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 الهنـــــــــــدسةكلٌة 



 صدق اهلل العظيم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 



 الجامعة رئٌس     

 ماجد عبدالتواب القمرى/ د.أ



كلمــــة       

رئٌس الجامعة                        ماجد عبد التواب القمري  / السٌد األستاذ الدكتور   

 -: والطالبات الطالب وبناتى ابنائى 

وبو بكم باالعتزاز الشعور وٌراودنى باستقبالكم تسعد التً الشٌخ كفر جامعة السرة النضمامكم واحٌٌكم بكم ارحب ان ٌسعدنى

 .الحبٌب وطننا وخٌر خٌركم فٌه لما والتطوٌر البناء مسٌرة لتستمر األجٌال وتتواصل الحٌاة تتجدد فبكم ، بٌننا جودكم

وتك ، الشاملة التنمٌة تحقٌق فً المجتمعً ومسئولٌتها بدورها للقٌام وتسعى الحكومٌة الجامعات احدى هً الشٌخ كفر وجامعة

التحد كل امام الوقوف فً االساسى بدورها وتضطلع ، والعالمٌة المحلٌة التغٌرات تواكب عصرٌة جامعة لتكون جهودها رس

المنافس على قادرة كوادر لتخرٌج ، االقتصادٌة واألوضاع العمل سوق متغٌرات مع والتجاوب ، الخرٌجٌن جودة لتحسٌن ٌات

و والتدرٌب للتعلٌم الفرص لكم هٌئنا وقد ، ومفٌد جدٌد هو ما كل الجامعة فً تجدون وسوف وخارجٌا داخلٌا العمل سوق فً ة

والتعب التفكٌر بحرٌة تتمتعون وسوف ، والتمٌز لالبداع المحفزة الجامعٌة والبٌئة الراحة لكم ووفرنا المهارات واكتساب البحث

 لبناء والعلوم بالمعرفة وتزوٌدكم خدمتكم هدفهم ادارى وجهاز التدرٌس هٌئة باعضاء تلتقون وسوف والمشاركة والحوار ٌر

 . ولوطنكم لكم مشرف مستقبل نحو الطرٌق معالم ورسم شخصٌاتكم

الم وقٌم الجمالٌة والقٌم األخالقٌة بالقٌم وااللتزام اإلٌجابٌة القٌم وتعزٌز الجامعة هذه على والحفاظ واالنتماء بالوالء وأوصٌكم

 الذاتٌة والرقابة سئولٌة

الخ وبخاصة الجامعٌة حٌاتكم على للتعرف مرشدكم فهو محتوٌاته على والتعرف الدلٌل هذا على االطالع منكم الجامعة وتامل

 من علٌكم وما حقوق من لكم لما وٌبصركم ، الجامعٌة وحٌاتكم الدراسة لمراحلة المنظمة والتعلٌمات واألنظمة الدراسٌة طوط

با واوصٌكم األمور تلك توضٌح فً للمساعدة مرجعكم هً الطالب شئون فان مكوناته من اى فهم علٌكم تعذر واذا ، واجبات

 المختلفة الطالبٌة األنشطة فً والمشاركة العلمى التحصٌل فً اوقاتكم ستغالل

 . سعٌدة جامعٌة بحٌاة وتمنٌاتى ، وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسالم
 رئٌس الجامعة                    

 القمريماجد عبد التواب / د.أ



 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب 

 عبدالرازق ٌوسف الدسوقى/ د .أ



كلمــــة      

 رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبنائب                       الدسوقىعبدالرازق ٌوسف / السٌداالستاذ الدكتور 

 المتمٌز العلمى الصرح هذا الشٌخ كفر جامعة رحاب فً بكم بكم أهال الشٌخ كفر جامعة طالب بأبنائى ارحب ان لى ٌطٌب

 عمـــالقة ولدت التى الفتٌة الجامعة هذه ، الشٌخ كفر محافظة وهى الهامة الدلتا اقالٌم لألحد والنور االمل شعاع ٌمثل الذى

 تســاعد سوف هائلة مؤسسٌة قدرة من الجامعة تضمه بما وكذلك العالمٌة المدارس مختلف من علمٌة كوادر من تضمه بما

 كوادر من تضمه بما عمالقة ولدت التى الفتٌة الجامعة هذه ، واالكادٌمى المؤسسى االعتماد على الحصول فً هللا بمشٌئة

 فً هللا بمشٌئــــة تساعد سوف هائلة مؤسســــٌة قدرة من الجامعة تضمه بما وكذلك العــــالمٌة المدارس مختلف من علمٌة

 العائد تحقٌق فان واإلعتمــــــاد الجودة متطلبات مع تمشٌا... وبناتى أبنائى ، واالكادٌمى المؤسسى االعتماد على الحصول

 وكذلك واالخـــــالقٌة والذهنٌة العلمٌة العامة المهارات من الكثٌر والطالبات الطالب إكتساب تستلزم التعلٌم من المستهدف

 العمل سوق فً المنافسة على قادر متمٌز جٌل إلعداد وذلك والفهم بالمعرفة االهتمام من القدر نفس على العامة المهارات

و الرغبات إلشبــــاع المهارات لتنمٌة رحب مجال الجامعٌة الحٌاة إن ونهضتها األمة بناء فً ٌساعد ودولٌا  وإقلٌمٌا محلٌا

 إكتشاف على ٌســــــاعد األنشطة ممارسة فإن وكذلك واإلنحراف الذلل من شبابنا ٌحفظ إجابى بشكل الشباب طاقات تفرٌغ

 . الطالب أبنائنا لدى والتمٌز القوة مكامن إستخراج المواهب

و الثقافٌة األنشطــة بممارسة اإلهتمام من القدر نفس وعلى والفهم بالمعرفة باإلهتمام وبناتى أبنائى الى دعوتى اوجه ولذلك

 سعٌد وقت بقضـــاء تمنٌاتى ، العلمى للتفوق الداعم والبـــدنى النفسى التوازن ٌتحقق حتى والتكنولوجٌة الفنٌة و الرٌاضٌة

 . الرائدة المؤسسة لهذه بإنتمائكم دائما تفتخروا وأن الشٌخ كفر جامعة رحاب فً ممتع

 ونرجوا من هللا ان ٌوفق العاملٌن فً هذا القطاع لتحقٌق رؤٌة ورسالة الجامعة والكلٌة

 وهللا من وراء القصد

 والسدادمع أطٌب تمنٌاتى بالتوفٌق 

 رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبنائب         

 الدسوقىعبدالرازق ٌوسؾ / الدكتورالسٌداالستاذ 



الكلٌة عمٌــــد      

محمود محمد نعمة هللا / د .أ  



 جامعة كفر الشٌخ –ابنائى وبناتى طالب كلٌة الهندسة 

ونحسن بحالوة العلم .. وما اجملها ونحن نتفٌا ظالل هذا العام .. ونحن نستقبل عاما دراسٌا جدٌدا .. ما اسعدها من لحظات 

الغالٌة بكلـــــــٌتنا فنحن هنا لنعلن بداٌة مسٌرة جدٌدة من مسٌرات العلم والتطوٌر .. ونتذوق طعم طلبه والسعى من اجله .. 

