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 عميدة الكلية/ د.كلمة السيدة أ

 

 
 
 
 
 

 تحبر  حيب  العليبا للدراسبا  العلمبي يالمسبتو  النهبو  سبيي  في جهًدا الهندسة كلية تألو ال
 مب  الحديثبة العلميبة المراجب  وتتبي  المتقدمبة  لألعبداد المالئمة المحاضرا  قاعا  فيرتو  على

 خبال  مب  البدوريا  فبي المنشبور  األيحبا  علبى الحصبو  إمكانيبة وكبلل  الكليبة مكتيبة خبال 
 والمراكبة ألقسبا  فبي اليحثيبة يالمعامب  العلميبة األجهبة  تبوفير إلى ياإلضافة اإللكترونية  اليواية
 .خصصةالمت

 مب  تمشبًيا وللب  التبدري،  فبي المعتمبد  السباعا  نظبا  تطييق مر  ألو  الالئحة هله وتتضم 
 يبي  المتنباظر  المعتمبد  السباعا  نقب  يسبه  ويالتبالي المتقدمبة البدو  فبي المتيب  النظبا 

  .الجامعا 
المهنيببة مقببررا  دراسببية حديثببة تبب  إضببافتها ينبباه علببى مأظهرتبب  الممارسببة تحتببو  الالئحببة علببى 

 .الحاجة إليها  كلل  ت  تحدي  المحتو  ليع  المقررا  الدراسية
 .نتمنى للدراسي  فى مرحلة الدراسا  العليا التقد  والتوفيق لما في  م  خير لوطننا الغالى

 

 عة  محمد عة  الشي /د.أ                                                  



كلية الهندسة بشبين الكوم                                                                                                                                    جامعة المنوفية
   

   

Post graduate   Guide                                                                                                   3 of 48  

الهندسة  وكيل كلية/د.كلمة السيد أ

 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 
 لإلطار طيًقا ولل  الكلية السايقة لالئحة تطويًرا المعتمد  الساعا  ينظا  العليا للدراسا  الئحة تعتير

 التعليميبة العمليبة دفب  إلبى التطبوير ويهبد  .الهندسبى القطبا  فبى العليبا الدراسبا  للبوائ  المرجعبي
تشبم  الالئحبة مراحب  الدراسبا  العليبا  .المتقبد  دو  العبال  فبى المتيب  مد المعت الساعا  نظا  لتواكب

الديلو   الماجستير فى الهندسة  الماجستير فبى العلبو  الهندسبية  البدكتورا  فبى العلبو  : وهى المختلفة 
يبببت  تدريسبببها يأحبببد  ( ينظبببا  السببباعا  المعتمبببد )تحتبببو  الالئحبببة علبببى مقبببررا  هندسبببية  .الهندسبببية
   تكنولوجيببببا التعلببببي   ويقببببو  يتببببدري، المقببببررا  الدراسببببية أعضبببباه هيئببببة تببببدري، متخصصببببي الوسببببائ

يقبد  دليب   .  ويت  تطييق نظ  الجود  فى العمليبة التعليميبة يالكليبةومتميةي  م  مدار، علمية مختلفة
 /ماجسبتير /ديلبو )التى يرغب فيها الطالب معلوما  تساعده على إختيار مرحلة الدراسة والتخص  

 لتنظبي  العامبة القواعبد علبى الالئحبة وتشبتم . وفقبا لظروفب  وطموحاتب  ورغيتب  فبى التطبوير( دكتبوراه
 المقبررا  قبوائ  علبى الالئحبة تشبتم  كمبا .العلميبة البدرجا  ومبن  واالمتحانا  والدراسة والقيد القيو 

 الالةمبة والسبايقة واالختياريبة اإلجياريبة والمتطليبا  ٠٥٥ و ٠٥٥ و ٠٥٥ المسبتويا  فبى الدراسبية
 العلميبة األقسا  تقو . يالكلية المختلفة العلمية االقسا  فى والديلوما  العلمية الدرجا  على للحصو 
 الماجسبتير رسبائ  علبى الحكب  ولجبا  اإلشبرا  لجبا  واقتبرا  الدراسبية والمبواد المقيبولي  يتحديبد

 تقو  كما .يالكلية العليا الدراسا  لجنة على العر  يعد الكلية مجل، م  لل  اعتماد ويت  والدكتوراه
 السباد  طريبق عب  اليحب  فبى التقبد  ناحيبة مب  والبدكتوراه الماجسبتير طبالب يمتايعبة العلميبة االقسبا 

 علبى العليبا الدراسبا  ديلومبا  فبى الدراسبة وتركبة يبلل  العليبا الدراسبا  إدار  إفباد  مب  المشبرفي 
 .المختلفة يةالهندس المجاال  فى التطييقية الجوانب

 .وختاما نتمنى للطالب الطموحي  والملتحقي  يمرحلة الدراسا  العليا دوا  التوفيق والنجا 
 أشرف صالح الدين زين الدين/د.أ
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 اإلرشادى دليل الطالب
 للدراسة بمرحلة الدراسات العليا

 جامعة المنوفية- كلية الهندسة بشبين الكومب
 :مقدمة .0
التفتصةي  الاتصة  كمسةميت  الةدر ت   يةت كللية  الدسدسة  كنةكين اللة  العل الدراسةت  الئحة  تتضمن 

 در ة  ل  على الحص  العلمي  التى تمسحدت ال تمع   نر ط اإللتحتق كتلدراست  العليت  متطلكت  
 .مسدت ل  على للحص   المحددة المدد إلى كتإلضتف  علمي 

 

 نظام الدراسة   .5
 سةتع  تحسة (. متكع فةى ال تمعةت  ار ر كية   ارمريلية لمت ه  )الدراس  كسظت  الستعت  المعتمدة

للةة   معتمةةدةمعتمةةدة للةة  محتضةةرة سظريةة  مةةدتدت سةةتع  دراسةةي   احةةدة  سةةك عيت لمةةت تحسةة  سةةتع  
 إعةةداد المنةةتريع  الكحةة    حلقةة  المستةنةة   سةةتعتين  سةةك عيت مةةن الةةدر ة العمليةة    التةةدري  

 .  الرستئ  العلمي 
  

  مواعيد الدراسة والقيد .3
 سدتي  الفص   الدراسةي   م اعيةد التقةد  للتسة ي   كداي كداي  ل  عت  دراسى يحدد م لة الللي   فى

 تقس  السس  ارلتديمي  إلى ثال  فص   دراسي  يكةد  العةت  كفصةلين رئيسةيين همةت  لل  فص  دراسى
 8ى  مدتة   سك ع ث  فص  صةيف 61الفص  الدراسى ار    الفص  الدراسى الثتسى  مدة ل  مسدمت 

 . ستكيع
 

 الشروط العامة للقيد .4
 الدسدسة  لليةت  احةد  مةن الدسدسة  فةى الكلةتل ري ة در ة  علةى حتصة  الطتلة  يلة ن  ن - 

 .المصري  لل تمعت  ارعلى الم لة من يعتدلدت مت ا  المصري  كتل تمعت 
 .كتلللي  لعليتا الدراست  ادارة تحددهت  التى المطل ك  المستسدا   ميع الطتل  يست فى ان - 
 .الماتص القس  م لة يضعدت انتراطت  ا  الطتل  يست فى ان -ج
 .يقد  الطتل  إةرار يفيد إلتزام  كتإلستظت  فى الدراس     ان -د
تحص  رس   القيد عسد كةد  لة  مرحلة  طكقةا لقةتس ن تسظةي  ال تمعةت   الئحتة  التسفيذية  فة  هةذا  - 

 . النان

 
 :المرشد األكاديمى .2

ا  تمعيةةت لةةة القسةة  للةة  طتلةة  عسةةد كةةد  الدراسةة  التاهيليةة     الدراسةة  التمديديةة  مرنةةديعةةين م 
يسةةتمر معةة  حتةةى سدتيةة  دراسةة  الةةدكل   ج  در ةة  المت سةةتير فةةى الدسدسةة  ج كيسمةةت يسةةتكد  (  لتديميةت)

  كتلمنرف فى حتل  تقد  الطتل  لدراس  در   المت ستير فى العل   الدسدسي     دراس  در   دلت ر
 .الفلسف  فى الدسدس  
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  نظام تسجيل الساعات المعتمدة بكل فصل دراسى .6
 68هة    التى يس   فيدت الطتل  فةى الفصة  الدراسةى ال احةدلعدد الستعت  المعتمدة  ارةصىالحد  

الدراسةي  متعةدا الفصة  الدراسةى  الفصة  سةتعت  معتمةدة فةى  ميةع  9ستع  معتمدة  الحد اردسةى 
 يستثسى من ذلك الفص  الدراسى الصةيفى حية   ذلكراس  في  ز  ن يل ن  ة  من اراير إلتمت  الد

 .ستعت  معتمدة  الي  د حد  دسى 9يل ن الحد ارةصى 
كةةد مةةن م افقةة  المرنةةد الدراسةة  ناصةةيت  ال  كتلتسةة ي  فةةى المةة اد الةة اردة فةةى اطةة الطتلةة  يقةة  

ياتترهةةت الطتلةة   ي افةةق عليدةةت   ي ةة ز دراسةة     مقةةررا   .ارلةةتديمى علةةى الاطةة  الدراسةةي   
 المرند ارلتديمى من مقررا     ةس  آار  يحس  ل  ضمن الستعت  المعتمدة لكرستم   الدراسى 
لمت ي  ز  ن يعفى الطتل  من دراس  كعض المقةررا  الدراسةي  إذا لةتن ةةد تة  دراسةتدت علةى سفةة 

معتةرف كة  مةن الم لةة ارعلةى المست    س ح فيدت فى إحد  ال تمعت  المصةري     معدةد علمةى 
 .لل تمعت  

 

 قواعد حرمان الطالب من دخول اإلمتحان .7
مةةن السةةتعت  % 52مةةن داةة   إمتحةةتن المقةةرر الدراسةةى إذا زاد  سسةةك   يتكةة  عةةن  الطتلةة  يحةةر 

 .صفر سقط   يعطى Fللفص  الدراسى للمقرر  يقيد راسكت فى المقرر  يرصد ل  تقدير  الدراسي 

 
 المعدل الفصلى .8
هة  مت سةط متيحصة  علية  الطتلة  مةن سقةتط فةى الفصة  الدراسةى ال احةد  تحسة   الفصلى معد ال

 ركع سقتط الةر  رةمين عنريين كقسم  م مة ع السقةتط التةى حصة  عليدةت الطتلة  فةى  منلمقيتة 
 .المقررا  كتلفص  الدراسى على م م ع الستعت  المعتمدة لدذه المقررا    ميع

 

 (ي أو النهائيالجزئ) التراكمى المعدل .9
 م ع حتص  ضر  سقتط  ي مقرر ف  ستعتت  المعتمدة ه  م( ال زئ     السدتئ ) الترالمى المعد 

 .ف   ميع المقررا  الت  درسدت مقس متً على م م ع الستعت  المعتمدة الللي  الت  درسدت
 

 العلمية الدرجات فيتعر .01
إمتدىان  مقىرركتوراة مدتها فصل دراسى  وادىد ولكىل الدراسات العليا للدبلوم والماجستير والد مقررات جميع

جىداول المقىررات  فى على  الترتيى   055،  055،  055تدريرى ف  نهاية الفصل الدراسى  وتخذىأ أرمىام 
ويجىىوز لمجلىىق القسىىم بعىىد موافقىىة مجلىىق الكليىىة أن يقىىرر إسىىتذدام ال ىىر  المسىىتدد ة  يىىر  .الدراسىىية

متدىان  ال ىال  فيهىا وفى   ىأح الدالىة يعفى  ال الى  مىن نسىبة الد ىور التقليدية ف  تىدريق المقىررات وات
 .المقررة
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 شروط التعديل واإللغاء واالنسحاب .00
يجوز لل ال  إ افة أو دأف بعض المقررات الدراسية بعىد بىدا الدراسىة بموافقىة المشىرف امكىاديم   -أ 

ل ىان  فى  الفصىل الصىيف  وخ تىدذل ف  موعد أمصاح نهايه امسبوع ال الث من الدراسة أو نهاية امسىبوع ا
 . أح الفترة ف  نسبة الغيا  لل ال  

يجىىوز لل الىى  أن ينسىىد  مىىن دراسىىة أى مقىىرر دتىى  نهايىىة امسىىبوع ال ىىامن فىى  الفصىىول الدراسىىية -  
الرئيسية أو نهاية امسبوع الرابع ف  الفصل الصيف  وألك بموافقة المشرف امكاديم   وتسجل المادة فى  

 .وخ يدس  له رسو  ف   أا المقرر ( منسد  )   امكاديم  ويرصد له سجل ال ال
يجوز للكلية إعادة التسجيل لل ال  فى  أى مقىرر سىب  أن انسىد  منىه أو رسى  فيىه ويعيىد المقىرر -ج 

متداناً   .دراسًة وات
 

 :تقدر نقاط كل ساعة معتمدة علي النحو التالي  .05
 النقاط طعدد النقا التقدير المكافيء ةالنسبة المئوي

   عل   %95

 95%حت  اة %90
 ممتاز

4.00 

3.60 

A 

A- 

 90%حت   ة  من  %85
 جيد جدا

3.30 B+ 

 B 3.00 85%حت   ة  من  %80

 -B 2.70 جيد 80%حت   ة  من %75

 +C 2.30 جيد 75%حت   ة  من %70

 70%حت   ة  من %65
 مقبول

2.00 C 

 -C 1.7 65%حت   ة  من  %60

 60% حت   ة  من%55

 راسب

1.3 D+ 

 D 1.0 55%حت   ة  من  %50

 F 0.0 50% ة  من 

 
  اليعتكر الطتل  ست حتً فى    مقرر إال إذا حص  على تقديرC-    على ارة. 

