ٠ُ اعٙبِبد ثبسصٖ فٟ ر١ّٕخ ِسبفظخ اٌششل١خ ٚخّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ وىً 

. 

 

 الرسبلت -1

 
ٟ٘ رمذ٠ُ رؼ١ٍُ ِز١ّض ٠ؤً٘ اٌطالة ٌٍسصٛي  اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خاٌّّٙخ االعبع١خ  ٌمغُ 

 ٚاٌؼبٌّٟ فٟ رخصصبد ٕ٘ذعخػٍٟ ٚظبئف رٕبفغ١خ فٟ عٛق اٌؼًّ اٌّسٍٟ ٚاٌؼشثٟ 

، وّب ٠ٙذف اٌمغُ أ٠ضب اٌٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ثّخزٍف رخصصبرٙب اٌذل١مخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ

االثذاع ٚاالثزىبس ٌذٞ اٌخش٠د١ٓ ٚاٌزٟ رز١ر ٌُٙ ٚضغ زٍٛي غ١ش رم١ٍذ٠خ ٌٍّشبوً اٌزٟ لذ 

رؼٛلُٙ فٟ ِٛالغ اٌؼًّ . وّب ٠ٙذف اٌمغُ ا٠ضب اٌٟ رض٠ٚذ طالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

وّب ٠ٙذف  ىب١ٔى١خاٌمٜٛ ا١ٌّثبٌّٙبساد اٌالصِخ ٌؼًّ ثسٛس ِز١ّضٖ فٟ ِدبي ٕ٘ذعخ 

 أ٠ضب اٌٟ رمذ٠ُ خذِبد اعزشبس٠خ ااٌٟ اٌّدزّغ اٌّس١ظ .

 

 

 شئون التعليم والطالة -4

 :   االٔدبصاد  4-1

 

خطخ  2113 – 2112خالي اٌؼبَ اٌدبِؼٟ  اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خٌمذ أرُ لغُ ٕ٘ذعخ  -1

اٌزذس٠ظ ٌّشزٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌفصً اٌذساعٟ األٚي  ٚاٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ  

 ثصٛسح ط١جخ ٌٍغب٠خ .

فٟ اٌفص١ٍٓ اٌذساع١١ٓ االٚي  ُرّذ أػّبي االِزسبٔبد ٚإٌزبئح ٌّمشساد اٌمغ -2

ٚاٌثبٟٔ فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّمشسح ِٓ اٌى١ٍخ ٚثصٛسح خ١ذح خذا ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘بن أٞ شىٛٞ 

 ِٓ ِمشساد اٌمغُ ٌٍفص١ٍٓ اٌذساع١١ٓ . طالث١خ

فٝ ِٛاػ١ذ٘ب  رُ االٔزٙبء ِٓ ِٕبلشخ ِششٚػبد اٌزخشج ٌطالة اٌجىبٌٛس٠ٛط ثبٌمغُ -3

 . اٌّسذدح

شبسن اٌمغُ فٟ االٔشطخ اٌطالث١خ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي االعش اٌطالث١خ ِٚٓ خالي  -4

 ٌدبْ ارسبد اٌطالة ثبٌى١ٍخ 



اٌدذ٠ذح ٌّشزٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌدبسٞ زب١ٌب  شبسن اٌمغُ فٟ اػذاد اٌالئسخ اٌذساع١خ -5

 االٔزٙبء ِٕٙب فٟ اداسح اٌى١ٍخ .

 لذَ اٌمغُ ِمزشزبد ٌزسذ٠ش الئسخ ثشٔبِح ٕ٘ذعخ ا١ٌّىبرش١ٔٚه . -6

عبػذ اٌمغُ فٟ رسذ٠ش ِىزجخ اٌى١ٍخ ثششاء أزذس اٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّدبالد  -7

 اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ثبٌمغُ .

 

 بد :اٌّؼٛلبد ٚ االزز١بخ  4-2

 

اٌمغُ ِثً ِؼًّ اٌذ٠ٕب١ِىب اٌسشاس٠خ، ًِ باٌمغُ فٟ ازز١بج شذ٠ذ ٌزط٠ٛش ِؼ -1

اٌّٛائغ، اٌطبلخ اٌّزدذدح ِٓ ز١ش اخٙضح اٌم١بط اٌّزطٛسح ٚاٌذل١مخ اٌزٝ رغبػذ 

ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزطج١م١خ ٚسفغ  اٌطالة ػٍٝ اخشاء اٌزدبسة ثصٛسح رز١ر

 اٌّٙبساد ٌٍطالة .

اٌذ٠ٕب١ِىب اٌسشاس٠خ، أزمبي اٌسشاسح، اد اٌمغُ ) االخضاء اٌؼ١ٍّخ فٟ ِمشس -2

 ٚ اٌم١بعبد ( ثجؼض االخٙضح اٌضشٚس٠خ . اٌّٛائغ، اٌطبلخ اٌشّغ١خ

اٌٝ ثؼض اخٙضح اٌم١بط اٌذل١مخ ِغ ِٛرٛسثّشٚزخ ٌٕفك اٌش٠بذ  اٌمغُ فٝ ازز١بج -3

 .ّؼٍّٝ اٌذ٠ٕب١ِىب اٌسشاس٠خ ٚاٌّٛائغٚرٌه ث ٚرٌه ٌشفظ اٚ طشد اٌٙٛاء

 

 الدراسبث العليب والبحوثشئون  -5

 

 االٔدبصاد :  5-1
خطخ  2113-2112خالي اٌؼبَ اٌدبِؼٟ  اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خٌمذ أرُ لغُ ٕ٘ذعخ  -1

 –ِبخغز١ش  –دساعبد ر١ّٙذ٠خ  –اٌزذس٠ظ ٌّشازً اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّخزٍفخ ) دثٍَٛ 

 ٠خ .دوزٛساٖ (ٌٍفصً اٌذساعٟ االٚي  ٚاٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ  ثصٛسح ط١جخ ٌٍغب

رّذ اػّبي االِزسبٔبد ٚإٌزبئح ٌّمشاد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ ٌٍفص١ٍٓ اٌذساع١١ٓ  -2

االٚي ٚاٌثبٟٔ فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّمشسح ِٓ اٌى١ٍخ ٚثصٛسح خ١ذح خذا ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘بن أٞ 

 شىٛٞ طالث١خ ِٓ ِمشساد اٌمغُ .

ؼ١ٍب ( ػ١ٍّخ شٙش٠خ ثبٌمغُ ٚاٌغّبذ ٌطالة اٌذساعبد اSeminarٌرُ ػمذ ٔذٚح )  -3

ثبٌمغُ ثبالشزشان فٟ ٘زٖ إٌذٚح ، ِّب وبْ ٌٗ ِشدٚد ط١ت فٟ ِغزٛٞ اٌشعبئً 

 اٌؼ١ٍّخ ) ِبخغزٟ ٚ دوزٛساٖ( ٚفٟ ِغزٛٞ خش٠دٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ .

 رمذ٠ُ اٌمغُ ٌجؼض اٌّمزشزبد ٌزؼذ٠ً ٌٛائر اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ. -4

 الردب٘بد اٌجسث١خ اٌسذ٠ثخ .رسذ٠ش اٌخطخ اٌجسث١خ اٌّمزشزخ ٌٍمغُ ثّب ٠ٛاوت ا -5

 

 المعوقات واالحتياجات : 5-6

ال ٠ٛخذ أِبوٓ ِخصصخ ٌّسبضشاد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ، ِّب ٠غجت ػجئب شذ٠ذا ػٍٟ  -1

أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ ال٠دبد لبػبد ٌزذس٠ظ ٚخبصخ ِغ اصد٠بد أػذاد 

 اٌطالة .



ٌىٟ ٠غبػذ  ٌزط٠ٛش ِؼبًِ اٌمغُ ثبخٙضح اٌم١بط اٌّزطٛسح اٌمغُ فٟ ازز١بج شذ٠ذ  -2

 ػٍٟ ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزطج١م١خ ٚاٌّٙبساد اٌّخزٍفخ ٌطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب .

 

 شئون أعضبء هيئت التدريس -6

 

ٌمت أعزبر فٟ  –االعزبر اٌّغبػذ ثبٌمغُ  – ػّبد اثشا١ُ٘ ازّذ ص٠ذإِْر أ.د.َ/  -1

 أعزبرا ثبٌمغُ . ٗ، ٚرؼ١١ٓ ع١بدر اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خٕ٘ذعخ 

ػٍٟ دسخخ اٌذوزٛساٖ  –اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ  – ِسّذ ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ضزصً َ/  -2

 ِٓ دٌٚخ أعجب١ٔب.

ػٍٟ دسخخ  –اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ  – ػجذاٌس١ّذ ازّذ ثشػ١ٝزصً َ/ ِسّذ  -3

 .وٕذااٌذوزٛساٖ ِٓ دٌٚخ 

ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ ٌٍفصً اػزّذ ِدٍظ اٌمغُ رمبس٠ش األداء ٌىً أػضبء ١٘ -4

 اٌذساعٟ األٚي.

ِٕبلشخ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبصخ ثبٌّٕٙذط عؼ١ذ ػجذهللا رسذ اششاف وً ِٓ أ.د.  -5

 .ٚرُ رشل١زٗ اٌٝ دسخخ ِذسط ثبٌمغُ   سافذ شؼالْ ٚ أ.د. ِسّذ صبٌر

رشل١خ إٌّٙذط ِسّذ أٔٛس اٌٝ دسخخ ِذسط ثبٌمغُ ثؼذ أخز اٌذوزٛساٖ ِٓ   -6

 .اٌغؼٛد٠خ

 

 شئون خدمت المجتمع -7

 

لبَ اٌمغُ ثزسذ٠ش اٌخطخ اٌجسث١خ ٚوزبثزٙب فٟ صٛسح ِششٚػبد ثسث١خ ٌخذِخ اٌّدزّغ -1

 ٚاٌج١ئخ .

شبسن اٌمغُ ثؼذد ِٓ اٌذساد اٌزذس٠ج١خ ٌٍطالة ٚإٌّٙذع١ٓ ِٓ اٌخبسج ِٓ اّ٘ٙب  -1

 دٚساد اٌطبلخ اٌشّغ١خ 

 

 شئون الجودة -8

 

 ِشاخؼخ ِمشساد ٚثشاِح اٌمغُ. -1

 National Academicرأو١ذ اٌمغُ ػٍٟ رجٕٟ اٌّؼب١٠ش اٌم١بع١خ األوبد١ّ٠خ )  -2

Reference Standards , NARS). ٌُزٛص١ف ثشاِح ِٚمشساد اٌمغ 

رجٕٟ اٌمغُ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌخبصخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ خبِؼخ أع١ٛط ٌزٛص١ف ثشاِح  -3

١ئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ اٌدٛدح ٚاٌّؼزّذح ِٓ لجً اٌٙ –ِٚمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ 

وّٛاصفبد ِشخؼ١خ ٌجشاِح ِٚمشساد  –ٚاالػزّبد ٚوزٌه ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ .

 

 اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خسئ١ظ ِدٍظ لغُ ٕ٘ذعخ 

 ِسّذ ازّذ صبٌر/ أ.د
 



 المعمبريتالهنذست قسم ( 3)

 -مقذمت : -1

وسسنٛشتتبمفسفتتٙسر تتٕٚلسانز هتتٛىسانُٓاصتتٗسفتتٙسي تتلس7991افزتتزؼسمضتتىسانُٓاصتتخسانً ًبمٚتتخس تتبوس

نًٕاعٓخسانًز هجبدسانكجٛلحسٔانًهؾخسنق بعسان ًبمحسيٍسانًُٓاصٍٛسانًؤْهٍٛس هًٛتبسٔيتٍسانامصتبدس

س هٕوسان ًبمحسثفلٔعسانًخزهفخس.ٔانجؾٕسسانزٙسرز هجٓبسانز ٕمادسانكجٛلحسٔانًزالؽقخسفٙس

س

تتسق رؤية ورسالة وأهداف قسم الهندسة المعمارية، من إطار الكلية المعلن بدليل الكلية، وكذلك 

 وحدة تقويم األداء وضمان الجودة. 

إعداد الطالب قبل مرحلتى التخرج وما بعد التخرج ، ثمم توجهما  فى كيفية وتبرز رؤية القسم، 

 -خدمة المجتمع وسوق العمل، وذلك فيما يلى : وأخيراالعليا، األبحاث والدراسا  

 -رؤية القسم : -أوال 

يتطلممع قسممم الهندسممة المعماريممة الممى تحقيممق رؤيتممى المتكاملممة، فممى أن يكممون أحممد المحمماور      

 الرئيسية، التى تحقق التطور والتقدم فى مجتمعى المحلى واإلقليمى والدولى. 

سماير بهما كافمة مما يوتنبع تلك الرؤيا، من خالل إدراكى لدور وضعى األكاديمى، الذى يتطلب أن 

 تحققى وتشهده المجتمعا  سواء المتقدمة أوالنامية من تطورا  معرفية وتكنولوجية.

كذلك رؤية دوره المجتمعى فى التطوير المعاصر للبيئة معماريا وعمرانيا فمى إطمار المحاف مة  

البيئة الطبيعية السائدة، وأخيرا تدعيم اإلجتماعية بجانب ومورثا  مجتمعى التاريخية و على ثقافة

المشمماركة التممى يتطلممب أن تتنمموة فممى كافممة ممما تشممهده جهممود تطمموير الجهمما  الهندسممية المحليممة 

 والعالمية. 

 -رسالة القسم : -ثانيا 

د الطمالب قبمل مرحلمة التخمرج، ما سبق، تتبلور رسالة قسم الهندسة المعمارية، فمى كيفيمة إعمدام

فى تخريج نوعية المعماريين، الذين لديهم القدرة على العمل فى النطاق المحلى لخدممة وتطموير 

مجتمعاتهم، إضافة لتنمية قدراتهم على االبتكار والمنافسة. أما مرحلمة مما بعمد التخمرج، فبتمدعيم 

للتطممورا  تبعمما موضمموعاتها،  توجهمما  األبحمماث والدراسمما  العليمما، والتممى يحممدد القسممم مجممال

نحمو  خدممة  كمذلك التوجمىالتكنولوجية واالقتصادية، ورصمد تثثيراتهما علمى العممارة والعممران. 

المجتمع فى  ل ما يشهده انفتاح سوق العمل المحلى والعربى والدولى، وذلك بتهيئة القسم لمناخ 

عمماونى هيئممة التممدري  فممى تنميممة المهممارا  العلميممة والعمليممة علممى مسممتوى طالبممى، وأعضمماء وم

المركممز البحثممى للقسممم مجمماال  عمممل تنميممة  أخيممرامرحلتممى البكممالوريو  والدراسمما  العليمما، و

 وكوادره الفنية المتخصصة لخدمة المجتمع هندسيا ومعماريا وعمرانيا . 

 -أهداف القسم : -ثالثا 



 -فى إطار ما سبق، تبرز أهداف قسم الهندسة المعمارية، فيما يلى :

، والمؤهل للعمل والمنافسة فى واالبتكاراإلبداة  ىالقادر علريج المهند  المعمارى تخ -1
 سوق العمل المحلى والخارجى.

تشجيع وتنمية البحمث العلممى، ووضمع الخطمة البحثيمة للدراسما  العليما،التى تناسمب مما  -2
 يتطلع إلية المجتمع من تطوير البيئة معماريا وعمرانيا.

 وة مجاال  خدمة المجتمع المحلى واالقليمى.تدعيم العمل فى إطار تن -3
معايشة القضايا المعاصرة للممارسة المهنية الحالية والمستقبلية للتطورا  التكنولوجية   -4

واالقتصادية، ورصد تثثيراتها على العمارة والعمران، بما يحقمق تطمور أوضماة سموق 
 العمل واألوضاة البيئية والمعمارية والعمرانية. 

 التعليم والطالة:شئىن  -2

 اإلَغبزادس:س 4-7

 خ تخسانزتامٚشسس4172/س4174سنقاسأرىسمضىسانُٓاصخسانً ًبمٚخسخاللسان بوسانغتبي ٙس

 هتٕوسس-ساناماصتبدسانً ًبمٚتخنًلؽهخسانجكبنٕمٕٚسسفٗسعًٛعسيتٕا سانقضتىسانًخزهفتخسس 

سانز تًٛىس-فتٗسانًجتبَٗسٔان ًتلاٌسان بمتخسكفبءحسانز ًٛىسانجٛئٗسٔس-ٔركُٕنٕعٛبسانجُبءس

 (سث ٕمحسطٛجخسنهغبٚخس.انزخ ٛظسان ًلاَٗسس-سان ًلاَٗسٔرًُٛخسانًغزً بد

 رًتتذسأ ًتتبلساإليزؾبَتتبدسٔانُزتتبتظسنًقتتلادسانقضتتىسصتتٕاءسانف تتمساناماصتتٗسا ٔلسأٔس

انف مساناماصٙسانضبَٗسفتٙسانًٕا ٛتاسانًقتلمحسيتٍسانكهٛتخسٔث تٕمحسيًزتبزحسٔنتىسٚكتٍس

 ٍٛساناماصٍٛٛس.ُْبفسأ٘سشكٕ٘سطالثٛخسيٍسيقلمادسانقضىسفٙسانف ه

 كًتتتبسرتتتىساإلشتتتلاوس هتتتٙسيشتتتلٔ بدسانزختتتلطسن تتتالةسيلؽهتتتخسانجكتتتبنٕمٕٚسسفتتتٙس

رخ  بدسانقضىسانًخزهفخس.سكًبسرىسيُبمشخسرهت سانًشتلٔ بدسفتٙسا صتجٕعسيتٍسشتٓلس

 وس4174ٕٚنٕٛس

 شبمفسانقضىسفٙسا َش خسان الثٛخسيٍسخاللسا صلسان الثٛخسٔيتٍسختاللسنغتبٌسارؾتب س

 ان الةسثبنكهٛخس.

 نقضىسفٙسا اا سانالتؾخساناماصٛخسانغاٚاحسنًلؽهخسانجكبنٕمٕٚسسٔانغبم٘سؽبنٛبسشبمفسا

 اإلَزٓبءسيُٓبسفٙسا امحسانكهٛخس.

 صب اسانقضىسفتٙسرؾتاٚشسيكزجتخسانكهٛتخسثشتلاءسأؽتاسسانًلاعتعسان هًٛتخسفتٙسانًغتب دسس

 ان هًٛخسانًخزهفخسثبنقضى.

 -انً ٕمبدسٔا ؽزٛبعبد: 4-4

 ن تتا سخًتتشسيامصتتٍٛسيًتتبسٚقهتتمسيتتٍسكفتتبءرٓىسسانقضتتىسفتتٙساؽزٛتتبطسشتتاٚاسنغتتلوسيكبرتتت

 ٔٚ ٕ سثبنضهتس هٙسان ًهٛخسانز هًٛٛخس.

 انقضتىسفتٙساؽزٛتبطسشتاٚاسإلَشتبءسي ًتمسنز جٛقتبدسانؾبصتتساٜنتٙسنُٓاصتخسانزشتٛاسنكتتٙس

 ٚضب اس هٙسرًُٛخسانقامادسانز جٛقٛخسٔمفعسيٓبمادسنه الة.



 زخ  تخسيضتمس ي ًتالسا عزاءسان هًٛخسفٙسيقلمادسانقضىسرؾزبطسانٙساَشبءسي بيتمسي

س-ي ًتالسنضتٕءس-ي ًالنجٛئتخس-ي ًالنؾبصتجبٜنٙس-ٔمشخانًغضتًبدس-نز ٕٚلانضٕتٙ

 ي ًمسانضٕء(

 .انقضىسفٙساؽزٛبطسشاٚاسنًُٓاصٍٛسٔفٍُٛٛسنً ًمسانؾبصتساٜنٙسثبنقضى 

 شئىن الذراسبث العليب والبحىث: -3

 اإلَغبزادس:س 2-7

 خ تخسانزتامٚشسس4172/س4174نقاسأرىسمضىسانُٓاصخسانً ًبمٚخسختاللسان تبوسانغتبي ٙس

 كزتٕماحس(س–يبعضزٛلسس– ماصبدسرًٓٛاٚخسس–نًلؽهخسانامصبدسان هٛبسانًخزهفخس س ثهٕوس

س-بنجٛئٗانزخ ٛ تت– هتتٕوسٔركُٕنٕعٛتتبسانجُتتبءسنقضتتىسانًخزهفتتخسس رخ  تتبدساسفىتتج  

 (ث ٕمحسطٛجخسنهغبٚخس.انزخ ٛظسان ًلاَٗس

 ان هٛتبسثبنقضتىسنهف تمساناماصتٙسًَذسأ ًبلسا يزؾبَتبدسٔانُزتبتظسنًقتلمادسانامصتبدس

ا ٔلسٔفٙسانف مساناماصٙسانضبَٙسفٙسانًٕا ٛاسانًقلمحسثبنكهٛخسٔث ٕمحسيًزبزحسٔنىس

 ٚكٍسُْبفسأ٘سشكٕ٘سطالثٛخسيٍسيقلمادسانقضىسفٙسانف هٍٛساناماصٍٛٛ.

 انًٕافقخس هٗساَشبءسٔؽاحسذادسطبثعسخبصس كزشبوسٔصقمسيٕاْتسٔسمامادسطهجتخس

 انقضىس.

 هًٛخسثبنقضىسفٙسانٕٛوسان هًتٙسٔانضتًبػسن تالةساناماصتبدسان هٛتبسثبنقضتىسرىس قاسَأحس 

 انؾضٕمسٔانًشبمكخسفٛٓبسيًبسكبٌسنّسيل ٔ سطٛتسفٙسيضزٕ٘سانلصبتمسان هًٛخس.

 شتتبمفسا ضتتبءسْٛئتتخسانزتتامٚشسثبنقضتتىسفتتٙسانُشتتلسانًؾهتتٙسٔانتتأنٙس تتٍسطلٚتت سَشتتلس

 ٛزِ.ان اٚاسيٍسا ثؾبسسفٙسانًؤرًلادسٔانًغالدسان هًّٛسانًزً

 ٙٔمادسرامٚجٛخس اخمسي لسٔخبمعٓبسسشبمفسا ضبءسْٛئخسانزامٚشسثبنقضىسف . 

 ءسيُٓتبسبشبمفسانقضىسفٙسر اٚمسس تؾخساناماصبدسان هٛبسانغاٚاحسٔانغتبم٘سؽبنٛتبساإلَزٓت

 فٙسا امحسانكهٛخس.

 .رؾاٚشسانخ خسانجؾضٛخسانًقزلؽخسنهقضىسثًبسٕٚاكتساإلرغبْبدسانجؾضٛخسانؾاٚضخس 

 احسثبنقضتىسرضتًٗساسانٕؽتاحسانزُضتٛقٛخسنهاماصتبدسان هٛتبساسرزشتكمسيتتٍساَشتبءسٔؽتاحسعاٚت

صالصخسأ ضبءسْٔىسا صتزبذسانتاكزٕمس/سطتبمبسأثتٕسذكتلٖسٔسا صتزبذسانتاكزٕمس/شتلٚ س

 صتتٕمٗسٔا صتتزبذسانتتاكزٕمس/سيغتتاٖس جتتاسان  تتٛىساسركتتٌٕسيًٓزٓتتبسا صبصتتٛخس ماصتتخس

 طهجبدسانجبؽضٍٛسانًزقايٍٛسنهاماصبدسان هٛبسثبنقضىس.

 ٔانًُٓاصتخسمزاٌسس–ٛمسنغُخسإليزؾبٌسانشبيمسنهًُٓاصخسشًٛبءسانضٛاسأيٍٛسصجٕمسرشك

 اثلاْٛىس لفخ

 .رضغٛمس ا سيٍسان الةسنامعخسانًبعضزٛلسث اسا َزٓبءسيٍسيلؽهخس ماصبدسرًٓٛاٚخ 

 نهًُٓتتاسسْشتبوساثتتلاْٛىسُْتتاأ٘سس-مٛتاسكتتمسيتٍسانًُٓتتاسسؽضتٍٛس  تتبوسأثتتٕسانفضتمس

 نامعخساناكزٕماحسثبنقضى

 

 -بدسٔا ؽزٛبعبد:انً ٕم 2-4



 انقضىسفتٙساؽزٛتبطسشتاٚاسنؾغتلادسيكبرتتسن تا سصتزخسيامصتٍٛسيًتبسٚقهتمسيتٍسكفتبءرٓىس

 ٔٚ ٕ سثبنضهتس هٙسان ًهٛخسانز هًٛٛخس.

 سرٕعاسأيبكٍسيخ  خسنًؾبضلادساناماصبدسان هٛبساسيًبسٚضجتس جئتبسشتاٚااس هتٙس 

عسرزاٚتتاسأ ضتبءسْٛئتخسانزتامٚشسإلٚغتب سمب تبدسنهؾضتٕمسانامصتبدسان هٛتبسٔخبصتخسيت

 أ اا سان هجخس.

 انقضتىسفتٙساؽزٛتبطسشتاٚاسإلَشتبءسي ًتمسنز جٛقتبدسانؾبصتتساٜنتٙسنُٓاصتخسانزشتٛاسنكتتٙس

 ٚضب اس هٙسرًُٛخسانقامادسانز جٛقٛخسٔمفعسيٓبمادسنه الة.

 ا عتتتزاءسان هًٛتتتخسفتتتٙسيقتتتلمادسانقضتتتىسرؾزتتتبطسانتتتٙساَشتتتبءسي بيتتتمسيزخ  تتتخسيضتتتمس

س-ي ًالنجٛئتتتتتتتخس-بصتتتتتتتجبٜنٙي ًالنؾس-ٔمشخانًغضتتتتتتتًبدس- ي ًالنز ٕٚلانضتتتتتتتٕتٙ

 ي ًالنضٕء(س-ي ًالنضٕء

 .انقضىسفٙساؽزٛبطسشاٚاسنًُٓاصٍٛسٔفٍُٛٛسنً ًمسانؾبصتساٜنٙسثبنقضى 

 شئىن أعضبء هيئت التذريس: -4

 .رغاٚاسثلٔرٕكٕلسانز بٌٔسا كب ًٚٗسانقبتىسيعسٔزامحسانز هٛىسان بنٗسانً لٚخس 

 ا زًب سيغهشسانقضتىسرقتبمٚلسا  اءسنكتمسأ ضتبءسْٛئتخسانزتامٚشسٔانً تبٍَٔٛسنهف تٍٛس

 .وس4174/4172اناماصٍٛٛسا ٔلسٔانضبَٙسن بوس

 شئىن خذمت المجتمع: -5

 متتبوسانقضتتىسثزؾتتاٚشسانخ تتخسانجؾضٛتتخسٔكزبثزٓتتبسفتتٙسصتتٕمحسيشتتلٔ بدسثؾضٛتتخسنخايتتخس

 انًغزًعسٔانجٛئخ.س

 ا امِسثًلكزسخايخسانًغزًعسثبنغبي ّاشزلافساناكزٕم/سيبضٙسأؽًاسك ضٕسيغهشس 

 ًتتتمسانًلكتتتزسان هًتتتٙسانً ًتتتبم٘سٔان ًلاَتتتٙسسثُشتتتبطسٔاضتتتؼسٔيزًٛتتتزسيتتتٍسختتتاللس 

يشبمكبرّسفٙسانًشبمٚعسانجؾضّٛسٔانً ًبمّٚس هٗسيضزٕٖسانكهّٛسٔانغبي ّسٔانًؾبف تخس

 ٔظٓلسذن سعهٛبًسفٙسانزبنٙ:

  ًلاَّٛسنه تزةسٔانكفتٕمسيقبمثّسا َزٓبءسيٍساَغبزسان ًمسثًشلٔعسا اا اسا ؽٕزِسان

ٔانُغٕعسنًلكز٘سفبمٕسسٔأٔ  سصقلسثبنز بٌٔسيعسانٓٛئّسان بيّسنهزخ ٛظسان ًلاَٙس

 ثٕزامحسا صكبٌ.