 .علٌنا جمٌعا

كما انه من عظٌم الشرف لنا ان نستقبل أبناء اعزاء جدد متفوقٌن متمٌزٌن لٌكونوا نواة فً نهضة مصر الغالٌة علٌنا جمٌعا 

الهندسة لكلٌـــــات فمن المعلوم ان المهندسٌن هم صانعوا النهضة واساس التطوٌر الوطانهم وبالتالً فان هذا الشرف ٌمنح 

 التً هً المصانع المغذٌة لالوطان بهؤالء المهندسٌن

واعتبارا من العام الماضى اصبح لدى الكلٌة ستة برامج دراسٌة مفعلة حٌث قد تم  بدء الدراسة ببرنامج هندسة الحاسبات و

اإلنتاج ووهندســة المعمارٌة والهندســــة وهى الهندسة المدنٌة بالكلٌـــة النظم باإلضافة الى الخمسة برامج الموجودة سابقا 

الكهربٌة و هندسة الحاسبات و النظم و هندسة االلكترونٌات و التصمٌم المٌكانٌكى وهندسة القوى المٌكانٌكٌة وهندسة القوى 

بشرى بدء لكــــم ان نزف و نسأل هللا . جدٌد كبرنامج المٌكـــــاترونٌات بدء الدراسة ببرانامج هندسة تظم اإلتصاالت و تم 

 الدراسة ببرامج اخرى جدٌدة متمٌزة فً األعوام القادمة ان شاء هللا تعالى

مع االلتزام الكلـــــٌة المختلفة التً تقدمها الطالبٌــة بفاعلٌة فً األنشطة للمشــاركة الطالب ابنـــــائى كما ٌسرنى ان ادعوا 

 باالخالقٌات واألعراف والتقالٌد الجامعٌة

 وفى الختام أتمنى لكم جمٌعا ولمصرنا الحبٌبة دوام النجاح والتوفٌق وكل عام وانتم بخٌر         

 

كلمــــة      

 عمٌد كلٌة الهندسة                                                     محمود محمد نعمة هللا / السٌداالستاذ الدكتور 

 عمٌد الكلٌة                    

 هللامحمود محمد نعمة / الدكتورالسٌداالستاذ 



 الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل    

 ماهر مصطفً حامد ابوالسعود/ م .د . أ 



 كلمــــة    

 :ابنائى األعزاء طالب وطالبات كلٌة الهندسة 

و  انه لٌسعدنى ان ارحب بكم فً رحاب حرم جامعة كفر الشٌخ ،، ونتشرف بكم فً حرم كلٌتكم الموقرة متمنٌا لكم السداد 

الهندسة بكم فانتم صفوة طالب الثانوٌة العامة وكلٌــة فقد شرفت ،،   فً عامكم الدراسى الحالً واالعوام القادمة التوفٌق 

خٌرتها ،،، ومن ثم كانت الجائزة هً انتمائكم الى كلٌة من كلٌات القمة فً الجامعة وهى كلٌة الهندسة ،، وانت امل مصر 

ومستقبلها فالشباب هو الذى ٌبنى األمم وانتم مهندسو المستقبل ،، انتم من ٌبنى وٌشٌد وٌطور وٌدفع بالمجتمع الى االمام ،،، 

األمثل للموارد فوق االرض وتحتها ،، انتم واالستخــــدام انتم من ٌخطط وٌصمم وٌنفذ انتم من ٌسعى الى االستثمار والبناء 

النفع لتحـــقٌق واستخدام األسالٌب واألجهزة والتطــــوٌر من اجل االبتكار الهندسٌـة من ٌستخدم العلوم األساسٌة والخبرات 

من ٌساهم فً تنمٌة المجتمع والبٌئة والٌوم نضع بٌن اٌدٌكم دلٌل كلتكم الموقرة وهى زهرة فً حرم ،،انتم للمجتمع البشرى 

فً تفٌــــدكم جامعة كفر الشٌخ تفوح برائحتها الذكٌة على باقى كلٌات الجامعة ،،، وٌحتوى الدلٌل على اهم المعلومات التً 

 كما ندعو لمصرنا الحبٌبة باالستقرار واالمن واألمان والتقدم... متمنٌا لكم دوام النجاح والتفوق .. فترة دراستكم بالكلبة 

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ابوالسعود                        ماهر مصطفً حامد / السٌداالستاذ الدكتور 

 والطالب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل 
 ابوالسعود حامد مصطفً ماهر /م.د.أ



الجامعةشعار   



     الجامعةشعار شرح     

الهرم ٌرمز الى الرسوخ والقوة والبناء المتٌن المستوحى من اقوى بناء فً التارٌخ وهو الهرم األكبر واللونٌن األزرق و•

 الغامق اللذان ٌلونان الهرم ٌرمزان الى التباٌن الحقٌقى بٌن المعرفى والالمعرفى

 .    كفرالشٌخوقد تم اختٌار اللون األزرق نسبة الى زرقة ماء البحر األبٌض المتوسط الذى تطل علٌه محافظة •

والشراع األبٌض المفرود بقوة ٌرمز الى المسٌرة نحو افاق المستقبل وكانه سفٌنة العلم التً تحرك شامخة محملة بالعلم •

 والمعرفة

   : الرؤٌـة 
 .االداء بجودة تتسم متمٌزة وإقلٌمٌة محلٌة مكانة ذات عصرٌة كلٌة

  

  : الرسالة
 مجتمعٌة خدمات وتقدٌم خرٌجٌها فً المجتمع ثقة وكسب العلمً والبحث التعلٌمٌة بالعملٌة لالرتقاء تهدف حكومٌة تعلٌمٌة مؤسسة

 . رفٌعة مهنٌة اخالقٌات إطار فً الوطن شأن لرفعة التنافسٌة المٌزة لتحقٌق وبٌئٌة



 تطورات الكلٌة    
1990  شمسجامعة عٌن  –جامعة طنطا بالئحة كلٌة الهندسة  –بدء الدراسة بكلٌة الهندسة بكفر الشٌخ . 

1997  جامعــــة طنطا     –للعمل بالالئحة الداخلٌة األولى لكلٌة الهندسة  1997لسنة  828صدور القرار الوزاري رقم

   . الشٌخوتم تطبٌقه على الفصول الدراسٌة بكفر 

2004  طنطاجامعة  –للعمل بالالئحة الداخلٌة الثانٌة لكلٌة الهندسة  2004لسنة  583صدور القرار الوزاري رقم . 

2006  بانشاء جامعة كفر الشٌخ وفصل كلٌة الهندسة بكفر الشٌخ والعمل  2006لسنة  129صدور القرار الجمهورى

 . طنطابالالئحة الداخلٌة الثانٌة لكلٌة الهندسة جامعة 

2007  ًحالٌا المطبقةكفر الشٌخ جامعة –باالئحة الداخلٌة لكلٌة الهندسة للعمل  2007سبتمبرصدر القرار الوزاري ف. 