  تحس  سقتط ل  مقرر على  سدت عدد ستعتت  المعتمدة مضر ك  فى سقتط ل  ستع. 

 لةة  علةةى  سدةةت م مةة ع سقةةتط لةة  يحسةة  م مةة ع السقةةتط التةةى حصةة  عليدةةت الطتلةة  فةةى    مرح
 .المقررا  التى درسدت 

   يحس  مت سط سقتط    مرحل  على  س  ستتج ةسم  م م ع السقتط التى حص  عليدت فى المرحلة
 .مقس مت على م م ع ستعت  المقررا  

  المقرر الذ  يحصة  فية  الطتلة  علةى  ةة  مةنC-   يةت  إعتكةتره فةى مت سةط السقةتط  ال يعتةد كة
 .  المعتمدة المقررة فى المرحل  إال إذا  عتده  س ح في  فتحس  ارايرة فقط ضمن الستعت
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 : الرسوم الدراسية .03

 . تحص  رسو  القيد عند يده ك  مرحلة طيقأ لقانو  تنظي  الجامعا  والئحت  التنفيلية في هلا الشأ 
    

 منح الدرجات العلمية .04
 :لدسدس  الدر ت  العلمي  التتلي تمسح  تمع  المس في  كست  على م افق  م لة للي  ا

  دكل   الدسدس . 

  مت ستير فى الدسدس. 

  مت ستير فى العل   الدسدسي. 

 الفلسف  فى الدسدس  دلت ر. 
ال تمسح ا  در   علمي  مت ستير ا  دلت ر الفلسف  اال كعد ان يحقق الطتل  المست   اللغ   المستس  

 .      ي فى اللغ  االس ليزي   الذ  يقررة م لة اللل
 

 دبلومات الدراسات العليا .02
 تدةدف  العليةتعلى طل  م لة للي  الدسدس  كنةكين اللة   دكلة   الدراسةت   المس في  كست ً   تمع  تمسح

هذه الدراس  إلى رفع اللفةت ة العلمية  فةى الم ةتال  التطكيقية  للتاصصةت  الدةيقة  فةى فةر ع الدسدسة  
فةةةرق عمةةة  إلعةةةداد  علميةةة  متقدمةةة   المنةةةترل  فةةةى المتعةةةددة مةةةن اةةةال  دراسةةة  مقةةةررا  تطكيقيةةة  

 :فى  حد الفر ع  التاصصت  اآلتي    ذلكمنر عت  تطكيقي  

 الدبلومات التخصصية -أ 

 القســــــــم المشرف وفرع التخصص إسم الدبلـــــوم

 هندسة االآلت الكهربية    

 هندسة الجهد العالى 

 هندسة القوى الكهربية 

 ى الكهربيةهندسة إلكترونيات القو 

 تطبيقات التحكم فى نظام القوى واالآلت الكهربية 

 هندسة حماية شبكات القوى الكهربية 

 الهندسة الكهربية

 هندسة التبريد والتكييف    

 هندسة اإلحتراق والتزييت 

 هندسة محطات القوى والهندسة البخارية 

 هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة 

 هندسة التطبيقات الهيدروليكية 

 دسة القوى الميكانيكيةهن

 هندسة اإلنــــتاج    

 التصميـــم الميكانيكى 

 الهندسة الصناعيــة 

 تكنولوجيا تآكل وتزييت 

 إلنتاج والتصميم الميكانيكىهندسة ا
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 القســــــــم المشرف وفرع التخصص إسم الدبلـــــوم

 ندسة المنشآت الذرسانية           

 ندسة المنشآت المعدنية  

 سة التشىىىىىييد ند 

 الرى والصىىىىىىرف 

 الموارد المائيىىىىىة 

 ندسة الشىىىىوا  ا  

 ميكانيكا التربة و ندسة امساسات 

 ندسة تذ ي  النقل والمرور  

 ندسة ال ر  والم ارات  

 المسادة والجيوديسبيا 
  ندسة المنشآت الذرسانية

 الهندسة المدنية

 التصميم المعمارى                    
 الهندسة المعمارية  ي  الد رى واإلمليم التذ 

 ندسة الميكاترونيات     

 دبلومات مشتركة الهندسة البيئية 
 

 شروط القيد بمرحلة دبلومات الدراسات العليا .06
حتصةةال علةةى در ةة  كلةةتل ري ة  يلةة ن  ن الطتلةة  كةةا  مةةن دكل مةةت  الدراسةةت  العليةةت لقيةةد  ينةةترط

ال تمعةت  المصةري        در ة   إحةد المتقةد  لدةت مةن الدسدس  فى تاصةص مستسة  لسة ع الدراسة  
لل تمعةت   ذلةةك فةى التاصصةةت   ارعلةةىمعتدلة  لدةت مةةن معدةد علمةةى آاةر معتةةرف كة  مةةن الم لةة 

 .الينترط تقدير لقك   تس ي  الطتل  كاحد دكل مت  الدرست  العليت الستكق . الم ضح  كل  دكل  
يسدةى فيدةت  ث  الدراس  التمديدي   دراس  مقةررا  الةدكل   سستتن  هى تملدراس  الدكل    ارةصى الحد

- :يلى  لمتستع  معتمدة   03الطتل  دراس  
(  233 )سـةـتع  معتمةدة مةةن المسةت    65فةى هةةذه المرحلة  يةدرة الطتلةة   :دراسةة تمهيديةة   -أ 

 .لمقررا   الدكل    المتتح عرضدت من القس  العلمى 
( 233)معتمةةدة مةةن المسةةت    سةةتع  68حلةة  يةةدرة الطتلةة  فةةى هةةذه المر :دراسةةة تخصصةةية -ب 

سـتع  معتمدة على ارة  فى فرع التاصص المراد الحص    65  الدكل   على  ن يدرة لمقررا
علي  فى الدكل    يعتكر المنر ع من مقررا  التاصص  يلتحةق كدةذه المرحلة  الطتلة  الةذ   تة  

 يسةتلم  كةتةى السةتعت   5د   كمعد  ال يق  عن ستعت  معتمدة كتلدراس  التمدي 9كس تح دراس  
سةتع  معتمةدة ةكة  دا لة  فةى هةذه  65للمرحل  التمديدية  مةع دراسةت  فةى هةذه المرحلة      ن يةت  

 إذا لةة  يحقةةق الطتلةة  المعةةد  المطلةة   سةة ا  للدراسةة  التمديديةة     دراسةة  مقةةررا   .المرحلةة  
.  مقةررا  إضةتفي  للةى يحقةق المعةد  المطلة    الدكل      المعةد  السدةتئى للتاةرج يملسة  دراسة 

سةتع   03  ينترط فى الطتل  للحص   على دكل   الدراست  العليت فةى الدسدسة   ن ي تةتز كس ةتح
 65لمقررا  الدكل   مقسةم  علةى   مةرحلتين دراسة  تمديدية   233معتمدة على ارة  من مست   

على ارة  فى  5حقق مت سط سقتط ةدره ستع  معتمدة   ن ي 68ستع  معتمدة   دراس  تاصصي  
 . لتم  دراست  
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 :دبلوموالجدول التالى يوضح مراحل الحصول على درجة ال
 

 شرط اإلنتقال إلى المرحلة التالية المطلوب المرحلة

 التمهيدية مرحلةال
 مقررات من معتمدة اعةس ٢١ دراسة

 055  المستوى
ساعات معتمدة بمعدل  9إتمام  

 ١اليقل عن  (تراكمىمعدل ) نقاط

الدراسة 
 التخصصية

 مقدررات  مدن معتمددة اعةس ٢8 دراسة
منها على األقل دراسة ،  055  المستوى

سددددددداعة معتمددددددددة مدددددددن مقدددددددررات  ٢١
التخصدددددس، ويسدددددتكمل بددددداقى سددددداعات 
المرحلددة التمهيديددة مددت دراسددت  فددى  دد   

 . المرحلة

ساعاة معتمدة بمعدل  05إتمام 

 ١ن اليقل ع (معدل تراكمى) نقاط

 .خالل مدة التتجاوز سنتان

 شهادة لغة إنجليزية بمستوى لغوى يحدده مجلس الكليةالحصول على 
 الحصول على درجة الدبلوم

 

 
 إلغاء القيد بمرحلة دبلومات الدراسات العليا .07
  .الدكل    هى سستين مع مراعتة إيقتف القيد لدراس إذا ت ت ز الحد ارةصى  -  

 .ةيده إلغت طل  إذا تقد  الطتل  ك -  
الدكل   إلى تاصص آار  فى هذه  يغيرتاصصعلى  ن   إلغتؤهللطتل   ن يعيد ةيده كعد   ي  ز -ج 

 .التاصةص ال ديةد  تتفةق مةع متطلكةت دراسةتدت   سةكقالحتل  ي  ز إحتست  السةتعت  المعتمةدة التةى 
 .ثالث  سس ا من   لثر  ال يل ن ةد مضى على س تح  فيدتكنرط 

 
 جستير فى الهندسةدرجة الما .08

تمنح جامعة المنوفية بنااا عل   ل  مجلق كلية الهندسة بشبين الكىوم درجىة ماجسىتير فى  الهندسىة  -
 .وينص ف  الشهادة عل  التذصص العام لفرع الدراسة 

تهىدف  ىىأح الدراسىىة إلى  تنميىىة القىىدرات العمليىة والت ىىويرف  التذصىىص والمجىال الىىأى يذتىىارح ال الىى  ،  -
التقنيىىات وامسىىالي  العلميىىة الددي ىىة مىىن ذىىالل دراسىىة عىىدد مىىن المقىىررات امكاديميىىة  وألىىك بتسىىتذدام

جراا بدث ت بيق  وألك ف  التذصصات التالية   -: المتقدمة وات
  من مسم الهندسىىة الكهربية (  ندسة القوى وامخت الكهربية ) ماجستير الهندسة ف  الهندسة الكهربية. 

 لقوى الميكانيكية من مسم  ندسة القوى الميكانيكيةماجستير الهندسة ف   ندسة ا 

   ( التصىميم الميكىانيك ) –(  ندسىىة اإلنتىاج ) ماجستير الهندسة ف   ندسة اإلنتاج والتصىميم الميكىانيك
 .من مسم  ندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيك  

  ندسىة الىرى )–( العامىة  ندسىة امشىغال ) –(  ندسة إنشىائيه ) ماجستير الهندسة ف  الهندسة المدنية 
 .من مسم الهندسىىىىة المدنية ( والهيدروليكا 

  مىىن ( التذ ىىي  الد ىىرى واإلمليمىى )  –( التصىىميم المعمىىارى )ماجسىىتير الهندسىىة فىى  الهندسىىة المعماريىىة
 .مسم الهندسة المعماريىة 
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 ماجستير فى الهندسةالدرجة لشروط القيد  .09

سة إأا كان مددصل عل  بكالوريوق ف  الهندسة فى  فىرع التذصىص يقيد ال ال  لدرجة الماجستير ف  الهند
مىىن إدىىدى الجامعىىات المصىىرية أو علىى  درجىىة معادلىىة لهىىا مىىن معهىىد علمىى  معتىىرف بىىه مىىن المجلىىق امعلىى  

مىن مقىررات الىدبلوم  (055)ساعة معتمدة من مسىتوى  21للجامعىىىىات وأن يكون مد أنه  الدراسة التمهيدية 
أو فىى  أى ومىىت ذىىالل دراسىىته لىىدبلوم الدراسىىات العليىىا بعىىد الدراسىىة التمهيديىىة اأا وصىىل  3بمعىىدل خيقىىل عىىن 

أو دصىىل علىى  إدىىدى دبلومىىات  3متوسىى  النقىىا  التىى  دصىىل عليهىىا فىى  جميىىع المقىىررات التىى  درسىىها إلىى  
  الدىىد اممصىى  لمىىدة الدراسىىة لدرجىىة الماجسىىتير فىى .عل  اممل  3الدراسات العليا ف  تذصص مناس  بمعدل 

 21الهندسة أربع سنوات من تاريخ القيد ف  مقررات الماجستير و أح المىدح تم ىل دراسىة مقىررات الماجسىتير 
( مردلىىة  انيىىة ) سىىىىاعة معتمىىدة مىىن مقىىررات الماجسىىتير  21باإل ىىافة إلىى  ( مردلىىة أولىى  ) سىىاعة معتمىىدة 

عداد بدث ت بيق  يقيم عل  أنه   -:لندو التال  ساعات معتمدة والدراسة تكون عل  ا 0وات
ويجى  أن ينهى  ( 055)سىاعة معتمىىدة مىن مقىررات الماجسىتير مسىتوى  21( مردلىة أولى  ) يدرق ال ال  

مبىل البىدا فى  المردلىة ال انيىة  1و0ساعة معتمدة عل  اممل من  أح المردلىة وبمعىدل خيقىل عىن 21دراسة 
سىاعات معتمىدة  1ينهى  ال الى  ويجى  أن ( 055)ساعة معتمدة مىن مقىررات الماجسىتير مسىتوى  21و   

أا لىىم يدقىى  ال الىى  المعىىدل  1و0علىى  اممىىل وبمعىىدل خيقىىل عىىن  مبىىل البىىدا فىى  إعىىداد بدىىث الماجسىىتير وات
لتدقيى  شىر  البىدا ( 055)الم لو  لشر  البدا ف  البدث فتنه يمكنىه دراسىة مقىررات إ ىافية مىن مسىتوى 

ساعات معتمدة ويتم تقييم البدث ليدذل  من متوس   0يعد ال ال  بدث ت بيق  يقيم عل  أنه . ف  البدث 
أا لىم يدقى  ال الى  المعىدل الم لىو  عليىه إعىادة تقىديم البدىث مىرح  1و0الدرجات لتدق  معدل خيقل عىن  وات