 أ اءسانتتأمسانً ًتتبم٘سثزًٛتتزسشتتٓاسنتتّسانغًٛتتعسفتتٙسعًٛتتعسيشتتلٔ بدسانغبي تتّسٔكهٛتتخس

 انُٓاصّاسَٔذكلسيُٓبسانزبنٙس هٗسصجٛمسانًضبل:

 ّسٔانزلثّٛسانلٚبضّٛسا ب حسر ًٛىسيامعبدسكهٛخسانُٓاص 

  ٚا ب حسر ًٛىسانًكزجّسانًلكزّٚسثغبي خسانزمبز 

  ٚا ب حسر ًٛىسانزُضٛ سانؾضبم٘سنًضزشفٛبدسعبي خسانزمبز 

س



كًبسمبوساناكزٕم/سيبضٙسأؽًاسث ًمسيقزلؽبدسر ًًّٛٛسنجٕاثتبدسانغبي تّسثُتبءس هتٗس

سطهتسمتٛشسانغبي ّسٔيلكزسخايخسانًغزًع.

يعسيلكزسا صزشبمادسٔانجؾٕسسانفُٛتّسثز تًٛىسيجُتٗسسكًبسمبوساناكزٕم/سيبضٙساؽًا

يامعبدسٔمب بدسكهٛخسانزما ّ.سٔانقٛتبوسثتأمسا صزشتبم٘سانً ًتبم٘سنًجُتٗسا  امِس

سثًضزشفٗسا ٔماو.

 أنت سعُٛتّسي تل٘س َشتبءسس742ؽ مسانقضىس هٗسيٕافقخسانكهٛتخسنتا ىسيتبنٙسٔمتامِس

ذاٌسصتتٕوسٚضتتًٓبٌسثامعتتخسي ًتتمساناماصتتبدسانجٛئٛتتّسٔٔمشتتخسانًبكٛزتتبدسثبنقضتتىسٔانهتت

كجٛلِسفٙسرًُٛخسمامادسان الةسثبنقضىس هًٛبًسٔفُٛبًسكًبسًٚكُّسانزٕاصمسانًغزً ٙسيتٍس

 خاللسرقاٚىسره سانخايبدسنهًكبرتسا صزشبمّٚسٔانُٓاصّٛسفٙسيغبلسان ًم.

 اشزلافسأ ضبءسانًلكزسان هًٙسانً ًبم٘سٔان ًلاَٙسفٙسان اٚاسيٍسانهغتبٌسانُٓاصتّٛس

دسٔانًُبم تتتتبدسثبنغبي تتتتّسٔكتتتتذن سنغتتتتبٌس ماصتتتتخسرقٛتتتتٛىسث تتتت سناماصتتتتخسان  تتتتبءا

 انًشلٔ بدسثبنغبي ّاسَذكلسيُٓبس هٗسصجٛمسانًضبلسانزبنٙ:

 نغُخس ماصخساص بمسٔ  بءادسيشلٔعسيامطسكهٛخسانُٓاصخ 

 نغُتتخسيلاع تتخسانشتتلٔطسانفُٛتتّسٔانًبنٛتتّسنًشتتلٔعسيُبفتتذسخايتتخسانًغزًتتعس

 ثبنغبي ّ

 انكٓلثبءسانًضبفّسثًضزشفٗسانضالونغُخساناماصخسانً ًبمّٚسنغلوس 

 ّ نغُخسر ٕٚلسانزُضٛ سانؾضبم٘سثبنغبي 

 شئىن الجىدة: -6

 يلاع تتخسيقتتلمادسٔثتتلايظسانقضتتىسثً بَٔتتخسأ. /سأؽًتتاسصتتالػسانتتاٍٚس تتٕوسا صتتزبذس

 ثُٓاصخسانقبْلحسكًلاععسخبمعٙ.

 رأكٛاسانقضىس هٙسرجُٙسانً بٚٛلسانقٛبصٛخسا كب ًٚٛخسنزٕصٛ سثلايظسانقضى 

 أ ضتتتبءسانزتتتامٚشسثبنقضتتتىس هتتتٗس ٔمادسخبصتتتخسثأ ًتتتبلسانغتتتٕ ِسؽ تتتٕلسث تتت س

 ٔا شزلافسفٙسٔؽاحسانغٕ ِس هٗسيضزٕٖسانكهّٛس َٓبءسانزقلٚلسانذارٙسنهكهّٛ.

 

 الخبتمت : -7

 مضىسانُٓاصخسانً ًبمٚخسٚ بَٙسأشاسانً بَبحسيٍ:

 اوسٔعٕ سايكبَٛبدسنه جب خسٔانز ٕٚلسثبنقضىس  ضبءسْٛئخسانزامٚش  

 ايكبَٛبدسنه جب خسٔانز ٕٚلسثبنقضىسنه الة. اوسٔعٕ س 

 سرٕعاسيامعبدسكجبمٙسامضبوسانكهٛخساسكًتبسٕٚعتاس غتزسكجٛتلسفتٙسانكلاصتٙسانخبصتخس 

 ثقب بدسانلصىس



 تتاوسٔعتتٕ سؽغتتلادسخبصتتخسأٔسأيتتبكٍسيُبصتتجخسأٔسأصتتبسسيُبصتتتسن تتا سصتتزخسيامصتتٍٛس 

 ثبنقضى.

 رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية

 

 منصورأ.د/ مجدي عبد العظيم 

 
 

 



 قسن الهندسة الصنبعية( 2)

 هقدهة:

تهتتتتته دسه دلتتتتي دسدتتتت وتحي لدردلتتتتي نتسيحتتتتخ دستتتت ءه دسه دلتتتتحي دس  تي تتتتي لتتتتند   و تتتت   ءتتتته  
تد حعحي أن  د حي. نحهدف ت دص دسه دلي دسدت وتحي إستت ت ترحه  ه تدس  تودر تيتت تدت حه 

ددره د دلتتي دتتذم دستت ءه لةتترن زحتتوده دي تولحتتي نت يحتتخ دسن تت   ندست ي تتي  تتع رستتع  لتتتن  نتطتتنحر ندا
 دسلنده ست دذم دأل ء ي.

نحل تتتتع ستتتتت دردلتتتتي دست دتتتتص لتتتتحإل دسعيتتتتنه دسه دلتتتتحي نديددرحتتتتي نتيتتتتنه دسسولتتتت  ستتتتت  إل 
 ه دلتتتتن دسه دلتتتتي دسدتتتت وتحي  تتتتإل إددره دس لتتتترنتو  ندأل ء تتتتي دسدتتتت وتحي ندس د حتتتتي ل لتتتتتنحوتهو 

لتتتتحورد  ناحردتتتتو  تتتتإل دس  تي تتتتي ندستتتتتت تلتتتت خ لتتتتر و  دستدتتتت حع  عتتتتخ لتتتتر و  دستتتت  ط نتدتتتت حع دس
دس  ءن تتتو  دس د حتتتي  عتتتخ دس لتلتتت حو  ندسل تتتنم ندس طتتتورد  ندس تتتند ت نلتتتر و  دسطحتتتردإل ندسهح تتتو  

 دسس ن حي  عخ دسنزدرد  ندس لت عو  ديددرحي.
 

 رسالة القسم وأهدافه:

رلوسي  له دسه دلي دسد وتحي أإل حلوده ست ت رحه طال   ؤديحإل سدحهه دس دره سيع خ ست 
  ء تتتو   سيتتتي ندنسحتتترة ندس  تتتدره تيتتتت دستتتتعيه دستتتدد ه ندإل حستتترص تيتتتت تزنحتتتد دس لتتته ل وستتتي  حتتتوده 

  دس دودر ندس تطيلوتتة نتنسحر دس  وخ دس الزه سيت حز ست دسع يحي دستعيح حي ندسلسعحي ن د ي دس لت ع

 أهداف القسم:
 

رحلحإل لر تتو ه دسه دلتتي دسدتت وتحي ستتت لو عتتي دسز تتوزحع حهتتدف إستتت إتتتددد  تتنددر  تتإل دس تت
 ودرحإل تيت دست وتخ  ع دأل ء ي دس تطنره ندستت تزددد تع حدد لتطنر دست  نسنلحو نزحتوده دس تد ال  
ندح و ح حي دس تةحرد  ندستت تؤعر لل خ سّعوخ تيت أدد  دس  ءن تو  نحتته ذستم  تإل  تالخ دمدت توه 

ي نتيتتنه دسسولتت  د ستتت لوسل حتتي دأللولتتحي سيرحو تتحو  ندسعيتتنه دي لتتو حي ندسعيتتنه دسه دلتتحي نديددرحتت
ست رحه  ه دس حل ع لحإل دس دره دسعي حي دأل ودح حي ندس هورد  دس  حي دستت ت   ر  إل تطنحر نت  حتذ 



ددره نتد حه سينخ د دلحي سي  ءن و  دس ع ده ستت دسدت وتي ندس تد و . نحهتدف إستت أإل ح تنإل  ندا
 - رحه ت دص دسه دلي دسد وتحي  ودرد تيت :

 ت انصُاعيت في انتطبيقاث انعًهيت.تطبيك أساسياث انهُدس -1

 انتعبير عٍ انًشاكم بانتقارير انفُيت وانصياغت انشفىيت وانًهاراث االحترافيت. -2

تصًيى وتحسيٍ وإدارة انُظى انًتكايهت في األفراد وانتكُىنىجيا وانًىاد في سياق  -3

 انًًارست وانتفاعم يع انًشكالث انًستحدثت.

 صُاعيت يتعددة انًدخالثشكالث انانًانقدرة عهي تعريف وصياغت وحم  -4

انتعهى انًستًر نفهى تأثير يقترحاث انحهىل انهُدسيت في سياق انتطىر انعانًي واإلنًاو  -5

 بانقضايا انًعاصرة

 االرتباط وانتعهيى اندائى ويىاصهت انتدريب في يجال انهُدست انصُاعيت. -6
 دي

 الخطة السنوية للقسم:

 إستتهدف دس طي دسل نحي سي له 

  ن تتع دس طتتي دستدرحلتتحي سي لتته طل تتو سيت دتتص دستتد حع س تتخ ت تتن دح تتي تتتدرحس ن حنستتر
 دسلسعحي  إل دلخ تسلحإل نتلنحد دسع يحي دستعيح حي 

  دس حوه لوسع يحي دستعيح حي تيت أ  خ نلتر  تإل دلتخ تس حتع أدتددف دس لته دستدرحلتحي ندمستتزده
 لوسال سي دسدد يحي سي يحي

 خ دسلوتو  دس  تلحي   تولعي دسطال  دس تععرحإل  إل  ال 

  وطلي إددره دس يحي  إل دلخ تسدحث دس عو خ نزحوده تدد دأللهزه   

 دس طوسلي لإ لو   عو خ لدحده  عخ  ع خ دس سو وه ن ع خ د دلي دسعند خ دسللرحي 

 دستدرحس ن  تولعي طال  دسدردلو  دسعيحو دس لليحإل سدرلتت دس وللتحر ندسد تنردم 

  ج سطال  دسل وسنرحنس ديلردف تيت  لورحع دست ر 

 تولعي دستدرح  دس حدد ت سطال  دس ر ي دسعوسعي  

 ديلردف تيت رلو خ طال  دسدردلو  دسعيحو 

 



 أعضبء هيئة الحدريس وهعبونيهن:

 

 الدرجة اسن العضى/الوعبوى م

عدد سبعبت الحدريس 

 للعضى/الوعبوى

 فصل ثبني فصل أول

 

 42 42 متفرغ أستاذ ل وخ  س د  ندرم  1

 42 42 استاذ ورئيس القسم  س د تودخ دسلوز 4

 33 33 استاذ مساعد دلرف تلد دس توح ت ح ت 3

 33 33 استاذ مساعد دلوه دسعنن  س د 2

 33 33 متفرغ مدرس  سولإل  س ند سي ت  وطر 5

 33 33 مدرس تودخ تلد دس عز إلرددحه 3

 33 33 مدرس  س د تلد دسسيحه ر  وإل  7

 33 33 مدرس  سلإل  س د سؤدد 8

 33 33 مدرس   س د ألو ي  يحخ 9

 33 33 مدرس  رأس  سلحإل دسلوتر 13

 33 33 مدرس حسحت إلرددحه  ليه 11

 33 33 مدرس دس د دسلحد تلد دسندو  14

 24 دلوزه مدرس مساعد اوده  س د تلد دسلاله  13

 24 24 مدرس مساعد دس د  دط ت دس د تطحي 12



 الدرجة اسن العضى/الوعبوى م

عدد سبعبت الحدريس 

 للعضى/الوعبوى

 فصل ثبني فصل أول

 

 24 24 مدرس مساعد  دط ت دط ت تلد دسلاله  15

 دلوزه 24 مدرس مساعد للر  طر تلد دهلل 13

 24 24 معيد  هو  تلد دسلاله  دط ت 17

 24 24 معيد دتو  دس د تلد دس عحه 18

 24 24 معيد  س ند  ليه ل ددر  19

 24 24 معيد ت ود  س ند تلد دسرس إل 43

 24 24 معيد راده رلد  دلن ت 41

 24 دلوزه معيد تزه دسلحد لولر 44

 24 24 معيد تلد دسس حد إل وتحخ 43

 24 24 معيد دلاله  س ند دلن دس تح لرف دسدحإل 42

 24 24 معيد دل و   س د لالخ 45

 24 24 معيد   لوره توطف تلد دسعزحز تيت 43

 24 - معيد دهلل دس د  تلد دح وس  47

 24 - معيد تلد دس وسع  تنست ددحر 48

 

َجببد أٌ انعببب  انتدريسببي ألعضببا   يلببت انتببدري  انتدريسببي ألعضببا   يلببت انتببدري   انعببب     

 يع عدد انساعاث(:يُاسب 



 جوث ببلقسن: السيونبرات الحي

 ته ت خ ل ح ورد  سطال  دسدردلو  دسعيحو لوس له  لخ تل حخ سل ي دسس ه ندس  و ليح  
 لوتو  دسدردلحي س تولعي ت د ل ح ورد  سطال  دسدردسلو  دسعيحو لوس له  لخ تللحخ دس

   ل  دم لوز ندإل دسطوس  حلحر ل طت عولتر ست دسلسث
 انجبزات القسن: 

   دستزده  خ ت ن لأحوه تندلدم لوس له طل و سي طي دس عي ي سي له ندمستزده لوسلوتو
 دس  تلحي

  ت د دسحنه دسعي ت لوس له ن  و لي دس لو خ دس  تي ي دستت تندلر دسطال  نت دحه دسسينخ
 دس  وللي ندسرد تيت دلت لورد  دسطال  دس  تي ي

  ت د لح  ور للر دللنتت سطال  دسدردلو  دسعيحو ندت و  دح ي دستدرحس لوس له ست ونخ
 دس لو خ دسلسعحي دس  تي ي نت دحه دسدته دسالزه  ن تولعي  ل  دم لوز

 لحي دإل نلد  لوتده دسطال  دس تععرحإل لوس له ندسلعت  سن دحلود سينخ سي عن و  دسدرد 

 نلند دس رلد دأل ودح ت س خ سر ي دردلحي 

  دسندنخ إست  ل   لوح توسحي لحإل طال  دس له 

  دذد دسعوه طوس   إل طال  دس ر ي دسردلعي 45ت رحه 

 نلند دس رلد دأل ودح ت سطال  دسدردلو  دسعيحو 

 ت خ تندحف نت رحر س خ   ررد  دس له دسدردلحي دس  تي ي 

  دسلر و ه س رسيي دسل وسنرحنست خ تندحف ن ت رحر 

   ت خ تندحف نت رحر س خ   رر ل رسيي دسدردلو  دسعيحو نت خ تندحف سلرد ه دسدردلو
 دسعيحو دس  تي ي لوس له

   ت خ  د نسي دس  رلو  دستعيح حي سيلر و ه نسي  ررد  س رسيي دسل وسنرحنس ندسدردلو
 دسعيحو

  دسدردلو  دسعيحو ن رسيي دألنست ورلت سي رسيي دسلو عحي دس ردلع سيت رحر نلند 

 لوتده طال  دس ر ي دسردلعي ست د تحور دس دو ع ندسلر و  سع خ  لورحع دست رج  

 تسيحخ  تو ه  دلتلحوإل ر و دسطال  تإل دس  ررد  دسدردلحي لوس له 

 تسيحخ دلتلحوإل رأ  دسطال  ست  دستدرح  دس حدد ت 



  دس  تي يتسيحخ  تو ح   ررد  دس له سي رع دسدردلحي 
 الحىجهبت الوسحقبلية للقسن للعبم الجبهعي القبدم: 

 دسلعت ي لو  دس عو خ دس طينلي سي له. 
  تنسحر دسلرد ه دسلودزه دس طينلي ندس رنرحي سي له  عخArena, Lingo, Matlab. 
  ت خ  لورحع ت رج  لتر ي سطال  دس له  ع دأل لوه دأل رى 
 دس له دسع يحي ندسل هحيدسلعت سنلند دس  تسإل دس ورلت س  ررد   
 د لو  د دنع ستي ت ل ون  طال  دس له 

 

 رئيس القسن                                                             

 أ.د/ هحود عبدل الببز                                                             

 



 انفيسيبء وانريبضيبث انهندسيـتقسى ( 4)

 :انقسى رؤيت

أْ ٔىْٛ لغُ يٛفش دسجخػبٌيخ ِٓ اٌزخصص في وً ِٓ ِشحٍزي سؤيزٕب 

اٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب ، ٚأْ ٔجزة طالة ِٓ إٌّطمخ اٌؼشثيخ ٚاٌششق 

ٌفيضيبء ٚاٌشيبضيبد األٚعظ ، ٚأْ ٔصٕف ضّٓ جبِؼبد اٌمّخ في رخصص ا

 ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ . إٌٙذعيخ
 

 :انقسى رسبنت
ٌفيضيبء ٚاٌشيبضيبد ا ِزّىٕيٓ ِٓ فُٙ ٚرطجيك ٔظشيبدسعبٌزٕب ٘ي إػذاد ِٕٙذعيٓ 

اٌزحغيٓ اٌّغزّش ٌٍجشاِج ٚأْ رىْٛ ثشاِجٕب اٌجحضيخ ٔبثؼخ ٚرٌه ػٓ طشيك  إٌٙذعيخ

ضب دٚسا في ِٓ اٌزضإِب ثّجبثٙخ اٌزحذيبد اٌزمٕيخ اٌّزٕبِيخ في إٌّطمخ ، ٚأْ ٍٔؼت أي

  خذِخ اٌّجزّغ ثزٍجيخ سؿجبد اٌفئبد إٌّٙيخ ٌضيبدح ِؼبسفُٙ ٚسفغ ِٙبسارُٙ .

 

فبْ لغُ اٌفيضيبء ٚاٌشيبضيبد إٌٙذعيخ أحذ الذَ األلغبَ اٌؼٍّيخ ثىٍيخ  ٚثٕبء ػٍيٗ

جبِؼخ اٌضلبصيك. ٚيمَٛ اٌمغُ ثزذسيظ ِٛاد اٌشيبصيبد ٚاٌفيضيبء  –إٌٙذعخ 

طبٌت ) ِشحٍخ اٌجىبٌشيٛط( فٝ وً فصً  3633ٚاٌّيىبٔيىب إٌظشيخ ألوضش ِٓ 

طبٌت  633دساعٝ. فضال ػٓ رذسيظ ِٛضٛػبد اٌشيبضيبد اٌّزمذِخ الوضش ِٓ 

مَٛ اٌمغُ ثؼًّ دوزٛساح(. ٚثبالضبفخ اٌٝ رٌه ي –ِبجغزيش  –دساعبد ػٍيب )دثٍَٛ 

اثحبس ػٍّيخ ِزّيضح ٚٔشش٘ب فٝ اسلٝ اٌذٚسيبد اٌؼبٌّيخ ٚاٌّؤرّشاد اٌذٌٚيخ 

 اٌّزخصصخ.

  

 أعضبء هيئت انتدريس ويعبونيهى:
 

 اندرجــت
 يالحظـــبث انعــدد

 انثً ذكر
قبئى 

 ببنعًم

غير قبئى 

 ببنعًم
  اجًبنً

  4 - 4 2 2 اعزبر ِزفشؽ

 اٌغؼٛديخ-جبِؼخ اٌطبئف ِؼبس اٌٝ  3 1 2 1 2 اعزبر

 اٌغؼٛديخ-ِؼبس اٌٝ جبِؼخ اَ اٌمشٜ 1 1 - - 1 اعزبر ِغبػذ

 25 3 22 7 18 ِذسط

 – اجبصح ِشافك اٌضٚجخ ثبٌغؼٛديخ

اجبصح ِشافك  – سػبيخ طفًاجبصح 

 اٌضٚجخ ثبٌٛاليبد اٌّزحذح

 17 1 16 6 11 ِذسط ِغبػذ
اجبصح ِشافك  -اجبصاد دساعيخ 2

 اٌضٚجخ ثىٕذا



 رجٕيذ -اجبصح دساعيخ  9 2 7 5 4 ِؼيذ

 

 ( ِؤً٘ ِزٛعظ2ػذد )سكرتبريت انقسى: 

 ( ػبًِ ٔظبفخ1ػذد )عًبل انقسى: 

 معامل

 القسم

 معامل بحثية   1معمل الفيزياء   2معمل الفيزياء

معمل القياسات 
 النووية

معمل البالزما 
 واالندماج

 معمل الميكانيكا

SMART   

 معمل الفيزياء

SMART 
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  )رذسيظ جّيغ اٌّمشساد اٌّىٍف ثٙب اٌمغُ ) ٌّشحٍزٝ اٌجىبٌشيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب

 رصحيحٙب ٚاػالْ إٌزبئج فٝ اٌّٛاػيذ اٌّطٍٛثخ.ٚاالٔزٙبء ِٓ 

 فيضيبء عّبسد  2ٚ فيضيبء 1رحذيش ٚرطٛيش اٌجٕيخ اٌزحزيخ ٌٍّؼبًِ اٌطالثيخ ) فيضيبء ٚ

 ٚ ِيىبٔيىب عّبسد(. 

 واندكتىراةرسبئم انًبجستير: 

 ِٕبلشخ سعبٌخ اٌذوزٛساح ٌٍّٕٙذط ٘بٔٝ ػشفخ ػجذ اٌّحغٓ فٝ اٌفيضيبء  -1

اٌذوزٛساح ٌٍّٕٙذعخ ٔٛس٘بْ ػالء اٌذيٓ ِحّذ فٝ اٌشيبضيبد ِٕبلشخ سعبٌخ  -2

 إٌٙذعيخ

 ِحّذ فٝ اٌشيبضيبد إٌٙذعيخ ػال سجت ػجذِٖٕبلشخ سعبٌخ اٌذوزٛساح ٌٍّٕٙذعخ  -3

 ِٕبلشخ سعبٌخ اٌّبجغزيش ٌٍّٕٙذط ِحّذ ِحّذ صالح  فٝ اٌشيبضيبد إٌٙذعيخ -4

 اٌشيبضيبد إٌٙذعيخ ِٕبلشخ سعبٌخ اٌّبجغزيش ٌٍّٕٙذعخ ٔظيشح ِحّذ ِٕصٛس فٝ -5

 ِٕبلشخ سعبٌخ اٌّبجغزيش ٌٍّٕٙذعخ سثبة احّذ اثٛشٕت فٝ اٌشيبضيبد إٌٙذعيخ -6

 جىائسعهًيت: 

 جبِؼخ اٌضلبصيك اٌّزّيض ِٓ ٕشش اٌذٌٚٝ ٌٍ ٛائضج 3  -

 ٌألعزبرح اٌذوزٛسح ِبجذح لبعُ 

 عٍٜٛ اِيٌٓألعزبرح اٌذوزٛسح 

 ألعزبر اٌذوزٛس ِحّذ عؼذ ِزجٌٛٝ ٌ

 ِٓ  -سعبٌخ دوزٛساٖ فٝ اٌؼٍَٛ إٌٙذعيخ ٚاٌزىٌٕٛٛجيخ اٌّزمذِخجبئضح أفضً  -

 ٌٍذوزٛسح عّبح ِحّذ ِجشٚن  جبِؼخ اٌضلبصيك
 

  ًاشزشان اعبرزح اٌمغُ فٝ رحشيش ٚرحىيُ اٌّجالد اٌؼٍّيخ فضال ػٓ ِٕبلشخ اٌشعبئ

  اٌؼٍّيخ داخً ِصش ٚخبسجٙب
 

  ٝاٌؼبٌّيخ ِضً:ذٚسيبد اٌرُ ٔشــش اٌؼذيذ ِٓ االثـحبس اٌؼٍّيخ اٌّزّيضح ف 
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 :عهً يستىي انًعبيم انبحثيت 



زٛطيٓ رمٕيبد رصٕيغ ٚرٌه ٌرطٛيش االِىبٔبد اٌجحضيخ ٌّؼًّ رىٌٕٛٛجيب اٌجالصِب رُ 

ِٓ صٕذٚق اٌؼٍَٛ ٚاٌزّٕيخ اٌزىٌٕٛٛجيخ ثٛصاسح  خٌِّٛٚرُ رٌه ثّٕحخ   --ِغزحذصخ

 STDFاٌذٌٚخ ٌٍجحش اٌؼٍّي 
 

 

 :عهً يستىي انًشبريع انتطبيقيت 

رُ اعزىّبي اٌّششٚع اٌّصشٜ اٌفشٔغي )اِحٛرت(: "رّييض ألشىبي رفشيؾ     -

اٌجالصِب اٌّغزخذَ ٌزـطيخ اٌخاليب اٌشّغيخ ثـشبء سليك ِضبد ٌالٔؼىبط ٚوبثذ 

 ٌٍفبػٍيخ"

ػٓ اٌّششٚع اٌّصشٜ اٌزٛٔغٝ رحذ ػٕٛاْ "ػًّ لبػذح سلّيخ  يزُ اعزىّبي    -

 طشيك االٔزشٔذ ٌٍّشبسوخ فٝ اٌزجبسة اٌّؼٍّيخ ػٓ ثؼذ ثيٓ ِصش ٚ رٛٔظ ".