2013  تم تعدٌل الئحة شعبة هندسة الحاسبات و النظم و بذلك اصبح قسم الهندسة الكهربٌة ٌضم شعبتً هندسة القوي

 .  و االالت الكهربٌة و هندسة الحاسبات و النظم 

2015  جامعة  –للعمــــل باالئحة اللداخلٌة لكلٌة الهندسة  2015/  8/  10بتارٌخ  2983صدر القرار الوزاري رقم

 .بنظام الساعات المعتمدة ( مرحلة الدراسات العلٌا ) كفر الشٌخ 

2015  إلضافة برنامج هندسة نظم المٌكاترونٌــــــــات بنظام  2018/  8/ 12بتارٌخ  3102صدر قرار وزاري رقم

 ( .مرحلة البكالورٌوس ) جامعة كفر الشٌخ  –الساعات المعتمدة الً الالئحة الداخلٌة لكلٌة الهندسة 

2016  ببدء الدراسة بشعبة هندسة االلكترونٌات واألتصاالت الكهربٌة 2016/3/22بتارٌخ963صدر قرار وزاري رقم. 

 

 



 :أهداؾ الكلٌة 

 األهداف تحقـــــــٌق تعمل الكلٌة من خالل اقسامها العلمٌة التً تغطى معظم التخصصات التً ٌحتاج الٌها سوق العمل على

 -:االتٌة 

 العملٌةخرٌج قادر على تطبٌق العلوم الهندسٌة واسالٌبها فً الحٌاة إعداد . 

 االزماتخرٌج قادر على اتخاذ القرار والتعامل مع إعداد . 

 معهاخرٌج ملم بوسائل التكنولوجٌا الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات وكٌفٌة التعامل إعداد . 

 الدولىخرٌج قادر على المنافسة فً سوق العمل فً ظل الظروف الجدٌدة والمتغٌرة للمجتمع إعداد. 

 بالكلٌةالمساهمة فً اعداد كوادر علمٌة فً مجال التخصصات القائمة. 

 القائمـــة المساهمة فً تنمٌة المجتمع والبٌئة عن طرٌق المشاركة فً وضع الحلول العملٌة للمشاكل 

 .بالدراسات واألبحاث

 



 مبين لكية الهندسة 



 العلمٌة بالكلٌة االقســــــــام   

 قسم  الهندسة المٌكانٌكٌة – 1

 قسم الهندسة الكهربٌة – 2

 قسم الهندسة المعمارٌة – 3

 قسم الهندسة المدنٌة – 4

 (القسم ال ٌمنح درجة علمٌة)قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  – 5

 (بنظام الساعات المعتمدة ) برنامج هندسة المٌكاترونٌات  – 6

 

 



بالكلٌةاألقسام العلمٌة   

 الفرقة اإلعدادٌة

 الهندسة الكهربٌة الهندسة المعمارٌة

القوى واآلالت 
 الكهربٌة

االتصاالت الكهربٌة 

 وااللكترونٌات

هندسة الحاسبات و 

 النظم

 الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المدنٌة

 هندسة االنتاج

 والتصمٌم المٌكانٌكى

هندسة القوى 

 المٌكانٌكٌة



المعامل     

المٌكانٌكٌةمعامل قسم الهندسة : أوال   

 بالكمبٌوتر معمل ماكٌنة حفر وتقطٌع الخشب واالكرٌلٌك وتعمل. 

 معمل االت الورش(CNC ) بالكمبٌوتر ماكٌنات تشغٌل المعادن تعمل بالتحكم الرقمى. 

 المحركات معمل القٌاسات البٌئٌة لقٌاس معدالت التلوث وخاصة الناتجة من السٌارات كما تحدد كفاءة. 

 الكترونٌا معمل النٌوماتٌك والتحكم فً المنظمات المٌكانٌكة بالهواء المضغوط. 

 الحدٌثة معمل المٌكاترونٌات وهو احدث صٌحة فً تكنولوجٌا التحكم وتصمٌم وتنفٌذ النظم المٌكانٌكة. 

 التكثٌف معمل. 

 معمل الهٌدرولٌكا. 

 الهواء معمل تكٌٌف. 

 المٌكانٌكٌة معمل التحكم فً نظم القوى. 

 

 

 -:لتحقيق هذه األهداف تم إنشاء وتجهيز المعامل االتية 



معمل تكنولوجٌا االالت الكهربٌة المتقدمة 
معمل نظم التحكم االلى 
معمل التحرٌك الكهربى 
معمل مولدات القوى الكهربٌة 
معمل اساسٌات االالت الكهربٌة 
معمل التحكم فً االالت الكهربٌة 
معمل القٌاسات الكهربٌة 
معمل التعلٌم المدمج 
معمل االتصاالت الكهربٌة 
 التحكم االلىمعمل 
 األقمار الصناعٌةمعمل 
 الكترونٌات القوىمعمل 
 الهوائٌاتمعمل 

 معامل قسم الهندسة الكهربٌة: ثانٌا 

 معامل قسم الهندسة المدنٌة: ثالثا 

 معمل اختبارات التربة المتقدم باإلضافة الى المعمل الموجود حالٌا 
 حٌث تم إضافة احدث األجهزة المسااحٌة  –معمل المساحة المتقدم إضافة الى معمل المساحة الموجود حالٌا(GPC )

 محطة الرصد المساحٌة Totalstationو 
معمل الخرسانة المسلحة إضافة الى معمل الخرسانة الموجود حالٌا 
معمل اختبار المواد ودراسات الجودة لمواد البناء 
معمل الطرق واالسفلت 
معمل الهٌدرولوجى 
معمل الرى 
معمل تحلٌل االنشاءات 



 معامل قسم الهندسة المعمارٌة: رابعا 

معمل حفظ وتسجٌل المعلومات الهندسٌة واخراجها سواء الكترونى او على لوحات بمقاسات مختلفاة حات

 (A0)ى 
معمل حفر وتقطٌع االخشاب 
 ً(أ ) معمل حاسب ال 
 ً(ب ) معمل حاسب ال 

 (الرٌاضٌات الهندسٌة  –الفٌزٌقا ) معامل القسم العام : خامسا 

معمل القٌاسات الكٌمٌائٌة 
 معمل الفٌزٌاء الهندسٌة 



 2017/  2016بٌان بالثالثة األوائل بالكلٌة للعام الجامعى 

 المٌكانٌكٌةقسم الهندسة 

 محمد رجب أحمد مصطفً دٌاب    .1

 محمد حسن جمعة السعداوي    .2

  طاهر عبد الؽفار علً عبد الؽفار أحمد     .3

91.96 % 

89.29 % 

88.26 % 

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 المعمارٌةقسم الهندسة 
 محمد عبد القادر حامد محمودسارة    .1