 .أذرى 
 :ماجستير فى الهندسةمراحل الحصول على درجة ال يوضحالتالى والجدول 

 ليةشرط اإلنتقال إلى المرحلة التا المطلوب المرحلة

 التمهيدية مرحلةال
 مدن معتمددة اعةسد ٢١ دراسدة
 055  المستوى مقررات

معددددل ) سددداعات معتمددددة بمعددددل نقددداط ٢١إتمدددام  
 0اليقل عن  (تراكمى

 ولىاأل مرحلةال
 مدن معتمددة اعةسد ٢8 دراسدة
  655  المستوى مقررات

معددددل ) معتمددددة بمعددددل نقددداط ةسددداعا ٢8إتمدددام 
 ١.2اليقل عن  (تراكمى

 ثانيةال مرحلةال

 مدن معتمددة اعةسد ٢١ دراسدة
،  655  المسدددتوى مقدددررات

 ٢١منهدددا علدددى األقدددل دراسدددة 
 ساعة 

  بمعددل إتمام مقررات الدراسدة بالمرحلدة األولدى
  ١.2 اليقل (معدل تراكمى) نقاط

  معدددل ) معتمدددة بمعدددل نقدداط ةسدداعا ٢١إتمددام
 ١.2اليقل عن  (تراكمى

  الحصددول علددى شددهادة للددة إنجليزيددة بمسددتوى
 وى يحدد  مجلس الكليةلل

إعداد بحث 
ماجستير فى 

 الهندسة

ساعات  6) تطبيقىإعداد بحث 
 (معتمدة

معددل ) بمعددل نقداطإتمام جميت المتطلبات السابقة 
 4خددالل مدددة التتجدداوز  ١.2اليقددل عددن  (تراكمددى

 .سنوات من التسجيل بالمرحلة األولى

  جستير فى الهندسةاملحصول على درجة الا
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 لدرجة الماجستير فى الهندسةيد إلغاء الق .51
 -:يلغى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى الهندسة فى الحاالت التالية 

بالمعممدا المطلمموق للقيممد فممى ( مرحلممة أولممى ) سمماعة معتمممدة ممما مقممررات الماجسممتير  81إذا لممم يجتمما  - أ 

 .المرحلة الثانية ما مقررات الماجستير 

بالمعدا المطلوق للتسمجيل ( مرحلة ثانية ) عتمدة ما مقررات الماجستير ساعة م 81إذا لم يجتا  بنجاح -ق 

 .فى البحث 

بما فى ذلم  البحمث التطبيقمى  مرا أربما سمنوات  1و7إذا لم يحقق المعدا النهائى للحصوا على الدرجة  -ج 

 .ما مراعاة حاالت وقف القيد ( مرحلة أولى ) ما تاريخ القيد فى مقررات الماجستير 

 . تقدم الطالب بطلب لشطب قيده إذا-د 
 

 ةيالهندسالعلوم  درجة الماجستير فى .50
درجممة الماجسممتير فممى العلمموم  –تمممنج جامعممة المنوفيممة بنممالا علممى للممب مجلمم  كليممة الهندسممة بشممبيا الكمموم 

 .ويبيا فى الشهادة التخصص العام لفرع الدراسة وعنوان الرسالة التى يتقدم الطالب بها   –الهندسية 

ذه الدراسة إلى تنمية القدرات البحثية والتفكير العلمى والتطوير فى الفمرع والمجماا والموعموع المذى تهدف ه

يختاره الطالب ما واقا الخطة البحثية للكلية ، وذل  بإسمتخدام التقنيمات وااسماليب العلميمة الحديثمة مما  مرا 

وتطبيقى ما  مرا رسمالة علميمة متكاملمة دراسة عدد ما المقررات ااكاديمية المتقدمة وإجرال بحث أكاديمى 

  -:وذل  فى التخصصات التالية 

 ممما قسممم الهندسممة ( هندسممة القمموى واالآلت الكهربيممة ) ماجسممتير العلمموم الهندسممية فممى الهندسممة الكهربيممة

 .الكهربية 

  ماجستير العلوم الهندسية فى هندسة القوى الميكانيكية  ما قسم هندسة القوى الميكانيكية . 

 هندسمة تصمميم )  –( هندسمة اإلنتماج ) ستير العلوم الهندسية فى هندسة اإلنتاج والتصمميم الميكمانيكى ماج

 .ما قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكى ( ماكينات وميكانيكا تطبيقية 

  ندسمة ه)  –( هندسة ااشغاا العامة )  –( هندسة إنشائيه ) ماجستير العلوم الهندسية فى الهندسة المدنية

 .ما قسم الهندسة المدنية(الرى والهيدروليكا  

  التخطممميل الح مممرى )  –(  التصمممميم المعممممارى ) ماجسمممتير العلممموم الهندسمممية فمممى الهندسمممة المعماريمممة

 . ما قسم الهندسة المعمارية(  واإلقليمى

  (  كانيكما الهندسميةالمي)  –(  الرياعميات الهندسمية)  –( الفيزيمال الهندسمية ) ماجستير العلوم الهندسية فى

 .ما قسم العلوم ااساسية الهندسية 

 

 درجة الماجستير فى العلوم الهندسيةلشروط القيد  .55
يقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية إذا كان قد حصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة فمى  -

ا ممما معهممد علمممى معتممرف بممه ممما فممرع التخصممص  ممما إحممدى الجامعممات المصممرية أو علممى درجممة معادلممة لهمم

مما (  055)معتمدة ما مستوى ( ساعة 81)المجل  ااعلى للجامعات وأن يكون قد أنهى الدراسة التمهيدية 

أو فى أى وقت  را دراسته لدبلوم الدراسات العليا بعد الدراسة التمهيديمة  3مقررات الدبلوم بمعدا اليقل عا 

معتمدة ما مقررات دبلوم الدراسات العليا بمعمدا ال ( ساعة 81) ا فى لو وصل متوسل النقال التى حصل عليه

 . 3أو حصل أو حصل على إحدى دبلومات الدراسات العليا فى تخصص مناسب بمعدا ال يقل عا  3يقل عا 

أمما بالنسمبة لتخصمص الرياعميات والفيزيمال والميكانيكما الهندسمية يشمترل أن يمبدى الطالمب دراسمة ت هيليممة  -

وذل  قبمل أن يلتحمق بالمرحلمة التمهيديمة  1.7ساعة معتمدة بمعدا اليقل عا   80القسم العلمى بواقا  يحددها
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وذل  لغير الحاصليا على بكالوريوس علوم باإلعافة إلمى بكمالوريوس ( 055)ساعة معتمدة ما مستوى  81

نوات مما تماريخ القيمد فمى فمى العلموم الهندسمية أربما سم لدرجمة الماجسمتير دراسمةالحد ااقصى لمدة ال.هندسة 

سماعة معتممدة وإعمداد رسمالة علميمة تقميم علمى  81مقررات الماجستير وهى تمثل دراسة مقررات الماجستير 

- :ساعة معتمدة على النحو التالى  81أنها 

ويجب أن ينهى ( مرحلة أولى )  (055)سـاعة معتمدة ما مقررات الماجستير مستوى  81يدرس الطالب  -

 .قبل البدل فى إعداد الرسالة  1و7معتمدة على ااقل وبمعدا اليقل عا  ساعة 81دراسة 

سماعة معتممدة وال يتقمدم الطالمب لمناقشمة الرسمالة قبمل إجتيما   81يعد الطالب رسالة علمية تقيم على أنها  -

وإذا لمم يحقمق الطالمب المعمدا المطلموق  1و7بمتوسمل اليقمل عما ( ساعة معتمدة  81) جميا المقررات 

  (055)التسجيل فى الرسالة أو المناقشة يمكنه دراسمة مقمررات متخصصمة إعمافية مما مسمتوى لشرل 

  . لتحقيق شرل التسجيل والمناقشة 

ويجمو  أن  –يكون اإلشراف علمى بحمث رسمائل الماجسمتير فمى الهندسمة ل سماتذة أو ااسماتذه المسماعديا  -

صصمميا ممما  ممارج الجامعممة ويمكمما يشممارف فممى اإلشممراف واحممد أو أكثممر مممما فممى مسممتواهم ممما المتخ

للمدرسيا المعاونة فى اإلشراف وفى حالة تعدد المشمرفيا يكمون أقمدم أع مال هيلمة التمدري  فمى لجنمة 

 .اإلشراف هو المشرف الرئيسى على أال يزيد أع ال هيلة اإلشراف عا ثرثة 

ومشمرف خ مر مما كذل  يجو  أن يكون اإلشراف على رسائل الماجسمتير مشمترف بميا مشمرف مما المدا ل  -

إحدى الجامعات أو المعاهد ااجنبية وذل  عا لريق القنوات العلمية بيا جامعة المنوفيمة والجامعمات أو 

 .المعاهد ااجنبية  اصة فى حالة منج درجات علمية مشتركة 

 

 :ماجستير فى العلوم الهندسيةمراحل الحصول على درجة ال يوضحالتالى  والجدول
 

 اإلنتقال إلى المرحلة التالية شرط المطلوب المرحلة

 التمهيدية مرحلةال
 مدن معتمددة اعةسد ٢١ دراسدة
 055  المستوى مقررات

معددددل ) سددداعات معتمددددة بمعددددل نقددداط ٢١إتمدددام  
 0اليقل عن  (تراكمى

 ولىاأل مرحلةال
 مدن معتمددة اعةسد ٢8 دراسدة
  655  المستوى مقررات

  معدددل ) معتمدددة بمعدددل نقدداط ةسدداعا ٢١إتمددام
 ١.2اليقل عن  (مىتراك

  الحصددول علددى شددهادة للددة إنجليزيددة بمسددتوى
 يحدد  مجلس الكلية للوى

 البحث خطة عن ندوة تقديم 

إعداد رسالة 
ماجستير فى العلوم 

 الهندسية

 ٢8)إعددددددداد بحددددددث تطبيقددددددى 
 (ساعات معتمدة

  بمعددل إتمام مقررات الدراسدة بالمرحلدة األولدى
  ١.2 اليقل (معدل تراكمى) نقاط

 علميدة مجلدة فدى الرسالة ائجتن نم  ثحب نشر 
 .أو مؤتمر علمى

 الرسالة نتائج عن ندوة تقديم. 

  الحصددول علددى شددهادة للددة إنجليزيددة بمسددتوى
 للوى يحدد  مجلس الكلية

صالحية الرسالة 
 للمناقشة

 العرض بعد بالكلية العليا الدراسات لجنة موافقة الحكم للجنة الجماعى التقرير
 .سالمخت القسم مجلس على

 ة يالهندس العلوم جستير فىاعلى درجة الم الحصول
 (سنوات 4الحد األقصى للحصول على درجة الماجستير )
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 لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسيةلغاء القيد إ .53

 :ف  الداخت التالية  ف  العلوم الهندسية ال ال  لدرجة الماجستير ميد يلغ 
 (مردلىىة أولىى  )   (055)مىىن مقىىررات الماجسىىتير مسىىتوى  تمىىدةاعة معىىىىىىس 21لىىم يجتىىاز بنجىىاح  إأا-  أ

 .الم لو  للتسجيل  بالمعدل
لمقىررات الماجسىتير مسىتوى  قيىدالسنوات مىن تىاريخ  أربعلم يدصل عل  درجة الماجستير ذالل  إأا-  

يقبلهىا مجلىق القسىم  بمبىرراتويجوز المد بموافقة المشىرف  –مع مراعاح داخت ومف القيد   (055)
 . الدراسةلعلم  بنااا عل  تقرير من المشرف يو ح مومف ال ال  من ا
مجلق القسم ومجلق الكلية ويذ ر  يقبله إللغاا ميدح ب ل  مسب ( المشرفون ) تقدم المشرف  إأا- ج

 .ال ال  بألك 
 .الرسالة رف ا م لقا  الدكمرف ت لجنة  إأا- د
 .ال ال  ب ل  لش   ميدح تقدم إأا-  ى
 

 ور الفلسفة فى الهندسةدرجة دكت  .54

الهندسة  ف بشبين الكوم درجة دكتور الفلسفة  –المنوفية بنااا عل   ل  مجلق كلية الهندسة  جامعة تمنح
 .بها  ال ال ويددد ف  الشهادة التذصص العام لفرع الدراسة وعنوان الرسالة الت  يتقدم 

 .بقا لتوصيف مجالق اممسام العلمية المذتصه ويددد القسىىم العلم  مجال التذصص الفرعى  الدميىىىىىىى   
تهدف  أح الدراسة إل  تنمية الفكر المستقل والقدرة عل  اإلبتكار والت وير ، ومن  م إ افة الجديىد للعلىم فى  
الفىىرع والمجىىال والمو ىىوع الىىأى يذتىىارح ال الىى  وألىىك بتتبىىاع امصىىول العلميىىة التقنيىىة والبد يىىة المتذصصىىة 

ي  القدرات البد ية الت  تمت تنميتها ف  مردلة الماجستير عن  ري  إجىراا بدىث علمى  تذصصا دميقا وتعم
 -:وألك ف  التذصصات التالية . نظرى وت بيق  من ذالل رسالة علمية متكاملة 

  من مسم الهندسة الكهربيىىة(  ندسة القوى واخآلت الكهربية ) دكتوراح فلسفة ف  الهندسة الكهربية 

  ف   ندسة القوى الميكانيكية من مسم  ندسة القوى الميكانيكيةدكتوراح فلسفة 

   ( التصىميم الميكىانيك ) –(  ندسىة اإلنتىاج) دكتوراح فلسفة ف   ندسىىة اإلنتىاج والتصىميم الميكىانيك
 .من مسم  ندسة اإلنتاج والتصميىىىىىىم الميكانيك  

   ندسىة )  –(  ندسىة امشىغال العامىه )  –(  ندسىة إنشىائيه ) دكتوراح فلسفة ف  الهندسىة المدنيىة 
 .من مسم الهندسة المدنيىىىىىىىىىىة( الرى والهيدروليكا 