ِٕحخ ٌجٕبء اٌمذساد ثؼٕٛاْ "رطٛيش االِىبٔبد اٌجحضيخ ٌّؼًّ رىٌٕٛٛجيب اٌجالصِب    -

ثىٍيخ إٌٙذعخ جبِؼخ   اٌضلبصيك ٔحٛ رٛطيٓ رمٕيبد رصٕيغ ِغزحذصخ" ٚاٌّّٛي ِٓ 

 STDFيخ ثٛصاسح اٌذٌٚخ ٌٍجحش اٌؼٍّي صٕذٚق اٌؼٍَٛ ٚاٌزّٕيخ اٌزىٌٕٛٛج
 

 
 

 

 1025|1024أهى انًعىقبث انتعهيًيت وانعهًيت وانتطبيقيت نعبو 

   حيش ٌُ يؼذ ِّىٕبً اٌحصٛي ػٍٝ االثحبس ِغ اٌذٚسيبد اٌؼبٌّيخرؼبلذ اٌجبِؼخ   أٙبء -1

 ػذَ ٚجٛد طبثؼخ ِٚبويٕخ رصٛيش ِٕبعجزيٓ الػّبي اٌمغُ -2

 يراوح( ينبسب ببنقسى -كراسي –جىد اثبث يكتبً ) يكبتب وعدو  -3

 جٙبص ػٍٝ االلً( ٌزذسيظ اٌشيبضيبد اٌّحٛعجخ 33اٌحبجخ اٌّبعخ ٌؼًّ ِؼًّ حبعت )  -4

 ٚاإلعمبط إٌٙذعٝ.

 
 

 رئيس يجهس قسـى انفيسيبء وانريبضيبث انهندسيت

 اد|يحًد سعــد يتبــىنً

 



 البيئيتهندست القسن ( 11)

 

 هقدهت: -1
رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  ف١ٌٟشبسن  1999ثى١ٍخ إٌٙذعخ عبِؼخ اٌضلبص٠ك ػبَ ج١ئخ افززح لغُ ٕ٘ذعخ اٌ

خبغش اٌج١ئ١خ اٌّح١طخ ٚ ا٠غبد حٍٛي ػ١ٍّخ ٌّؼبٌغخ وبفخ أٛاع ِصش ٌّٛاعٙخ اٌّ ١فٟإٌٙذع

فٝ رٕم١خ ١ِبح اٌصشف اٌصٕبػٝ  ٚ رطج١م١خ ٠ّىٓ االعزفبدح ِٕٙب ثحٛس ػًّ ٚ  اٌزٍٛس اٌج١ئٝ

 اٌضساػ١ِٛ١بح اٌششة.

 

 الرؤيت: -2
لغُ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ ٠غؼٝ ١ٌىْٛ اٌمغُ األثشص فٟ رأ١ً٘ غالة  اٌذساعبد اٌؼ١ٍب وٛٔٗ سائذاً  

فٟ ثحٛس اٌّؼبٌغبد اٌج١ئ١خ ثىبفخ أٛاػٙب  . ٠ٚؼًّ اٌمغُ ػٍٝ رمذ٠ُ إعٙبِبد ثبسصح فٟ 

 خ اٌششل١خ ٚ ِصش وٍٙب.ِؼبٌغبد رٍٛس اٌج١ئخ ثّحبفظ

 

 الرسبلت: -3
اٌّّٙخ األعبع١خ ٌمغُ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ  ٟ٘ رمذ٠ُ رؼ١ٍُ ِز١ّضفٝ ِغبي اٌجحش اٌؼٍّٝ  ٠ؤً٘ 

اٌطالة ٌٍحصٛي ػٍٝ ٚظبئف رٕبفغ١خ فٟ عٛق اٌؼًّ اٌّحٍٟ ٚاٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌّٟ فٟ رخصصبد 

ٚاالثزىبس ٌذٜ اغالة اٌذساعبد  ٕ٘ذعخ اٌج١ئخ  ، وّب ٠ٙذف اٌمغُ أ٠عب إٌٝ ر١ّٕخ ِٙبساد اإلثذاع

اٌؼ١ٍب ٚاٌزٟ رز١ح ٌُٙ ٚظغ حٍٛي ػذ٠ذح ٌّبٌغخ وبفخ أٛاع اٌزٍٛس. ٠ٙذف اٌمغُ أ٠عب إٌٝ رض٠ٚذ 

غالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌّٙبساد اٌالصِخ ٌؼًّ ثحٛس ِز١ّضح فٟ ِغبي ٕ٘ذعخ اٌج١ئخ وّب ٠ٙذف 

 أ٠عب إٌٝ رمذ٠ُ خذِبد اعزشبس٠خ إٌٝ اٌّغزّغ اٌّح١ػ.

 

 شئىى الخعلين والطالة:  -4
 اإلنجبزاث: 4-1

خطخ اٌزذس٠ظ ٌّشحٍخ  4912-4912ٌمذ أرُ لغُ ٕ٘ذعخ اٌج١ئخ  خالي اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  -1

–ٕ٘ذعخ صح١خ –اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ رخصصبد اٌمغُ اٌّخزٍفخ )اٌى١ّ١بء إٌٙذع١خ 

رم٠ُٛ ث١ئٝ ارصبالد ( ٌٍفصً اٌذساعٟ األٚي ٚاٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ )ٕ٘ذعخ 

 رم٠ُٛ ث١ئٝ لغُ ِذٔٝ ٚ ١ِىب١ٔىب  ( ثصٛسح غ١جخ ٌٍغب٠خ.  –صح١خ 

رّذ أػّبي اإلِزحبٔبد ٚإٌزبئظ ٌّمشساد اٌمغُ عٛاًء فٟ اٌفصً اٌذساعٟ األٚي أٚ  -4

اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّمشسح ِٓ اٌى١ٍخ ٚثصٛسح ع١ذح عذاً ٌُٚ ٠ىٓ 

 اع١١ٓ.ٕ٘بن أٞ شىٜٛ غالث١خ ِٓ ِمشساد اٌمغُ ٌٍفص١ٍٓ اٌذس

عبسٞ حب١ٌبً اإلششاف ػٍٝ ِششٚػبد اٌزخشط ٌطالة اٌجىبٌٛس٠ٛط . وّب ٠غشٞ  -3

 .4912اإلػذاد ٌّٕبلشخ رٍه اٌّششٚػبد فٟ األعجٛع األٚي ِٓ شٙش ١ٌٛ٠ٛ 

شبسن اٌمغُ فٟ األٔشطخ اٌطالث١خ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي األعش اٌطالث١خ ِٚٓ خالي  -2

 ٌغبْ إرحبد اٌطالة ثبٌى١ٍخ.

 

 إلحخيبجبث:الوعىقبث وا 4-2

 

 ( األعضاء اٌؼ١ٍّخ فٟ ِمشساد اٌمغُ رحزبط ٌّذ ِؼبًِ اٌمغ4ُ)
 
 



 :والمعايرة  الصيانة  -(2)
ٕ٘ذعخ ِٓ اإلحز١بعبد ِٓ األعٙضح ٠ٛعذ ثؼط األعٙضح ثّؼًّ  كِب عجثبإلظبفخ إٌٝ 

 .رحزبط ص١بٔخ ٚثؼط أخش ٠حزبط إٌٝ ِؼب٠شح اٌج١ئخ 

 العليب والبحىد: ثشئىى الدراسب

 اإلنجبزاث: 5-1

خطخ اٌزذس٠ظ ٌّشاحً  4912-4912ٌمذ أرُ لغُ ٕ٘ذعخ اٌج١ئخ  خالي اٌؼبَ اٌغبِؼٟ -1

دوزٛساٖ( ٌٍفصً اٌذساعٟ األٚي  –ِبعغز١ش  –اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّخزٍفخ )دساعبد ر١ّٙذ٠خ 

 ِمشساد( ثصٛسح غ١جخ ٌٍغب٠خ.  2ِمشس( ٚاٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ) 4)

ٚإٌزبئظ ٌّمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ فٟ اٌفصً اٌذساعٟ األٚي رّذ أػّبي اإلِزحبٔبد  -4

فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّمشسح ِٓ اٌى١ٍخ ٚثصٛسح ع١ذح عذاً ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘بن أٞ شىٜٛ غالث١خ ِٓ 

 ِمشساد اٌمغُ. ٚعبسٞ ا٢ْ رغ١ٙض إِزحبٔبد اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ.

 د اٌجحض١خ اٌحذ٠ضخ.رحذ٠ش اٌخطخ اٌجحض١خ اٌّمزشحخ ٌٍمغُ ثّب ٠ٛاوت اإلرغب٘ب -3

 شأد ٠ٛعف .ٍّٕٙذط/ٌٔاٌّبعغز١ش ِٕحذسعخ  -2

 

 

 

 

 

 

 الوعىقبث واإلحخيبجبث: 5-2

( ال ٠ٛعذ أِبوٓ ِخصصخ ٌّحبظشاد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، ِّب ٠غجت ػجئبً شذ٠ذاً ػٍٝ أػعبء 1)

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ إل٠غبد لبػبد ٌٍزذس٠ظ ٚخبصخ ِغ إصد٠بد أػذاد اٌطالة.

 

 

 أعضبء هيئت الخدريس:شئىى  -6

 

إػزّذ ِغٍظ اٌمغُ رمبس٠ش األداء ٌىً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب١ٔٚٓ ٌٍفصً اٌذساعٟ  -1

 األٚي.

 

 شئىى خدهت الوجخوع: -7

زحذ٠ش اٌخطخ اٌجحض١خ ٚوزبثزٙب فٟ صٛسح ِششٚػبد ثحض١خ ٌخذِخ اٌّغزّغ لبَ اٌمغُ ث

 ٚاٌج١ئخ.

 انجبزاث القسن: 

  تواجده بالقسم طبقا لمخطة المعمنة لمقسمالتزام كل عضو بأيام 

  مساعدة الطالب المتعثرين بالقسم 

 وجود المرشد األكاديمي لكل فرقة دراسية 



 وجود المرشد األكاديمي لطالب الدراسات العميا 

 عمل المواصفات لكل مقرر تدريسي بالقسم 

 عمل تقرير لكل مقرر تدريسي بالقسم 

 عمل تقرير البرنامج لمقسم 

  المواصفات والتقرير لكل مقرر بمرحمة الدراسات العمياعمل 

  عمل مصفوفة المخرجات التعميمية لمبرنامج ولممقررات لمرحمة البكالوريوس والدراسات
 العميا

  خارجي لممرحمة الجامعية األوليالمراجع لمتقرير وجود 

  الخارجي لبرامج الدراسات العمراجع لمتقرير وجود 

 
 بلقسن:السيونبراث الخي حوج ب

  تم عمل سمينارات بالقسم لمطالب المشكمين لمجنة الحكم والمناقشة لدرجة الماجستير
 بالقسم 

 

  االنتياء من رسالة   (ماجستير لمطالب المسجمين وتحديد لجان الحكم
 والمناقشو ليا وتمت المناقشو والمنح

  ( دكتوراه  1االنتياء من عدد ) 

  وصول نسبة االنجاز لرسائل الدكتوراه لمطالب كاألتى 

 وصول نسبة االنجاز لرسائل الماجستير لمطالب كاألتى  
 الخىجهبث الوسخقبليت للقسن للعبم الجبهعي القبدم:

 السعي لتطوير المعامل الموجوده بالقسم. 

 توفير البرامج الجاىزة المطموبة والضرورية لمقسم. 
 

 شئىى الجىدة: -8

ػ١ٓ األعزبر ثٕٙذعخ  -ِحّذ حغٓ ػجذ اٌشاصق أ.د/ ثّؼبٚٔخِشاعؼخ ِمشساد ٚثشاِظ اٌمغُ  -1

 .ّشاعغ خبسعٟو -شّظ 

 National Academic Referenceرأو١ذ اٌمغُ ػٍٝ رجٕٟ اٌّؼب١٠ش اٌم١بع١خ األوبد١ّ٠خ ) -4

Standards, NARS .ٌُزٛص١ف ثشاِظ ِٚمشساد اٌمغ ) 

ٌخبصخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ عبِؼخ أع١ٛغ ٌزٛص١ف ثشاِظ ِٚمشساد اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ا١بٌمغُ رجٕ -3

ٚاٌّؼزّذح ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ اٌغٛدح ٚاإلػزّبد ٚوزٌه  -اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ 

 وّٛاصفبد ِشعؼ١خ ٌجشاِظ ِٚمشساد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ. -ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ 



 

 خاتمة: -9

 اٌّؼبٔبح ِٓ:لغُ ٕ٘ذعخ اٌج١ئخ  ٠ؼبٟٔ أشذ 

 ػذَ ٚعٛد إِىب١ٔبد ٌٍطجبػخ ٚاٌزص٠ٛش فٟ اٌمغُ ثّب ٠ىفٝ ِزطٍجبد اػّبي اٌغٛدح. -1

 اٌّصؼذ ال ٠ؼًّ فٟ ِؼظُ األح١بْ. -4
ػذَ ٚعٛد ػذد وبفٟ ِٓ اٌغشف ألػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚعٛء حبٌخ  -3

 األصبس فٟ اٌغشف اٌم١ٍٍخ اٌّزٛفشح ٌٙزا اٌغشض.
 

 رئيس قسن هندست البيئت 

 

 أ.د./ هشبم القرهبنى
 



 

 الحبسببت والمنظىمبتهندسة قسم ( 6) 

 6102-5102ما تم انجازه من خطة القسم للعام الجامعً 

 أوال الخطة الدراسٌة للفصلٌن األول والثانً :

حضًُج خطت انمغى انخذسٌظ نهفشلت األٔنً جًٍع األلغاو فً انفصم انذساط االٔل  -

، ٔلذ انحاعب َظشي ٔعًهً ٔانفشلت االعذادٌت يٍ انفصم انذساعً انزاًَ يٕاد بشيجت

 .حى رنك ٔفما نهخطت بًغخٕي جٍذ يٍ َاحٍت انُظشي ٔانعًهً

أٌضا حضًُج انخطت حذسٌظ بعض انًٕاد نهفشلت األٔنً ٔانزاٍَت كٓشباء ٔحى اَجاصْا  -

 بًغخٕي جٍذ أٌضا.

أيا بانُغبت نهفشلت انزانزت ٔانشابعت حاعباث ٔيُظٕياث فمذ حى اَجاص انخطت بانُغبت  -

 نهذساعت انُظشٌت بشكم جٍذ

أٌ انذساعت انعًهٍت شابٓا لصٕس كبٍش فً انخُفٍز َظشا نخٓانك االجٓضة انًٕجٕدة بانمغى 

حٍذ نى ٌشد نهًعايم  أي أجٓضِ جذٌذِ عهً االطالق يُز أكزش يٍ رًاٌ عُٕاث عهً 

ذ انخٕانً االيش انزي اَعكظ عهً  انذساعت انًعًهٍت بانغهب،  ٔعهً رنك فٍهضو حٕسٌ

أجٓضة نهًعايم ٔعًم احالل ٔحجذٌذ باالضافت انً انحاجت انً أجٓضِ حذٌزت حغاٌش 

 .انخطٕس انكبٍش انزي ٌحذد فً يجال ُْذعت انحاعباث ٔانًُظٕياث ٔحطبٍماحٓا

 
و يقوم القسم بعمل  خطة الدراسية و توزعها علي أعضاء هيئة التدريس القائمين على رأس العمل  

 -تلفة :بالدرجات العلمية المخ

 

 معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ أستاذ متفرغ الدرجة

 7 4 7 1 - 1 العدد

 

 راٍَا : انذساعاث انعهٍا :

رسالة  1رسالة ماجستٌر وعدد  2انجاز عدد  1026-1025لقد تم خالل العام الجامعً 

دكتوراه ومناقشتها باالضافة الً تسجٌل عدد من طالب الدراسات العلٌا الجدد لدرجة الماجستٌر 

 . واخرٌن لدرجة الدكتوراه بالقسم

 ثالثا : بالنسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس :

-1025بالقسم خالل العام الجامعً  يذسط 1+  يذسط يغاعذ  1+  يعٍذ  2لقد تم تعٌٌن عدد 

حغعت أعضاء يُٓى ٔاحذ من داخل القسم وبذلك أصبح عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم  1026

والباقً عاملٌن ، وقد انعكس ذلك باالٌجاب علً العملٌة التعلٌمٌة بالقسم سواء من الناحٌة  يخفشغ

 . العملٌة أو النظرٌة

 

 



 أعضبء هيئة التدريس ومعبونيهم:

 مالحظـــبت العــدد الدرجــة

  اجمبلى غير قبئم ببلعمل قبئم ببلعمل انثى ذكر

  1 - 1 - 1 اعخار يخفشغ

  - - - - - اعخار

  1 - 1 1 - اعخار يغاعذ

اجاصة يشافك  – انغعٕدٌّيعاس انى  13 6 7 2 11 يذسط

اجاصة -انضٔجت بانٕالٌاث انًخحذة

 سعاٌت طفم- يشافك انضٔس

بايشٌكا ٔكُذا  اجاصة دساعٍت 11 7 4 4 7 يغاعذيذسط 

 – اجاصة يشافك انضٔجت -ٔاَجهخشا

 سعاٌت طفم

اجاصة يشافك  -كُذا ب اجاصة دساعٍت 9 2 7 6 3 يعٍذ

 سعاٌت طفم – انضٔجت

 

 

 شئون الدراسات العليا والبحوثرابعا: 

 
الدراسات العلٌا خطة التدرٌس لمراحل  1026-1025أتم القسم خالل العام الجامعً  -

دكتوراة( فً تخصصات القسم المختلفة  -ماجستٌر -دبلومه  -المختلفة )دراسة تمهٌدٌة
 مقرر(. 9مقرر( والفصل الدراسً الثانً )   7للفصل الدراسً األول ) 

 ٌنفً الفصلبالدراسات العلٌا أعمال اإلمتحانات والنتائج لمقررات القسم سواًء تمت  -
 فً هذا الشأن. طالبٌة أي شكوى داً مع عدم وجودن بصورة جٌدة جالدراسٌ

فى المحاور المختلفة والمحددة من قبل  1027-1022تم وضع الخطة البحثٌة للقسم  -
 الجامعة.

 

 

 رئيس القسم

 أ.د.م./نسرين ابراهيم زيدان

 



 

 هنذست االتصبالث الكهربيت وااللكترونيبث قسم( 21)

 -مقذمت :

و  نٛشبسك فٙ رطٕٚش انزعهٛى انُٓذعٗ فٙ 0222افززؼ قغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالرعبو 

يررٍ انًُٓذعررٍٛ  يصررش نًٕاعٓررخ انًزطهجرربد انكجٛررشح ٔانًهؾررخ نرطرربت االنكزشَٔٛرربد ٔاالرصرربالد

ٔانجؾرٕس انزرٙ رزطهجٓرب انزطرٕساد انكجٛرشح ٔانًزفؽررخ فرٙ عهرٕو عربد اانًإْهٍٛ عهًٛب ٔيرٍ انذس

 االنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالرجفشٔت انًخزهفخ .

، يٍ ئطربس انكهٛرخ انًعهرٍ ثرذنٛم ُٓذعخاالنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالدرزغق سؤٚخ ٔسعبنخ ٔأْذاف قغً

 -انكهٛخ، ٔكزنك ٔؽذح ررٕٚى األداء ٔضًبٌ انغٕدح، ٔرنك فًٛب ٚهٗ :

 

 -رؤيت القسم : -أوال 

أَٛكٌٕ انرغى يشكضانهزفٕقفًٛغبنُٛٓذعخاإلنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالد ٔانجؾضبنعهًٙ ٔخذيخانًغزًع. 

كًبٚزطهعبنرغًانٛزٕفٛشيغزٕٚزعهًٛٛعبنٕرؾفٛضانطفثعهٛبالَخشاطفٛأَشطخثؾضٛخٔرطٕٚشٚخٔرذسٚجٛخرار

نكزشَٔٛبرٕاالرصبالرٕيزصهخثبنًغزًعٕرؾغُُٕعٛخانؾٛبح،ٔفىزخشٚغًُٓذعُٛزٔىكفبءحعبنٛخفًٛغبنٛبإل

يٛضُٚعهىبنًغزٕىبنًؾهىٕاإلقهًٛٙ،ٔصسعفًٛٓبالَزًبءنٕطًُٕٓأيزٓى،ٔؽضًٓعهٛخذيخْزاانٕطُْٕزْبأل

 يخ.

 -رسبلت القسم : -ثبنيب 

 ُْذعررخ رخصصررٙ فررٙ انعرربنًٙ انزكُٕنررٕعٙ نزطررٕسا يٕاكجررخا عهررٙ قرربدس يزًٛررض ئعررذادخشٚظ

 انًغزًررع خذيررخ فررٙ رغرربْى رطجٛرٛررخ ٔ عهًٛررخ أثؾرربس ئعررشاء ،ًٔٚكُررّ االرصرربالد ٔ اإلنكزشَٔٛرربد

 .ْٕرنكعُطشٚرزٓٛئخانظشٔفبنًُبعجخألعضبءْٛئخانزذسٚغٕيعبًَٕٔٛٓانطفة اؽزٛبعبد ٔرهجٛخ

 :ٚغعىبنجشَبيغانىخهرجٛئخرعهًٛٛخٔثؾضٛخعبرثخنهطهجخانًزًٛضُٚعُطشٚق

 .غىرشغٛعأعضبءْٛئخرذسٚغٕانٓٛئخيعبَٔخٔاإلداسُٕٚٛانفُُٛٛعهىبعزًشاسٚخانعطبءثبنر-

 .رطٕٚشانًعبيهٕانزؾغُٛبنًغزًشفىبإليكبَبربنزعهًٛٛخٔانجؾضٛخ-

 .ئربؽخانًصبدسانًعشفٛخنهؾصٕنعهىأؽذصبنًغزغذاربنعهًٛخفًٛغبالنزخصص-

 .رذثٛشيصبدسانذعًبنزًٛٛكُبنؾصٕنعهٛٓبيُبنغٓبربنًخزهفخ-

 .رؾذٚضفئؾخانجشَبيغبنذساعٛخنًٕاكجخانزطٕسانعهًٕٛانزرُٛجًبٚإْفنخشٚغفؽزٛبعبرغٕقبنعًم-

 .يعبَٔخانخشٚغُٛفٛبنؾصٕنعهىفشصًُبعجخنهعًهٕانذساعخيعبعزًشاسٚخانزٕاصهًعٓى-

 .انعًهعهىاكغبثبنخشٚغُٛبنًٓبساربنؾٛبرٛخانزٛزإْهًٓهزؾًهًغئٕنٛبرًٓفىبنًغزًعجعذانزخشط-



 ىكفبءحعبنٛخفٛبإلنكزشَٔٛبرٕاالرصبالدرخشٚغًُٓذعُٛزٔ-

 نًغزًعٛخرفعٛهذٔسركُٕنٕعٛبانًعهٕيبرفٛبألَشطخانزعهًٛٛخٔانجؾضٛخٔاإلداسٚخٔانخذيخا-

 -أهذاف القسم : -ثبلثب 

ٚكغججشَبيغُٓذعخاإلنكزشَٔٛبرٕاالرصبالربنكٓشثٛخيُٓذعٛبنًغزرجفنًعشفخانُظشٚخانًُبعجخٔانًٓ

 :اساربنزرُٛخنفعزغبثخنًزطهجبربنغٕقبنًُٓٛخ،ٔٚٓذفبنجشَبيغانٗ

-

رأْٛفنطهجخنٛكَٕٕاقبدسُٚعهىفًٓطشقزصًًٕٛدساعخٔرؾهٛفنُظًفٛزخصصُٓذعخاإلنكزشَٔٛب 

 رٕاالرصبالد

 ًٛضنهطهجخررذًًٚغزٕىزعهًًٛٛز -

 رٕفٛشفشصغٛذحألعضبءْٛئخانزذسٚغههعًهفًٛغبالنجؾضبنعهًٙ -

 انزشغٛععهىبنزطٕٚشانًغزًشنهطبقبربإلَغبَٛخ -

 انزخطٛطهزطٕٚشانجُٛخانزؾزٛخٔاإليكبَٛبربنًبدٚخ -

 رطٕٚشأدٔارزكُٕنٕعٛبانًعهٕيبرجبنرغًهذعًًخزهفبألَشطخ -

 رٕفٛشرًٕٚهًُبعجٕيغزًش -

 خرطٕٚشآنٛبرههعشضٕانشفبفٛ -

 اعزٓذافبالعزًبدعهىبنًغزٕىبنًؾهٙ.  -

 شئىن التعليم والطالة:

 اإلَغبصاد :  -أ 

  خطررخ 0202-0202خفل انعرربو انغرربيعٙ ُْذعخاإلنكزشَٔٛبرٕاالرصرربالرنررذ أرررى قغررى

 انزذسٚظ نًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط فٗ عًٛع يٕاد انرغى انًخزهفخ.

  انفصررم انذساعررٗ األٔل أٔ رًررذ أعًرربل اإليزؾبَرربد ٔانُزرربئظ نًرررشاد انرغررى عررٕاء

انفصم انذساعٙ انضبَٗ فرٙ انًٕاعٛرذ انًررشسح يرٍ انكهٛرخ ٔثصرٕسح يًزربصح ٔنرى ٚكرٍ 

 ُْبك أ٘ شكٕ٘ طفثٛخ يٍ يرشساد انرغى فٙ انفصهٍٛ انذساعٍٛٛ .

  ٙكًرررب ررررى اإلشرررشاف عهرررٙ يشرررشٔعبد انزخرررشط نطرررفة يشؽهرررخ انجكررربنٕسٕٚط فررر

ك انًششٔعبد فرٙ األعرجٕت األٔل يرٍ رخصصبد انرغى انًخزهفخ . كًب رى يُبقشخ ره

 و 0202شٓش ٕٚنٕٛ 

  شبسك انرغى فٙ ئعذاد انفئؾخ انذساعٛخ انغذٚذح نًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط ٔانغبس٘ ؽبنٛب

 اإلَزٓبء يُٓب فٙ ئداسح انكهٛخ .