 سالم علً نجمسارة    .2

 فاطمة شعبان السٌد ابراهٌم  .3

81.78 % 

79.64 % 

78.13 % 

 جٌد جدا مع مرتبة الشرؾ

 جٌد جدا مع مرتبة الشرؾ

 جٌد جدا مع مرتبة الشرؾ

 (قوي ) قسم الهندسة الكهربٌة 
  

 أحمد محمد حسن زلطشٌماء   .1

 محمد سعد حسٌن الحماويدٌنا   .2

 الحسٌن ابراهٌم الشافًأسعد   .3

88.76 % 

87.49 % 

85.22 % 

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 (حاسبات ) قسم الهندسة الكهربٌة 
 ابراهٌم ابراهٌم مسعد شرابً    .1

 صبري حسن عبد الجواد البسٌونً    .2

 أحمد صبري عبد الوهاب علً    .3

91.77 % 

88.60 % 

88.46 % 

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 المدنٌةقسم الهندسة 
 أحمد حمدي حسب هللا بدوي المعداوي    .1

 محمود وجٌهه محمد السٌد الشك    .2

 محمد مجدي سداد محمد السٌد    .3

92.20 % 

87.37 % 

87.21 % 

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ

 ممتاز مع مرتبة الشرؾ



الجامعىالطالب المثالى والطالبة المثالٌة للعام   
2016  /2017  

 
 رامً ابراهٌم الشناوي   اٌمان راؼب السٌد كلبوش 

الفرقة الثالثة عمارة    الفرقة الثالثة مدنً  



االدارىالجهاز   
 الوظٌفة االسم

 أمٌن الكلٌة فوزي محمد محمد عبده / أ 

 مدٌر مكتب العمٌد  السٌد محمد مأمون الؽندور/ أ 

 رئٌس القسم اإلداري للجودة جمال أمٌن / أ 

 أمٌن المكتبة  عماد ٌحٌى عبد المجٌد/ أ

 سكرتارٌة مكتب وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا  شٌماء السٌد محرم / أ 

 سكرتارٌة مكتب وكٌل الكلٌة لشئون خدمة البٌئة و المجتمع هداٌا طلحة / أ 

 سكرتارٌة مكتب وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب  فوزٌة محمد / أ 

 رئٌس قسم شئون الطالب صفوت عبد الفتاح الخولى/ أ 

 رئٌس قسم اإلستحقاقات عزة الخولً / أ 

 رئٌس قسم شئون العاملٌن سامٌة بسٌونى محمد/ أ 

 رئٌس قسم رعاٌة الشباب محمد بسٌونى نوٌجى/ أ 

 رٌس قسم التورٌدات عزت عبد الكرٌم / أ 

 رئٌس قسم المخازن  محى رضوان السروجى/ أ 

 شئون اعضاء هٌئة التدرٌس دعاء عبد المولى عبد العظٌم/ أ 

 المطبعة أحمد  شحاتة / أ 

 امٌن الخزٌنة عادل محمد ٌوسؾ شعبان/ أ 

 معاون الكلٌة عزت مصطفى عبدالكرٌم/ أ 

 مدٌر الورش خالد الشاذلً/ أ



الخدمات االلكترونٌة وحدة     

 الوظٌفة االسم

 مسئول شبكة المعلومات والدعم الفنً  عوض  / السٌد المهندس

 مسئول نظم المعلومات االدارٌة أمٌر محمد جاوٌش / السٌد 

 مسئول البوابة االلكترونٌة نهً أحمد شعٌر/ السٌدة المهندسة 

 الوظٌفة االسم

 مدٌرة وحدة الجودة ماجدة فرحان/ د 

 المدٌر اإلداري لوحدة الجودة جمال أمٌن/ السٌد

وحدة الجودة     

 قسم رعاٌة الشباب

 الوظٌفة االسم

 مدٌر رعاٌة الشباب محمد بسٌونى نوٌجى/ السٌد 

 إدارٌة صبرٌة محمد أبو ٌوسؾ/ السٌدة 

 أخصائى اجتماعً ومسئول النشاط اإلجتماعً و الفنً تامر إبراهٌم طه/ السٌد 

 أخصائى رٌاضى ومسئول النشاط الرٌاضى خالد محمد محمد علً عثمان/  السٌد

 أخصائى رٌاضى ومسئول النشاط الثقافً و األسر  بهٌة عبدالفتاح سعد/ السٌدة 



 رعاٌة الشباب   

 -:توجد بالكلٌة إدارة خاصة لرعاٌة الطالب ٌتلخص دورها فٌما ٌلى 

 

 -:الطالبٌة وتتم عن طرٌق الرعاٌة  -1

 دراسة ما ٌعترض الطالب من مشكالت اجتماعٌة ونفسٌة دراسٌة ومحاولة إٌجاد الحلول المناسبة لها•

 محاولة حل ما ٌعترض الطالب من مشكالت اقتصادٌة عن طرٌق صندوق التكافل االجتماعى•

 

 -:األنشطة الطالبٌة وتتم عن طرٌق  -2

 وضع خطة لالنشطة المختلفة من رٌاضٌة واجتماعٌة وثقافٌة وفنٌة •

 تقدٌم مشروعات فً مجاالت األنشطة المختلفة•

 المعاونة اإلٌجابٌة فً تنفٌذ األنشطة التً ٌقررها اتحاد طالب الكلٌة•

 



بالكلٌة أنشطة رعاٌة الشباب   

 من خالل الشخصٌـــــة ممارسة األنشطة المختلفة التً تتوافق ومٌولك وقدراتك  –من حقك عزٌزى الطالب 

 .علٌها قسم رعاٌة الشباب بالكلٌةاللجان التً ٌشرف 

 
 اللجنة الرٌاضٌة 

 ، سباحة ، أرضى تنس ، ٌد ، طائرة ، سلة ، قدم كرة وتشمل المختلفة الرٌاضٌة الفرق وتنظٌم تكوٌن على لالشراف           

ودور الجامعة دورى فً لالشتراك استعداد وذلك ، جودو ، كاراتٌه ، تاٌكوندو ، اثقال رفع ، اجسام كمال ، مصارعة ، مالكمة

 . المصرٌة الجامعات ى
 

 اللجنة السٌاسٌة والثقافٌة

دورى العلمٌــــــة شعر ، زجل ، قصة ، كذلك عمل مجالت الحائط  -:لالشراف على إقامة المسابقات الثقافٌة وتشمل           

 الطالب والطالبة المثالٌٌن –القران الكرٌم  –معلومات 
 

 لجنة االسر والرحالت 
من رائـــد طالبا وٌحدد لها  50على تكوٌن االسر بالكلٌة وٌجب اال ٌقل عدد أعضاء االسرة من الطالب عن لالشراف           

السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومثرر من طالب االسرة ، وللطالب الحق فً االنضمام الى اسرة جدٌدة او احدى االسر القائمة و