  مىن ( التذ ىي  الد ىرى واإلمليمى  ) –( التصىميم المعمىارى ) دكتوراح فلسفة ف  الهندسىة المعماريىة
 .مسم الهندسة المعماريىىىىىىىة 

  الميكانيكىىا )  –( الريا ىىيات الهندسىىية)  –(  الفيزيىىاا الهندسىىية) دكتىىوراح فلسىىفة العلىىوم الهندسىىية
 .من مسم العلوم امساسية الهندسية ( الهندسية 
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 دكتور الفلسفة فى الهندسة شروط القيد لدرجة  .52

 :يقيد ال ال  لدرجة دكتور الفلسفة ف  الهندسة إأا كان مد
امعىات المصىرية أو على  دصل عل  درجة الماجستير ف  العلوم الهندسية ف  فرع التذصص من إددى الج- 

 .درجة معادلة لها من معهد علم  آذر معترف به من المجلق امعل  للجامعات 
ال ال  المقيد ف   أح المردلة عليه أن يؤدى إمتدىان شىامل وخ يسىمح لىه بالمردلىة التاليىة و ى  التسىجيل - 

 .لدراسة مقررات الدكتوراح إخ بعد نجاده ف   أا اإلمتدان 
من ذمسة أع اا من امساتأة أو امساتأة المساعدين عند ميد ال الى  لدراسىه الىدكتوراح ويىتم تشكل لجنه - 

 .إذتيار م بديث تتنوع تذصصاتهم دول المجال العام لل ال  ، ويكون أمدم امساتأة ف  اللجنة مقررا لها 
تدديىد المو ىوعات التى  تجتمع اللجنة بدعوة من مقرر ا ف  ذالل شهر بعد إعتماد تشكيلها من الجامعىة ل- 

سىيؤدى ال الى  اإلمتدىان فيهىا بديىث تشىمل التذصصىات امساسىية دىول المجىال العىام ومت لباتىه وبمسىىتوى 
 .يتناس  ودرجة الدكتوراح 

يقىىدم ال الىى   لبىىا لعقىىد اإلمتدىىان فىى  مىىدح أدنا ىىا شىىهر وأمصىىا ا عىىام مىىن تىىاريخ تدديىىد المو ىىوعات التىى  - 
 .وتددد اللجنه موعدا لإلمتدان التدريرى والزمن الالزم له سيؤدى ال ال  اإلمتدان فيها 

بعد أداا ال ال  لإلمتدان التدريرى ، تددد اللجنة موعدا مداا اإلمتدىان الشىفوى بد ىور جميىع أع ىائها - 
لتنامش ال ال  ف  إجاباته عن اإلمتدان التدريرى ، وتقوم اللجنة ف  نهاية الجلسة بىتعالن نجىاح أو رسىو  

 .ف   أا اإلمتدان  ال ال 
يدى  لل الىى  إعىىادة التقىىدم لإلمتدىىان الشىىامل ، أمىىام نفىق اللجنىىه ، بعىىد دفىىع رسىىوم اإلمتدىىان مىىرح أذىىرى و - 

 .يع   لل ال  فرصة أذرى لمدة عام عل  امك ر من تاريخ أداا اممتدان امول 
  اإلمتدىان الشىامل و ى  تم ىل الدد اممص  لمدة الدراسة لدرجة الدكتوراة  ست سنوات من تاريخ النجاح فى-

سىاعة معتمىدة  21ويجى  أن ينهى  ال الى   ( 055)ساعة معتمدة من مسىتوى  21دراسة مقررات الدكتوراح 
 . 3عل  اممل من مقررات الدكتوراح مبل البدا ف  رسالة الدكتوراح بمعدل خيقل عن 

وخ يتقدم ال ال  للمنامشىة مبىل إجتيىاز ساعة معتمدة  35يعد ال ال  رسالة علمية وتقيم الرسالة عل  أنها -
أا لىىم يدقىى  ال الىى  المعىىدل الم لىىو  لشىىر  تسىىجيل الرسىىالة  3جميىىع المقىىررات بنجىىاح وبمعىىدل خيقىىل عىىن  وات

 .لتدقي  شر  التسجيل للرسالة(  055)يمكنه دراسة مقررات تذصصية إ افية من مستوى 
 

 اإلشراف على رسائل الدكتوراة .56

ل الىىدكتوراح فىى  الهندسىىة ل سىىاتأح أو امسىىاتأح المسىىاعدين ويجىىوز أن يشىىارك فىى  يكىىون اإلشىىراف علىى  رسىىائ
من المتذصصين من ذارج الجامعة ويمكن للمدرسين المعاونىة فى   اإلشراف وادد أو أك ر ممن ف  مستوا م 

سى  اإلشراف وف  دالة تعدد المشرفين يكون أمدم أع اا  يئة التدريق ف  لجنة اإلشراف  ىو المشىرف الرئي
كألك يجوز أن يكون اإلشىراف على  رسىائل الىدكتوراح مشىترك  .عل  أخ يزيد أع اا  يئة اإلشراف عن أربعة 
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بين مشرف من الداذل ومشرف آذر من إددى الجامعات أو المعا د امجنبية وألك عن  ر  القنوات العلمية 
 .منح درجات علمية مشتركة وذاصة ف  دالة  بين جامعة المنوفية والجامعات أو المعا د امجنبية 

 

 دكتور الفلسفة فى الهندسةإلغاء القيد لدرجة  .57

 : ال  درجة دكتور الفلسفة ف  الهندسة ف  الداخت التالية  ميد يلغ 
 .يجتاز بنجاح اإلمتدان الشامل ف  مجال التذصص  لم إأا-  أ

 .ساعة معتمدة بالمعدل الم لو  للتسجيل  21يجتاز بنجاح  لم إأا-  
مراعىىاة  النجىىاح فىى  اإلمتدىىان الشىىامل مىىع سىىنوات مىىن تىىاريخ سىىتيدصىىل علىى  درجىىة الىىدكتوراح ذىىالل  لىىم إأا- ج

مىىن  تقريىىرويجىىوز المىىد بموافقىىة المشىىرف بمبىىررات يقبلهىىا مجلىىق القسىىم العلمىى  بنىىااا علىى   – القيىىددىىاخت ومىىف 
 .المشرف يو ح مومف ال ال  من الدراسة 

يقبلىىه مجلىىق القسىىم ومجلىىق الكليىىة ويذ ىىر  إللغىىاا ميىىدح ب لىى  مسىىب ( المشىىرفون ) المشىىرف  تقىىدم أاإ-  د
 . بألكال ال  

 .لجنة الدكم الرسالة رف ا م لقا  رف ت إأا-   ى
 .ال ال  ب ل  لش   ميدح  تقدم إأا-  و
 

 :دكتور الفلسفة فى العلوم الهندسيةمراحل الحصول على درجة  التالى يوضح الجدول
 قال إلى المرحلة التاليةشرط اإلنت المطلوب المرحلة

  النجاح فى اإلمتحان الشامل  أداء اإلمتحان التحريرى والشفهى  اإلمتحان الشامل

دراسة مقررات 
 الدكتوراة

 مقدررات من معتمدة اعةس ٢8 دراسة
  255  المستوى

  معتمدددة بمعدددل نقدداط ةسدداعا ٢١إتمددام 
 0اليقل عن  (معدل تراكمى)

 ة الحصدددول علدددى شدددهادة للدددة إنجليزيددد
 .يحدد  مجلس الكلية بمستوى للوى

 البحث خطة عن ندوة تقديم. 

 الةسر دادعإ
 دكتوراة
 العلوم فى الفلسفة
 الهندسية

 (معتمدة ةساع 05) الرسالةإعداد 

  بمعدددل مقددررات الدراسددة جميددت الإتمددام
  0 اليقل (معدل تراكمى) نقاط

 مجلدة فدى الرسالة ائجتن نم  ثحب نشر 
 .أو مؤتمر علمى علمية

 الرسالة نتائج عن ندوة ديمتق. 

  الحصدددول علدددى شدددهادة للدددة إنجليزيدددة
 بمستوى للوى يحدد  مجلس الكلية

صالحية الرسالة 
 للمناقشة

 من صالحية تقرير ديمقت
 الحكم لجنة وتشكيل المشرفين

 الرسالة على

 .على الرسالة الحكم لجنة تشكيل -
 فى المحكمين من الفردية التقارير تقديم -

 .ةالرسال صالح

 مناقشة الرسالة
 الحكم لجنةالتقرير الجماعى ل

 الرسالة على

 بعدد بالكليدة العليدا الدراسات لجنة موافقة
 كل يتم أن على القسم مجلس على العرض

 التتجاوز مدة خالل الجدول   ا فى ورد ما
 .الشامل االمتحان سنوات من تاريخ 6

 ة يالهندس العلوم فى  ةفدكتور الفلسعلى درجة  الحصول
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 إيقاف القيد أو التسجيل .58

 الرسىالة أو ثدىالب إعىداد ذىالل أو المقىررات دراسىة مردلىة ذىالل سىواا هليتسىج أو دحيىم ومىفي أن لل ال  د ي

 :ةياآلت الداخت ف يددد ا مجلق الكلية  لمدة وألك

 للجامعة ةيال ب اإلدارة من دةممعت الالزمة ةيالمر  اداتشهال ل ال ا قدمي أن ر شب ةيالمر  اختدال. 

 ألك  بتيما ال ال  قدمي أن عل  للسفر الزوجة او الزوج مرافقة . 

 ألك  بتيما ميتقد مع المسلدة للقوات ديالتجن داخت . 

 بشىر  العمىلجهىة   يى ر  عىن الىو ن ذىارج ال الى  يهىاف وفىدي التى  ةيمسالر  المهمات أو ةيبيالتدر  المنح 

 .ألك  بتي ما ميتقد

 ألك  بتي ما ميتقد بشر  ال فل ةيرعا أجازة . 

 بالذارج للعالج نيالوالد أدد مرافقة . 

 فترة أ ناا التسجيل قافيا جوزي وخ سابقة، فترة نع ديالق ومف ب ل  التقدم دال بخى جوزي وخ

 . درجة كل في اهب المسموح القصوي المدة ااهانت بعد أي) المد
 

  عذر بدون أو بعذر   االمتحان عن الغياب  .59

 اخمتدىان عىن ا يىالغ سىب  و ىحي التماق ميتقد يه فعل المقررات أدد امتدان ال ال  د ور أرعت دالة  ف -أ

 اعتبار يف للبت ةيالكل مجلق يال  م ايالعل الدراسات لجنة  إل اممر رفعي و ألك يعل الدالة المستندات به مرفقا

 .مقبول ري  أو مقبوخ عأرا العأر

 . لل ال  المرة أحبه عتدي خ أنما هلدذو  مرة تدس  العأر مبول دالة يف - 

 دذىول يىهوعل راسىبا عتبىري الدالىة أحه  وفى اخمتدىان عىن بىايمتغ ال الى  عتبىري العىأر مبىول عىدم دالىة يفى -ج

 .يهاف ده نجا بعد نيالتدس في الر بة دالة في إخ فق  يأذر  واددة رةم المقرر يف اخمتدان
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 (8)ملحق

 لدراسات العليا في الهندسةمقررات دبلومات ا

 ( 055 – يمقررات مستو)

 (8-8)ملحــق 

 قســم الهندسة الكهربية

  مقررات دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الكهربية

 الموضوع الكود م

 عدد

الساعات 

 المعتمدة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

المتطلبات 

 السابقة

1 ELE 501 3 3 الكهربيةاآلالت  نظريات  

2 ELE 502 3 3 اآلالت الكهربية يفاالنتقالية  الحاالت  

3 ELE 503 3 3 الكهربية اآلالت يف التحكم  

4 ELE 504 3 3 ذات القدرة الكسرية الكهربية المحركات  

5 ELE 505 3 3  الكهربيةاآلالت  تصميم  

6 ELE 506 3 3 يالكهرب الجرمحركات  تصميم  

7 ELE 507 3 3 الكهربية  الشبكات  

8 ELE 508 3 3 الكهربية يتحليل نظم القو يفالحسابية  الطرق  

9 ELE 509 3 3 (الحاالت العابرة)الكهربية  يالقونظم  تحليل  

11 ELE 510 3 3 الكهربية ينظم القو ديناميكيةوتحليل  التحكم  

11 ELE 511 3 3 الكهربية يالقو نظموتشغيل  إدارة  

12 ELE 512 3 3 يةالكهرب يالقو وقاية  

13 ELE 513 3 3 والوقايةالقطع  هندسة  

14 ELE 514 3 3 يالعالالجهد  هندسة  

15 ELE 515 3 3 المستمر يالعال بالجهدالطاقة  نقل  

16 ELE 516 3 3 الكهربية والوقايةالقطع  معدات  

17 ELE 517 3 3 باستخدام الحاسب الكهربية يالقو وقاية  

18 ELE 518 3 3 يمحطات القو يفهربية الك المعدات  

19 ELE 519 3 3 يالقوإلكترونيات  نظم  

21 ELE 520 3 3 الموصالت بأشباهالطاقة  تحويل  

21 ELE 521 3 3 ينظم الجر الكهرب يفاإللكترونية  المعدات  

22 ELE 522 3 3 يالكهربالجر  تقنيات  

23 ELE 523 3 3 يالكهرب التسيير  

24 ELE 524 3 3 التيار المستمر آالت يف التحكم  

25 ELE 525 3 3 التيار المتردد آالت يف التحكم  

26 ELE 526 3 3 ةواآلالت الكهربي ينظم القو يفالدقيق  المعالج  

27 ELE 527 3 3 من المصادر المتجددة الكهربيةالطاقة  توليد  

28 ELE 528 3 3 (1)كهربية  وقياسات اختبارات  

29 ELE 529 3 3 (2)كهربية  وقياسات باراتاخت  

31 ELE 530 3 3 المحكومة بالثيرستور المترددالتيار  أحمال  

31 ELE 531 3 3 والتحكماإلشعال  دوائر  
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32 ELE 532 3 3 األساسيةالقياس  طرق  