   عبعذ انرغى فرٙ رؾرذٚش يكزجرخ انكهٛرخ ثشرشاء أؽرذس انًشاعرع انعهًٛرخ فرٙ انًغربالد

 انعهًٛخ انًخزهفخ ثبنرغى.

 -انًعٕقبد ٔاالؽزٛبعبد: -ة



  انرغررى فررٙ اؽزٛرربط شررذٚذ إلَشرربء يعبيررم يزخصصررخ يضررم يعًررم انزطجٛررربد انزررشدداد

انعبنٛخ يغبل انكزشَٔٛبد ٔيغبل انًٛكشٔٔٚف ٔكزنك يعًم ارصربالد ضرٕئٛخ  نكرٙ 

 ٚغبعذ عهٙ رًُٛخ انرذساد انزطجٛرٛخ ٔسفع يٓبساد نهطفة.

 د أسثعررخ يذسعررٍٛ يًررب ٚرهررم يررٍ كفرربءرٓى انرغررى فررٙ اؽزٛرربط شررذٚذ نبررشف يكبرررت نعررذ

 ٔٚعٕد ثبنغهت عهٙ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ .

 شئىن الذراسبث العليب والبحىث:

 اإلَغبصاد :  -أ

  ٙ0202نررررذ أررررى قغرررى ُْذعرررخ االنكزشَٔٛررربد ٔاالرصررربالد خرررفل انعررربو انغررربيع-

 –دساعبد رًٓٛذٚرخ  –خطخ انزذسٚظ نًشؽهخ انذسعبد انعهٛب انًخزهفخ ) دثهٕو 0202

 دكزٕساح (.–يبعغزٛش 

  ًَٙذ أعًبل االيزؾبَربد ٔانُزربئظ نًررشساد انذسعربد انعهٛرب ثبنرغرى نهفصرم انذساعر

األٔل ٔفٙ انفصم انذساعٙ انضبَٙ فٙ انًٕاعٛذ انًرشسح ثبنكهٛخ ٔثصٕسح يًزبصح ٔنى 

 ٚكٍ ُْبك أ٘ شكٕ٘ طفثٛخ يٍ يرشساد انرغى فٙ انفصهٍٛ انذساعٍٛٛ.

  انزررذسٚظ ثبنرغررى فررٙ انُشررش انًؾهررٙ ٔانررذٔنٙ عررٍ طشٚررق َشررش شرربسك اعضرربء ْٛئررخ

 انعذٚذ يٍ األثؾبس فٙ انًإرًشاد ٔانًغفد انعهًّٛ انًزًٛضِ.

  و. ايرم اشرشف  يُٓذعرٍٛ ) و. اؽًرذ عرَٕٗ اؽًرذ   2نعرذد يُؼ دسعرخ انًبعغرزٛش  ،

فزؾررٗ ،  و . اعررًبء اعرربيخ ؽهًررٗ . و. صررفبء اثررشاْٛى عجررذانشؽًٍ . و أؽًررذ ْٔجررخ 

 (عجذهللا

 يُؼ دسعخ انذثهٕو )ُْذعخ االرصبالد( نهًُٓذط ؽغٍ يإيٍ ؽغٍ يؾًذ 

  يُٓذعخ  0يعٛذاد  ٔعذد  2يعٛذ ٔ 0رغغٛم نذسعخ انذكزٕساح ) عذد 

  طبنت      7نعذد    رشكٛم نغُخ إليزؾبٌ انشبيم 

 فٙ يشؽهخ انذساعبد انزًٓٛذٚرخ رغغٛم عذد يٍ انطفة نذسعخ انزًٓٛذ٘ ٔانذثهٕيبد 

  .بنتط 42انعذد 

  23.73طبنررت ٔكبَررذ َغررجخ انُغرربػ    29( 0202ؽضررش ايزؾرربٌ انزًٓٛررذٖ )ُٚرربٚش   

 % 

  ٕٚ17.07طبنررت ٔكبَررذ َغررجخ انُغرربػ    20( 0202ؽضررش ايزؾرربٌ انزًٓٛررذٖ )يررب   

% 

  62.5طبنررت ٔكبَررذ َغررجخ انُغرربػ    04( 0202ؽضررش ايزؾرربٌ انًبعغررزٛش )ُٚرربٚش   

% 

  ٕٚ54.5طبنت ٔكبَذ َغجخ انُغبػ    22( 0202ؽضش ايزؾبٌ انًبعغزٛش )يب   % 

  100طبنت ٔكبَذ َغجخ انُغبػ    1( 0202ؽضش ايزؾبٌ انذكزٕساح  )ُٚبٚش   % 

  66.67طبنت ٔكبَذ َغجخ انُغبػ    3( 0202ؽضش ايزؾبٌ انذثهٕو   )ُٚبٚش   % 



  ٕٚطبنت ٔكبَذ َغجخ انُغبػ    2( 0202ؽضش ايزؾبٌ انذثهٕو   )يبzero   % 

(   0202ذد انًرشساد انزٗ رى رذسٚغٓب نهذساعبد انعهٛب ثبنرغرى )ُٚربٚش : ع0يفؽظخ 

يررشس  3  -يرشس يبعغرزٛش  03 –يرشساد رًٓٛذٖ يبعغزٛش  9 –يرشساد دثهٕو  7

 يرشس 30دكزٕساح ::     يغًٕت انًرشساد   

(   0202: عذد انًرشساد انزٗ رى رذسٚغٓب نهذساعبد انعهٛرب ثبنرغرى )يربٕٚ 0يفؽظخ 

يررشس  -  -يررشس يبعغرزٛش  02 –يرشساد رًٓٛذٖ يبعغزٛش  9 –ساد دثهٕو يرش 8

 يرشس 07دكزٕساح ::     يغًٕت انًرشساد   

 

 -انًعٕقبد ٔاالؽزٛبعبد: -ة 

  انرغررى فررٙ اؽزٛرربط شررذٚذ إلَشرربء يعبيررم يزخصصررخ يضررم يعًررم انزطجٛررربد انزررشدداد

صبالد ضٕئٛخ عبنٗ انعبنٛخ  يغبل انكزشَٔٛبد ٔيغبل انًٛكشٔٔٚف ٔكزنك يعًم ار

انًغزٕٖ  نكٙ ٚغبعذ عهٙ رًُٛخ انرذساد انزطجٛرٛخ ٔسفع يٓبساد طرفة انذساعربد 

 انعهٛب.

  نهذساعبد انعهٛب يغٓض ثبنذرب شٕ.خبصخ انرغى فٙ اؽزٛبط شذٚذ نربعخ يؾبضشاد 

 شئىن أعضبء هيئت التذريس:

  ٍٛٛاألعرزبر ثبنرغرى سئٛغرب نًغهرظ قغرى ُْذعرخ  عجذانؾًٛذ عجذانًُعى شرعفٌ أ.د/  رع

 االنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالد 

  يعٛذٍٚ عذد. 3رعٍٛٛ عذد 

 شئىن خذمت المجتمع:

  شبسك عضٕ ْٛئرخ ررذسٚظ يرٍ انرغرى فرٗ عًرم َظربو يشاقجرخ نًجُرٗ دٚرٕاٌ يؾبفظرخ

 انششقٛخ

  شبسك عضٕ ْٛئخ رذسٚظ يٍ انرغى فٗ عًم عرُزشال يؾهرٗ نًجُرٗ  دٚرٕاٌ يؾبفظرخ

 انششقٛخ

 شبسك عضٕ ْٛئخ رذسٚظ ثبنرغى ثبخزجبس َظبو انزبيٍٛ االنكزشَٔٗ نجٕاثبد انغبيعخ 

  شررربسك عضرررٕ ْٛئرررخ انزرررذسٚظ ثبنرغرررى ثعًرررم ررشٚرررش فُرررٗ نُظررربو انصرررٕرٛبد ثربعرررخ

 .انًُزذٚبد 

 شئىن الجىدة:

  يشاععررخ يرررشساد ٔثررشايظ انرغررى ثًعبَٔررخ أ.د/ فزؾررٗ انغررذ عجذانغررًٛع  سئررٛظ قغررى

 ذعخ االنكزشَٔٛخ ثًُٕف عبيعخ انًُٕفٛخ.االرصبالد ثكهٛخ انُٓ

 رأكٛذ انرغى عهٙ رجُٙ انًعبٚٛش انرٛبعٛخ األكبدًٚٛخ نزٕصٛف ثشايظ انرغى 



  ِؽصرررٕل ثعرررء أعضررربء انزرررذسٚظ ثبنرغرررى عهرررٗ دٔساد خبصرررخ ثأعًررربل انغرررٕد

 ّٛ الَٓبء انزرشٚش انزارٙ نهكهّٛٔاالشزشاك فٙ ٔؽذح انغٕدِ عهٗ يغزٕٖ انكه

 الخبتمت :

 االنكزشَٔٛبد ٔاالرصبالد ٚعبَٙ أشذ انًعبَبح يٍ: قغى ُْذعخ

 )انرغى فٙ اؽزٛبط شذٚذ إلداسٍٚٛ )عكشربسٚخ 

 .انرغى فٙ اؽزٛبط شذٚذيُٓذعٍٛ ٔفٍُٛٛ عهٙ قذسح عبنٛخ نًعبيم انرغى 

  ٍٛعررذو ٔعررٕد ؽغررشاد خبصررخ أٔ أيرربكٍ يُبعررجخ أٔ أصرربس يُبعررت نعررذد عررزخ يذسعرر

 ثبنرغى.

  ٔانزصٕٚش ثبنرغى.عذو ٔعٕد ئيكبَٛبد نهطجبعخ 

 .عٕء ؽبنخ األصبس فٙ انؾغشح انخبصخ ثًعبَٔٙ ْٛئخ انزذسٚظ 

رئيس مجلس قسم هنذست االلكترونيبث 

 واالتصبالث

                                                       

 أ.د/ عبذ الحميذ عبذالمنعم شعببن

 



 الويبههندسة قسن ( 01)

 هقدهة:

هيتتدرللي   المنتتتلت الم  يتت  ل تت ل  بدراستت  لتيليتت   الميتت و لالمنتتتلت الم  يتت هندستت  تهتتت   
الميتت و لالمنتتتلت الم  يتت   لتت  . ليهتتدت تصصتتد هندستت  تصتتمي  لتتتتوي  لصتتي ن  هتت و المنتتتلت

 التتتتتويلي بوتتتري ديتتت دة  تنفي المنتتتتلت الهيدرللي يتتت  المصتلفتتت عل  تصتتتمي  ل تصتتتريه مهنتتتد   تتت در 
 .المنتلتف  ه و  األداءلتقلي  الل ت لالت لف  مع رفع مستلي 

لعلل  الي سب لالعلل  التطبيقي  لتم ن ليجمع ف  دراس  التصصد بين العلل  الهندسي  
لالصدميتتتت  بمستتتتتلي ته   الم  يتتتت متتتتن  دارة المتتتتترلع ت  الميتتتت و لالمنتتتتتلت الم  يتتتت هندستتتت  مهندستتتت  

 .المنتلت الم  ي  لمت ريع الرى لالصرت لالملان  لالمالي  الداصلي  المصتلف  لالت  تتم 
 

 رسالة القسم وأهدافه:

أن يستت ه  فتتت  تصتتريه طتتتالب متت هلين لتتتديه  الميتت و لالمنتتتتلت الم  يهتتهندستتت  رستت ل   ستت  
ييتترد علتت  تدليتتد  لتت االتتتعل  التتدا   ل ، لالمقتتدرة علتت  متتت ريع الميتت و المصتلفتت  القتتدرة للعمتت  فتت  

للتميتد فت  العمليت  التعليميت  لالبي يت   المن ستب، لتتلفير المنت   تالقست  ب  فت  المصت در لالمتطلبت 
 لصدم  المجتمع

  



 أهداف القسم:

ف  ج معتتتت  الد تتتت ديد  لتتتت   عتتتتداد  تتتتلادر متتتتن الميتتتت و لالمنتتتتتلت المتتتت  يههندستتتت  يهتتتدت  سم
مع األنظم  المتطلرة لالت  تدداد تعقيتدا بتطتلر الت نلللجيت  لديت دة الصريجين   درين عل  التف ع  

المتتتدصالت لدين مي يتتت  المتويتتترات لالتتتت  تتتت  ر بتتتت   فعوتتت   علتتت  مداء المنظلمتتت ت ليتتتت   لتتت  متتتن 
لاإلداري   لالتطبيقي  صال  االهتم   ب لبني  األس سي  للري ضي ت لالعلل  اإلنس ني  لالعلل  الهندسي 

اآللتت  لتصتتريه مهنتتد  يجمتتع بتين القتتدرة العلميتت  األ  ديميتت  لالمهتت رات الفنيتت  التتت   لعلتل  الي ستتب
دارة لتصتمي  يلتل  هندستي  للمنظلمت ت المعقتدة فت   متت ريع المنتتلت تم ن  متن تطتلير لتنفيت  لار

قت درا علت  الميت و لالمنتتلت الم  يههندست  . ليهدت  ل  من ي تلن صتريه تصصتد الم  ي  المصتلف 
:- 

 عاعٛاخ ُْذعّ انًٛاِ ٔانًُشآخ انًائّٛ فٙ انٕالع انعًهٗ.تطثٛك أ -1

 انتعثٛش عٍ انًشاكم تانتماسٚش انفُٛح ٔانصٛاغح انشفٕٚح ٔانًٓاساخ االحتشافٛح. -2

تصًٛى ٔتحغٍٛ ٔإداسج ٔصٛاَّ انًُشآخ انًائّٛ انًختهفّ ٔكزنك انتفاعم يع انًشكالخ  -3

 انًغتحذثّ.

 سٚة فٙ يجال ُْذعّ انًٛاِ ٔانًُشآخ انًائّٛ.االستثاط ٔانتعهٛى انذائى ٔيٕاصهح انتذ -4
 اإل

 الخطة السنوية للقسم:

  ل تهدت الصط  السنلي  للقس  

   لضتتع الصطتت  التدريستتي  للقستت  طبقتت  للتصصتتد التتد يد ل تت  عضتتل هي تت  تتتدري  لميللتت
 البي ي  من اج  تيسين لتجليد العملي  التعليمي  

 اجت  تيقيتد مهتدات القست  التدريستي  لااللتتدا   القي   ب لعملي  التعليمي  عل  م م  لجت  متن
 ب لال ي  الداصلي  لل لي 

    مت بع  الطالب المتع رين من صال  الس ع ت الم تبي 

  مص طب   دارة ال لي  من اج  تيديث المع م  لدي دة عدد األجهدة 

 التدري  ل مت بع  طالب الدراس ت العلي  المسجلين لدرجت  الم جستير لالد تلراو 

 إلترات عل  مت ريع التصرج لطالب الب  للريل  ا 

   مت بع  التدريب الميدان  لطالب الفر   االعدادي  لال  ني  ل ال  ل 



  اإلترات عل  رس    طالب الدراس ت العلي 

 

 

 أعضبء هيئة الحدريس وهعبونيهن:

 الدرجة اسن العضى/الوعبوى م
 عدد سبعبت الحدريس للعضى/الوعبوى

ثبنيفصل  فصل أول  

 22 32 أعتار يجذٖ حغٍ يٕافٗ 1

 22 22 اعتار اعايّ عٛذ ٔحٛذ انذٍٚ يحًذ 2

 22 22 اعتار انصادق يُصٕس خهٛم ْٛكم 3

 22 31 اعتار جًال يحًذ يصطفٗ 4

 22 33 اعتار يحًذ َجٛة عثذهللا عانى 5

 22 35 اعتار اعايّ خٛشٖ صانح اتشاْٛى 6

 22 24 اعتار  عثذانشحٛى عثذانحًٛذ اتشاْٛى 2

 33 22 اعتار يغاعذ  أًٍٚ صثشٖ اتشاْٛى كشٚى 2

 33 22 اعتار يغاعذ يحًذ احًذ حغٍ َصش َصاس 9

 33 24 اعتار يغاعذ يٓا سشاد فًٓٗ يحًذ انضٔالتٗ 13

 36 24 يذسط اياَٗ عثذانْٕاب احًذ حثٛة 11

 36 32 يذسط اًٚاٌ عهٗ حغٍٛ عهٗ انُخٛهٗ 12

 36 35 يذسط عثذانهطٛف انُشاسٔالء َٕٚظ  13

 36 36 يذسط ْاَٗ فشحاخ عثذانحًٛذ عطّٛ 14

 44 43 يذسط يغاعذ يحًذ احًذ يحًذ عٕض 14

 44 43 يذسط يغاعذ يحًٕد طّ عثانًجٛذ غُٛى  16

 44 43 يذسط يغاعذ حاصو يحًذ انذٚة 12



 الدرجة اسن العضى/الوعبوى م
 عدد سبعبت الحدريس للعضى/الوعبوى

ثبنيفصل  فصل أول  

 44 43 يذسط يغاعذ انغٛذ يختاس يحًذ سيضاٌ 12

 44 43 يذسط يغاعذ اعًاعٛماعًاعٛم فتحٗ  19

 44 43 يذسط يغاعذ اعًاعٛم عثذانعاطٗ يحًذ 23

 44 43 يعٛذ اتشاْٛى عثانعضٚض عثذانًطهة 21

 44 43 يعٛذ ٚاعش انغٛذ شعثاٌ 22

 44 43 يعٛذ احًذ عثانخانك يصطفٗ  23

 44 43 يعٛذ انغٛذ يحًذ انشحاخ  24

 44 43 يعٛذ اعالو انغٛذ يحًذ انتٓايٙ 25

 44 - يعٛذ انغٛذ انغٛذ ٕٚعف انمًحأ٘ 26

 

َجببذ أٌ انعببةء انتذسٚغببٙ ءعضبباء ْٛدببح انتببذسٚظ انعببةء انتذسٚغببٙ ءعضبباء ْٛدببح انتببذسٚظ  

 يع عذد انغاعاخ(:يُاعة 

 

 السيونبرات الحي جوث ببلقسن:

 

  ت  عم  سمين رات ب لقس  للطالب المت لين للجن  الي   لالمن  ت  لدرج  الد تلراو
 ب لقس 

  ت  عم  مي ضرو ليلق  نق ش بيث لألست ا  الد تلر/ ميمد به ء سعد يل  ت  ير سد
 األلفي  عل  األيتي ج ت الم  ي  ف  مصر 

 

 انجبزات القسن: 

  التدا     عضل بأي   تلاجدو ب لقس  طبق  للصط  المعلن  للقس 

   مس عدة الطالب المتع رين ب لقس 



    دراسي لجلد المرتد األ  ديم  ل   فر 

  لجلد المرتد األ  ديم  لطالب الدراس ت العلي 

  عم  الملاصف ت ل   مقرر تدريس  ب لقس 

  عم  تقرير ل   مقرر تدريس  ب لقس 

  عم  تقرير البرن مه للقس 

  عم  الملاصف ت لالتقرير ل   مقرر بمريل  الدراس ت العلي 

  الب  للريل  لالدراس ت  عم  مصفلف  المصرج ت التعليمي  للبرن مه لللمقررات لمريل
 العلي 

  ص رج  للمريل  الج معي  األلل المراجع للتقرير لجلد 

  ص رج  لبرامه الدراس ت العلي المراجع للتقرير لجلد 

 مس عدة طالب الفر   الرابع  ف  اصتي رالتر  ت لعم  مت ريع التصرج 

 ج ن الي   لالمن  ت  االنته ء من  الث رس    د تلراو للطالب المسجلين ب لقس  لتيديد ل
 له  لتمت المن  ت  لالمنح

   االنته ء من رس لتين م جستير للطالب المسجلين لتيديد لج ن الي   لالمن  ت  له
 لتمت المن  ت  لالمنح

  ( د تلراو ب لتع لن مع  س  هندس  البي   لت  تيديد لجن  الي    1االنته ء من عدد )
  س  هندس  البي  لالمن  ت  لتمت المن  ت  لالمنح من 

   لصل  نسب  االنج د لرس    الد تلراو للطالب   ألت 

 % 99ميمد ايمد علي         م  ر من   -1

 %99ميملد ط  غني             م  ر من   -2

 %89اسم عي  فتي              م  ر من   -3

 %79اسم عي  عب لع ط          م  ر من   -4

 %89مرلو ت هين                م  ر من   -5

 %89تيرين عبدالعديد سم      م  ر من   -6

   لصل  نسب  االنج د لرس    الم جستير للطالب   ألت 

 %69م  ر من      س رو  ايمد يلم  -1

 %69م  ر من           اسال  الته م       -2

 %89م  ر من           السيد التي ت      -3



 %99م  ر من           ي سر تعب ن        -4

 %99م  ر من     ابراهي  عب لعديد   -5

 %99م  ر من           ايمد عبدالص لد    -6

 %59م  ر من   عبير ايمد عبدالون  -7

 

 الحىجهبت الوسحقبلية للقسن للعبم الجبهعي القبدم: 

  السع  لتطلير المع م  الملجلدو ب لقس. 

  تلفير البرامه الج هدة المطللب  لالضرلري  للقس. 

    الستتع  لعمتت  متتت ريع تصتترج متتتتر   لطتتالب القستت  متتع األ ستت   األصتترى بقستت  الهندستت

 المدني 

  االلتدا  ب ليل  العلم  للقس  لمن  ت  مت    الطالب لغيره  ف  ه ا اليل 

  السع  للجلد الممتين الص رج  لمقررات القس  العملي  لالتفهي 
 



 القىٌ واالالث الكهسبيتهٌدظت قعن ( 9)

 ة القسم :أوش
  مىر الدزاطت بلظم الهىدطت الىهسبائُت بدأثخُث 8988كظم هىدطت اللىي والاالث الىهسبُت عام  أوش

ج أٌو دفعت فى العام الدزاس ى الجامعى   و 8989عام   .8991/8991جم جخٍس

 
 رؤية القسم : 

ت والعسبُت ًخطلع اللظم الى ان ًصبذ اخد  الاكظام اإلاخميزة بين اكظام هىدطت اللىي والاالث الىهسبُت فى الجامعاث اإلاصٍس

صبذ كظما معخمدا ومشهىد له بما ًلدمه مً اطدثماز للمظخلبل فى الخعلُم والبدث العلمى والخىمُت اإلاجخمعُت . والعاإلاُت ٍو

س اليادز العلمي وؤلادازي لخدلُم أهداف اللظم وامً خالٌ  ألاكظام اإلاىاظسة له بين ظهاز الدوز الفعاٌ واإلاخميز لللظم جطٍى

س مياهت  للىصل الى وذلً و الدولى باليلُاث ألاخسي على اإلاظخىي اإلادلى والاكلُمى اإلاظخىي العالمي باإلطافت إلى جدظين وجطٍى

 .اللظم في خدمت اإلاجخمع والبِئه مً خالٌ جىطُع الخدماث اإلالدمت للمجخمع ومعالجت مشاوله

 
 رسالة القسم:

 ً ج مهىدطين مخميًز ت زائدة ويهدف الى جخٍس كظم هىدطت اللىي والاالث الىهسبُت ًلدم حعلُما مخميزا وبدىر اوادًمُت وجىمٍى

لديهم اللدزة على العمل والابداع والابخياز واإلاىافظت فى طىق العمل اإلادلى والعسبى والعالمى فى جخصص هىدطت اللىي 

م  خم ذلً عً طٍس جىفير الامياهُاث العلمُت للنهىض باإلاظخىي الخعلُمى واإلاهازي للطالب فى مسخلتى والاالث الىهسبُت ٍو

ىض والدزاطاث العلُا   .ليى جمىنهم مً خل مشىالث مجخمعهم فى مجالهىدطت اللىي وآلاالث الىهسبائُت. البيالٍس

 إلاىاحهت الخددًاث الىاججت دهخىزاه ( إعد –ماحظخير  –هما يهدف اللظم الى إعداد طالب الدزاطاث العلُا ) دبلىم 
ً
 وامال

ً
ادا

عت فى مجاالث هىدطت   .الىهسبائُتاللىي والاالث عً الخطىزاث الظَس

س الُاجت الفاعلت وخل مشاولت, واإلاظاهمت الاًجابُت مً احل الخىمُت  والعمل على جىمُت البِئت وخدمت اإلاجخمع وجطٍى

 .و الظخدامت اإلاظخلبلُت

 
 أهداف الدراسة بالقسم:

ج  يهدف م جخٍس اللظم إلى اإلاظاهمت في جلبُت اخخُاحاث اإلاجخمع مً مهىدس ى اللىي وآلاالث الىهسبُت و ذلً عً طٍس

مهىدطين مصودًً بأطع العلىم ألاطاطُت والخطبُلُت واإلاهازاث العملُت طبلا للمعاًير الدولُت ومخطلباث اإلاشسوعاث مً 

ما  إلىيلُت باللظم والتى جخىافم مع ألاهداف العامت لل تهدف الدزاطتخالٌ جلدًم بسامج حعلُمُت مخميزة ذاث حىدة عالُت. 

 : ًلي

جين مخخصصين في مجاٌ  .8 وذلً بهدف  العملُتوالخطبُلاث الخلىُت  هيظت اللىي والاالث الىهسبُتإعداد خٍس

ه مع الالتزام بمعاًير  أوادًمُُعالُىملدزةذهىُتمظخىي  و جصوٍد اإلاجخمع بما ًدخاحه مً مهىدطين ذ جدلُلُه وابخياٍز

 .طلىن وأخالكُاث مهىت الهىدطت 

 .والخطبُلُت مً احل الخىمُت هيظت اللىي والاالث الىهسبُتمجاٌ مجاٌ  فياللُام بالدزاطاث والبدىر  .2

س آلُاجه خزفاهُو العمل على جىمُت البِئت وخدمت اإلاجخمع  .1 زطت وخل مشىالجه مً خالٌ اإلاما الفاعلتت وجطٍى

 مهىت.لاإلاظئىلت ل

 .و اإلاظخدامتاإلاظخلبلُت  الخىمُتالخخطُط مً احل  ؤلاًجابُتفياإلاظاهمت  .1

الاهخساط الىاجح في مهً جلع طمً مجمىعت واطعت مً اإلاجاالث الهىدطُت الىهسبائُت أو الالىتروهُت )ًدظب  .5

 . و الحيىمى الخخصص( لخدمت اخخُاحاث ول مً اللطاعين الخاص والعام

س اإلانهي اإلاظخمس, والظعي لالطخغالٌ فسص الخعلم اإلاخاخت بما في ذلً الدزاطاث العلُا, الاهخسا .6 ط في أوشطت الخطٍى

 والخىُف والخأكلم مع الخغيراث في بِئت العمل.