 (دورى االسر  –معسكرات  –مسابقــــات  –رحالت  –ثقافٌة  –أنشطة رٌاضٌة ) ممارسة كافة األنشطة المتاحة 

 



 اللجنة الفنٌة 
كتـــــابة فن   –رسم  –تصوٌر  –نحت ) تشكٌلٌة  –فنون  –عزف  –غناء  –مسرح ) وٌشمل على النشاط الفنً لالشراف            

 (الخط العربى 
 
 

 لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب
خـــالل من المتاحــة الٌهم فً حدود اإلمكانات المســــاعدات الطالب لتقدٌم لبــعض لالشراف على عمل األبحاث الالزمة            

حفظ ومســـابقة الطالب المثالى والطالبة المثالٌة اختٌـــار صندوق التكافل االجتماعى الطالبى وإقامة مسابقات فً الشطرنج ومساقة 

 الوطنالقران وتجوٌده ، القٌام برحالت ترفٌهٌة وقومٌة للتعرف على معالم 
 

 لجنة الجوالة والخدمة العامة
تنمٌـــــة جوالة خارج الكلٌة والهدف منها معسكـــــــرات على إقامة معسكرات جوالة داخل الكلٌة أوال ثم إقامة لالشراف             

 مهارات القٌادة لدى طالب الكلٌة وتوجٌههم نحو االلتزام وسرعة التلبٌة للواجب الوطنى واالجتماعى والخدمة العامة
 
 

 لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى
 الدعم الفنً والمالى لتسجٌل براءات االختراع والملكٌات الفكرٌة للطالب1.
 تشجٌع ودعم البحث العلمى لدى الطالب2.
 تشجٌع ودعم نوادى العلوم والجمعٌات العلمٌة والعمل على توفٌر الدعم المادى والفنى لهم3.
 العمل على توفٌر فرص التبادل والتدرٌب العلمى الطالبى خارد وداخل الوطن4.
 العٌش بٌن طالب الكلٌات اإلنسانٌة والتطبٌق فً مجاالت العلوم المختلفة5.
 العمل على نشر األبحاث واالبتكارات الطالبٌة فً المجالت العلمٌة6.



 إتحاد الطالب  

االتحاد لجــــــان ٌتم تشكٌل اتحاد طالب الكلٌة سنوٌا عن طرٌق انتخاب طالبٌن عن كل سنة دراسٌة لكل لجنة من 

 التدرٌسالسنة وٌكون لكل لجنة امٌن وامٌن مساعد ورائد من السادة أعضاء هٌئة 

 

 اللجان

 االسر والرحالتلجنة 1.

 لجنة النشاط الرٌاضى2.

 لجنة النشاط السٌاسى والثقافى3.

 لجنة النشاط الفن4ً.

 لجنة الجوالة والخدمة العامة5.

 لجنة النشاط االجتماعى6.

 والتكنولوجىلجنة الناشاط العلمى 7.



االجتماعىالتكافل صندوق     

 -:تهدؾ صنادٌق التكافل االجتماعى لطالب الجامعة الى 
 .وقروض ٌحقق الضمان االجتماعى للطالب بصورة المختلفة من رعاٌة اجتماعٌة 1.

 .الطالبٌة المساهمة فً تنفٌذ الخدامت 2.

 .المالٌة العمل على حل مشاكل الطالب والتً تحول بٌنهم وبٌن االستمرار الهادئ فً دراستهم بسبب عجز دخولهم 3.

 

 األوراق المطلوبة للتقدم لصندوق التكافل االجتماعى

جزء الطالب ٌتقدم الطالب الى قسم رعاٌة الشباب لسحب استمارة التكافل وهذه االستمارة شاملة لكل البٌانات المطلوبة من 

         والجمعٌة بالدخــــل للطــــــالب لولى امر الطالب وإقرار المــــرتب ٌشمل بٌانات شئون الطالب وجزء ٌشمل بٌانات مفردات 

 .األجتماعٌة الثبات ان الطالب ؼٌر حائز الى اراضى زراعٌة وجزء ٌشمل التامٌنات الزراعٌة 

 وكل هذا باالستمارة التً ٌسحبها الطلب من قسم رعاٌة الشباب وٌتم التقدٌم فً قسم رعاٌة الشباب بالكلٌة

 
 دعم الكتاب الجامعى

اوالٌاء امورهم وان ٌتم استالمهم لهذذه الكتذب والطـــــالب توفٌر الكتب والمذكرات بسعر مناسب بحٌث ال ٌتمثل عبء على أن 

 .المذكرات فً وقت مناسب من بداٌة العام الدراسى حتى ٌمكنهم متابعة الدراسة 

الذى تحدده الجامعة لتخفٌض أسعار الكتب والمذكرات التً قد تصل الى نصؾ ثمذن شذراءه(السعر المدعم)وٌتم ذلك عن طرٌق

 ا



  م2017/2016رعاٌة الشباب إنجازات    

   الثقافً النشاط -:أوال
  – الؽنائً الشعر – العامٌة شعر – الفصحً شعر ) االتٌة المجاالت فً الجامعة مستوي علً الكبري االدبٌة المسابقة فً الكلٌة مشاركة

  اشتــــــراك وتم م 2016 /11 /20 الموافق االحد ٌوم ( والحوار السنارٌو – الرواٌة – المقال – القصٌرة القصة – المسرحً التالٌؾ 
   -: وهم اعمال بثالث الكلٌة فازت وقد  م 2016 /11 /27 ٌوم االداب بكلٌة المسابقة تقٌٌم وتم عمل 12ب الكلٌة 

االعدادٌة الفرقة ---- السٌد خالد كرٌم ----العامٌة شعر  أول مركز . 

كهرباء / الثالثة الفرقة ----- عٌد عطٌه عال  ----قصٌرة قصة ثانً مركز . 

االعدادٌة الفرقة ---- الحلٌم عبد طاهر محمد   ----- رواٌة  ثالث مركز . 

  

   االجتماعً النشاط -:ثانٌا
2016 /11 / 27 ٌوم  المسابقة فً كلٌة 17 واشتراك  الجامعة مستوي علً  المثالٌٌن والطالبة الطالب مسابقة فً الكلٌة اشتراك1.

   -: تقدم وقد  السادس بالدور  605 قاعة التطوٌر بمبنً  م

مدنً/ الثالثة الفرقة ----  الشناوي ابراهٌم رامً --- الطالب . 

 عمارة / الثالثة الفرقة ---- كلبوش السٌد راؼب اٌمان --- الطالبة . 

 .  طالب 70 لعدد جنٌة 14000  بمبلػ االجتماعً التكافل من االولً الدفعة  صرؾ2.

  بواقع طالب 1  عدد و طالب لكل جنٌة 200 بواقع طالب 90 لعدد جنٌة 18100 بمبلػ االجتماعً التكافل من الثانٌة الدفعة صرؾ3.