33 ELE 533 3 3 األساسيةاالختبار  طرق  

34 ELE 534 هد اختبارات الج ييمكن تتبعها ف يالت القياسات

 يالعال
3 3 

 

35 ELE 535 3 3 يالهوائ لالنهياراألساسية  المظاهر  

36 ELE 536 3 3 نظم القوي الكهربية حمايةو  األتمتة  

37 ELE 537 3 3 و الرقمية االستاتكية المتممات  

38 ELE 538 في حماية نظم القوي  الصناعيالذكاء  تطبيقات

 الكهربية
3 3 

 

39 ELE 539 ناقشةم 3 المشروع  
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 (1-8)ملحــق 

 الميكانيكية يقســم هندسة القو

 الميكانيكية يمقررات دبلوم الدراسات العليا في هندسة القو

 الموضوع الكود م
 عدد

الساعات 

 المعتمدة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

المتطلبات 

 السابقة

1 MPE 501 3 3 تبريدوأنظمة  دورات  

2 MPE 502 3 3 الصناعية التهوية  

3 MPE 503 3 3 حرارة انتقال  

4 MPE 504 3 3 الهواء تكييف  

5 MPE 505 3 3 تبريد الهواء يف ياأللالحاسب  استخدام  

6 MPE 506 3 3 الهواء وتكييفالتبريد  معدات  

7 MPE 507 3 3 التبريد يف تطبيقات  

8 MPE 508 3 3 التحكمومعدات  قياسات  

9 MPE 509 3 3 والكتلةالحرارة  انتقال  

11 MPE 510 3 3 الهواء تكييف يف تطبيقات  

11 MPE 511 3 3 تبريد محطات  

12 MPE 512 3 3 يتطبيقحرارة  انتقال  

13 MPE 513 3 3 يتطبيق طورينذو  سريان  

14 MPE 514 3 3 الطاقة تحويل  

15 MPE 515 3 3 توربينية آالت  

16 MPE 516 3 3 التقليدية الحراريةالقدرة  محطات  

17 MPE 517 3 3 الحرارة انتقالومعدات  انظمة  

18 MPE 518 3 3 محطات القدرة يفالعددية  الطرق  

19 MPE 519 3 3 غازية توربينات  

21 MPE 520 3 3 األنابيبخطوط  تصميم  

21 MPE 521 3 3 (أ) يداخلاحتراق  محركات  

22 MPE 522 3 3 (ب) يداخلاحتراق  محركات  

23 MPE 523 3 3 األحتراقوأنظمة  قياسات  

24 MPE 524 3 3 لهندسة األحتراق العدديةالطرق  تطبيقات  

25 MPE 525 3 3 االحتراق نظرية  

26 MPE 526 3 3 الهواء تلوث  

27 MPE 527 3 3 الموائع أالت  

28 MPE 528 3 3 التزييت هندسة  

29 MPE 599 مناقشة 3 المشروع  
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 (3-8)ملحــق 

 يالميكانيكهندسة اإلنتاج والتصميم قســم  

 يالميكانيكهندسة اإلنتاج والتصميم مقررات دبلوم الدراسات العليا في 
 

 الموضوع الكود م
 عدد

الساعات 

 المعتمدة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

المتطلبات 

 السابقة

1 PRE 501 3 3 الهندسية المواد  

2 PRE 502 3 3 ال فلزية مواد  

3 PRE 503 3 3 بدائل العظام وتصنيع كانيكامي  

4 PRE 504 3 3 المؤلفة المواد  

5 PRE 505 3 3 المواد اختبارات  

6 PRE 506 3 3 المساحيق ميتالورجيا  

7 PRE 507 3 3 التشكيل تقنية  

8 PRE 508 3 3 االجهادات تحليل  

9 PRE 509 3 3 (1)ولوجي  متر  

11 PRE 510 3 3 والمرشدات المثبتات  

11 PRE 511 3 3 العدد تصميم  

12 PRE 512 3 3 االسطمبات صناعة  

13 PRE 513 3 3  ميكانيكية اهتزازات  

14 PRE 514 3 3 الروبوت  

15 PRE 515 3 3 الميكانيكيةالمنظومات  تصميم  

16 PRE 516 3 3 اإلنتاجماكينات  تصميم  

17 PRE 517 3 3 اآلالت نظرية  

18 PRE 518 3 3 (1) صناعي اءإحص  

19 PRE 519 3 3 (2)صناعي  إحصاء  

21 PRE 520 3 3 هندسي اقتصاد  

21 PRE 521 3 3 (1)عمليات  بحوث  

22 PRE 522 3 3 (2) عمليات بحوث  

23 PRE 523 3 3 (1)للعملية  اإلحصائية المراقبة  

24 PRE 524 3 3 (2)للعملية  اإلحصائية المراقبة  

25 PRE 525 3 3 والعملياتاإلنتاج  دارةإ  

26 PRE 526 3 3 الصيانةعمليات  إدارة  

27 PRE 527 3 3 يترابيولوج  

28 PRE 528 3 3 يالنانوتكنولوج  

29 PRE 599 مناقشة 3 المشروع  
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 (4-8)ملحــق 

 المدنيةهندسة قســم ال

 المدنيةهندسة مقررات دبلوم الدراسات العليا في ال
 

 وعالموض الكود م
 عدد

الساعات 

 المعتمدة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

المتطلبات 

 السابقة

1 CVE 501 3 3 بالمصفوفات ياإلنشائ التحليل  

2 CVE 502 3 3 المحددةالعناصر  طريقة  

3 CVE 503 3 3 المنشآت ديناميكا  

4 CVE 504 للمنشآت  الالخطياالستاتيكي  السلوك

 اإلطارية
3 3 

 

5 CVE 505 3 3 اللدن للمنشآت اإلطارية ومرن ال التحليل  

6 CVE 506 3 3 البارد يمشكلة عل أعضاءذات  المنشآت  

7 CVE 507 3 3 المعدنية للمنشآتاللدن  التصميم  

8 CVE 508 3 3 الجاسئة المعدنيةاالطارات  تصميم  

9 CVE 509 3 3 الجودةوتأكيد  ضبط  

11 CVE 510 3 3 للخرسانةالخاصة  أألنواع  

11 CVE 511 3 3 الخرسانةوتحمل  تفكك  

12 CVE 512 3 3 المنشآت وترميمتدعيم  طرق  

13 CVE 513 3 3 المنشآت الخرسانية يف ياآلل الحاسب  

14 CVE 514 3 3 والزالزلالرياح  هندسة  

15 CVE 515 3 3 األسـاسـات  تحليـل  

16 CVE 516 3 3 التربـة وفحـصالموقـع  دراسـة  

17 CVE 517 3 3 التــربـــة خـــواص تحسيـــن  

18 CVE 518 3 3 الترابيـــةاألعمــال  هندســة  

19 CVE 519 3 3 الشربمياه  تنقية  

21 CVE 520 3 3 الصحي الصرفمياه  معالجة  

21 CVE 521 3 3 الصناعةبمياه  التغذية  

22 CVE 522 3 3 الصناعي الصرفمياه  معالجة  

23 CVE 523 3 3 الصرف الصحي مياهتجميع  شبكات  

24 CVE 524 3 3 المياهتجميع  أعمال  

25 CVE 525 3 3 الصحية الهندسةمشروعات  تخطيط  

26 CVE 526 3 3 الحمأة و إدارة معالجة  

27 CVE 527 الالزمة لتصميم  للتربةالهندسية  الخواص

 الطرق
3 3 

 

28 CVE 528 3 3 البيتومينية المواد  

29 CVE 529 الطرق و خطوات  لرصفالمختلفة  األنظمة

 التنفيذ
3 3 

 

31 CVE 530 3 3 الرصف الصلب والمرن  الرصف  

31 CVE 531 3 3 إنشاء الطرق يفالمستخدمة  المعدات  

32 CVE 532 3 3 الطرق صيانة  



كلية الهندسة بشبين الكوم                                                                                                                                    جامعة المنوفية
   

   

Post graduate   Guide                                                                                                   22 of 48  

33 CVE 533 3 3 الطرق يعل المرورعملية  دراسة  

34 CVE 534 3 3 شاء للجسوراإلن والتصميم  شروط  

35 CVE 535 3 3 الهندسيةالجيوديسية  المساحة  

36 CVE 536 3 3 المساحيةاألرصاد  ضبط  

37 CVE 537 3 3 الطبيعيةالجيوديسية  المساحة  

38 CVE 538 3 3 في المساحة الفلك تطبيقات  

39 CVE 539 3 3 الصور تفسير  

41 CVE 540 3 3 األرضيةالمعلومات  نظم  

41 CVE 541 3 3 بعد مناالستشعار  أساسيات  

42 CVE 542 3 3 الديناميكيةالجيوديسية  المساحة  

43 CVE 543 3 3 اإلحداثيات ونظمالخرائط  إسقاط  

44 CVE 544 3 3 في المنشآت التشوهاتوتحليل  قياس  

45 CVE 545 3 3 الطبوغرافيةالتصويرية  المساحة  

46 CVE 546 3 3 طبوغرافية الغيريرية التصو المساحة  

47 CVE 547 3 3 المواقعتحديد  نظم  

48 CVE 548 3 3 الرقميةالصور  معالجة  

49 CVE 549 3 3 التفصيلية والمساحة الكارتوجرافيا  

51 CVE 550 3 3 الهيدروليكية الهندسة  

51 CVE 551 3 3 المائيةالموارد  هندسة  

52 CVE 552 3 3 هيدروليكية منشات  

53 CVE 553 3 3 والصرفالري  هندسة  

54 CVE 554 3 3 والموانيالشواطئ   هندسة  

55 CVE 555 3 3 المائية البيئةهندسة  مبادئ  

56 CVE 556 3 3 والتسرب الجوفيةالمياه  تدفق  

57 CVE 557 3 3 التشييد هندسة  

58 CVE 558 3 3 المكشوفة القنواتفي  التدفق  

59 CVE 559 3 3 األنابيب خطوط هيدروليكا  

61 CVE 560 3 3 المتقدمةالري  هندسة  

61 CVE 561 3 3 المتقدمةالصرف  هندسة  

62 CVE 562 3 3 الجوفية  المياه هيدرولوجيا  

63 CVE 563 3 3 السطحية  المياه هيدرولوجيا  

64 CVE 564 3 3 الرسابة  انتقال  

65 CVE 565 3 3 األمواج ميكانيكا  

66 CVE 566 3 3 المياهنوعية  مبادئ  

67 CVE 567 3 3 لمشروعات الري البيئيةاآلثار  تقييم  

68 CVE 568 3 3 الدولية لألنهارالقانوني  النظام  

69 CVE 569 3 3 النيل نهر هيدرولوجيا  

71 CVE 599 مناقشة 3 المشروع  
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 (0-8)ملحــق 

 المعماريةهندسة قسـم ال

 يالتصميم المعمارالدراسات العليا في  ات دبلوم  مقرر( أ)  

 الموضوع الكود م
 عدد

الساعات 

 المعتمدة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

المتطلبات 

 السابقة

1 ARC 501 3 3 تاريخ ونظريات العمارة  

2 ARC 502 3 3 نظريات العمارة المعاصرة  

3 ARC 503 
محددددات السددلوك الثقددافي واالجتمدداعي فددي 

 العمارة
3 3 

 

4 ARC 504 3 3 نظريات اإلسكان والتصميم الحضري  

5 ARC 505 3 3 العمارة المصرية البيئية  

6 ARC 506 3 3 استخدامات الحاسب اآللي في العمارة  

7 ARC 507 3 3 البيئة والطاقة والعمارة  

8 ARC 508 3 3 الراحة الحرارية واإلضاءة: األنظمة البيئية  

9 ARC 509 
تصددددددددميم اإلضدددددددداءة : البيئيددددددددةاألنظمددددددددة 

 والصوتيات
3 3 

 

11 ARC 510 3 3 القانون وممارسة المهنة  

11 ARC 511 3 3 مواضيع مختارة في تاريخ العمارة  

12 ARC 512 3 3 مواضيع مختارة في نظريات العمارة  

13 ARC 513 
محددددات السددلوك الثقددافي واالجتمدداعي فددي 

 اإلسكان
3 3 

 

14 ARC 514 3 3 حيز المعماريتنسيق ال  

15 ARC 515 3 3 تنسيق الحيز الحضري  

16 ARC 516 3 3 مقدمة في علم الحفاظ والترميم المعماري  

17 ARC 517 3 3 برمجة التصميم المعماري  

18 ARC 518 3 3 تقييم المباني بعد إشغالها  

19 ARC 519 3 3 تطبيقات متقدمة للحاسب اآللي في العمارة  

21 ARC 520 3 3 إدارة المشروعات  

21 ARC 590 3 3 أبحاث ودراسات حرة  

22 ARC 591 3 3 موضوعات خاصة  
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  الدراسات العليا في التخطيل الح ري  واإلقليمي دبلوم   مقررات( ق) 