 



 الىاجبات املىىط بها قسم هىدسة القىي و الاالت الكهزبية:
س اإلاظخمس للبرامج الخعلُمُت والدزاطاث والبدىر العلمُت  .8  هيظت اللىي والاالث الىهسبُتمجاٌ  فيالخطٍى

 بها . اإلاسجبطتوالخطبُلاث 

ص دوز الجامعت مً خالٌ الهىدطت الىهسبائُت )جخصص اللىي الىهسبائُت ( في مجاٌ الدزاطاث وألابدار. .2  حعٍص

ت في مجاٌ ال .1 ٍس هىدطت الىهسبائُت, مع الترهيز على اللىي الىهسبائُت وجخصصاتها إحساء دزاطاث وبدىر جطٍى

 الدكُلت وما ًخعلم بها مً بدىر ودزاطاث.

ع وجلدًم اإلاداطساث لطلبت الجامعت في الخخصصاث اإلاخعللت بالهىدطت الىهسبائُت وجطبُلاتها  .1 اإلاظاهمت في جدَز

 مع الترهيز على مىاد اللىي و الاالث الىهسبائُت.

ت والخدلُلُت والحظابُت للجىاهب اإلاخخلفت مً ألابدار والدزاطاث واإلاشخملت اإلاض ي كدم .5 س ألاطع الىظٍس ا في جطٍى

اث اإلاىزىكُت  م اإلاىطلي واإلاخيامل آلزاز وجبعاث اهدداز واهدظاز مظخٍى على أطالُب خدًثت وطسق مظخجدة للخلٍى

 وجدوي الجىدة وغُاب ألامىُت لشبياث الىلل والخىشَع.

 

علمية التي يمىحها القسمالدرجات ال  

 ًمىذ كظم هىدطت اللىي والاالث الىهسبُت بيلُت الهىدطت الدزحاث الخالُت:

ع هىدطت اللىي والاالث الىهسبُت. (8  بيالىزٍَى

 دبلىم الدزاطاث العلُا. (2

 دبلىم الدزاطاث اإلاهىُه . (1

 الهىدطت. في دزحتاإلااحظخير (1

 العلىمالهىدطیت. في دزحتاإلااحظخير (5

 في هىدطت اللىي والاالث الىهسبُت. دهخىزاة الفلظفت (5

 

 هظام الدراسة

جيىن الدزاطت بىظام الفصلين الدزاطُين ـ  وجيىن مدة الدزاطت لىُل دزحت  -مزحلة البكالىربىس 

البيالىزٍىض خمع طىىاث دزاطُت مىشعت على عشسة فصٌى دزاطُت . وجبدأ الدزاطت بظىت إعدادًت عامت 

 دزاطُت جخصصُت.لجمُع الطالب جليها أزبع طىىاث 

 جلابلها طاعت التي الظاعت اإلاعخمدة. الظاعاث بىظام الدزاطت فى الدزاطاث العلُا جيىن  -الدراسات العليا 

 الىاخد الدزاس ي الفصل أطبىع في ول العملیت الخمازیً مً طاعخين ألاكل على أو للمداطساث واخدة جدزیظیت

 

 هطاق املقزرات و البحىث و الدراسات للقسم
 لشمىلُت وظُفت مهىدض اللىي وآلاالث الىهسبُت فلد صممذ الخطت الدزاطُت إلاهىدض اللىي وآلاالث الىهسبُت 

ً
وهظسا

ًدخل في هطاق كظم هىدطت اللىي والاالث الىهسبُت . لخدلم هره الشمىلُت وإلعطاء الطالب اللدز اليافى واإلاىاطب واإلاخىاشن 

 صاث العلمُه ألاجُه:اإلالسزاث و البدىر و الدزاطاث فى الخخص  

هلل وجىشَع  جىلُد و  - الخىىىلىحُا الىهسبائُت - مىاد ههسبُت - ىهسبُتالخخبازاث ألا  -الدوائس الىهسبُت -أطع الهىدطت الىهسبُت 

الخخطُط فى الشبياث  - الىهسبُتلىي واكخصـادًاث الجخطُط و جدلُل و جصمُم و  -الىهسبُت  /الطاكتاللىي و أطخخدام 

اث و جصمُماث و أطخخداماث و أكخصادًاث الاالث الىهسبُت  -الىهسبُت  ل الطاكت  -هظٍس ت العامت لآلالث  - هظم وجدٍى الىظٍس

 آلاليجلىُاث الخدىم  السكميالخدىم  -هظم الخدىم الرهُت  -الىتروهُاث اللىي و الخدىم فى هظم اللىي الىهسبُت  - الىهسبُت

هظم و أمثلت وزىكُت  - جدلُل هظم الىتروهُاث اللىي  - دًىامُيا الىظم الىهسبُت -ت هظم الخدىم واإلاساكب -ألاهظمت همرحت  –

 -هظم وشبياث اللىي الىهسبائُت الىكاًت و الحماًت فى  - جطبُلاث الىتروهُاث اللىي فى الاغساض الصىاعُه - اللىي الىهسبُت

و  أحهصة وكُاطاث ههسبُتالجهد العالى و  -و اإلاغىاطِظُت  هسبُتالى اإلاجاالث - خُاز اإلاتردد والخُاز اإلاظخمس الدائسة لل كطع هىدطت



مصادز الطاكت الجدًدة و اإلاخجددة و جطبُلاتها  - الدظُير الىهسبيو  آالث الجـــس  - - الترهُباث الىهسبُت فى اإلاباوى –مغىاطِظُت 

جطبُلاث هظم و  - الحاطب في الهىدطت الىهسبائُتجطبُلاث   - الىهسبُت و الاالث اإلاعالج الدكُم وجطبُلاجه فى هظم اللىي  -

 . الىهسبُتلىي و الاالث الأطالُب الحظاباث الىاعمت و الرواء ألاصطىاعى فى 

 

 :البكالىيىيساملخزجات التعليمية املستهدفة لبرهامج و ألاهداف العامة 

ج   هىدطت اللىي وآلاالث الىهسبُت ًجب أن ًيىن كادزا على:كظم خٍس

o  اإلاعازف اإلاخخصصت التي اهدظبها في ممازطخه اإلاهىُتجطبُم 

o جددًد اإلاشىالث اإلاهىُت واكتراح خلىال لها 

o إجلان اإلاهازاث اإلاهىُت واطخخدام الىطائل الخىىىلىحُت اإلاىاطبت في ممازطخه اإلاهىُت 

o  اجخاذ اللساز في طىء اإلاعلىماث اإلاخاخت 

o  وكىاعد اإلاهىت و جلبل اإلاظائلت واإلاداطبتالخصسف بما ٌعىع الالتزام بالنزاهت واإلاصداكُت 

o  إدزان طسوزة جىمُت ذاجه والاهخساط في الخعلم اإلاظخمس 

 

 املخزجات التعليمية املستهدفة من البرهامج : 

ج كادزا على:الباهتهاء   دزاطت في اللىي وآلاالث الىهسبُت ًجب أن ًيىن الخٍس

  املعزفة والفهم: .

ج كادزا على  فهم واطدُعاب ول مً: ًجب أن ًيىن الخٍس

اث وألاطاطُاث واإلاعازف اإلاخخصصت في مجاٌ الخعلُم وهرا العلىم ذاث العالكت بممازطخه  - أ الىظٍس

 اإلاهىُت

 اإلابادئ ألاخالكُت واللاهىهُت للممازطت اإلاهىُت في مجاٌ اللىي وآلاالث الىهسبُت - ب

 وآلاالث الىهسبُتمبادئ و أطاطُاث الجىدة في اإلامازطت اإلاهىُت في مجاٌ اللىي  - ث

 املهارات الذهىية .

اتها - أ  جددًد وجدلُل اإلاشاول في مجاٌ اللىي وآلاالث الىهسبُت وجسجُبها وفلا ألولٍى

 خل اإلاشاول اإلاخخصصت في مجاٌ مهىخه - ب

 اللساءة الخدلُلُت لؤلبدار واإلاىاطُع ذاث العالكت بالخخصص - ث

 جلُُم اإلاخاطس في اإلامازطاث اإلاهىُت - ر

 هىُت في طىء اإلاعلىماث اإلاخاخت اجخاذ اللسازاث اإلا - ج

 املهارات املهىية .

 جطبُم اإلاهازاث اإلاهىُت في مجاٌ اللىي وآلاالث الىهسبُت - أ

س اإلاهىُت - ب  هخابت الخلاٍز

 املهارات العامة واملىتقلة .

 الخىاصل الفعاٌ بأهىاعه اإلاخخلفت - أ

س اإلامازطت اإلاهىُت - ب  اطخخدام جىىىلىحُا اإلاعلىماث بما ًخدم جطٍى

 الراحي وجددًد اخخُاحاجه الخعلُمُت الشخصُتالخلُُم  - ث



 اطخخدام اإلاصادز اإلاخخلفت للحصٌى على اإلاعلىماث واإلاعازف - ر

 الخعلم الراحي واإلاظخمس  - ج

 

 :الكهزبيهالقىي والاالت املعامل بقسم هىدسة 

معامل  طختوهى جخيىن مً عدد الهىدطت الصىاعُت و ألاهخاج مً مبنى  و الثاوى و الخامع جلع في الدوز ألازض ي

هره اإلاعامل جخدم طالب كظم الهىدطت الىهسبُت في أداء الخجازب اإلاعملُت وهرلً مشسوع طلبت  .مخخصصت 

البيالىزٍىض شعبت اللىي وآلاالث الىهسبُت باإلطافت إلى اطخخدامها في أبدار الظادة أعظاء هُئت الخدَزع باللظم 

 وبُان هره اإلاعامل والخالى:

 .كاًت وخطىط هلل اللىي الىهسبُتالى اللىي و معمل هظم  .8

 (.8ههسبُت )معمل آالث  .2

 (.2ههسبُت )معمل آالث  .1

 .العالى جهدمعمل ال .1

 معمل الدوائس الىهسبائُت. .5

 معمل الىمبُىجس. .6

 

 الفزص الىظيفية للخزيجين
ج مهىدطين ذوي كدزاث عالُت في مجاالث ماللظم   , وجأهُلهم للعمل في اإلاؤطظاث هىدطت اللىي والاالث الىهسبُتعني بخخٍس

صعب خصس  جي اللظم, و فُما ًليدكُم لالحيىمُت والصىاعُت. ٍو   على طبُل ألامثلت هىزد لفسص الىظُفُت لخٍس
ً
بعظا

    منها:

o .مدطاث جىلُد الطاكت الىهسبائُت 

o .خطىط الىلل واإلادطاث الفسعُت للجهد العالي والجهد اإلاخىطط 

o .ٌمساهص جىشَع ألاخما 

o .اإلاجمعاث الصىاعُت التي ٌعخمد عملها على الطاكت الىهسبائُت 

o .إدازة مىازد الطاكت وبسامج الاكخصاد في اطخخدامها 

o اإلادطاث الىهسبُت. جصمُم وبىاء وحشغُل وصُاهت 

o  ع الىهسبُت  ألالى.هظم الخصمُم باطخخدام الحاطب الدزاطاث الفىُت للمشاَز

o ها.هظم ادازة و جىفير الطاكت و الخدىم في 

o .ألامً الصىاعى فى اإلايشأث الصىاعُت 

o . س البتروٌ و الصىاعاث البترولُت و الىُمُائُت  معامل جىٍس

o  . ث الصىاعُت
َ
 الخصمُم و ألاشساف على جىفُر شبياث ألاطاءة و اللىي الىهسبُت باإلاىاٌش و اإلايشا

o  اكت الىهسبُت.مصاوع ألاحهصة الىهسبُت و اإلادىالث و اإلادسواث الىهسبُت هرلً مىلداث الط 

o   ث
َ
مصاوع لىخاث الخىشَع و لىخاث الدشغُل و أحهصة الخدىم و الحماًت فى شبياث اللىي الىهسبُت و اإلايشا

 الصىاعُت 

 

 01/11/6112محدث بتاريخ  - )هندسة القوي و االالت الكهربية(بيان بأعضاء هيئة التدريس 

 َ االعُ اٌؾبٌخ اٌٛظ١فٗ

 1 ؽبِذ اٌش١ٜٛأ.د/  عٍٝ سأط اٌعًّ ِزفشغ أعزبر

 2 ِؾٝ اٌذ٠ٓ ِٕذٚس أ.د/  ِعبس ِزفشغ أعزبر

 3 أ.د/ عجذاٌٍط١ف ِؾّذ اٌض٠ٓ عٍٝ سأط اٌعًّ ِزفشغ أعزبر

 4 أ.د/ ؽبِذ ِؾّذ ثٙٝ عٍٝ سأط اٌعًّ ِزفشغ أعزبر

 5 أ.د/ ٔبد٠خ عجذاٌٛ٘بة اٌغٕجبغٝ عٍٝ سأط اٌعًّ ِزفشغ أعزبر



 6 ِٙذٜ ِؾّذ اٌعش٠ٕٝأ.د/  عٍٝ سأط اٌعًّ ِزفشغ أعزبر

 7 أ.د/ ِؾّذ عجذاٌفزبػ فشؽبد عٍٝ سأط اٌعًّ أعزبر

 8 أ.د / أًِ فبسٚق عجذاٌغٛاد عٍٝ سأط اٌعًّ أعزبر

 9 ِؾّذ عجذ اٌعظ١ُأ.َ.د /  أعبصح خبصخ ِغبعذ أعزبر

 01 أ.َ.د / عط١خ اٌفشعبٔٝ عٍٝ سأط اٌعًّ ِغبعذ أعزبر

 00 أ.َ.د / ا٠ٙبة عبٌُ ِعبس ِغبعذ أعزبر

 01 عؾش عجذاٌعظ١ُأ.َ.د /  ِعبس ِغبعذ أعزبر

 02 ِؾّذ فٛصٜد/  ِعبس ِغبعذ( أعزبرِذسط )اٌٍمت اٌعٍّٝ 

 03 أ.َ.د / ِؾّذ غٍعذ ِصطفٝ عٍٝ سأط اٌعًّ ِغبعذ أعزبر

 04 أ.َ.د /  ِؾّٛد اٌخٌٛٝ عٍٝ سأط اٌعًّ ِغبعذ أعزبر

 05 عٕبٔٝ أ.َ.د / ِؾّذ عجذاٌفزبػ عٍٝ سأط اٌعًّ ِغبعذ أعزبر

 07 د/ غش٠ت ِؾّذ عضاٌشعبي عٍٝ سأط اٌعًّ ِزفشغِذسط 

 18 د/ ِؾّذ رعٍت ٠ٛعف عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط

 09 د/ ِؾّذ ِصطفٝ عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط

 11 د/ أششف خ١ًٍ عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط

 10 وائل رفعت انيس ابراهيم ِعبس ِذسط

 11 ٔش١ِٓ اٌغجبعٝ د/ ِعبس ِذسط

 12 د/ ِؾّذ عجذ اٌؾ١ّذ اٌعًّ عٍٝ سأط ِذسط

 13 محمد عبدالفتاح عبدالوهاب  أعبصح خبصخ ِذسط

 14 د/ ا٠ٕبط عجذاٌؾٝ عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط

 15 محمود محمد محسن  أعبصح خبصخ ِذسط 

 17 عضّبِْؾّذ د/ أؽّذ  ِّٙٗ ع١ٍّخ ِذسط

 18 د / ١٘ضُ ععذ سِعبْ ِّٙٗ ع١ٍّخ ِذسط

 19 عجذاٌفزبػ د/ ِغذٜ ععٛدٜ أعبصح ِذسط

 21 د/ عبِؼ اثشا١ُ٘ ع١ٍُ عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط

 20 د/ أؽّذ فزؾٝ ِؾّذ عٍٝ أعبصح خبصخ ِذسط 

 21 د / ؽبِذ ٕ٘ذاٜٚ أعبصح خبصخ ِذسط

 22 / ٔٙبد صالػ اٌذ٠ٓ .ََ عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط ِغبعذ

 23 / اعشاء صفٝ اٌذ٠ٓ .ََ أعبصح خبصخ ِذسط ِغبعذ

 24 َ / ِؾّذ ٌطفَٝ. دساع١خِٕؾخ  ِذسط ِغبعذ

 25 / أؽّذ عجذاٌفزبػ .ََ ِٕؾخ دساع١خ ِذسط ِغبعذ

 27 / ِؾّذ فىشٜ .ََ ِٕؾخ دساع١خ ِذسط ِغبعذ



 38 / ِؾّذ صالػ .ََ ِٕؾخ دساع١خ ِذسط ِغبعذ

 29 / سائف ص١بَ.ََ ِٕؾخ دساع١خ ِذسط ِغبعذ

 31 / أؽّذ اثشا١ُ٘ .ََ ِٕؾخ دساع١خ ِذسط ِغبعذ

 30 / أؽّذ ٔصش .ََ عٍٝ سأط اٌعًّ ِغبعذِذسط 

 31 / أؽّذ د٠بة .ََ عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط ِغبعذ

 32 / ِؾّٛد ع١ًّ .ََ عٍٝ سأط اٌعًّ ِذسط ِغبعذ

 33 دينا عماد الدين فتحى أحمد عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 34 َ / أششف ع١ّش عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 35 َ / ِؾّذ عٛدح عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 37 َ / ِؾّٛد اٌىشدٜ عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 38 سظب َ / سظٜٛ عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 39 ِؾّٛد ع١ذ َ / عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 50 ِؾّذ عجذاٌٍط١فَ /  عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 51  محمود حسين محمود الخوليَ /  عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 52  محمد تيسير محمد موسيَ /  عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 53  احمد عبدالرحمن شعيرَ /  عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 54  محمود محمد سالمان محمدَ /  عٍٝ سأط اٌعًّ ِع١ذ

 

 الهيكل التىظيم للقسم و حصز أجمالى ألعضاء القسم

 حصر أجمالى ألعضاء القسم

 الحبلت
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 في: خيناإلاجمىع يناجًترهص وشاط ه 

دىاٌو اإلاشاول العلمُت التى جخعلم  :اللىي الىهسبائُت مجمىعت اإلاعني بخىلُد وهلل وجىشَع واطخغالٌ الطاكت الىهسبائُت.ٍو

ل وميىهاتها وول ماًخعلم بدماًت مىظىمت اللىي الىهسبائُت  .و الخدىم فيها بمدطاث الخدٍى

ل اإلاخبادٌ بين الطاكت الىهسبائُت جد ي:و التآلاالث الىهسبائُت مجمىعت و الىتروهُاث  والشغل اإلاُياهُييىاٌو مظألت الخدٍى

 .اللىي و الخدىم فى الاالث الىهسبُت

 

 رحمته إلى هلل توفاهم تدريس هيئة أعضاء

 ألاسم م

 أ.د / عاصم عبدهللا العالًلى 8

 شغلٌى صالح اخمد السشاش أ.د / 2

 طلُمان التهامى عبدهللا كىدًلد /  1

 

 ساء مجلس القسم السابقىن و الحالىٷ ر 
 الى من ألاسم م

 ألان 2585/  55/  28 مدمد عبدالفخاح مدمد فسخاثأ.د /  8

نى أ.د / 2    2585/  55/  27  2581/  88/  85 مهدي مدمد مهدي العٍس



 2581/  57/  18  2582/  85/  85 مدمد عبدالفخاح مدمد فسخاثأ.د /  1

 2582/  ًىلُى   2588/  ًىلُى أ.د / هادًت الظيباطى 1

 2585/  ًىلُى  2008/  ًىلُى مخىلى بهى مدمد خامدأ.د /  5

6 ً  2008/  ًىلُى  2557/ ًىلُى  أ.د / عبد اللطُف مدمد عبد اللطُف الٍص

 2557/   ًىلُى  2555/  ًىلُى أ.د / محى الدًً مىدوز عبدالحمُد 7

 2555/  ًىلُى  2558/  ًىلُى أ.د / خامد مدمد مدمد الشُىي  8

 2558/  ًىلُى  8989/  ًىلُى عاصم عبدهللا العالًلى أ.د / 9

 
 أعضبء هيئت الخدزيط الحبصلىى علً جىائص 

 :ِضبي عٛائض عٍٝ ؽصٌُٛٙ عجك اٌزذس٠ظ ٠عُ اٌمغُ عذد ِٓ أععبء١٘ئخ

 عبم الجهت ًىع الجبئصة األظن م

 1991 اٌذٌٚخ اٌزشغ١ع١خ ِٙذٜ اٌعش٠ٕٝ/ د .أ 1

 2112/2113 اٌغبِعخ اٌذٌٚٝإٌشش  ِٙذٜ اٌعش٠ٕٝ/ د .أ 2

 2113 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ عجذاٌط١ف اٌض٠ٓ/ د .أ 3

 2112 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ ثٙٝ ِؾّذ ؽبِذ/ د .أ 4

 2112 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ فشؽبد عجذ اٌفزبػ ِؾّذ/ د .أ 5

 2112/2113/2114 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ عط١ٗ اٌفشعبٔٝ/ د .َ.أ 6

 2111/2112/2113 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ ا٠ٙبة عبٌُ عٍٝ/ د .َ.أ 7

 2113/2114 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ ِؾّذ غٍعذ/ د .َ.أ 8

 2113 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ أؽّذ عضّبْ/ د  9

 2113 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ أؽّذ فزؾٝ/ د  11

 2114 اٌغبِعخ إٌشش اٌذٌٚٝ ١٘ضُ ععذ سِعبْ/ د  11

 

 ادازيت هٌبصب حىلىا الريي الخدزيط هيئت عدد هي أعضبء
 الىظيفت األدازيت األظن م

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب عبصُ عجذهللا اٌعال٠ٍٝ/ د .أ 1

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ِٙذٜ اٌعش٠ٕٝ/ د .أ 2

 ِذ٠ش ٚ ؽذح اٌغٛدح أًِ فبسٚق عجذاٌغٛاد/ د .أ 3

 ِؾّذ غٍعذ/ د .َ.أ 4

 التدريب و التعليم المستمرمدير وحدة 

 مدير وحده الخدمات االلكترونيه

 مدير مشروع نظم المعلومات االداريه

 مدير مشروع التدريب بالجامعه

 
 

 (2016-2011ظٌىاث األخيسٍ ) عجالوٌشىزة فً ال عدداألبحبد
العديد من األبحاث في شارك اعضاء هيئة التدريس بالقسم في النشر المحلي والدولي عن طريق نشر 

 المؤتمرات والمجالت العلميه المتميزه و فيما يلى بيان بذلك:
 هالحظبث الوٌشىزة عدداألبحبد أهبكي الٌشس العبم

2011 
  2 ِؤرّشاد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

  04 ِغالد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

2012 
  2 ِؤرّشاد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

  07 ِغالد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

2013 
  1 ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخِؤرّشاد 

  7 ِغالد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

2014 
  0 ِؤرّشاد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

  18 ِغالد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ



2015 
  7 ِؤرّشاد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

  16 ِغالد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

2016 
  3 ِؤرّشاد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

  28 ِغالد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

2012 
  0 ِؤرّشاد ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخ

  2 ِؾ١ٍخ ٚ د١ٌٚخِغالد 

 

 مجمل االبحاث المنشورة بواسطة أعضاء القسم
 .نرجوا الرجوع الى ملف اليحث العلمى الخاص بالقسم

 

 شئون الجودة
 اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚ اٌذساعبد اٌع١ٍب. ِشاععخ ِمشساد ٚثشاِظ اٌمغُ ٌّشؽٍخ -0

 National Academic Referenceرجٕٟ أععبء اٌمغُ  اٌّعب١٠ش اٌم١بع١خ األوبد١ّ٠خ ) -1

Standards , NARS.ٌزٛص١ف ثشاِظ ِٚمشساد اٌمغُ  ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط  ) 

ٌزٛص١ف ثشاِظ ِٚمشساد  ع١ٓ شّظرجٕٟ اٌمغُ اٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌخبصخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ عبِعخ  -2

ٚاٌّعزّذح ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ اٌغٛدح ٚاالعزّبد ٚوزٌه ٚصاسح  –اٌذساعبد اٌع١ٍب ثبٌمغُ 

 وّٛاصفبد ِشعع١خ ٌجشاِظ ِٚمشساد اٌذساعبد اٌع١ٍب ثبٌمغُ . –اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ 

ؽصٛي ثعط أععبء اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ عٍٝ دٚساد خبصخ ثأعّبي اٌغٛدٖ ٚاالشزشان فٟ ٚؽذح  -3

 اٌغٛدٖ عٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍٗ.

 .ٛط٠صخ ثّشؽٍخ اٌجىبٌٛسباٌخٚ اٌزمبس٠شأعزّبد رٛص١ف اٌّمشاساد ٚ اٌجشاِظ  -4

 رٛص١ف اٌّمشاساد ٚ اٌجشاِظ ٚ اٌزمبس٠شاٌخبصخ ثّشؽٍخ اٌذساعبد اٌع١ٍب.أعزّبد  -5

  رٕظ١ُ اٌّعبًِ ٚ ِشاععخ ٔظُ اٌؾش٠ك. -7

 
 االحتياجات و الصعوبات: -المعوقات 

 ناسب بالقسم.مجود اثاث مكتبى والتوجد خصوصية فى مكاتب أعضاء هيئة التدريس. مع عدم  .1

الجراء التجارب لطالب مرحلة البكالوريوس وكذلك البحوث عدم كفاية االجهزة والمعدات الالزمة  .2
 العلمية لمرحلة الدراسات العليا.

 معمل الحاسب غير مجهزة بحزم برامج تخدم التخصص. .3
 القصور الواضح فى العمالة الخدمية والفنية بالكلية. .4
 عدم توافر صيانه دورية للمعدات واالجهزة بمعامل القسم. .5
 هندسين وفنيين للمعامل بالقسم.القسم في احتياج شديد لم .6
ال توجد أماكن مخصصة لمحاضرات الدراسات العليا ، مما يسبب عبئا شديدا علي أعضاء هيئة  .7

 كن أللقاء الدروس.االتدريس إليجاد أم
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ثّذ٠ٕخ االعىٕذس٠خ فٟ اٌفزشح  NOCPEMؽعٛس اٌذوزٛس/ ِؾّذ عٕبٟٔ اٌّذسط ثبٌمغُ ِؤرّش  .0

 ؽ١ش أْ ٌٗ ثؾش ِمجٛي ٌٍٕشش فٟ ٘زا اٌّؤرّش . 1101د٠غّجش  10-12 ِٓ

 NOCPEMؽعٛس االعزبرح اٌذوزٛسح/ أًِ فبسٚق عجذ اٌغٛاد االعزبر اٌّغبعذ ثبٌمغُ ِؤرّش    .1

ؽ١ش أْ ٌٗ ثؾش ِمجٛي ٌٍٕشش فٟ ٘زا  1101د٠غّجش  12-10ثّذ٠ٕخ االعىٕذس٠خ فٟ اٌفزشح ِٓ 

 اٌّؤرّش .