 . جنٌة 100

  طالب لكل جنٌة 200 بواقع طالب 12 لعدد جنٌة 2400 بمبلػ االجتماعً التكافل من الثالثة الدفعة صرؾ4.

 . 2017 /4 / 20 الموافق الخمٌس ٌوم بالكلٌة الٌتٌم بٌوم االحتفال5.

 اربع  علً الكلٌة وحصول باالنشطة المتفوقٌن للطالب  الجامــــــعة مستوي علً المثالٌات االمهــــــات مســـابقة فً  الكلٌة اشتراك6.
 . ( العلمً – الجوالة – االجتماعً – الثقافً ) االتٌة االنشطة فً االولً  مراكز                 

 



   والرحالت األسر نشاط -:ثالثا

 . الجامعة مستوي علً  الشٌخ شرم برحلة  طالب  1 اشتراك تم1.

 . الجامعة مستوي علً واسوان القصر برحلة طالب 4 اشتراك تم2.

 مبادرة 2 بعدد والمصاٌد السمكٌة الثروة بكلٌة م 2017 / 3 /2 ٌوم  الشٌخ كفر جامعة لكلٌات الطالبٌة المبادرات مسابقة فً  الكلٌة اشتراك3.

 .  الجامعة كلٌات بٌن متقدمة مراكز علً الكلٌة وحصول

 – االجتماع – االدارة علم ) مثل االنسانٌة العلوم باسس المشاركٌن لتزوٌد تهدؾ والتً ( مشكاه ) مسمً تحت  المعرفة لمبادرة   ٌوم تنظٌم 4.

 . التارٌخ – االقتصاد
 

   العلمـــــــً النشـاط -: رابعا 
 

   . م 2017 / 3 / 29 ٌوم  فرٌق 17  بعدد الجامعة مستوي علً الربورت مسابقة فً الكلٌة اشتراك1.

 . م2017 /4 /2 ٌوم  فرٌق 15 بعدد  الكلٌة مستوي علً الربورت مسابقة فً الكلٌة اشتراك2.

   . االولً مراكز الخمس علً الكلٌة وحصول م2017 /3 /7  الموافق الثالثاء ٌوم  التجارة بكلٌة ( الب فٌم  )مسابقة فً الكلٌة اشتراك3.

  / 19 الموافق االربعاء ٌوم وذلك كفرالشٌخ جامعة  الهندسة كلٌة  تستضٌفة   الذي  (  ابتكار ) الفنً التعلٌم لطالب المشارٌع مسابقة تنظٌم4.

 .م 2017 / 4

  الفنــــــــً النشاط -: خامسا
 

              – الفنٌة االشؽال – الكاركتٌر - الضوئً التصوٌر – الزٌتً التصوٌر – الرسم ) مجاالت فً التشكلٌة الفنون معرض فً الكلٌة مشاركة1.

       التربٌة بكلٌة المسابقة وقامت م 2016 /11 /17  الموافق الخمٌس الً  م2016 /11 /15 الموافق الثالثاء من الفترة خالل ( النحت

  بخمــس  الكلٌة فازت وقد  م 2016 / 11 /22 الموافق الثالثاء ٌوم  المسابقة تقٌٌم قامت وقد اعمال 9 بعدد الكلٌة اشتركت وقد  النوعٌة
  -: وهم مراكز

 . مٌكاترونٌكس / الثانٌة الفرقة --- الجمل جالل محمد --- فوتوؼرافً تصوٌر اول مركزأ-
   . االولً الفرقة --- احمد مجدي محمد  --- فوتوؼرافً تصوٌر ثانً مركزب-
 . عمارة / الثالثة الفرقة  --- الفتاح عبد جابر مروة --- كارٌكاتٌر أول  مركزت-
 . عمارة / الثالثة الفرقة  --- صابر الرحمن عبد احمد --- كارٌكاتٌر  ثانً مركزث-
 . عمارة / االولً الفرقة ----- محرز جمعه  اسامة ---  رسم ثالث مركزج-

   . الثانً المركز علً الكلٌة وحصول  الجامعة مستوي علً المسرحً المهرجان فً الكلٌة اشتراك2.

 . 2017 /4 / 19 الموافق االربعاء ٌوم  الكلٌة مستوي علً الرابعة الفرقة لطالب ترفٌهً ٌوم تنظٌم 3.



   الرٌاضً النشاط -: سادسا

 خماسً قدم – القدم كرة ) وهً الجماعٌة االلعاب فً الجامعة مستوي علً الرٌاضً الدوري فً الكلٌة واشتراك الرٌاضً الدوري فاعلٌات بدء

    نادي وملعب الرٌاضٌة التربٌة كلٌة مالعب علً م 2016 / 11/ 17 ٌوم قامت والتً( الطاولة تنس – الطائرة كرة – الٌد كرة – السله كرة –

   -:االتٌة بالمراكز الكلٌة فازت وقد الشرطة

   . الطاولة تنس فً الثانً مركز1.

 . الطائرة الكرة فً ثالث مركز2.

 . السلة كرة فً رابع مركز3.

 – المالكمة – االرضً تنس ) وهً الفردٌة االلعاب فً الجامعة مستوي علً الرٌاضً الدوري فً الكلٌة واشتراك الرٌاضً الدوري فاعلٌات بدء

 الكلٌة فازت وقد الرٌاضٌة التربٌة كلٌة مالعب علً م 2017 /3/ 12 ٌوم قامت والتً ( مالكمة – فو كونػ -  الكارتٌة – التاٌكندو – المصارعة

   -:االتٌة بالمراكز

   . االجسام كمال فً أول مركز1.

 . الطاولة تنس فً ثانً مركز2.

 . المالكمة فً  ثالث مركز3.

 . المختلفة االنشطة فً للمشاركة بالكلٌة الخاص  الرٌاضً بالزي الرٌاضٌة الفرق تجهٌز4.