 الموضوع الكود م
عدد الساعات 

 المعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان

المتطلبات 

 السابقة

1 URB 501 3 3 التخطيط تاريخ ونظريات  

2 URB 502 3 3 اإلقتصاد الحضري واألنماط المكانية  

3 URB 503 3 3 يالموقع والتخطيط الفزيق  

4 URB 504  3 3 (1)تحليل وطرِق التخطيط  

5 URB 505  3 3 (2)تحليل وطرِق تخطيط  

6 URB 506 3 3 التخطيط يمبادِئ قانونيِة ف  

7 URB 507 3 3 التخطيط الشامل  

8 URB 508 3 3 تاريِخ التخطيط  

9 URB 509 3 3 إستوديو تخطيط  

11 URB 510 3 3 والتاريخي يالحفاظ األثر  

11 URB 511 3 3 إقتصاد وسوق االسكان  

12 URB 512 3 3 ِمْن مبادِئ اإلسكان  

13 URB 513  ِ3 3 التخطيط للمجتمعات الجديدة  

14 URB 514  ِ3 3 تخطيط النقِل الحضري  

15 URB 515 3 3 تخطيط وإدارة النقل العام  

16 URB 516 3 3 التنمية اإلقتصادية المحلية  

17 URB 517 3 3 تنمية المجتمع  

18 URB 518  ِ3 3 تخطيط السياحة  

19 URB 519 3 3 للمخطّطين( الرسومات) يالتواصل البيان  

21 URB 520 3 3 طين الحضريينِ نظم المعلومات الجغرافيِة للمخطّ  يمقدمة ف  

21 URB 521  ِ3 3 موضوعات في نظم المعلوماتيِة الجغرافية  

22 URB 522  3 3 العملية والتطبيق(: المشروعات)تقييم برنامِج  

23 URB 523  ِ3 3 مقدمة للتَخطيط والتصميم  

24 URB 524  ِ3 3 تقسيم لمستقرات المكان  

25 URB 525  ِ3 3 يممارسة تطويِر األراض  

26 URB 526 3 3 التخطيط واإلدارة البيئية  

27 URB 527 3 3 إعادة تنمية الحضر  

28 URB 528  ِ3 3 تحليل تأثيرات االسكان  

29 URB 529 3 3 تخطيط المدينة والمجتمعات  

31 URB 530 3 3 تدّخل عاّم في إدارِة التخطيط  

31 URB 531  ِ3 3 السمة القانونية للتخطيط البيئي  

32 URB 532 3 3 األدوات والسياسة: سكان  

33 URB 533  ِ3 3 نقل وإستعمال أرض  
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 (0-8)ملحــق 

 الميكاترونيات هندسةمقررات دبلوم الدراسات العليا في 

 الموضوع الكود م
 عدد

الساعات 

 المعتمدة

ساعات  عدد

 االمتحان

المتطلبات 

 السابقة

1 MC 501 3 3 يالرقم التحليل  

2 MC 502 3 3 التحكم منظومات  

3 MC 503 3 3 الميكاترونية القياسات  

4 MC 504 3 3 االلكترونية يالقو  

5 MC 505 3 3 الحرارية  الموائع  

6 MC 506 3 3 يترايبولوج  

7 MC 507 3 3 خاصةكهربية  ماكينات  

8 MC 508 3 3 الرسم يف ياآللالحاسب  استخدام  

9 MC 509 3 3 رونيةالميكات المنظومات  

11 MC 510 3 3 الهيدروليكية والهوائية المنظومات يف التحكم  

11 MC 511 3 3 الروبيتات  

12 MC 512 3 3 الميكاترونيات يفالمعلومات  نظم  

13 MC 513 3 3 (الروبيتات) الميكاترونيةالمنظومات  تصميم  

14 MC 514 3 3 الليزر تكنولوجيا  

15 MC 515 3 3 ونياتميكاتر مشروع  

16 MC 516 3 3 والتناظرالديناميكية  النمذجة  

17 MC 517 3 3 الروبيتية والمناوالتالميكانيكية  األجزاء  

18 MC 518 3 3 وتهيئة اإلشارة الميكاترونيةالمكونات  وصل  

19 MC 519 3 3 اإلستجابةوتوصيف  تحليل  

21 MC 520 3 3 ة  الرقمية والتناظري والالقطات الحساسات  

21 MC 521 3 3 الميكاترونيةالمنظومات  تشغيل  

22 MC 522 3 3 التطبيقية اإللكترونيات  

23 MC 523 3 3 يالرقم التحكم  

24 MC 524 3 3 اوتطبيقاتهالميكاترونيات  تصميم  

25 MC 525 بمساعدة  الميكاترونياتونمذجة  محاكاة

 الحاسوب
3 3 

 

26 MC 599 ةمناقش 3 المشروع  
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 (7-8)ملحــق 

 ليةيبال هندسةمقررات دبلوم الدراسات العليا في ال
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 ENV 501 1 مشاكل التلوث في مصر والمياه  موارد 3 3 

 ENV 502 2 المائيةالنظم  كيمياء 3 3 

 ENV 503 3 ةالمائي النظم بيولوجيا 3 3 

 ENV 504 4 البيئيةالحيوية  الهندسة 3 3 

 
3 3 

المشتركة في معالجة  الفيزيائية العمليات

 مياه الصرف الصحي

ENV 505 5 

 
3 3 

الكيميائية و البيولوجية  المشتركة  العمليات

 الصحي الصرففي معالجة 

ENV 506 6 

 ENV 507 7 المياه الجوفية والتربة  معالجة 3 3 

 ENV 508 8 المياهتجميع  أنظمة 3 3 

 ENV 509 9 المعالجةدراسات  معمل 3 3 

 ENV 510 11 الصرف الصحي معالجةمحطات  تصميم 3 3 

 ENV 599 11 المشروع 3 مناقشة 
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 (1-8)ملحــق 

 قسم العلوم ااساسية الهندسية 

 لوم ااساسية الهندسيةالع يماجستير ف يمقررات ت هيلي و تمهيد

 الموضـــوع الكود م
  الساعات عدد

 المعتمدة   

 ساعات عدد

 االمتحان

المتطلبات     

 السابقة

1 BES501     3 3 أسس الهندسة اإلسقاطية والتفاضلية  

2 BES502  3 3 الجبر يموضوعات أساسية ف  

3 BES503 3 3 نظرية االحتماالت واإلحصاء  

4 BES504  3 3 يالتحليل الحقيقمبادئ  

5 BES505 3 3 التحليل المركب يمقدمة ف  

6 BES506 3 3 المعادالت التفاضلية العادية يمقدمة ف  

7 BES507 3 3 المعادالت التفاضلية الجزئية يمقدمة ف BES 506 

8 BES508 3 3 الرياضيات الحيوية  

9 BES509 3 3 الرياضيات المنفصلة  

11 BES510 3 3 الرياضية النمذجة  

11 BES511 3 3 يالمنطق الحساب  

12 BES512 3 3 والبرمجة يالتطبيق يالتحليل العدد  

13 BES513 3 3 أسس الميكانيكا التحليلية  

14 BES514  3 3 األسس النظرية لديناميكا الموائع  

15 BES515  3 3 النظرية الرياضية للمرونة  

16 BES516 3 3 تطبيقاتها نظرية االهتزازات و  

17 BES517 3 3 الديناميكا الحرارية  

18 BES518 3 3 الديناميكا الكهربية  

19 BES519  3 3 ديناميكا الموائع الحسابية BES 514  

21 BES520  3 3 المرونة الحسابية BES 515  

21 BES521  الحركة المستوية لمجموعات األجسام

 المتماسكة 
3 3 

 

22 BES522 3 3 الفيزياء الرياضية ية فمقدم  

23 BES523 3 3 أمثلية التحكم  

24 BES524 3 3 أشباه الموصالت أساسيات فيزياء  

25 BES525 3 3 الخواص الكهربية ومواد الطاقة الشمسية  

26 BES526 3 3 الياف الضوئية وتطبيقاتهألفيزياء ا  

27 BES527 3 3 نظرية المواد الصلبة  

28 BES528 3 3   يورلالبل ادئ المواد المغناطيسية والنمومب  

29 BES529 3 3 الطاقة الشمسية والخاليا الشمسية  

31 BES530 3 3 فيزياء الليزر  

31 BES531 3 3 الليزر في االتصاالت والصناعة  

32 BES532 3 3 أطياف الليزر  

33 BES533 3 3 وطيف رامان يالطيف الذر  

34 BES534  3 3 الطاقة واإللكترونيات النوويةمفاعالت  

35 BES535 3 3 شعاع والوقاية منهاإلل لوجيةوالتأثيرات البي  

36 BES536 3 3 يالفيزياء النووية النظرية والطيف النوو  

37 BES537 3 3 علوم الحاسوب والبرمجيات يمقدمة ف BES 512 
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 (1)ملحــق 

 مقررات درجات الماجستير في الهندسة 

 ( 055 – يرات مستومقر)

 (8-1)ملحــق 

 قسم الهندسة الكهربية 

 مقررات الماجستير في الهندسة الكهربية
المتطل

بات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 ELE 601 1 كهرومغناطيسيات 3 3 

 ELE 602 2 الكهربيةاآلالت  نظريات 3 3 

 ELE 603 3  هربيةالكاآلالت  تصميم 3 3 

 ELE 604 4 اآلالت الكهربية يفالتحكم  نظم 3 3 

 ELE 605 5 الكهربية يالقونظم  تحليل 3 3 

 ELE 606 6 الكهربية  الشبكات 3 3 

 ELE 607 7 والفائق يالعال الجهد هندسة 3 3 

 ELE 608 8 كهربية مواد 3 3 

 ELE 609 9 الكهربية يالقونظم  وقاية 3 3 

 ELE 610 11 يالقوإلكترونيات  نظم 3 3 

 ELE 611 11 يالقو إلكترونياتدوائر  تصميم 3 3 

 ELE 612 12 من المصادر المتجددة  الكهربيةالطاقة  توليد 3 3 

 ELE 613 13 (1)كهربية  وقياسات اختبارات 3 3 

 ELE 614 14 (2)كهربية  وقياسات اختبارات 3 3 

 ELE 615 15 واآلالت الكهربية يالقو يفمختارة  موضوعات 3 3 

 ELE 616 16 ( 1)  يالقو إلكترونيات 3 3 

 ELE 617 17 ( 2)  يالقو إلكترونيات 3 3 

 ELE 618 18 ( 3)  يالقو إلكترونيات 3 3 

 ELE 619 19 النقل والتوزيع بالتيار المتردد لنظمالعوازل  تنسيق 3 3 

 ELE 620 21 الغازية العوازل يعل تطبيقات 3 3 

 ELE 621 21 يالعالالجهد  كابالت 3 3 

 ELE 622 22 المملؤة بالغاز التيارقواطع  أساسيات 3 3 

 ELE 623 23 يالجزئ التفريغقياس  طرق 3 3 

 ELE 624 24 لمنظومات الوقاية الدقيقالمعالج  استخدام 3 3 

 ELE 625 25 حماية نظم القوي الكهربية فيمتقدمة  تطبيقات 3 3 

 ELE 626 26 حماية نظم القوي الكهربية فيالحديثة  الوسائل 3 3 

 ELE 627 27 لآلالت الكهربية متوازنالغير  األداء 3 3 

 ELE 628 28 الكهربية لآلالت يالديناميك األداء 3 3 

 ELE 629 29 الكهربية ينظم القو يف يالرقم التحكم يعل تطبيقات 3 3 

 ELE 630 31 الكهربية ينظم القو يالتحكم ف يف يعاالصطناالذكاء  إستخدام 3 3 

 ELE 698 31 الهندسةماجستير  بحث 6 مناقشة 

 ELE 699 32 الهندسية العلومماجستير  رسالة 18 مناقشة 
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 (1-1)ملحــق 

  الميكانيكية يهندسة القوقســم 

 الميكانيكية يهندسة القومقررات الماجستير في 
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ات ساع

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 MPE 601 1 الكتله انتقال 3 3 

 MPE 602 2 والمتجددة الجديدةالطاقة  تحويل 3 3 

 MPE 603 3 الهواء تكييف يف اساسيات 3 3 

 MPE 604 4 الرياح وطاقةالشمسية  الطاقة 3 3 

 MPE 605 5 الهواء وتكييفالتبريد  معدات 3 3 

 MPE 606 6 التبريد يف تطبيقات 3 3 

 MPE 607 7 الهواء تكييف يف تطبيقات 3 3 

 MPE 608 8 العميق التبريد 3 3 

 MPE 609 9 التبريد وتكييف الهواء يفالتحكم  انظمة 3 3 

 MPE 610 11 الصناعية التهوية 3 3 

 MPE 611 11 والتَجفيف الترطيب 3 3 

 MPE 612 12 حصائيةاأل الحرارية الديناميكا 3 3 

 MPE 613 13 المتجّددة الطاقة 3 3 

 MPE 614 14 والضواغــــــط المضخات 3 3 

 MPE 615 15 والهيدروليكيةالنيوماتية  األنظمة 3 3 

 MPE 616 16 الموائـعديناميكا  حسابات 3 3 

 MPE 617 17 فنـــــــــيةتقارير  كتابة 3 3 

 MPE 618 18 االحتراقمحركات  أداء 3 3 

 MPE 619 19 حراريـــــــة محطات 3 3 

 MPE 620 21 الطور يثنائ سريان 3 3 

 MPE 621 21 والمتجددة وإقتصادياتها الجديدةالطاقة  مصادر 3 3 

 MPE 622 22 الطاقـــة توليد اقتصاديات 3 3 

 MPE 623 23 التبريد والتكييف نظمواقتصاديات  أداء 3 3 

 MPE 624 24 الهواء وتطبيقاتها   وتكييفتبريد  نظم 3 3 

 MPE 625 25 الحرارية للتبريد والتكييف األحمال  حسابات 3 3 

 
3 3 

األفران الصناعية   يالحرارة ف وانتقال األحتراق

 والغاليات

MPE 626 26 

 MPE 627 27 األحتراق وكيناماتيكا ديناميكا 3 3 

 MPE 628 28 الهواء تلوث 3 3 

 MPE 629 29 الغير نيوتونية الموائع نيكاميكا 3 3 

 MPE 630 31 الغـــــــــازات ديناميكا 3 3 

 MPE 631 31 المستقر للموائــع غير األنسياب 3 3 

 MPE 698 32 الهندسةماجستير  بحث 6 مناقشة 

 MPE 699 33 الهندسية العلومماجستير  رسالة 18 مناقشة 
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 (3-1)ملحــق 