ؽعٛس أ.د/ ِٙذٞ اٌعش٠ٕٟ االعزبر ثبٌمغُ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس ثزٍج١خ دعٛح  .2

ِؤعغخ ١ٔٛ ثالٔذ ٌٍّؤرّش اٌذٌٟٚ اٌغبدط عٓ " اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚافبق اٌز١ّٕخ اٌّزٛاصٍخ فٟ اٌمشْ اي 

 فٕذق ش١شارْٛ إٌّزضح االعىٕذس٠خ. 1101د٠غّجش  13 – 11" فٟ  10

عش٠ٕٟ االعزبر ثبٌمغُ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس ِؤرّش ؽعٛس أ.د/ ِٙذٞ اٌ .3

NOCPEM  ِٓ ؽ١ش أْ ٌٗ ثؾش ِمجٛي  1101د٠غّجش  12-10ثّذ٠ٕخ االعىٕذس٠خ فٟ اٌفزشح

 ٌٍٕشش فٟ ٘زا اٌّؤرّش .

ِٕؼ َ/ عبِؼ اثشا١ُ٘ ع١ٍُ اٌّذسط اٌّغبعذ ثبٌمغُ دسعخ اٌذوزٛساٖ ؽ١ش أٗ لذ ِٕؼ ٚرع١ٓ ِذسعب  .4

 غُ .ثبٌم



ؽعٛس أ.د/ ٔبد٠خ اٌغٕجبغٟ األعزبر ثبٌمغُ ، د/ ِؾّذ غٍعذ اٌّذسط ثبٌمغُ ثخصٛص غٍت  .5

 ثّذ٠ٕخ االعىٕذس٠خ 1101د٠غّجش  14 – 12فٟ اٌفزشح ِٓ  NOCPEMؽعٛسُ٘ 

 – 12فٟ اٌفزشح ِٓ  NOCPEMؽعٛس أ.د.َ/ِؾّذ فشؽبد اٌمبئُ ثعًّ سئ١ظ اٌمغُ ِؤرّش   .7

٠خ ثٕبء عٍٟ دعٛرٗ ِٓ اداسح اٌّؤرّش وشئ١ظ لغُ ٕ٘ذعخ ثّذ٠ٕخ االعىٕذس 1101د٠غّجش  14

 اٌمٛٞ ٚاالالد اٌىٙشث١خ.

ٚاٌّمبَ فٟ  1102ؽعٛس أ.د.َ/ أًِ فبسٚق عجذ اٌغٛاد االعزبر اٌّغبعذ ثبٌمغُ ِؤرّش  اٌغ١ش ٠ذ  .8

 ؽ١ش أْ ٌٙب ثؾش ِمجٛي . ١ٔٛ٠1102ٛ  03 – 01اٌغ٠ٛذ فٟ اٌفزشح ِٓ 

عبِعخ إٌّٛف١خ الٌمبء  –األعزبر ثى١ٍخ إٌٙذعخ ثشج١ٓ اٌىَٛ  دعٛح أ.د/ فزؾٟ اٌغ١ذ عجذ اٌمبدس .9

 ِؾبظشح عبِخ ثعٕٛاْ " اٌزطج١مبد اٌؾذ٠ضخ فٟ االالد اٌىٙشث١خ " ثبٌمغُ.

ثّجٕٟ إٌٙذعخاٌصٕبع١خ ثبٌى١ٍخ  1/4/1102عمذ اٌّؤرّش اٌعٍّٟ ٌٍمغُ اٌزٞ رُ عمذٖ ٠َٛ اٌخ١ّظ    .01

٠ظ ٚ أصّش عٓ رٛص١بد ٘بِخ ِٚف١ذح ٌٍع١ٍّخ ٚؽعٛس غالة اٌمغُ ِٚعظُ أععبء ١٘ئخ اٌزذس

 اٌزع١ّ١ٍخ ثبٌمغُ.

 08/5/1102ِٕؼ إٌّٙذط سائف ص١بَ اٌّع١ذ ثبٌمغُ دسعخ اٌّبعغز١ش ؽ١ش رّذ إٌّبلشخ  ٠َٛ  .00

 ٚأٚصذ اٌٍغٕخ ثبٌّٕؼ ٚرُ رع١ٕخ ِذسط ِغبعذ .

 عمذ دٚسح رذس٠ج١خ فٟ اٌزشو١جبد اٌىٙشث١خ ثبٌمغُ ٌّذح خّغخ عشش ٠َٛ .  .01

اٌمغُ ثشؽٍخ ع١ٍّخ اٌٟ ِذ٠ٕخ أعٛاْ ٚ األلصش ٌض٠بسح ِؾطخ ر١ٌٛذ اٌىٙشثبء  ثبٌغذ اٌعبٌٟ فٟ ل١بَ  .02

 . 1102شٙش فجشا٠ش 

عًّ ٔذٚح ع١ٍّخ ٌّٕبلشخ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٌشعبٌخ اٌّبعغز١ش اٌخبصخ ثبٌّٕٙذط / اؽّذ اثشا١ُ٘  .03

 اٌّع١ذ ثبٌمغُ . 

ثبٌمغُ اٌٟ فشٔغب ٌالشزشان فٟ  شبس٠ع ثؾض١خ اٌّذسط  اٌّٛافمخ عٍٟ عفش د/ ١٘ضُ ععذ سِعبْ  .04

 ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌّصشٞ ٚاٌفشٔغٟ .
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  إٌّصٛسح ثغبِعخ MEPCON 1104 ِؤرّش ثبٌمغُ األعزبر فشؽبد ِؾّذ/ األعزبر اٌذوزٛس ؽعٛس .0

 MEPCON 1104  ِؤرّش ثبٌمغُ اٌّغبعذ االعزبر اٌعض٠ض عجذ عط١خ / اٌذوزٛس االعزبر ؽعٛس .1

 إٌّصٛسح. ثغبِعخ

 ثغبِعخ MEPCON 1104  ِؤرّش ثبٌمغُ اٌّذسط  ِؾّٛد شٛلٟ اٌخٌٟٛ/ اٌذوزٛس  ؽعٛس .2

 .إٌّصٛسح

 .ثّذ٠ٕخ أعٛاْ 1104اٌى١ٍخ   ِؤرّش ثبٌمغُ االعزبر أًِ فبسٚق/ اٌذوزٛس االعزبر ؽعٛس .3

 .ثّذ٠ٕخ أعٛاْ 1104اٌى١ٍخ   ِؤرّش ثبٌمغُ االعزبر ِؾّذ فشؽبد/ اٌذوزٛس االعزبر ؽعٛس .4

 .ثّذ٠ٕخ أعٛاْ 1104اٌى١ٍخ   ِؤرّش ثبٌمغُ اٌّغبعذ االعزبر ِؾّذ غٍعذ/ اٌذوزٛس ؽعٛس .5

 . ثبٌمغُ اعزبر ِغبعذ ٚرع١ٓ ِٕؼ لذ أٗ ؽ١ش أعزبر ِغبعذ دسعخ ثبٌمغُ اٌّذسط ِؾّذ غٍعذ/ د ِٕؼ .7

 . اعزبر ثبٌمغُ ِٕؼ لذ أٗ ؽ١ش أعزبر دسعخ ثبٌمغُ األعزبر اٌّغبعذ  ِؾّذ عجذ اٌعظ١ُ عٛظبهلل/ ا.د ِٕؼ .8

 ؽعٛسُ٘ غٍت ثخصٛص ثبٌمغُ اٌّذسط عٕبٟٔ ِؾّذ/ د ، ثبٌمغُ األعزبر اٌغٕجبغٟ ٔبد٠خ/ د.أ ؽعٛس .9

 اٌمب٘شح. ثّذ٠ٕخ 1105أثش٠ً  ِؤرّش عبِعخ اٌّغزمجً

 ِؾبظشح الٌمبء إٌّٛف١خ عبِعخ – اٌىَٛ ثشج١ٓ إٌٙذعخ ثى١ٍخ األعزبر اٌمبدس عجذ اٌغ١ذ فزؾٟ/ د.أ دعٛح .01

 .ثبٌمغُ"  اٌىٙشث١خ االالد فٟ اٌؾذ٠ضخ اٌزطج١مبد"  ثعٕٛاْ عبِخ

 ثبٌى١ٍخ إٌٙذعخاٌصٕبع١خ ثّجٕٟ 4/00/1104 األسثعبء ٠َٛ عمذٖ رُ اٌزٞ ٌٍمغُ اٌعٍّٟ اٌّؤرّش عمذ   .00

 اٌزع١ّ١ٍخ ٌٍع١ٍّخ ِٚف١ذح ٘بِخ رٛص١بد عٓ أصّش ٚ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أععبء ِٚعظُ اٌمغُ غالة ٚؽعٛس

 .ثبٌمغُ

 ٠َٛ  رُ إٌّؼ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ ثبٌمغُ اٌّع١ذ اؽّذ ٔصش عجذ اٌٛاؽذ إٌّٙذط / ِٕؼ .01

 .ِغبعذ ِذسط رع١ٕخ ٚرُ ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ ٚأٚصذ 19/01/1104

 ٠َٛ  رُ إٌّؼ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ ثبٌمغُ اٌّع١ذ اؽّذ ِؾّذ اٌزٙبِٟ د٠بة إٌّٙذط / ِٕؼ .02

 .ِغبعذ ِذسط رع١ٕخ ٚرُ ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ ٚأٚصذ 15/0/1105

 ٠َٛ  رُ إٌّؼ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ ثبٌمغُ اٌّع١ذ / ِؾّٛد ع١ًّ عجذ هللا اٌّغٍّٟ إٌّٙذط ِٕؼ .03

 .ِغبعذ ِذسط رع١ٕخ ٚرُ ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ ٚأٚصذ 1/0/1105

 19/01/1104 ٠َٛ  رُ إٌّؼ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ / ِصطفٟ ِؾّذ أؽّذ ؽغٓ إٌّٙذط ِٕؼ .04

  ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ ٚأٚصذ

 ٚأٚصذ 19/01/1104 ٠َٛ  رُ إٌّؼ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ / أ١ِشح عع١ذ ِؾّٛد ِؾّذ إٌّٙذعخ ِٕؼ .05

  ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ



 ٚأٚصذ 10/0/1105 ٠َٛ  رُ إٌّؼ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ / ِعٛض صجشٞ ِعٛض إٌّٙذط ِٕؼ .07

 ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ

 ٚأٚصذ 19/01/1104 ٠َٛ  ٕؼرُ اٌّ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ / ِؾّذ عضّبْ عجذاٌعض٠ض إٌّٙذط ِٕؼ  .08

  ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ

 اٌٍغٕخ ٚأٚصذ 8/4/1105 ٠َٛ  رُ إٌّؼ ؽ١ش اٌّبعغز١ش دسعخ / إ٠بد اٌغ١ذ ع١ٍّبْ إٌّٙذط ِٕؼ .09

 . ثبٌّٕؼ

 رّذ إٌّبلشخ ؽ١ش اٌذوزٛساٖ  دسعخ ثبٌمغُ اٌّذسط اٌّغبعذ / إعشاء صفٟ اٌذ٠ٓ ِؾّذ إٌّٙذعخ ِٕؼ .11

 .ثبٌّٕؼ اٌٍغٕخ ٚأٚصذ 18/2/1105 ٠َٛ

 .٠َٛ عشش خّغخ ٌّذح ثبٌمغُ اٌىٙشث١خ اٌزشو١جبد فٟ رذس٠ج١خ دٚسح عمذ  .10

عمذ ٔذٚح ٌٍششوبد اٌىٙشث١خ اٌّصٕعخ ثبٌعبشش ِٓ سِعبْ ثبٌى١ٍخ ٌعشض فشص عًّ ٌٍخش٠غ١١ٓ  .11

 ثبٌمغُ.

 شٙش فٟ اٌعبٌٟ ثبٌغذ  اٌىٙشثبء ر١ٌٛذ ِؾطخ ٌض٠بسح األلصش ٚ أعٛاْ ِذ٠ٕخ اٌٟ ع١ٍّخ ثشؽٍخ اٌمغُ ل١بَ .12

 .1105 فجشا٠ش

ااٌغ١ذ ِزٌٟٛ  اؽّذ/  ثبٌّٕٙذط اٌخبصخ اٌّبعغز١ش ٌشعبٌخ إٌٙبئ١خ إٌزبئظ ٌّٕبلشخ ع١ٍّخ ٔذٚح عًّ .13

 . 2/4/1105 ٠َٛ ِؾّٛد

 ث١ٓ ثؾض١خ شبس٠ع  فٟ ٌالشزشان فشٔغب اٌٟ ثبٌمغُ اٌّذسط سِعبْ ععذ ١٘ضُ/ د عفش عٍٟ اٌّٛافمخ  .14

 . ٚاٌفشٔغٟ اٌّصشٞ اٌغبٔج١ٓ

 IEEE Seniorاٌّغبعذ عٍٝ عع٠ٛخ  االعزبر اٌعض٠ض عجذ عط١خ / اٌذوزٛس االعزبرؽصٛي  .15

Membership 
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 ؽصٛي د/ ِؾّٛد اٌخٌٛٝ عٍٝ اٌٍمت اٌعٍّٝ ٌذسعخ أعزبر ِغبعذ ٚ رشل١زخ ٌٕفظ اٌذسعخ. .0

 اٌذسعخ.ؽصٛي د/ ِؾّذ عٕبٔٝ عٍٝ اٌٍمت اٌعٍّٝ ٌذسعخ أعزبر ِغبعذ ٚ رشل١زخ ٌٕفظ  .1

 ؽصٛي د/ ِؾّذ غٍعذ عٍٝ اٌٍمت اٌعٍّٝ ٌذسعخ أعزبر ِغبعذ ٚ رشل١زخ ٌٕفظ اٌذسعخ. .2

 ؽصٛي د/ ِؾّذ عجذاٌعظ١ُ عٍٝ اٌٍمت اٌعٍّٝ ٌذسعخ أعزبر. .3

 رع١١ٓ اٌّع١ذْٚ أؽّذ د٠بة ِٚؾّٛد ع١ًّ ٚ أؽّذ ٔصش ِذسعْٛ ِغبعذْٚ ثبٌمغُ. .4

 .عمذ اٌّؤرّش اٌغٕٜٛ ٌٍمغُ .5

 ذ األعبصاد ٌىال ِٓ:اٌّٛافمخ عٍٝ عفش ٚ رغذ٠ .7

 /ِشافمخ اٌضٚعخ – ِؾّذ عجذاٌعظ١ُ د 

 /ِشافمخ اٌضٚعخ –ِغذٜ ععٛدٜ د 

 ٍِٝشافمخ اٌضٚعخ – د/ أ٠ٙبة عبٌُ ع 

 ُسعب٠خ غفً – د/ عؾش عجذ اٌعظ١ 

 ِٝشافمخ اٌضٚعخ – د/ أؽّذ فزؾ 

 ِشافمخ اٌضٚعخ – د/ ِؾّذ عجذ اٌفزبػ عجذاٌٛ٘بة 

 ِْشافمخ اٌضٚعخ – د/ ١٘ضُ سِعب 

 ِشافمخ اٌضٚعخ –ِذ ٕ٘ذاٜٚ د/ ؽب 

 عٛدح َ.َ/ ٔٙبد صالػ ٌٍعًّ ثعذ أمعبء أعبصرٙب اٌخبصخ. .8

 . صبْ عبَ ٌّذح  اٌّغبعذ اٌّذسط اٌغعٛد أثٛ أؽّذ ا١َبص سائف  /َ ١خ  اٌذساع االعبصح ِذ .9

 .عمذ اٌعذ٠ذ ِٓ إٌذٚاد اٌع١ٍّخ ثبٌمغُ .01

 :0رؾذ ِذسط طاألٔزٙبء ِٓ اٌعًّ اٌّذٔٝ ٚ اٌزشط١جبد )عبسٜ اٌفشػ( ِٓ اٌزٛععبد اٌخبصخ  .00

 2 غشف ِىبرت ألععبء ١٘ئخ اٌزذسط 

 ُغشفخ ِغٍظ اٌمغ 

 ِعًّ اٌطبلخ اٌغذ٠ذح ٚ اٌّزغذدح 

 غشفخ اٌغ١ّٕبساد ٚ اٌذساعبد اٌع١ٍب 

 اٌزٛاصً ِع ششوخ ش١ٕذس اٌىزش٠ه ٌذساعخ أِىب١ٕٔخ رط٠ٛش اٌّعبًِ.  .01

 رشى١ً ٚ رفع١ً عًّ ٌغٕخ رم١١ُ األِزؾبٔبد. .02

 رشى١ً ٚ رفع١ً عًّ ٌغٕخ اٌخطخ اٌجؾض١خ. .03

 ألزشاػ عذد ِٓ ثشاِظ اٌذثٍِٛخ ٌٍزع١ٍُ اٌّفزٛػ. .04



 أألٔزٙبء ِٓ اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ ٌطالة اٌذساعبد اٌع١ٍب. .05

 رغغ١ً عذد ِٓ اٌغبعبد اٌّعزّذح ٌٍعذ٠ذ ِٓ غٍجخ اٌذساعبد اٌع١ٍب. .07
 

 

 زئيط القعن

 

 فسحبثهحود عبدالفخبح  / هحود أ.د
 



 ( لسى ىنذست انخصًيى انًيكبنيكي ًاالنخبج8)

 
 يمذيت -1

 
سوح ا٠ٙذف لغُ ٕ٘ذعح اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاالٔراض تى١ٍح إٌٙذعح ظاِؼح اٌضلاص٠ك اٌّش

فٟ ذط٠ٛش اٌرؼ١ٍُ إٌٙذعٟ فٟ ِظش ٌّٛاظٙح اٌّرطٍثاخ اٌىث١شج ٚاٌٍّؽح ٌمطاع اٌرظ١ُّ 

ػ١ٍّا ِٚٓ اٌذساعاخ ٚاٌثؽٛز اٌرٟ ذرطٍثٙا ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاالٔراض ِٓ إٌّٙذع١ٓ اٌّئ١ٍ٘ٓ 

 اٌرطٛساخ اٌىث١شج ٚاٌّرالؼمح فٟ اٌمطاع تفشٚػٗ اٌّرؼذدج ٚاٌّخرٍفح .

 

 انشؤيت -2

 
لغُ ٕ٘ذعح اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاالٔراض ٠غؼٟ ١ٌىْٛ اٌمغُ االتشص فٟ ذؤ١ً٘ ؽالب 

ٟ ٚاٌرظ١ٕغ اٌثىاٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعاخ اٌؼ١ٍا وٛٔٗ سائذا فٟ تؽٛز اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔى

ٚاالٔراض . ٠ٚغؼٟ اٌمغُ اٌٟ ذمذ٠ُ اعٙاِاخ تاسصٖ فٟ ذ١ّٕح ِؽافظح اٌششل١ح ٚظّٙٛس٠ح 

 ِظش اٌؼشت١ح وىً .

 

 انشسبنت -3

 
اٌّّٙح االعاع١ح  ٌمغُ اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاالٔراض ٟ٘ ذمذ٠ُ ذؼ١ٍُ ِر١ّض ٠ئً٘ اٌطالب 

اٌؼاٌّٟ فٟ ذخظظاخ ٌٍؽظٛي ػٍٟ ٚظائف ذٕافغ١ح فٟ عٛق اٌؼًّ اٌّؽٍٟ ٚاٌؼشتٟ ٚ

ٕ٘ذعح اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاٌرظ١ٕغ ٚاالٔراض ، وّا ٠ٙذف اٌمغُ أ٠ؼا اٌٟ ذ١ّٕح ِٙاساخ 

االتذاع ٚاالترىاس ٌذٞ اٌخش٠ع١ٓ ٚاٌرٟ ذر١ػ ٌُٙ ٚػغ ؼٍٛي غ١ش ذم١ٍذ٠ح ٌٍّشاوً اٌرٟ لذ 

ا ذؼٛلُٙ فٟ ِٛالغ اٌؼًّ . وّا ٠ٙذف اٌمغُ ا٠ؼا اٌٟ ذض٠ٚذ ؽالب اٌذساعاخ اٌؼ١ٍ

تاٌّٙاساخ اٌالصِح ٌؼًّ تؽٛز ِر١ّضٖ فٟ ِعاي ٕ٘ذعح اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاالٔراض 

 وّا ٠ٙذف أ٠ؼا اٌٟ ذمذ٠ُ خذِاخ اعرشاس٠ح ااٌٟ اٌّعرّغ اٌّؽ١ؾ .

 

 انخطت انسنٌيت نهمسى: -4
 ذٙذف اٌخطح اٌغ٠ٕٛح ٌٍمغُ اٌٟ

  ١ٌِٚٛععٗ ٚػععغ اٌخطععح اٌرذس٠غعع١ح ٌٍمغععُ ؽثمععا ٌٍرخظععض اٌععذل١ك ٌىععً ػؼععٛ ١٘ ععح ذععذس٠ظ

 .اٌثؽص١ح ِٓ اظً ذؽغ١ٓ ٚذع٠ٛذ اٌؼ١ٍّح اٌرؼ١ّ١ٍح

  َاٌم١اَ تاٌؼ١ٍّح اٌرؼ١ّ١ٍح ػٍٟ أوًّ ٚظٗ ِٓ اظً ذؽم١عك أ٘عذاف اٌمغعُ اٌرذس٠غع١ح ٚاالٌرعضا

 .تاٌالئؽح اٌذاخ١ٍح ٌٍى١ٍح

 ِراتؼح اٌطالب اٌّرؼصش٠ٓ ِٓ خالي اٌغاػاخ اٌّىرث١ح.   

 ًِٚص٠ادج ػذد األظٙضج ِخاؽثح اداسج اٌى١ٍح ِٓ اظً ذؽذ٠س اٌّؼا. 

 ٖاٌرذس٠ظ ٚ ِراتؼح ؽالب اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا اٌّغع١ٍٓ ٌذسظرٟ اٌّاظغر١ش ٚاٌذورٛسا. 

 اإلششاف ػٍٟ ِشاس٠غ اٌرخشض ٌطالب اٌثىاٌٛس٠ٛط.  

 ِراتؼح اٌرذس٠ة ا١ٌّذأٟ ٌطالب اٌفشلح االػذاد٠ٗ ٚاٌصا١ٔٗ ٚاٌصاٌصح. 

 اإلششاف ػٍٟ سعائً ؽالب اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا. 

 



 نخعهيى ًانطالةشئٌٌ ا -5

 االنجبصاث :    5-1

 

 – 2015ٌمذ أذُ لغُ ٕ٘ذعح اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاالٔراض خالي اٌؼاَ اٌعاِؼٟ  -1

ِمشس(  29خطح اٌرذس٠ظ ٌّشؼٍح اٌثىاٌٛس٠ٛط فٟ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ) 2016

 ِمشس( تظٛسج ؽ١ثح ٌٍغا٠ح . 25ٚاٌفظً اٌذساعٟ اٌصأٟ ) 

فٟ اٌفظ١ٍٓ اٌذساع١١ٓ االٚي  ٚإٌرائط ٌّمشساخ اٌمغُذّد أػّاي االِرؽأاخ  -2

ٚاٌصأٟ فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّمشسج ِٓ اٌى١ٍح ٚتظٛسج ظ١ذج ظذا ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘ان أٞ شىٛٞ 

 ؽالت١ح ِٓ ِمشساخ اٌمغُ ٌٍفظ١ٍٓ اٌذساع١١ٓ .

 ذُ االٔرٙاء ِٓ ِٕالشح ِششٚػاخ اٌرخشض ٌطالب اٌثىاٌٛس٠ٛط تاٌمغُ . -3

شاسن اٌمغُ فٟ االٔشطح اٌطالت١ح اٌّخرٍفح ِٓ خالي االعش اٌطالت١ح ِٚٓ خالي  -4

 ٌعاْ اذؽاد اٌطالب تاٌى١ٍح 

شاسن اٌمغُ فٟ اػذاد اٌالئؽح اٌذساع١ح اٌعذ٠ذج ٌّشؼٍح اٌثىاٌٛس٠ٛط ٚاٌعاسٞ ؼا١ٌا  -5

 االٔرٙاء ِٕٙا فٟ اداسج اٌى١ٍح .

 ١ىاذش١ٔٚه .لذَ اٌمغُ ِمرشؼاخ ٌرؽذ٠س الئؽح تشٔاِط ٕ٘ذعح اٌّ -6

عاػذ اٌمغُ فٟ ذؽذ٠س ِىرثح اٌى١ٍح تششاء أؼذز اٌّشاظغ اٌؼ١ٍّح فٟ اٌّعاالخ  -7

 اٌؼ١ٍّح اٌّخرٍفح تاٌمغُ .

 

 انًعٌلبث ًاالحخيبجبث :  5-2

 

اٌمغُ فٟ اؼر١اض شذ٠ذ ٌرط٠ٛش ِؼًّ اٌرظ١ُّ اٌّذػُ تاٌؽاعة ؼرٟ ٠ّىٓ ذ١ّٕح  -1

 اٌمذساخ اٌرطث١م١ح ٚسفغ اٌّٙاساخ ٌٍطالب .

ضاء اٌؼ١ٍّح فٟ ِمشساخ اٌمغُ ) اٌرشات١ٌٛٛظ١ا ٚاٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ االظ -2

 ٚاال٘رضاصاخ ٚاٌم١اعاخ ( تثؼغ االظٙضج اٌؼشٚس٠ح .

 

 شئٌٌ انذساسبث انعهيب ًانبحٌد -6

 

 االنجبصاث :   6-1

 2016-2015ٌمذ أذُ لغُ ٕ٘ذعح اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚاالٔراض خالي اٌؼاَ اٌعاِؼٟ  -1

 –دساعاخ ذ١ّٙذ٠ح  –اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا اٌّخرٍفح ) دتٍَٛ خطح اٌرذس٠ظ ٌّشاؼً 

ِمشس( ٚاٌفظً اٌذساعٟ اٌصأٟ  15ٌٍفظً اٌذساعٟ االٚي ) دورٛساٖ ( –ِاظغر١ش 

 ِمشس( تظٛسج ؽ١ثح ٌٍغا٠ح . 13)

ذّد اػّاي االِرؽأاخ ٚإٌرائط ٌّمشاخ اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا تاٌمغُ ٌٍفظ١ٍٓ اٌذساع١١ٓ  -2

ذ اٌّمشسج ِٓ اٌى١ٍح ٚتظٛسج ظ١ذج ظذا ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘ان أٞ االٚي ٚاٌصأٟ فٟ اٌّٛاػ١

 شىٛٞ ؽالت١ح ِٓ ِمشساخ اٌمغُ .