 الطالب  شئون قسم     

 الوظٌفة االسم

 رئٌس شئون الطالب صفوت محمد عبدالفتاح الخولى / أ

 مسئول الخطط و الجداول  خٌرى عبدالحلٌم عاشور/ أ

 مسئول الخرٌجٌن -مسئول الكمبٌوتر  إبراهٌم احمد خلٌل/ أ

  مسئول الفرقة االعدادٌة عطٌة جاب هللا عطٌة/ أ

 مسئول الفرقة األولً امل نور الدٌن / أ

 مسئول الفرقة الثانٌة رشا احمد محمود/ أ

 مسئول الفرقة الثالثة كرٌمة فتحً عبد المنعم / أ 

 مسئول الفرقة الرابعة  عز الدٌن عبدالحمٌد الجوهرى/ أ



 الخدمات التً ٌؤدٌها قسم شئون الطالب 

إجراءات الكشف الطبً على الطالب الجدد 

استخراج اذونات الرسوم الدراسٌة 

استخراج كرنٌهات تحقٌق الشخصٌة للطالب 

استخراج اشتراكات السفر بالمواصالت العامة 

استخراج شهادات القٌد بالكلٌة 

اعتماد استمارات اإلقامة بالمدن الجامعٌة 

القٌام باجراءات تحدٌد موقف الطالب الذكور من المعاملة العسكرٌة 

القٌام باجراءات صرف مكافات التفوق للطالب 

القٌام باجراءات تحوٌل الطالب من والى الكلٌة 

 باجراءات تحوٌل الطالب للمستشفى الجامعى بناء على رغبتهمالقٌام 

 باجراءات استخراج جوازات السفر للطالب الراغبٌن فىا لسفر للخارجالقٌام 

 وضع الجداول الدراسٌة واعالنها بالكلٌةمتابعة 

 توزٌع الطالب على االقسام والشعب المختلفةمتابعة 

 جداول التدرٌب الصٌفى للطالب خالل فترة الصٌفمتابعة 

 جدول مشروع البكالورٌوس لطالب الفرقة الرابعةمتابعة 

 استمارات األنشطة الطالبٌةاعتماد 

 الشهادات المؤقتة للخرٌجٌناستخراج 

 نتائج امتحانات اخر العاماعالن 

 السجالت الدراسٌة للخرٌجٌناستخراج 

 الشهادات االصلٌة للخرٌجٌنتسلٌم 

 



 للعالجإرشادات للطالب الراؼبٌن فً الكشؾ الطبً 

   وصورة اصل من بها المقٌد الكلٌة من تحوٌل خطاب احضار الكشف فً ٌرغب الذى الطالب على1.

 على وٌجــــب الجامعى مبارك لمستشفـــــى التحوٌل تستدعى التً الحاالت فً بها المقٌد والفرقة الكلٌة كارنٌه ٌحضر ان2.

 لها التابع بالكلٌة الطالب شئون قسم من عالجٌة بطاقة استخراج الطالب

 

 

 الطبً الكشؾ خطوات

 التسجٌل لمكتب التحوٌل بخطاب التوجه1.

 علٌه الكشف وتوقٌع الطبٌب حضور لحٌن الكشف بعٌادة الخاصة باالستراحة االنتظار2.

 العالج قٌمة نصف سداد بعد له المقرر العالج لصرف الصٌدلٌة الى الذهاب3.

 الدراسٌة للرسوم ومسددا مقٌدا طالما الطالبٌة الخدمات من االستفادة الطالب لجمٌع ٌحق : ملحوظة

 



 نظام الدراسة  

 الطالبقبول 1.
 

ٌحدد المجلس األعلى للجامعات فً نهاٌة كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد اخذ راى مجالس الكلٌات المختلف

ة عدد الطالب من أبناء جمهورٌة مصر العربٌة الذٌن ٌقبلون فً كل كلٌة او معهد فً العام الجامعى التالى من بٌن الحاصلٌن عل

 ى شهادة الثانوٌة العامة او على الشهادات المعادلة

ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلٌة ٌحدد المجلس األعلى للجامعات عدد الطالب الذٌن ٌقبلون من ؼٌر أبناء جمهورٌة 

مصر العربٌة وٌصدر بقبولهم قرار من وزٌر التعلٌم العالى وٌكون تحوٌلهم ونقل وقٌدهم بقرار منه وفى جمٌع االحول ال ٌجوز ا

 من عدد الطالب المقبولٌن من أبناء جمهورٌة مصر العربٌة%  10ن ٌزٌد عدد المقبولٌن او المحولٌن فً كل كلٌة عن 

 ٌشترط فً قٌد الطالب فً الجامعة للحصول على درجة اللٌسانس او البكالورٌوس

ان ٌكون حاصال على شهادة الثانوٌة العامة او ما ٌعادلها وٌكون القبول بترتٌب درجات النجاح مع مراعاة التو1.

 زٌع الجؽرافى وفقا لما ٌقرره المجلس األعلى للجامعات وبعد اخذ راى مجالس الجامعات ومجالس الكلٌات

ان ٌثبت الكشؾ الطبً خلوه من االمراض المعدٌة وصالحٌته لمتابعة الدراسة التً ٌتقدم لها وفقا للقواعد التً 2.

 ٌضعها المجلس األعلى للجامعات ومجالس الكلٌات

ان ٌقدم شهادة تثبن انه حصل على ترخٌص باالنتظام فً الدراسة من الجهة التً ٌعمل بها اذا كان عامال بالح3.

 كومة او ؼٌرها

 ان ٌكون محمود السٌرة حسن السمعة4.

 وال ٌجوز للطالب ان ٌقٌد اسمه فً اكثر من كلٌة فً وقت واحد 5.

وٌجوز قبول الطالب الحاصلٌن على درجة اللٌسانس او البكالورٌوس او ما ٌعادلها باقسام او شعب أخرى فً 6.

 ذات الكلٌة او المعهد وفقا للشروط التً تنص علٌها اللوائح الداخلٌة للكلٌات والمعاهد

 



 الطالب قٌد2.
 

 القواعد حدود فً الكلٌة مجلس من بترخٌص اال ذلك بعد القٌد ٌجوز وال الدراسة افتتاح قبل ٌقدمه طلب على بناء بالكلٌة الطالب ٌقٌد
 الجامعة مجلس ٌقررها التً
ب  المتعلقة األوراق جمٌع على ٌحتوى طالب لكل ملؾ الكلٌة فً وٌعد المقررة الرسوم وأداء أوراقه استٌفاء بعد بالكلٌة الطالب قٌد ٌتم

 : األخص وعلى الطالب
 القٌد الجراء المقدمة األوراق1.
 ( وتقدٌراتها ونتائجها واالمتحانات القٌد) وتارٌخا الدراسٌة الطالب أحوال بٌان2.
 علٌه الموقعة التادٌبٌة العقوبات بٌان3.
 للطالب والعسكرى واالجتماعى الرٌاضى النشاط أوجه4.

     هذا وٌكون التخرج بعد وعمله الجامعة من خروجه تارٌخ عن فضال ملفه تضمنه ما بكل بٌان به ٌدون طالب بكل خاص سجل وٌعد
 الجامعة فً واألخرى الكلٌة فً احداها وتحفظ صورتٌن من السجل

 الدراسةخطة 3.
 