 يالميكانيكنتاج والتصميم اإلقســم هندسة  

 يالميكانيكاإلنتاج والتصميم مقررات الماجستير في هندسة 
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 PRE 601 1 اتالفية الغير االختبارات 3 3 

 PRE 602 2 نمطيالغير  التشكيل 3 3 

 PRE 603 3 االنهيارات تحليل 3 3 

 PRE 604 4 واللدونة المرونة 3 3 

 PRE 605 5 المحددةالعناصر  طريقة 3 3 

 PRE 606 6 التشكيل نظرية 3 3 

 PRE 607 7 القطع فيمتقدمة  موضوعات 3 3 

 PRE 608 8 تقليدية الغيرالتشغيل  طرق 3 3 

 PRE 609 9 الرقميالتحكم  ماكينات 3 3 

 PRE 610 11 المتقدمةالتصنيع  طرق 3 3 

 PRE 611 11 الحاسبباستخدام  التصنيع 3 3 

 PRE 612 12 للقياسالمتقدمة  الطرق 3 3 

 PRE 613 13 للتصنيع التصميم 3 3 

 PRE 614 14 المواد مناولةمنظومات  تصميم 3 3 

 PRE 615 15 اآلليات 3 3 

 PRE 616 16 التصميم الميكانيكي فيمتقدمة  دراسة 3 3 

 PRE 617 17 اآلالت زتاهتزا 3 3 

 PRE 618 18 المتقدمة اإلنشاءات ديناميكا 3 3 

 PRE 619 19 األجسام المتعددة منظومة ديناميكا 3 3 

 PRE 620 21 المركبة المواد ميكانيكا 3 3 

 PRE 621 21 القبول معاينة 3 3 

 PRE 622 22 للجودة الشاملة المراقبة 3 3 

 PRE 623 23 تجارب تصميم 3 3 

 PRE 624 24 الحركة والزمن  دراسة 3 3 

 PRE 625 25 والمخزوناتالمواد  إدارة 3 3 

 PRE 626 26 اإلنتاجومراقبة  تخطيط 3 3 

 PRE 627 27 مشروعات تخطيط 3 3 

 PRE 698 28 الهندسةماجستير  بحث 6 مناقشة 

 PRE 699 29 الهندسية العلومماجستير  رسالة 18 مناقشة 
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 (4-1)ملحــق 

 مدنيةهندسة القســم ال

 مدنيةهندسة المقررات الماجستير في ال
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 CVE 601 1 الفراغ يفالمنشآت  تحليل 3 3 

 CVE 602 2 واللدن للمنشآت المرن يالالخط التحليل 3 3 

 CVE 603 3 مع التربة خلالمتداالمنشآت  سلوك 3 3 

 CVE 604 4 والملجمةالمعلقة  المنشآت 3 3 

 CVE 605 5 يالمستو يلالطارات ف المرن االنبعاج 3 3 

 CVE 606 6 للكمرات يالعرض يالل انبعاج 3 3 

 CVE 607 7 الخرسانية المعدنيةالمركبة   المنشآت 3 3 

 CVE 608 8 األجواء الحارة في الخرسانة 3 3 

 CVE 609 9 الحديثةالتشييد  مواد 3 3 

 CVE 610 11 والتقويةالترميم  مواد 3 3 

 CVE 611 11 االجهاد سابقةالخرسانية  المنشآت 3 3 

 CVE 612 12 الخرسانية المنشآت ديناميكا 3 3 

 CVE 613 13 العاليةالخرسانية  المنشآت 3 3 

 CVE 614 14 الصخــــر ميكـانيكـــا 3 3 

 CVE 615 15  األســاســات حليـــلت 3 3 

 CVE 616 16 األرضيــــة الميـــاه تخفيـــض 3 3 

 CVE 617 17 التربة ذات المشاكل يعل األساسات 3 3 

 CVE 618 18 التحكم في التلوث والبيئة  هندسة 3 3 

 CVE 619 19 المياهوبكتريولوجيا  كيمياء 3 3 

 CVE 620 21 الصلبةالمخلفات  إدارة 3 3 

 CVE 621 21 المتقدم للطرق اإلنشائيالتصميم  طرق 3 3 

 CVE 622 22 للطرقالهندسي  التصميم 3 3 

 CVE 623 23 المطارات 3 3 

 CVE 624 24 المساحية البياناتوحساب  تجميع 3 3 

 CVE 625 25 للمنشآتالتشوهات  قياس 3 3 

 CVE 626 26 الخرائط وإنتاجالرقمية  الخرائط 3 3 

 CVE 627 27 ونظم تحديد المواقع الهندسية الجيوديسيا 3 3 

 CVE 628 28 األرضية والنماذجالمعلومات  نظم 3 3 

 CVE 629 29 التصويرية المساحة 3 3 

 CVE 630 31 التشييد إدارة 3 3 

 CVE 631 31 هيدروديناميكا 3 3 

 CVE 632 32 الهيدرومترية 3 3 

 CVE 633 33 لموارد المائيةا نظملتحليل  مقدمة 3 3 

 CVE 634 34 البيئيةالحماية  نظم 3 3 

 CVE 635 35 نهر النيل لحوضالمتكاملة  التنمية 3 3 
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 CVE 636 36 األنفاق هندسة 3 3 

 CVE 637 37 السدود هندسة 3 3 

 CVE 638 38  المضخاتمحطات  هندسة 3 3 

 CVE 639 39  المائية يالقو هندسة 3 3 

 CVE 640 41 المتقدمة الموائع ميكانيكا 3 3 

 CVE 641 41 هيدروليكيا  منشآت 3 3 

 CVE 642 42 متقدمة هيدروليكا 3 3 

 CVE 643 43 المكشوفة القنواتفي  التدفق 3 3 

 CVE 644 44 الهيدروليكية النمذجة 3 3 

 CVE 645 45 المتقدمة والصرفالري  هندسة 3 3 

 CVE 646 46 السطحية  المياه هيدرولوجيا 3 3 

 CVE 647 47 الجوفية  المياه هيدرولوجيا 3 3 

 CVE 648 48 األنهار هندسة 3 3 

 CVE 649 49 الترابيةاألعمال  هندسة 3 3 

 CVE 650 51 المحدودةالعناصر  نظرية 3 3 

 CVE 651 51 يتخطيط النقل الحضر 3 3 

 CVE 652 52 هندسة المرور 3 3 

 CVE 698 53 الهندسة ماجستير بحث 6 مناقشة 

 CVE 699 54 الهندسية العلومماجستير  رسالة 18 مناقشة 
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 (0-1)ملحــق 

 معماريةهندسة القسم ال

 يالهندسة  في التصميم المعمار يمقررات الماجستيرف( أ) 
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 ARC 601 1 هيم الحديثة للعمارةالمفا 3 3 

 ARC 602 2 نظريات عالقات السلوك البيئي 3 3 

 ARC 603 3 نظريات التصميم البيئي 613 3 3 

 
3 3 

 الهندسةفي  المتقدمة تطبيقات الحاسوب

 المعمارية

ARC 604 4 

 
3 3 

ونظم البناء و التصميم  تشييد المباني

 المعماري

ARC 605 5 

 
3 3 

للمهندسين  المهنية لممارسةا القانون و

 المعماريين

ARC 606 6 

 ARC 607 7 طرق البحث العلمي في العمارة 3 3 

 ARC 608 8 في الحفاظ التاريخيمقدمة  3 3 

 ARC 609 9 العمارة الشعبية والعامية 3 3 

 ARC 610 11 قراءات 3 3 

 ARC 611 11 تصميم اإلسكان 3 3 

 ARC 612 12 النظم البيئية 3 3 

 ARC 613 13 تفاصيلالفن  3 3 

 ARC 614 14 العقاريةوالتنمية  المبنيةالبيئة  3 3 

 ARC 697 15 البحث المبدئي 3 مناقشة 

 ARC 698 16 الهندسة ماجستير بحث 6 مناقشة 

 ARC 699 17 الهندسية العلومماجستير  رسالة 18 مناقشة 
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 تخطيل الح ري  واإلقليميفي ال الهندسة  يمقررات الماجستير ف( ق) 
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 URB 601 1 سكان في الدول الناميةِ اإل اتسياس 3 3 

 URB 602 2 تخطيط دولي مقارن 3 3 

 URB 603 3 تحليل سياسِة نقِل حضريِ  3 3 

 URB 604 4 سياسة وتخطيط نقِل دوليِ  3 3 

 URB 605 5 صناعيالبيئة العْلم  3 3 

 URB 606 6 وتنمية دولية يالنوع االجتماع 3 3 

 URB 607 7 في السياسِة والتخطيط يالنوع االجتماع 3 3 

 URB 608 8 نمذجة تنسيق المواقع 3 3 

 URB 609 9 يضِ اأر تِ سياسة وتخطيط إستعماال 3 3 

 
 3 مناقشة

التخطيط  في( سيمينار)حلقة دراسية 

 الحضري

URB 650 11 

 URB 660 11 في التخطيط الحضري مباشرة اتدراس 3 مناقشة 

 URB 690 12 (موضوعات مختارة) يمقرر إختيار 3 مناقشة 

 URB 698 13 الهندسة ماجستير بحث 6 مناقشة 

 URB 699 14 الهندسية العلومماجستير  رسالة 18 مناقشة 
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 (0-1)ملحــق 

 الهندسيةم ااساسية العلوقســم 

 الهندسيةالعلوم ااساسية مقررات الماجستير في 
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 اناالمتح

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 BES 601 1 (1) يالعدد التحليل 3 3 

BES 601 3 3 (2) يعدد تحليل BES 602 2 

BES 622 3 3 (1)العمليات  بحوث BES 603 3 

BES 603 3 3 (2)العمليات  بحوث BES 604 4 

المتقدمة الجوامد  فيزياء 3 3    BES 605 5 

BES 633 
BES 605 

3 3 
 BES 606 6 المغناطيسيةالمواد  فيزياء

 BES 607 7 العازلةالمواد  فيزياء 3 3 

BES 633 
BES 605 

3 3 
 BES 608 8 وتطبيقاته الليزر

 BES 609 9 (1)العادية التفاضلية المعادالت 3 3 

BES 609 3 3 (2)العادية التفاضلية المعادالت BES 610 11 

 BES 611 11 (1)واإلحصاء  ت اإلحتماال 3 3 

BES 611 3 3 (2) واإلحصاء اإلحتماالت BES 612 12 

 BES 613 13 (1) يالحقيق التحليل 3 3 

BES 613 3 3 (2) يالحقيق التحليل BES 614 14 

BES 609 3 3 (1)جزئية  تفاضليةت  دالمعا BES 615 15 

BES 615 3 3 (2) جزئيةتفاضلية  معادالت BES 616 16 

 BES 617 17 هاإلسقاطي الهندسة 3 3 

 BES 618 18 التفاضلية  الهندسة 3 3 

 BES 619 19 (1) تحليلية ميكانيكا 3 3 

 BES 620 21 (2) تحليلية ميكانيكا 3 3 

BES 619 3 3 هتزازاتاإل ميكانيكا BES 621 21 

 BES 622 22 يالخط الجبر 3 3 

 BES 623 23  يالتجريد الجبر 3 3 

 BES 624 24 حاسب  علوم 3 3 

 BES 625 25 التكاملية المعادالت 3 3 

 BES 626 26 (1) المركبالمتغير  دوال 3 3 

BES 626 3 3 (2) المركبالمتغير  دوال BES 627 27 

BES 614 3 3 التقريبطرق و نظرية BES 628 28 

 BES 629 29 خوارزميات 3 3 

 BES 630 31 (1) الكم ميكانيكا 3 3 

 BES 631 31 (1)رياضية  فيزياء 3 3 

BES 631 3 3 (2)رياضية فيزياء BES 632 32 

 BES 633 33 الجوامد فيزياء يف مقدمة 3 3 

BES 633 3 3 الموصالتأشباه  فيزياء BES 634 34 
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BES 605 

 BES 635 35 األشعة السينية وحيودالبللورات  علم 3 3 

 BES 636 36 بللورية الغيرالمواد  فيزياء 3 3 

 BES 637 37 اإللكترونيات مباديء 3 3 

 BES 638 38 البوليمرات فيزياء 3 3 

 BES 639 39 الرقيقةاألغشية  فيزياء 3 3 

 BES 640 41 المعادن فيزياء 3 3 

 BES 641 41 كهروضوئيةال فيزياء 3 3 

BES 630 3 3 (2) الكم ميكانيكا BES 642 42 

 BES 643 43 اإلحصائية الميكانيكا 3 3 

 BES 644 44 الحسابية الفيزياء 3 3 

 BES 645 45 الموائع ميكانيكا 3 3 

 BES 646 46 واللدونة المرونة 3 3 

 BES 647 47 األرضية الموائع ديناميكا 3 3 

 BES 648 48 الموائع يف الموجات  ارإنتش 3 3 

 BES 649 49 الجاسئة المتعددة األجسام ديناميكا 3 3 

 BES 698 51 الهندسةماجستير  بحث 6 مناقشة 

 BES 699 51 الهندسية العلومماجستير  رسالة 18 مناقشة 
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 (3)ملحــق 

 

 مقررات درجة دكتور الفلسفة في الهندسة

 ( 755 – يمستو مقررات)

 (8-3)ملحــق 

 قســم الهندسة الكهربية  

 مقررات درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربية
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 ELE 1 701 الكهربية يالقونظم  وقاية 3 3 