( ػ١ٍّح شٙش٠ح تاٌمغُ ٚاٌغّاغ ٌطالب اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا Seminarذُ ػمذ ٔذٚج )  -3

تاٌمغُ تاالشرشان فٟ ٘زٖ إٌذٚج ، ِّا واْ ٌٗ ِشدٚد ؽ١ة فٟ ِغرٛٞ اٌشعائً 

 ِغرٛٞ خش٠عٟ اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا تاٌمغُ . ٚدورٛساٖ( ٚفٟ اٌؼ١ٍّح ) ِاظغر١ش

 ذمذ٠ُ اٌمغُ ٌثؼغ اٌّمرشؼاخ ٌرؼذ٠ً ٌٛائػ اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا تاٌى١ٍح. -4

 ذؽذ٠س اٌخطح اٌثؽص١ح اٌّمرشؼح ٌٍمغُ تّا ٠ٛاوة االذعا٘اخ اٌثؽص١ح اٌؽذ٠صح . -5

 ، ٚذؼ١١ٕٗ ِذسعا ِغاػذا تاٌمغُ . ِؽّذ ػاديِٕػ دسظح اٌّاظغر١ش ٌٍّٕٙذط/  -6

 ِذسعا ِغاػذا تاٌمغُ . ا، ٚذؼ١١ٕٙ ٚالء ػثذاٌؼظ١ُ/ حٌّاظغر١ش ٌٍّٕٙذعِٕػ دسظح ا -7

 ، ٚذؼ١١ٕٗ ِذسعا تاٌمغُ.أؼّذ اتشا١ُ٘ ػٍٝ ِٕػ دسظح اٌذورٛساٖ ٌٍّٕٙذط/  -8

 .ِذ٠ؽحٌٍّٕٙذعح/  ذورٛساِٖٕػ دسظح اٌ -9

 

 حسجيم انطالة االحيت اسًبؤىى نهذساسبث انخًييذيت ببنمسى     6-2

 اٌؼض٠ض٠اع١ّٓ ػّشٚ ػثذ  -1

 اعشاء اتشا١ُ٘ ع١ٍّاْ -2

 ٔٛسٖ ع١ٍُ ػثذ هللا   -3

 ِاس٠اْ ػادي سصفا١ٔا  -4

 ِؽّٛد ػالء اٌذ٠ٓ ِؽّٛد  -5

 تغّٗ ِؽّٛد ِؽّذ سصق  -6

 

 حسجيم انطالة االحيت اسًبؤىى نذبهٌو انذساسبث انعهيب ببنمسى :   6-3

 ٔادس ِىشَ فاسق ساشذ .1

 اٌغ١ذ ػثاط ِظطفٟ .2

 

 سجت انًبجسخيش ببنمسى :حسجيم انطالة االحيت أسًبؤىى نذ   6-4

 أ٠ّٓ إٌثٜٛ .1

 عاِػ ِؽّذ ِٙذٞ .2

 أؼّذ اٌظؼ١ذٜ .3

 أٔظ عّٕٝ .4

 

 ليذ انطالة االحيت أسًبؤىى نذسجت انذكخٌساه ببنمسى :  6-5

 أ . ش١ّاء اتشا١ُ٘ ظاد.

 

 

 



 انخطو انبحثيو نهمسى: 6-6

تؽٛز  تؽٛز اٌذسظاخ اٌؼ١ٍّح اٌّعاي اٌثؽصٝ

 اٌرشلٝ

30% 

ِششٚػاخ تؽٛز 

 %20ٌِّٛح ذطث١م١ح 

اٌمغُ 

اٌؼٍّ

ٜ 

ذخظ

ص 

 اٌثؽس

ذشذ١

ب 

األٌٚ

 ٠ٚح
ِٛػٛػاخ 

 اٌّاظغر١ش

60% 

ِٛػٛػاخ 

 اٌذورٛساج

30% 

ِٛػٛع 

 اٌّششٚع

اٌّٛاصٔح 

اٌّمرشؼ

ج 

ِٚظذس 

 اٌر٠ًّٛ

عًهيبث  -1

االسخطبنت 

انحبدة فَ 

يشحهت 

انهذًنت 

النخبج 

حبيببث 

يخنبىيت 

انصغش 

نهًكٌٌ 

انًجيشٍ 

نهًٌاد 

انًعذنيت 

 ًانًشكبت.

أ. ذظ١ٕغ 

اٌؽث١ثاخ 

إٌأِٛرش٠ح 

وّىْٛ 

ِعٙشٜ 

ٌٍّٛاد 

اٌّؼذ١ٔح 

 ٚاٌّشوثح.

ب. اٌرؽٛي 

اٌّعٙشٜ 

ٌٍّٛاد 

اٌّؼذ١ٔح 

ٚاٌّشوثح 

إٌّرعح راخ 

اٌرشو١ة 

اٌؽث١ثٝ 

اٌذل١ك اٌٝ 

ذشاو١ة 

 ٔا٠ٛٔح.  

ض. دساعح 

اٌخظائض 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّؼذ١ٔح 

ٚاٌّشوثح 

إٌّرعح 

تاٌؽث١ثاخ 

اٌرؽٛي 

اٌّعٙشٜ 

ٌٍّٛاد 

 اٌّؼذ١ٔح

ذظ١ٕغ 

اٌؽث١ثاخ 

 إٌأِٛرش٠ح

اٌخظائ

ص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

إٌّرعح 

تؽث١ثاخ 

 ٔأِٛرش٠ح

اٌرؽٛي 

اٌّعٙشٜ 

ٌٍّٛاد 

 اٌّؼذ١ٔح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

اٌّؽٛس 

االلرظا

 دٜ

5 



 ِرٕا١٘ح

اٌظغش راخ 

اٌرشو١ة 

اٌّعٙشٜ 

 إٌأِٛرشٜ. 

انخشكيم  -2

نهًٌاد فَ 

انحبنت انشبو 

جبيذة 

)اننصف 

 صهبت(.
 

اٌرشى١ً اٌٍذْ 

 ػ١ٍّا

دساعح ػذد٠ح 

 ٌٍرشى١ً اٌٍذْ

دساعح 

خظائض 

اٌّٛاد 

إٌٙذع١ح 

تاٌرشى١ً 

 اٌٍذْ

اٌرشى١ً 

اٌٍذْ 

ٌٍّٛاد 

 إٌٙذع١ح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

 اٌطالح

2 

حمنيبث  -3

انهحبو ًانحبو 

ببالحخكبن 

 انذًاس.
 

اٌٍؽاَ 

تاالؼرىان 

 دساعح ػ١ٍّح

اٌٍؽاَ 

تاالؼرىان 

 دساعح ٔظش٠ح

خظائض 

اٌٍؽاَ 

تاالؼرىان 

ٌٍّٛاد 

 اٌّشوثح

اٌٍؽاَ 

 تاالؼرىان

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

اٌّؽٛس 

االلرظا

 دٜ

5 

أنخبج  -4

حبيببث 

انًٌاد 

انًعذنيت 

ًانًشكبت 

ببنحجى 

 اننبنٌيخشٍ.
 

االٔراض 

اٌّؼٍّٝ 

ٌٍؽث١ثاخ 

اٌّؼذ١ٔح 

إٌأِٛرش٠ح 

تاٌطشق اٌغ١ش 

 ذم١ٍذ٠ح

ّٔزظح 

اٌؼ١ٍّاخ 

االٔراظ١ح 

ٌٍؽث١ثاخ 

 إٌأِٛرش٠ح

خظائض 

اٌّٛاد 

إٌأِٛرش

 ٠ح

اٌطشق 

اٌغ١ش 

ذم١ٍذ٠ح 

الٔراض 

اٌّٛاد 

إٌأِٛرش

 ٠ح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

ا١ٌّاٖ 

ٚاٌرظ

 ؼش

1 

عًهيبث  -5

ييخبنٌسًجيب 

انحبيببث 

انًيكشًيخش

يت 

ًاننبنٌيخشيت 

انًعذنيت 

 ًانًشكبت.
 

االٔراض 

اٌّؼٍّٝ 

ٌٍؽث١ثاخ 

اٌّؼذ١ٔح 

اٌّشوثح 

إٌأِٛرش٠ح 

تاٌطشق اٌغ١ش 

 ذم١ٍذ٠ح

ّٔزظح 

اٌؼ١ٍّاخ 

االٔراظ١ح 

ٌٍؽث١ثاخ 

اٌّشوثح 

 إٌأِٛرش٠ح

خظائض 

اٌّٛاد 

إٌأِٛرش

 ٠ح اٌّشوثح

اٌطشق 

اٌغ١ش 

ذم١ٍذ٠ح 

الٔراض 

اٌّٛاد 

إٌأِٛرش

 ٠ح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

ا١ٌّاٖ 

ٚاٌرظ

 ؼش

1 

عًهيبث  -6

حذًيش 

يخهفبث 

حشغيم انًٌاد 

انينذسيت 

 )انشايش(.

أ. ػ١ٍّاخ 

ذذ٠ٚش 

ِخٍفاخ 

ذشغ١ً 

اٌّؼادْ 

)اٌشا٠ش( 

ٚذظ١ٕغ 

ػ١ٕاخ 

ِؼذ١ٔح 

 ِٚشوثح. 

دساعح ِؼ١ٍّح  ذذ٠ٚش اٌشا٠ش

ٚٔظش٠ح 

ٌخظائض 

اٌشا٠ش ٚفك 

اشىاٌٗ 

 اٌّخرٍفح

خظائض 

اٌّٛاد 

اٌّذٚسج 

 ِٓ

 اٌشا٠ش

ػ١ٍّاخ 

اػادج 

ذظ١ٕغ 

اٌّٛاد 

إٌٙذع١ح 

 ِٓ

 اٌشا٠ش

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

 4 اٌث١ ح



ب. اٌرؽٛي 

اٌّعٙشٜ 

ٌّخٍفاخ 

ذشغ١ً 

اٌّؼادْ 

)اٌشا٠ش( 

اٌّذٚسج فٝ 

شىً ػ١ٕاخ 

ِؼذ١ٔح 

 ِٚشوثح. 

ض. دساعح 

اٌخظائض 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٚاٌف١ض٠ائ١ح 

ٌّخٍفاخ 

ذشغ١ً 

اٌّؼادْ 

)اٌشا٠ش( 

اٌّذٚسج فٝ 

شىً ػ١ٕاخ 

ِؼذ١ٔح 

 ِٚشوثح.
 

حشغيم  -7

انًٌاد 

 انًشكبت.

ذشغ١ً اٌّٛاد 

 اٌّشوثح

ذشغ١ً اٌّٛاد 

 اٌّشوثح

ذشغ١ً 

اٌّٛاد 

 اٌّشوثح

ذشغ١ً 

اٌّٛاد 

 اٌّشوثح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

اٌّؽٛس 

االلرظا

 دٜ

5 

عًهيبث  -8

حصهذ 

انًعبدٌ 

 انًنصيشة.

 

ػ١ٍّاخ ذظٍذ 

اٌّؼادْ 

 إٌّظٙشج

 

ػ١ٍّاخ ذظٍذ 

اٌّؼادْ 

 إٌّظٙشج

 

ػ١ٍّاخ 

ذظٍذ 

اٌّؼادْ 

 إٌّظٙشج

 

دساعح 

ػ١ٍّاخ 

ذظٍذ 

اٌّؼادْ 

 إٌّظٙشج

 

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

اٌّؽٛس 

االلرظا

 دٜ

5 

انًٌاد  -9

انًشكبت 

اننبنٌيخشيت 

راث انمبعذة 

انشاحنجيت 

)انبٌنيًشيت(

. 

أ. ذظ١ٕغ 

اٌّٛاد 

اٌّشوثح 

إٌأِٛرش٠ح 

راخ اٌماػذج 

اٌشاذٕع١ح 

 )اٌث١ٌّٛش٠ح(.

ب. ذظ١ٕغ 

اٌّٛاد 

اٌّشوثح 

خظائض 

اٌّٛاد 

اٌّشوثح 

اٌّغٍؽح 

تؤ١ٌاف 

ِرفاٚذح 

 األلطاس

دساعح سل١ّح 

ِٚؼ١ٍّح 

ٌٍخٛاص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّشوثح 

اٌّغٍؽح 

تؤ١ٌاف راخ 

 ألطاس ِخرٍفح

 دساعح

ذؤش١ش لطش 

األ١ٌاف 

اٌّمٛاج 

ػٍٝ 

اٌخٛاص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

 اٌّشوثح

ذؤش١ش لطش 

األ١ٌاف 

اٌّمٛاج 

ػٍٝ 

اٌخٛاص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

 اٌّشوثح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

ا١ٌّاٖ 

ٚاٌرظ

 ؼش

1 



اٌٙع١ٕح 

)األ١ٌاف + 

اٌّٛاد 

اٌّشوثح راخ 

اٌماػذج 

اٌشاذٕع١ح 

)اٌث١ٌّٛش٠ح((

. 

ض. دساعح 

اٌخظائض 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّشوثح 

اٌٙع١ٕح 

ٚاٌّٛاد  راخ 

اٌماػذج 

اٌشاذٕع١ح 

 )اٌث١ٌّٛش٠ح(.

 

انًٌاد  -11

انًشكبت راث 

انمبعذة 

انشاحنجيت 

)انبٌنيًشيت(

. 

ذظ١ٕغ أ. 

اٌّٛاد 

اٌّشوثح راخ 

اٌماػذج 

اٌشاذٕع١ح 

 )اٌث١ٌّٛش٠ح(.

ب. دساعح 

اٌخظائض 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّشوثح راخ 

اٌماػذج 

اٌشاذٕع١ح 

 )اٌث١ٌّٛش٠ح(.

 

خظائض 

اٌّٛاد 

اٌّشوثح 

اٌّغٍؽح 

تؤ١ٌاف 

ِرفاٚذح 

 األلطاس

دساعح سل١ّح 

ِٚؼ١ٍّح 

ٌٍخٛاص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّشوثح 

اٌّغٍؽح 

تؤ١ٌاف راخ 

 ألطاس ِخرٍفح

دساعح 

ذؤش١ش لطش 

األ١ٌاف 

اٌّمٛاج 

ػٍٝ 

اٌخٛاص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

 اٌّشوثح

ذؤش١ش لطش 

األ١ٌاف 

اٌّمٛاج 

ػٍٝ 

اٌخٛاص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

 اٌّشوثح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

 

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

 4 اٌث١ ح

طشق  -11

حشليك انًٌاد 

انخضفيت 

 ًحٌصيفيب

أراض 

اٌعشاف١د 

اٌّشلك 

 ِؼ١ٍّا

دساعح ذؤش١ش 

دسظح 

اٌؽشاسج ػٍٝ 

عّه 

اٌعشاف١د 

 اٌّشلك

اٌخظائ

ص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّغٍؽح 

تاٌعشاف١د 

 اٌّشلك

اٌعشاف١د 

اٌّشلك 

 ٚذطث١ماذٗ

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

ا١ٌّاٖ 

ٚاٌرظ

 ؼش

1 

طشق  -12

انخبج أنيبف 

انببصنج 

أراض أ١ٌاف 

اٌثاصٌد 

 اٌذل١ك ِؼ١ٍّا

دساعح ذؤش١ش 

دسظح 

اٌؽشاسج 

ٚاٌّؽا١ًٌ 

اٌخظائ

ص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٌٍّٛاد 

أ١ٌاف 

اٌثاصٌد 

اٌذل١مح 

 ٚذطث١ماذٗ

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

 اٌطالح

2 



 ًحٌصيفيب. 

 

ػٍٝ لطش 

 أ١ٌاف اٌثاصٌد 

اٌّغٍؽح 

تؤ١ٌاف 

اٌثاصٌد 

رٚ 

األلطاس 

 اٌذل١مح

 خ اٌؼ١ٍا

عًهيبث  -13

ًحمنيبث 

انًعبنجبث 

 انحشاسيت.

ػ١ٍّاخ 

ٚذم١ٕاخ 

اٌّؼاٌعاخ 

 اٌؽشاس٠ح.

ػ١ٍّاخ 

ٚذم١ٕاخ 

اٌّؼاٌعاخ 

 اٌؽشاس٠ح.

ػ١ٍّاخ 

ٚذم١ٕاخ 

اٌّؼاٌعاخ 

 اٌؽشاس٠ح.

ػ١ٍّاخ 

ٚذم١ٕاخ 

اٌّؼاٌعاخ 

 اٌؽشاس٠ح.

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

 اٌطالح

2 

انغضل  -14

انكيشًسخبح

يكَ نألنيبف 

ًاألنيبف 

انًشكبت 

 اننبنٌيخشيت.

أ. إٌّزظح 

اٌؼ١ٍّح 

ٚاألؼظائ١ح 

ٌؼ١ٍّاخ 

اٌثصك 

اٌىٙشٚعراذ١

 وٝ.

ب. أراض 

األ١ٌاف 

ٚاأل١ٌاف 

اٌّشوثح 

إٌأِٛرش٠ح 

اٌخ١ط١ح 

 ٚػفائش٘ا. 

ض. ِماسٔح 

ػ١ٍّاخ 

االٔراض 

تاعرخذاَ 

اٌغضي 

اٌىٙشٚعراذ١

وٝ فٝ 

ؼٛع ذخصش 

ٚٚعؾ ِثًٍ 

ذثخش  تٛعؾ

 ظاف.

 

أراض األ١ٌاف 

ٚاأل١ٌاف 

اٌّشوثح 

إٌأِٛرش٠ح 

اٌخ١ط١ح 

 ٚػفائش٘ا

إٌّزظح 

اٌؼ١ٍّح 

ٚاألؼظائ١ح 

ٌؼ١ٍّاخ اٌثصك 

اٌىٙشٚعراذ١ى

ٜ 

خظائض 

األ١ٌاف 

إٌّرعح 

تؼ١ٍّاخ 

اٌغضي 

اٌىٙشٚع

 ذاذ١ىٝ

اٌغضي 

اٌىٙشٚع

ذاذ١ىٝ ِٓ 

اٌّؼًّ 

اٌٝ 

 اٌظٕاػح

12500

00 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

ا١ٌّاٖ 

ٚاٌرظ

 ؼش

1 

انًٌاد  -15

انًشكبت 

انكشبٌنيت فَ 

يسخٌٍ 

 اننبنٌ.

أ. ذغ١ٍػ 

أ١ٌاف 

اٌىشتْٛ 

ذغ١ٍػ أ١ٌاف 

اٌىشتْٛ 

إٌأِٛرش٠ح 

تشلائك 

اٌىشتْٛ 

 إٌأِٛرش٠ح

ذغ١ٍػ أ١ٌاف 

اٌىشتْٛ 

إٌأِٛرش٠ح 

تؤٔات١ة 

اٌىشتْٛ 

 إٌأِٛرش٠ح

اٌخٛاص 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٚاٌىٙشت١ح 

ائػ ٌشش

اٌىشتْٛ 

اٌّشْ 

اٌّظٕؼح 

ِٓ أ١ٌاف 

اٌىشتْٛ 

ششائػ 

اٌىشتْٛ 

اٌّشْ 

اٌّظٕؼح 

ِٓ أ١ٌاف 

اٌىشتْٛ 

إٌأِٛرش

٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ٕ٘ذعح 

االٔرا

 ض

ِشىٍح 

ا١ٌّاٖ 

ٚاٌرظ

 ؼش

1 



إٌأِٛرش٠ح 

تؤٔات١ة 

اٌىشتْٛ 

 إٌأِٛرش٠ح.

ب. ذغ١ٍػ 

أ١ٌاف 

اٌىشتْٛ 

إٌأِٛرش٠ح 

تشلائك 

اٌىشتْٛ 

 إٌأِٛرش٠ح.

ض. ششائػ 

اٌىشتْٛ 

اٌّشْ 

اٌّظٕؼح ِٓ 

أ١ٌاف 

اٌىشتْٛ 

إٌأِٛرش٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

 اٌّشوثح.

 

إٌأِٛرش

٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

 اٌّشوثح

 اٌّشوثح

16- 

ييكبنيكب 

األنيبف 

اننبنٌيخشيت 

ًاألنيبف 

انًشكبت 

 اننبنٌيخشيت.

أ. اٌرظشف 

ا١ٌّىا١ٔىٝ 

ٌأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

اٌّشوثح 

 إٌأِٛرش٠ح.

ب.  

خظائض 

اٌىغش 

ٚاال١ٙٔاس 

ٌأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

 اٌّشوثح.

ض. 

اٌخظائض 

اٌرآو١ٍح 

ٌأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

اٌرظشف 

ا١ٌّىا١ٔىٝ 

ٌأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

اٌّشوثح 

 إٌأِٛرش٠ح

خظائض 

اٌىغش 

ٚاال١ٙٔاس 

ٌأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

 اٌّشوثح

خظائض 

اٌىًٍ 

ٌألؼّاي 

اٌذ٠ٕا١ِى١ح 

ٌأل١ٌاف 

إٌأِٛرش

٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

إٌأِٛرش

 ٠ح اٌّشوثح

١ِىا١ٔىا 

األ١ٌاف 

إٌأِٛرش

٠ح 

 ٚاأل١ٌاف

اٌّشوثح 

إٌأِٛرش

 ٠ح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ذظّ

 ُ٠

١ِىرٕ

 ٠ىٝ

ِشىٍح 

 اٌطالح

2 



إٌأِٛرش٠ح 

 اٌّشوثح.

د. خظائض 

اٌىًٍ 

ٌألؼّاي 

اٌذ٠ٕا١ِى١ح 

ٌأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

ٚاأل١ٌاف 

إٌأِٛرش٠ح 

 اٌّشوثح.

17- 

ييكبنيكب 

األجسبو راث 

األبعبد 

يخنبىيت 

انصغش 

)انًيكبنيكب 

 اننبنٌيت( 

أ. اٌّشٚٔح 

اٌالِٛػؼ١ح 

ٌرؽ١ًٍ 

اٌؼٕاطش 

ا١ٌٙى١ٍح 

)اعراذ١ى١ا، 

د٠ٕا١ِى١ا، 

 اذضأا(.

ب. اٌرؽ١ًٍ 

االعراذ١ىٝ 

ٚاٌذ٠ٕا١ِىٝ 

الٔظّح 

ا١ٌٙاوً 

إٌا٠ٛٔح 

تاعرخذاَ 

صٚض االظٙاد 

ٚاٌّشٚٔح 

 اٌّؼذي.

ض. ذؤش١ش 

اٌطالح 

اٌغطؽ١ح 

ػٍٝ ِرأح 

ٚذظشف 

اٌمؼثاْ 

ٚاألٌٛاغ 

راخ األتؼاد 

 إٌا٠ٛٔح.

د. دساعح 

اعراذ١ى١ح 

ٚد٠ٕا١ِى١ح 

ٚاذضا١ٔح 

اٌّشٚٔح 

اٌالِٛػؼ١ح 

ٌرؽ١ًٍ 

اٌؼٕاطش 

ا١ٌٙى١ٍح 

 اعراذ١ى١ا

اٌرؽ١ًٍ 

االعراذ١ىٝ 

ٚاٌذ٠ٕا١ِىٝ 

الٔظّح 

ا١ٌٙاوً 

 إٌا٠ٛٔح

تاعرخذاَ 

صٚض االظٙاد 

ٚاٌّشٚٔح 

 اٌّؼذي

 

دساعح 

اعراذ١ى١ح 

ٚد٠ٕا١ِى١ح 

ٚاذضا١ٔح 

ٌٍّٛاد 

اٌّرذسظح 

راخ اٌثؼذ 

 إٌأٜٛ

١ِىا١ٔىا 

اٌّٛاد 

إٌا٠ٛٔح 

 اٌزو١ح

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

 ٠ىٝ 

5 



ٌٍّٛاد 

اٌّرذسظح 

راخ اٌثؼذ 

إٌأٜٛ 

)اٌمؼثاْ، 

األٌٛاغ، 

أٔات١ة 

تْٛ اٌىش

إٌا٠ٛٔح، 

 اٌّغطؽاخ(. 

ٖ. اٌرظ١ُّ 

إٌّٛرظٝ 

ٌٍّٛاد 

اٌّرذسظح 

راخ اٌثؼذ 

إٌأٜٛ 

تاعرخذاَ 

ؽش٠مح إٌمطح 

 اٌذاخ١ٍح.

ٚ. ١ِىا١ٔىا 

اٌّٛاد 

إٌا٠ٛٔح 

 اٌزو١ح.

 

18- 

حشايبٌنٌجيب 

انًٌاد 

يخنبىيت 

انصغش 

)اننبنٌيخشيت

.) 

أ. اٌرالِظ 

اٌّرالطك 

ٌٍثؼذ 

 إٌأِٛرشٜ.

ب. االؼرىان 

ٚاٌرآوً 

ٌألعطػ 

 إٌا٠ٛٔح.

ض. اٌرآوً 

ٚاٌرشؽ١ُ 

ٌألعطػ 

اٌّغٍفح راخ 

اٌثؼذ 

 إٌأِٛرشٜ.

االؼرىان 

ٚاٌرآوً 

ٌألعطػ 

 إٌا٠ٛٔح

اٌرالِظ 

اٌّرالطك 

ٌٍثؼذ 

 إٌأِٛرشٜ

اٌرآوً 

ٚاٌرشؽ١ُ 

ٌألعطػ 

اٌّغٍفح 

راخ اٌثؼذ 

إٌأِٛرش

ٜ 

ذشا٠ثٌٛٛظ

٠ا اٌّٛاد 

ِرٕا١٘ح 

اٌظغش 

)إٌأِٛرش٠

 ج(.

 

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

ِشىٍح 

 اٌطالح

3 

 

19- 

انذينبييكب 

 ًانخحكى.

أ. ؼشوح 

اٌشٚتٛذاخ 

ؼشوح 

اٌشٚتٛذاخ 

ٚاٌرؽىُ 

 تاال٘رضاصاخ

إٌّزظح 

ٚاٌرؽىُ فٝ 

ؼشوح 

 اٌشٚتٛذاخ

إٌّزظح 

ٚاٌرؽىُ 

فٝ ؼشوح 

 اٌشٚتٛذاخ

 

اٌذ٠ٕا١ِىا 

ٚاٌرؽىُ 

فٝ 

 اٌّشوثاخ.

 

10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

د٠ٕا١ِىا 

إٌّظٛ

ِاخ 

ا١ٌّىأ

 ٠ى١ح

5 



ٚاٌرؽىُ 

 تاال٘رضاصاخ.