 ELE 2 702 يالعالالجهد  هندسة 3 3 

 ELE 3 703 الكهربية األالت 3 3 

 ELE 4 704 الكهربية يالقو نظم 3 3 

 ELE 5 705 الكهربية ينظم القو يف التحكم 3 3 

 ELE 6 706 الكهربية األالت يف التحكم 3 3 

 
3 3 

لالشارات في  الدقيقةالمعالجة  تطبيقات

 حماية نظم القوي الكهربية

707 ELE 7 

 
3 3 

اية نظم القوي في حم الحديثة االتجاهات

 الكهربية

708 ELE 8 

 
3 3 

األلياف الضوئية  يعلالمبنية  المراقبة

  يلمعدات الجهد العال

709 ELE 9 

 ELE 11 710 يلمعدات الجهد العال الشرطية المراقبة 3 3 

 
3 3 

 ينظم القو يواسع ف نطاق يعل التحكم

 الكهربية

711 ELE 11 

 ELE 12 712 لكهربيةا ينظم القو يفاألمثل  التشغيل 3 3 

 

3 3 

 يالصناع الذكاءطرق  تطبيقات

 ينظم القو يوالخوارزميات الحديثة ف

 الكهربية

713 ELE 13 

 ELE 14 714 الكهربية يالقو لنظماألمثل  التخطيط 3 3 

 ELE 15 715 الكهربية ينظم القو يفالقدرة  جودة 3 3 

 
3 3 

الكهربية باستخدام  المحركات يف التحكم

 ائر المنطقيةالدو

716 ELE 16 

 ELE 17 717 اآلالت الكهربية يف يالرقم التحكم 3 3 

 ELE 18 718 خاصةكهربية  آالت 3 3 

 ELE 19 719 يالجر الكهرب لمحركاتالتوافقات  تحليل 3 3 

 ELE 21 720 اآلالت الكهربية يف االنتقالية التغيرات 3 3 

 
3 3 

واآلالت  يالقو يف الدقيقالمعالج  تطبيقات

 الكهربية

721 ELE 21 

 ELE 22 799 الهندسة   يف الفلسفة هدكتورا رسالة 31 مناقشة 
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 (1-3)ملحــق 

 الميكانيكية يقســم هندسة القو

 الميكانيكية يمقررات درجة دكتوراه الفلسفة في هندسة القو
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م ودالك الموضوع

 MPE 701 1 متقدمالحرارة  انتقال 3 3 

 MPE 702 2 األطـــــوار متعدد األنسياب 3 3 

 MPE 703 3 (1) المتقدمة الموائع ميكانيكا 3 3 

 MPE 704 4 الحرارية للمبادالتمتقدم  تحليل 3 3 

 MPE 705 5 الغير تقليدية الحراريةالقدرة  محطات 3 3 

 MPE 706 6 قليديةت غيراحتراق  محركات 3 3 

 MPE 707 7  (2)المتقدمة  الموائع ميكانيكا 3 3 

 MPE 708 8 والتوربيناتالطائرات  محركات 3 3 

 MPE 709 9 متقدمةميكانيكية  قياسات 3 3 

 MPE 710 11 الحرارة إنتقال 3 3 

 MPE 711 11 الموائع ميكانيكا 3 3 

 MPE 712 12 الحراريةالقدرة  محطات 3 3 

 MPE 713 13 غازية توربينات 3 3 

 MPE 714 14 احتراق محركات 3 3 

 MPE 715 15 الطاقة تحويل 3 3 

 MPE 716 16 ميكانيكية قياسات 3 3 

 MPE 799 17 الهندسة   يف الفلسفة هدكتورا رسالة 31 مناقشة 
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 (3-3)ملحــق 

 قســم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي

 ه الفلسفة في هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكيمقررات درجة دكتورا
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 PRE 701 1 واللحام الصبعمليات  محاكاة 3 3 

 PRE 702 2  الرقميالتحكم  ماكينات 3 3 

 PRE 703 3 الميكاترونيك 3 3 

 CAD   PRE 704 4لحاسباباستخدام  التصميم 3 3 

 CIM PRE 705 5 المتكاملةاإلنتاجية  النظم  3 3 

 PRE 706 6 تريبولوجي 3 3 

 PRE 707 7 العمليات جدولة 3 3 

 PRE 708 8 الحاكةبالحبيبات  التشغيل 3 3 

 PRE 709 9 للجودةالشاملة  اإلدارة 3 3 

 PRE 710 11  األهدافمتعددة  البرمجة 3 3 

 PRE 711 11 الخطيةغير  مجةالبر 3 3 

 PRE 712 12 والتموين اإلمدادسالسل  إدارة 3 3 

 PRE 713 13 ماكينات تصميم 3 3 

 PRE 714 14 الجودة مراقبة 3 3 

 PRE 715 15 األنتاج هندسة 3 3 

 PRE 716 16 يالنانوتكنولوج 3 3 

 PRE 799 17 الهندسة   يف الفلسفة هدكتورا رسالة 31 مناقشة 
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 (4-3)ملحــق 

 قســم الهندسة المدنية

 مقررات درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 
3 3 

المتداخل مع  للمنشآت يالالخط السلوك

    الخوازيق و التربة

CVE 701 1 

 
3 3 

 يللكبار ياالستاتيك و يالديناميك السلوك

 المدعمة بالكبالت

CVE 702 2 

 CVE 703 3 تأثير األحمال  تحتالمنشآت  سلوك 3 3 

 
3 3 

 يالمنطبقة المرتكزة عل األلواحمن  المنشآت

 دعائم مرنة

CVE 704 4 

 
3 3 

 للمنشآت  يالالخط يالديناميك السلوك

 .اإلطارية

CVE 705 5 

 CVE 706 6 دنية الرقيقةلاللواح المع المرن االنبعاج 3 3 

 CVE 707 7 المدعمة بكابالت يالكباروتشييد  تصميم 3 3 

 CVE 708 8 الصندوقيةالكمرات  نظرية 3 3 

 CVE 709 9 من ألواح رقيقة المكونةالكمرات  نظرية 3 3 

 CVE 710 11 والكالل  االنهيار ميكانيكا 3 3 

 CVE 711 11 هلمسلحالخرسانية ا المنشآتوتقوية  إصالح 3 3 

 CVE 712 12 و األثرية القديمة يالمبان ترميم 3 3 

 CVE 713 13 الشاملة  الجودة 3 3 

 CVE 714 14 الخاصةالخرسانية  المنشآت 3 3 

 CVE 715 15 الخرسانية للمنشآت يالالخط التحليل 3 3 

 CVE 716 16 القشريةالخرسانية  المنشآت 3 3 

 CVE 717 17 لحديثةاالخرسانية  الكباري 3 3 

 CVE 718 18 البيئيـــة  الجيوتقنيــة الهندســة 3 3 

 CVE 719 19 األرضيـــة  تحــت المنشــآت 3 3 

 CVE 720 21  التـــربــــة دينــاميكـــا 3 3 

 CVE 721 21 الهندســة الجيوتقنيــة  يفــ يالعــدد التحليــل 3 3 

 CVE 722 22 ( 1) األنفـــاق هنــدســـة 3 3 

 CVE 723 23 تنقية المياه فيمتقدمة  دراسات 3 3 

 
3 3 

معالجة مياه الصرف  فيمتقدمة  دراسات

 الصحي

CVE 724 24 

 CVE 725 25 الصناعة مياهمخلفات  معالجة 3 3 

 CVE 726 26 والحمأة الصلبة للمخلفاتمتقدمة  دراسة 3 3 

 CVE 727 27 طرق أنشاء ال في  synthetics  geo مواد 3 3 

 CVE 728 28 صيانة الطرق و  إنشاءعمليات  أدارة 3 3 

 CVE 729 29 الطرق يفالمتشكل  الهبوط 3 3 

 CVE 730 31 و المرور  النقلتخطيط  عمليات 3 3 

 CVE 731 31 بعد من االستشعار 3 3 



كلية الهندسة بشبين الكوم                                                                                                                                    جامعة المنوفية
   

   

Post graduate   Guide                                                                                                   41 of 48  

 CVE 732 32 المرئيات الرقمية ومعالجةالصور  تفسير 3 3 

 CVE 733 33 والديناميكية الطبيعية ياالجيوديس 3 3 

 CVE 734 34 المساحية األرصادوتحليل  ضبط 3 3 

 CVE 735 35  (2) األنفاق هندسة 3 3 

 CVE 736 36 السدود  هندسة 3 3 

 CVE 737 37  المضخاتمحطات  هندسة 3 3 

 CVE 738 38  المائيةالقوي  هندسة 3 3 

 CVE 739 39 المضخات هيدروديناميكا 3 3 

 CVE 740 41 البحريالتطهير  أساسيات 3 3 

 CVE 741 41 البيئية الهيدروليكا 3 3 

 CVE 742 42 البيئية الموائع ميكانيكا 3 3 

 CVE 743 43 الحسابية الهيدروليكا 3 3 

 CVE 744 44 الحسابية الموائع ميكانيكا 3 3 

 CVE 745 45 الملوثات ميكانيكا 3 3 

 CVE 746 46 الري والصرف هندسةفي  موضوعات 3 3 

 CVE 747 47 عن الشواطئ البعيدةالبحرية  المنشات 3 3 

 
3 3 

القنوات  هيدروليكافي  موضوعات

 المكشوفة

CVE 748 48 

 CVE 749 49 الهيدروليكية النمذجة 3 3 

 CVE 750 51 الجوفية المياهنظم  تحليل 3 3 

 CVE 751 51 مائيةالموارد ال مشروعاتوتخطيط  إدارة 3 3 

 CVE 752 52 األمواج هيدروديناميكا 3 3 

 CVE 753 53 الساحليةالترسيب  عمليات 3 3 

 CVE 754 54 الترابيةاألعمال  هندسة 3 3 

 CVE 755 55 التشييدمشروعات  إدارة 3 3 

 CVE 756 56 االنشاءات  نظرية 3 3 

 CVE 757 57 المعدنية المنشآت 3 3 

 CVE 758 58 لموادا خواص 3 3 

 CVE 759 59 المسلحة الخرسانة 3 3 

 CVE 760 61 واالساسات التربة 3 3 

 CVE 761 61 الصحية الهندسة 3 3 

 CVE 762 62 والمطاراتالطرق  هندسة 3 3 

 CVE 763 63 والتصويريةالجيوديسية  المساحة 3 3 

 CVE 764 64 والهيدروليكا  الري 3 3 

 CVE 799 65 الهندسة   يف الفلسفة هدكتورا رسالة 31 مناقشة 
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 (0-3)ملحــق 

 قسم الهندسة المعمارية

 مقررات درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية( أ) 
المتطلبات 

 السابقة

 عدد

ساعات 

 االمتحان

الساعات  عدد

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 ARC 701 1 الحديثةونظريات العمارة المعاصرة  5 4 
 ARC 702 2 والبحث العلمي  المعمارية  اتالنظري 5 4 
في  أساليب متقدمة في البحث الكمي 5 4 

 العمارة

ARC 703 3 

نوعي في أساليب متقدمة في البحث ال 5 4 

 العمارة

ARC 704 4 

 ARC 790 5 الدورات الدراسية االختيارية 3 3 
 ARC 798 6 مقترح الدكتوراه  8 – 4 مناقشة 
 ARC 799 7 الهندسة   يف الفلسفة هدكتورا رسالة 31 ةمناقش 

 

 التخطيل الح ري  واإلقليمي يالهندسة ف في دكتوراه الفلسفة  قرراتم( ق) 
المتطلبات 

 السابقة
 عدد

ساعات 

 االمتحان

الساعات  عدد

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 URB 1 701 تخطيط متقّدمةِ  اتنظري 3 3 

 URB 2 702 خطيطعرض متقّدم في الت 3 3 

 ARC 703 3 يبحث نوعالطريقة  3 3 

 
3 3 

 Multivariate نماذج متعددة البيانات

 متقّدمةال

703 URB 4 

 URB 5 705 ملكيةِ النظرية وسياسِة  3 3 

 URB 6 706 حضرال يف رِ فقال اتوسياس اتنظري 3 3 

 URB 7 707 توطن االنشطة االنسانيةنزاع  3 3 

 URB 8 708 حقوق إنسان 3 3 

 URB 9 709 جتماعية في الدول الناميةِ اإلسياسة ال 3 3 

 URB 11 710 قليميةِ اإلِم وِعلْ ال أساليب وطرق 3 3 

 
3 3 

ِم وفي الِعلْ  (سيمينار) حلقة دراسية

 ةِ اإلقليمي

711 URB 11 

 URB 12 712 تنمية إقتصادية دولية 3 3 

 URB 13 713 تنمية إقليمية 3 3 

 URB 14 714 عالمالهيكلة  إعادة 3 3 

 Discrete 715 URB 15ة منفصلرق االختيار الط 3 3 

 URB 16 799 الهندسة   يف الفلسفة هدكتورا رسالة 31 مناقشة 
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 (0-3)ملحــق 

 قســم العلوم ااساسية الهندسية

 مقررات درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ااساسية الهندسية
المتطلبات 

 السابقة

 دعد

ساعات 

 االمتحان

 عدد

الساعات 

 المعتمدة
 م الكود الموضوع

 BES 701 1  يتوبولوج 3 3 

 BES 702 2 (1 )حاسب  علوم 3 3 

 BES 703 3 يالدال التحليل 3 3 

 BES 704 4 خوارزميات 3 3 

 BES 705 5 (1) المتقدمة الكم ميكانيكا 3 3 

 BES 706 6 المتقدمةالمواد  فيزياء 3 3 

 BES 707 7 األطياف فيزياء 3 3 

 BES 708 8  (2)المتقدمة  الكم ميكانيكا 3 3 

 BES 709 9   الهيدرومغناطيسية ديناميكا 3 3 

 BES 710 11 (2)حاسب  علوم 3 3 

 BES 711 11 (Seminar) سيمنار 3 3 

 BES 712 12 هندسية اترياض 3 3 

 BES 713 13 هندسية اءفيزي 3 3 

 BES 714 14 ندسيةه ميكانيكا 3 3 

 BES 799 15 الهندسة   يف الفلسفة هدكتورا رسالة 31 مناقشة 
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 (4)ملحق 

 (دكتوراة -ماجستير -دبلوم)خرائط التدفق للتسجيل لمراحل الدراسات العليا 
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