ب. إٌّزظح 

ٚاٌرؽىُ فٝ 

ؼشوح 

 اٌشٚتٛذاخ.

ض. اٌذ٠ٕا١ِىا 

ٚاٌرؽىُ 

ٌٍشٚتٛذاخ 

 اٌّٛاص٠ح.

د. اٌذ٠ٕا١ِىا 

ٚاٌرؽىُ فٝ 

 اٌّشوثاخ.

 

سؤيت  -21

حهسكٌبيت 

يعًهيت 

ًنًزجت 

سيبضيت 

نطشيمت 

انغضل 

انكيشًسخبح

يكَ 

ببسخخذاو 

انعنصش 

 انًحذد.

سإ٠ح 

ذٍغىٛت١ح 

ِؼ١ٍّح 

ّٚٔزظح 

س٠اػ١ح 

ٌطش٠مح اٌغضي 

اٌىٙشٚعراذ١ى

ٜ تاعرخذاَ 

اٌؼٕظش 

 اٌّؽذد.

سإ٠ح 

ذٍغىٛت١ح 

ِؼ١ٍّح 

ّٚٔزظح 

س٠اػ١ح 

ٌطش٠مح اٌغضي 

اٌىٙشٚعراذ١ى

تاعرخذاَ ٜ 

اٌؼٕظش 

 اٌّؽذد.

سإ٠ح 

ذٍغىٛت١ح 

ِؼ١ٍّح 

ّٚٔزظح 

س٠اػ١ح 

ٌطش٠مح 

اٌغضي 

اٌىٙشٚع

ذاذ١ىٝ 

تاعرخذاَ 

اٌؼٕظش 

 اٌّؽذد.

اٌغضي 

اٌىٙشٚع

ذاذ١ىٝ ِٓ 

اٌّؼًّ 

اٌٝ 

 اٌظٕاػح

12500

00 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

ذىٌٕٛٛ

ظ١ا 

اٌّؼٍِٛ

 اخ

3 

يشًنو  -21

انسطٌح 

ًحأثيشىب 

عهَ حصشف 

األجسبو 

 انًشنو

ِشٚٔٗ 

اٌغطٛغ 

ٚذؤش١ش٘ا 

ػٍٝ 

ذظشف 

األظغاَ 

 اٌّشٔٗ

ِشٚٔٗ 

اٌغطٛغ 

ٚذؤش١ش٘ا 

ػٍٝ 

ذظشف 

األظغاَ 

 اٌّشٔٗ

  10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

ِشىٍح 

 اٌطالح

1 

نًزجو  -22

ًدساسو 

انًٌاد انزكيو 

(Piezoele

ctric and 

smart 

materials

) 

ّٔزظٗ 

 ٚدساعٗ

اٌّٛاد اٌزو١ٗ 

(Piezoele

ctric and 

smart 

materials

) 

ّٔزظٗ 

 ٚدساعٗ

اٌّٛاد اٌزو١ٗ 

(Piezoele

ctric and 

smart 

materials

) 

  12500

00 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

٠ىٝ 

ٚػٍُ 

 اٌّٛاد

4 

23- 

اننًزجو 

انشيبضيو  

ًانعذديو 

نهييبكم 

 اننبنٌيخشيو

إٌّزظٗ 

اٌش٠اػ١ٗ  

ٚاٌؼذد٠ٗ 

١ٌٍٙاوً 

 إٌأِٛرش٠ٗ

إٌّزظٗ 

اٌش٠اػ١ٗ  

ٚاٌؼذد٠ٗ 

١ٌٍٙاوً 

 إٌأِٛرش٠ٗ

  10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

 ٠ىٝ

1 

24- 

انخصًيى 

األيثم 

اٌرظ١ُّ 

األِصً 

١ٌٍٙاوً 

اٌرظ١ُّ 

األِصً 

١ٌٍٙاوً 

  10000

0 

طٕذٚق 

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

3 



نهييبكم 

انًشنو 

ببنطشق 

انشيبضيت 

ًانجينيو 

 ًانعشٌائيو

اٌّشٔٗ 

تاٌطشق 

اٌع١ٕ١ٗ 

ٚاٌش٠اػ١ٗ 

 ٚاٌؼشٛائ١ٗ

اٌّشٔٗ 

تاٌطشق 

اٌع١ٕ١ٗ 

ٚاٌش٠اػ١ٗ 

 ٚاٌؼشٛائ١ٗ

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

٠ىٝ  ٠ىٝ

اٌّذَ 

تاٌؽاع

 ب

دساسو  -25

ييكبنيكب 

األجسبو 

انًشنو ححج 

انخأثيشاث 

 انعشٌائيو

دساعٗ 

 ١ِىا١ٔىا

األظغاَ 

اٌّشٔٗ ذؽد 

اٌرؤش١شاخ 

 اٌؼشٛائ١ٗ

دساعٗ 

١ِىا١ٔىا 

األظغاَ 

اٌّشٔٗ ذؽد 

اٌرؤش١شاخ 

 اٌؼشٛائ١ٗ

  10000

0 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

د٠ٕا١ِىا 

إٌّظٛ

ِاخ 

ا١ٌّىأ

 ٠ىح

4 

دساسو  -26

اسخبحيكب 

ًدينبييكب 

انشبٌحبث 

راث انخحكى 

انفعبل 

(Active 

and 

feedback 

contol) 

دساعٗ 

اعراذ١ىا 

ٚد٠ٕا١ِىا 

اٌشتٛذاخ 

راخ اٌرؽىُ 

اٌفؼاي 

(Active 

and 

feedback 

contol) 

دساعٗ 

اعراذ١ىا 

ٚد٠ٕا١ِىا 

اٌشتٛذاخ 

راخ اٌرؽىُ 

اٌفؼاي 

(Active 

and 

feedback 

contol) 

  10000

0 

طٕذٚق 

اٌذساعا

 خ اٌؼ١ٍا

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

د٠ٕا١ِىا 

إٌّظٛ

ِاخ 

ا١ٌّىأ

 ٠ىح

2 

27- 

ييكبنيكب 

انًٌاد 

انًشكبو راث 

انخصبئص 

 انًخذسجو 

١ِىا١ٔىا 

اٌّٛاد 

اٌّشوثٗ راخ 

اٌخظائض 

 اٌّرذسظٗ

١ِىا١ٔىا 

اٌّٛاد 

اٌّشوثٗ راخ 

اٌخظائض 

 اٌّرذسظٗ

  10000

0 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

 ٠ىٝ 

4 

28- 

ييكبنيكب 

انخاليس 

انًشٌ 

 انحشاسٍ

ذظ١ُّ 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

اٌّشْ 

اٌؽشاسٜ فٝ 

ذؽد ذؤش١ش 

أؼّاي 

اعراذ١ى١ح 

ٚد٠ٕا١ِى١ح 

 اإلعراذ١ىٝ

دساعح ػذَ 

اإلعرمشاس 

اٌؽشاسٜ 

ٌّٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

اٌّشْ 

اٌؽشاسٜ 

ٌٍّٛاد 

اٌٌّٛفح 

ٚاٌّٛاد رخ 

اٌخظائض 

 اٌّرذسظح

اٌرم١ٕاخ 

اٌؽذ٠صح فٝ 

دساعح 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

اٌّشْ 

 اٌؽشاسٜ

ذظ١ُّ 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

اٌّشْ 

 اٌؽشاسٜ

10000

0 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

٠ىٝ 

ٚذشش١ذ 

 اٌطالح

1 

29- 

ييكبنيكب 

انخاليس 

انحشاسٍ 

انًشٌ انهضج 

ًانًشٌ 

انهذٌ انهضج  

 انحشاسٍ

ذظ١ُّ 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

اٌؽشاسٜ 

اٌّشْ اٌٍضض 

ٚاٌّشْ 

اٌٍذْ اٌٍضض 

ذؽد ذؤش١ش 

أؼّاي 

١ِىا١ٔى١ح 

دساعح ذؤش١ش 

اٌخظائض 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٚاٌش٠ٌٛٛظ١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّشٔح 

اٌٍضظح 

ٚاٌٍذٔح 

اٌٍضظح 

اٌّىٛٔح 

إٌّزظح 

اٌش٠اػ١ح 

ٌّشىالخ 

اٌرالِظ 

سٜ اٌؽشا

اٌّشْ 

اٌٍضض 

ٚاٌّشْ 

اٌٍذْ 

 .اٌٍضض

ذظ١ُّ 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

اٌؽشاسٜ 

اٌّشْ 

اٌٍضض 

ٚاٌّشْ 

اٌٍذْ 

 اٌٍضض

10000

0 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

٠ىٝ 

ٚذشش١ذ 

 اٌطالح

2 



ٌّٕظِٛح  ٚؼشاس٠ح

اٌرالِظ 

ػٍٝ 

ِخشظاخ 

 اٌرظ١ُّ

31- 

ييكبنيكب 

انخاليس 

عبنيت 

 انالخطيت 

ذظ١ُّ 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

راخ 

اإلعرعاتح 

ػا١ٌح 

اٌالخط١ح 

تىافح 

 أٔٛاػٙا

دساعح ذؤش١ش 

اٌخظائض 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

ٚاٌش٠ٌٛٛظ١ح 

ٌٍّٛاد 

اٌّىٛٔح 

ٌّٕظِٛح 

اٌرالِظ 

ػٍٝ 

اإلعرعاتح 

ػا١ٌح 

اٌالخط١ح 

 ٌٍّٕظِٛح

إٌّزظح 

اٌش٠اػ١ح 

ٌّشىالخ 

اٌرالِظ 

اٌؽشاسٜ 

اٌّشْ 

اٌٍضض 

ٚاٌّشْ 

اٌٍذْ 

اٌٍضض 

راخ 

اإلعرعاتح 

ػا١ٌح 

 .اٌالخط١ح

ذظ١ُّ 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

راخ 

اإلعرعاتح 

ػا١ٌح 

 اٌالخط١ح

10000

0 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

٠ىٝ 

ٚذشش١ذ 

 اٌطالح

3 

31- 

ييكبنيكب 

انخاليس 

انًخذحشج 

نهًنظٌيبث 

 انًيكبنيكيت 

ّٔضظح 

اٌرالِظ 

اٌّرذؼشض  

ٌٍّٕظِٛاخ 

 ا١ٌّىا١ٔى١ح

ذؤش١ش 

اٌرالِظ 

اٌّرذؼشض 

ٌٍّٕظِٛاخ 

ا١ٌّىا١ٔى١ح 

تىافح 

أٔٛاػٙا 

ٚدساعح 

ِرغ١شاخ 

اٌرظ١ُّ 

ػٍٝ 

اعرعاتح 

 إٌّظِٛح

إٌّزظح 

اٌش٠اػ١ح 

ٌّشىالخ 

اٌرالِظ 

 اٌّرذؼشض 

ذظ١ُّ 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

 اٌّرذؼشض

10000

0 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

٠ىٝ 

ٚذشش١ذ 

 اٌطالح

2 

32- 

اإلحخكبن فَ 

انًنظٌيبث 

 انًيكبنيكيت 

دساعح 

ّٚٔزظح 

اإلؼرىان 

ٌّٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

تىافح 

 أٔٛاػٙا

دساعح 

ّٚٔزظح 

ٚذؽذ٠ذ 

اإلؼرىان 

ٔظش٠ا 

ٚػ١ٍّا 

ٚدساعح 

ذؤش١شج ػٍٝ 

اعرعاتح 

ِٕظِٛاخ 

اٌرالِظ 

تىافح 

 ِىٛٔاذٙا

ذؤش١ش 

اإلؼرىان 

ػٍٝ 

اٌرظ١ُّ 

اٌرش٠ثٌٛٛظ

 ٜ

ٌٍّٕظِٛا

خ 

 ا١ٌّىا١ٔى١ح

دساعح 

ذؤش١ش 

اإلؼرىان 

ػٍٝ 

اعرعاتح 

إٌّظِٛا

خ 

ا١ٌّىا١ٔى

 ٠ح

10000

0 

أواد١ّ٠ح 

اٌثؽس 

 اٌؼٍّٝ

ذظّ

 ُ٠

١ِىأ

 ٠ىٝ

اٌرظّ

 ُ٠

ا١ٌّىأ

٠ىٝ 

ٚذشش١ذ 

 اٌطالح

1 

 

 انًعٌلبث ًاالحخيبجبث : 6-7



ال ٠ٛظذ أِاوٓ ِخظظح ٌّؽاػشاخ اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا ، ِّا ٠غثة ػث ا شذ٠ذا ػٍٟ  -1

تاٌمغُ ال٠عاد لاػاخ ٌرذس٠ظ ٚخاطح ِغ اصد٠اد أػذاد أػؼاء ١٘ ح اٌرذس٠ظ 

 اٌطالب .

اٌمغُ فٟ اؼر١اض شذ٠ذ الٔشاء ِؼًّ ٌرطث١ماخ اٌؽاعة االٌٟ خاص تٕٙذعح اٌرظ١ُّ  -2

ا١ٌّىا١ٔىٟ ٌىٟ ٠غاػذ ػٍٟ ذ١ّٕح اٌمذساخ اٌرطث١م١ح ٚاٌّٙاساخ اٌّخرٍفح ٌطالب 

 اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا .

 اننشش انعهًَ انذًنَ: 6-8

ؼاء ١٘ ح اٌرذس٠ظ تاٌمغُ تإٌشش اٌؼٍّٝ التؽاشُٙ فٝ اٌّعالخ اٌؼ١ٍّح اٌّؽ١ٍح ل١اَ أػ

 ٚاٌؼا١ٌّح ٚف١ّا ٠ٍٝ لائّح تاالتؽاز إٌّشٛسج ٚاٌّمثٌٛح ٌٍٕشش:
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 انخذسيسشئٌٌ أعضبء ىيئت  -7

 

 ػٍٝ ظائضٖ اٌعاِؼٗ اٌرمذ٠ش٠ٗ فٝ اٌؼٍَٛ إٌٙذع١ٗ.ِؽّذ ػثذاٌؼاي ؼظٛي اٌذورٛس/  -1

اػرّذ ِعٍظ اٌمغُ ذماس٠ش األداء ٌىً أػؼاء ١٘ ح اٌرذس٠ظ ٚاٌّؼا١ٔٚٓ ٌٍفظً  -2

 اٌذساعٟ األٚي.

 

 

 شئٌٌ خذيت انًجخًع-7
 

ٌخذِح اٌّعرّغ لاَ اٌمغُ ترؽذ٠س اٌخطح اٌثؽص١ح ٚوراترٙا فٟ طٛسج ِششٚػاخ تؽص١ح 

 ٚاٌث١ ح .

 

 

 شئٌٌ انجٌدة -8
 

 ِشاظؼح ِمشساخ ٚتشاِط اٌمغُ. -1

    National Academicذؤو١ذ اٌمغُ ػٍٟ ذثٕٟ اٌّؼا١٠ش اٌم١اع١ح األواد١ّ٠ح )  -2

Reference Standards , NARS). ٌُرٛط١ف تشاِط ِٚمشساخ اٌمغ 

ذثٕٟ اٌمغُ اٌّؼا١٠ش األواد١ّ٠ح اٌخاطح تى١ٍح إٌٙذعح ظاِؼح أع١ٛؽ ٌرٛط١ف تشاِط  -3

ٚاٌّؼرّذج ِٓ لثً ا١ٌٙ ح اٌم١ِٛح ٌؼّاْ اٌعٛدج  –ِٚمشساخ اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا تاٌمغُ 



وّٛاطفاخ ِشظؼ١ح ٌثشاِط ِٚمشساخ  –ٚاالػرّاد ٚوزٌه ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ 

 اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا تاٌمغُ .

 

 ِعٍظ لغُ ٕ٘ذعح اٌرظ١ُّ ا١ٌّىا١ٔىٟ ٚ االٔراضسئ١ظ 

 

 

 أًِ اٌؽغ١ٕٟ اٌشٛستعٟ ./أ.د
 

 

 

 



 هندسة الووادقسن ( 5)

 مقدمة: .1
كأحد االقسام العلمٌة وهو منوط  6795نشأ قسم هندسة المواد مع بداٌة نشأة الكلٌة عام 

بتدرٌس علوم وهندسة المواد لجمٌع التخصصات بالكلٌة واجراء البحوث العلمٌة فى هذا المجال

  

 رؤية القسم: .2
والمشهود لها بالتمٌز من خالل توفٌر تعلٌم ٌتطلع القسم الى أن ٌكون من األقسام المعتمدة 

عالى الجودة فى مجال علوم وهندسة المواد مع التركٌز على محاور األنشطة البحثٌة والعلمٌة 

 وخدمة المجتمع والصناعة.

 رسالة القسم: .3
توفٌر التمٌز فى التدرٌس واجراء بحوث متمٌزة تخدم البٌئة المحٌطة بالجامعة واعداد 

أن ٌوازن بٌن الجانب النظرى والعملى فى تحلٌل وتشغٌل أنظمة المواد وأن خرٌج قادر على 

 ٌكون قادر على المنافسة فى السوق المحلى والعالمى.

 شئون التعليم والطالب .4
خطة التدرٌس  1065-1064التدرٌس: لقد أتم قسم هندسة المواد خالل العام الجامعً  -

لمقررات القسم فً مرحلة البكالورٌوس للفصل الدراسً األول والثانً وشملت هذه 
المقررات خمس مقررات فً الفصل الدراسً األول وثالث مقررات فً الفصل 

 الدراسً الثانً بصورة متمٌزة فً الحضور والمتابعة.
فً المواعٌد  نالدراسٌ ٌنصلأعمال اإلمتحانات والنتائج لمقررات القسم سواًء فً الفتمت  -

ولم ٌكن  ةالكلٌ قبل إدارة فً المواعٌد المقررة من وتم التصحٌح وتسلٌم النتائج المقررة
 .طالبٌةهناك أي شكوى

 المشاركة فً اعداد الالئحة الطالبٌة الخامسة للكلٌة والجاري حالٌاً االنتهاء منها. -
كالورٌس وإضافة مقررات تطوٌر المحتوى العلمً لمقررات القسم فً مرحلة الب -

 اختٌارٌة تتٌح للقسم المشاركة فً مشروعات التخرج لطلبة البكالورٌوس.
-  

 شئون الدراسات العليا والبحوث .5
خطة التدرٌس لمراحل الدراسات العلٌا  1065-1064أتم القسم خالل العام الجامعً  -

لفة للفصل دكتوراة( فً تخصصات القسم المخت -ماجستٌر -المختلفة )دراسة تمهٌدٌة
 مقرر(. 7مقرر( والفصل الدراسً الثانً )   66الدراسً األول ) 

 ٌنفً الفصلبالدراسات العلٌا أعمال اإلمتحانات والنتائج لمقررات القسم سواًء تمت  -
 فً هذا الشأن. طالبٌة أي شكوى بصورة جٌدة جداً مع عدم وجود نالدراسٌ

المحاور المختلفة والمحددة من قبل فى  1069-1062تم وضع الخطة البحثٌة للقسم  -
 الجامعة.

 
 -قيد لدرجتى الماجستير و الدكتوراه للطلبة: -

 ماجستٌر                   إسراء إبراهٌم حفنً إبراهٌم -6
 محمد أحمد رفعت المهدى                       ماجستٌر -1
 ماجستٌر                         زٌنب ولٌد سعٌد الكنانى -2



 دكتوراة                     اسماعٌل االخرسأحمد على  -3
 دكتوراة                  محمد أحمد محمد محمود وردة -4
 

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة واتمام المناقشة العلنية والمنح للطالب األتي أسمائهم: -
 دٌنا السٌد عبدالحمٌد طبانة -6
 رامى مصطفى محمد رضا -1
 االخرسأحمد على احمد اسماعٌل  -2

 
 تشكيل لجنة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراة للطلبة األتي أسمائهم: -

 أحمد على اسماعٌل االخرس -6
 محمد أحمد محمد محمود وردة -1

 

 : تحديد لجنة االشراف ووضع خطة البحثة للطلبة األتي أسمائهم -
 يبجستيز                      محمد أحمد رفعت المهدى .1

 يبجستيز                            أحمد بدرالدٌن عاطف .2

 إسزاء إبزاهيى حفُي إبزاهيى                   يبجستيز .3

 يبجستيز                         سيُب ونيذ سعيذ انكُبَى .4

 دكتىراة                               فرح أسعد مٌخائٌل .5

 دكتوراة   محمد احمد حمدى محمد عمر              -8

 العلمى:النشر 

قٌام أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم بالنشر العلمى البحاثهم فى المجالت العلمٌة المحلٌة  -
 والعالمٌة وفٌما ٌلى قائمة باالبحاث المنشورة والمقبولة للنشر:

 

1. Kh. Abd El-Aziz, D. Saber, H. E. M.Sallam; "Wear and Corrosion 

Behavior of Al–Si Matrix Composite Reinforced with Alumina" J Bio 

Tribo Corros., 1: 5 (2015) 

2. Kh. Abd El-Aziz, Kh. Zohdy, D. Saber, H. E. M.Sallam; "Wear and 

Corrosion Behavior of High-Cr White Cast Iron Alloys in Different 

Corrosive Media" J Bio Tribo Corros.,  1:25 (2015). 

3. Saleem Ahmad, Mohamed. H. Seleem, Amal. A. M. Badawy, 

Ashraf. H. El Safoury; "Damage assessment of the fiber concrete 

slabs under certain impact load" UKIERI concrete conference 

(2015).  



4. A.M. Hassan, S.M. Naga, M. Awaad; "Toughening and 

Strengthening of Nb2O5 Doped Zirconia/Alumina (ZTA) Composites 

", Int. J. Refract. Met. Hard Mater., 48 338-345 (2015). 

5. S.M. Naga, A.M. Hassan, M. Awaad; "Physical and mechanical 

behavior of  Ta2O5  doped zirconia-toughened-alumina (ZTA) 

composites", Ceram Int., 41 6248-6255 (2015). 

6. S.M. Naga, A.M. Hassan, H.F. El-Maghraby, M. Awaad, Hamada 

Elsayed; " In-situ sintering reaction of Al2O3–LaAl11O18–ZrO2 

composite", Int. J. Refract. Met. Hard., 54 230- 236 (2016).  

7. S.M. Naga, A.M. Hassan, M. Awaad; " The effects of pentavalent 

oxide additives on the physical and mechanical properties of 

alumina ceramics ", unitcer, (2015). 

8. El-Sayed I. Abdel Aziz, M.M.Z. Ahmed, I El-Mahallawi, M.M. Al-

Aiat; "Effects of process parameters on the microstructure and 

hardness of 7020/Al2O3 composite layer fabricated by FSP", Int. J. of 

Sci. & Eng. Research., 6 [8], 1073ISSN 2229-5518 (2015). 

 شئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .6
و ا.د. أهل عبد الوهاب هحود و ا.د. صبري أ.د. /سلين صالح السيد  يشبركت كال يٍ .1

االشزاف فى  عبد الرحين احود و ا.د.م. حسام صالح الدين خليل و د. عالء حسن عطية

 .عهى يشزوع بقسى هُذست انًىاد  نطهبت انبكبنىريىس بقسى انهُذست االَشبئيت

–فى يُبقشت رسبنت يبجستيز بقسى انهُذست انًذَيت أ.د. /سلين صالح السيد يشبركت  .2

هُذست انًُصىرة وكذنك عضىيت نجُت االيتحبٌ انشبيم نطبنب دكتىراِ بقسى االَشبءاث 

 نتشييذ ببنكهيت.طهبت بقسى هُذست ا 2وكذنك 

أ.د./ سليم صالح السيد وأ.د. / صبرى عبد الرحيم أحمد و  أ.د.م. / انتداب السادة:  .3
 حسام صالح الدين خليل وأ.د.م./ محمد عبداهلل المنياوى و د./ عالء حسنعطية

 لمتدريس فى المعهد العالى لمكتنولوجيا بالعاشر من رمضان .
انذوني انزابع نهخزسبَت عبنيت األداء وانًىاد عبنيت فى  أ.د. /سلين صالح السيد مشاركة .4

 .2116يبرس  11-9األداء وانًُعقذ في يذيُت كبسيم بأنًبَيب في انفتزة 

 ( UNITECR 2015) يممالمؤتمرالعفى   د./ أحود هحود حسنيشبركت  .5
 .5151سبتمر 58 -51لتترةمنخالاليدولةالنمساف

أ.د./ صبرى و  احودأ.د. /سلين صالح السيد و أ.د. / أهل عبدالوهاب  يشبركت كال يٍ .6
 جامعة الزقازيق –لمؤتمر االول لكمية الهندسة ضمن المجنة العمميةفي اعبدالرحيم احمد

 بمدينة أسوان  والمنعقد



أ.د./ أمل عبدالوهاب احمد و د. أحمد محمد حسن و د. السيد ابراهيم مشاركة كال من  .7
 التدريس لبرامج الساعات المعتمدة بالكمية. فى عبدالعزيز

أعتًبد تقبريز اآلداء العضبء هيئت انتذريس ببنقسى نهفصم انذراسى األول نهعبو انجبَعى  .8

 و.2114-2115

 شئون خدمة المجتمع .7
مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم فى انجاز االعمال الموكلة الٌهم من مركز البحوث  -

 التخصص والخاصة بخدمة المجتمعواالستشارات فى مجال 

 شئون الجودة .8
اعداد توصٌف وتقارٌر المقررات والبرامج لمرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا  -

 لجمٌع مقررات القسم واعتمادها من المراجع الخارجى.
تأكٌد القسم على تبنى المعاٌٌر القٌاسٌة األكادٌمٌة لتوصٌف برامج ومقررات القسم  -

National Academic Reference Standards(NARS) 
لتوصٌف  المنصورةتبنى القسم على المعاٌٌر األكادٌمٌة الخاصة بكلٌة الهندسة جامعة -

برامج ومقررات الدراسات العلٌا بالقسم والمعتمدة من قبل الهٌئة القومٌة لضمان الجودة 
الدراسات  ج ومقرراتواالعتماد وكذلك وزارة التعلٌم العالى كمواصفات مرجعٌة لبرام

 العلٌا بالقسم.

 المعوقات: -9

عدم كفاٌة االجهزة والمعدات الالزمة الجراء التجارب لطالب مرحلة البكالورٌوس  -
 وكذلك البحوث العلمٌة لمرحلة الدراسات العلٌا

عدم كفاٌة ساعات التمارٌن المعتمدة بالالئحة لتغطٌة الشق النظرى والعملى لمقررات  -
 سالقسم بمرحلة البكالورٌ

 القصور الواضح فى العمالة الخدمٌة والفنٌة بالكلٌة -
 عدم توافر صٌانه دورٌة للمعدات واالجهزة بمعامل القسم -

 

 رئيس القسم

 سليم صالح السيد أحمدأ.د/ 

 

 