 1994-1993اما ابتداء من العام الجامعى .. كانت الدراسة فً طلٌة الهندسة جامعة طنطا خالل األعوام السابقة تتبع نظام السنة الكاملة 
 تقوم الدراسة على أساس نظام الفصلٌن الدراسٌٌن طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات

وتبدأ السنة الجامعٌة فً السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثالثٌن أسبوعا وتكون عطلة نصؾ العام لمدة أسبوعٌن وفقا للموعد  
 الى ٌحدده مجلس الجامعة ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام ان ٌقرر الدراسة او انتهائها قبل المواعٌد المذكورة او بعدها

وتحدد مجالس  . وتبٌن الالئحة الداخلٌة للكلٌة مواد الدراسة وتوزٌع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر 
 األقسام المختصة الموضوعات التً تدرس فً كل مقرر وٌصدر باعتمادها قرار من مجلس الكلٌة

 وتبٌن الجداول الملحقة بهذا الدلٌل المقررات الدراسٌـــــة موزعة على سنوات الدراســــة والمحاضرات والدروس النظرٌة والعملٌة وعدد
 الساعات أسبوعٌا لكل مقرر وساعات االمتحان والنهاٌة العظمى للدرجات فً االمتحانات التحرٌرٌة والعملٌة واعمال السنة

وٌجوز ان ٌعفى الطالب من حضور بعض مقررات الدراسة عدا مقررات الفرقة النهائٌة اذا اثبت انه حضر مقررات دراسٌة تعادلها فً كلٌ

ة جامعٌة او معهد علمى معترؾ بهما من الجامعة كما ٌجوز ان ٌعفى الطالب من أداء امتحانات النقل فً بعض هذه المقررات اذا ثبت انه 

أدى بنجاح امتحانات تعادلها فً جامعة او معهد علمى معترؾ بهما من الجامعة وٌكون االعفاء بقرار من رئٌس الجامعة بعد موافقة مجل

س شئون التعلٌم والطالب بناء على اقتراح مجلس الكلٌة بعد اخذ راى مجلس القسم او مجالس األقسام المختصة وذلك دون اخالل بحكم ال
من قانون تنظٌم الجامعات 36مادة   



 االمتحانات نظام4.
 

    المقـــررات وفى فرقته فً الطالب درسها التً المقررات فً دراسى فصل كل نهاٌة فً البكالورٌوس وامتحانات النقل امتحانات تعقد

 الدراسى العام نهاٌة فً امتحاناتها فتعقد المستمرة المقررات عدا فٌما وذلك الالئحة بهذه الملحقة الجداول حسب المختلفة
 

 الموظبة5.
 

 فً تعادلها دراسٌة مقررات حضر انه اثبت اذا النهائٌة الفرقة مقررات عدا الدراسٌة المقررات بعض حضور من الطالب ٌعفى ان ٌجوز

ح نسبة مستـــوفٌا ٌكون ان دراسى مقـــــرر الى االمتحان الطالب لدخول وٌشترط الجامعة من بهما معترؾ علمى معهد او جامعٌة كلٌة

ال فً المتحــــان التقدم من الطالب حرمان قرار المختصة األقسام مجالس طلب على بناءا الكلٌة مجلس وٌصدر %75 عن تقل ال ضور
 . الحضور نسبة فٌها ستوفى لم التً مقررات

 فٌعتبر الكلٌة مجلس ٌقبله عذرا الطالب قدم اذا اال فٌها لالمتحان التقدم من حرم التً المقررات فً راسبا الطالب ٌعتبر الحالة هذه وفى
 . بعذر ؼائبا

 الكلٌات بٌن القٌد ونقل التحوٌل6.
 

 -: االتٌة االحكام وفق الجامعات تنظٌم لقانون الخاضعة للجامعات التابعة الكلٌات بٌن فٌما الطالب قٌد ونقل تحوٌل ٌتم
 فً اال المتنــــاظرة الكلٌـــات بٌن اعدادٌة سنة بها لٌس التً الكلٌاـت فً واألولى اإلعدادٌة الفرقة طالب تحوٌل فً النظر ٌجوز ال1.

 -: االتٌة الحاالت
 ، بتحوٌله تسمح الكلٌة إمكانٌات وكانت الكلٌة فً القبول الٌه وصل الذى للمجموع األدنى الحد على حاصال الطالب كان اذاأ-

 الكلٌتٌن مجلس بموافقة التحوٌل وٌتم
 مجـــلس من بقرار التحوٌل فٌجوز الكلٌة فً القبول الٌه وصل الذى للمجموع األدنى الحد على حاصل ؼٌر الطالب كان اذاب-

 مرضٌة لحالة العام الطبً القومسٌون من توصٌة على بناء الٌها المحول الكلٌة
  العــــــــدد حدود فً التحوٌل فٌجوز الكلٌة فً القبول الٌه وصل الذى للمجموع األدنى الحد على حاصل ؼٌر الطالب كان اذات-

 احدى من العامة الثانوٌة شهادة حاصالعلى الطالب ٌكون ان على كلٌة كل فً للقبول للجامعات األعلى المجلس ٌحدده الذى
 للجامعات األعلى المجلس ٌضعها التً وبالشروط للنظام وفقا وذلك للجامعة االقلٌمى النطاق فً تقع التً المدارس

  بموافقـــــــة أخرى جامعة فً او الجامعة ذات فً نظٌرتها الى كلٌة من الطالب تحوٌل فٌجوز األخرى السنوات لطالب بالنسبة اما2.
 المختصتٌن الكلٌتٌن مجلسى
الق الضرورة عند الكلٌة لمجلس وٌجوز الٌها التحوٌل ٌرؼب التً الكلٌة فً الدراسة افتتاح قبل طلبه تقدٌم التحوٌل طالب وعلى
 التارٌخ هذا بعد التحوٌل صوى



ب وذلك ، الكلٌتٌن مجلســى من بقرار أخرى جامعة فً او الجامعة ذات فً مناظرة ؼٌر أخرى الى كلٌة من الطالب قٌد نقل وٌجوز3.

ا قبلته الذى المجموع على وحـــــــاصال بالكلٌة للقبول المؤهلة الشروط مستوفٌا العامة الثانوٌة على حصوله سنة ٌكون ان شرط
 السنة تلك فً لكلٌة

فٌم وذلك اداها التً واالمتحانات تابعها التً السنة واعمال دفعها التً الجامعٌة الرسوم إٌاها تخوله التً بالمزاٌا الطالب وسحتفظ4.
 الٌها المحول للكلٌة الداخلٌة الالئحة احكام مع ٌتعارض ال ا

 المنظمة القواعد للجامعات األعلى المجلس ٌضع كما قٌدهم ونقل الطالب لتحوٌل المنظمة القواعد المختصة الكلٌة مجلس وٌضع
 الجامعات تنظٌم لقانون الخاضعة للجامعات تابعة ؼٌر معاهد او كلٌات من الطالب قٌد ونقل تحوٌل لقبول

 التحوٌل طلبات فحص عند ملزمة شروط التحوٌل عملٌة لتنظٌم إضافٌة كشروط الكلٌة مجلس ٌقرها التً القواعد تعتبر5.

 القٌد إٌقاؾ -7
 االنتظام من ٌمنعه مقبول بعذر تقدم اذا الكلٌة فً الدراسة سنوات خالل دراسٌتٌن سنتٌن لمدة الطالب قٌد ٌوقؾ ان الكلٌة لمجلس ٌجوز

 القٌد وقؾ مدة زٌادة الجامعة لمجلس ٌجوز الضرورة حالة وفى الدراسة فً

 التخرج مشروع -8

 االمتحان بعد إضافٌة فترة له وتخص موضوعة المختصة األقسام مجالس وتحدد البكالورٌوس مشروع باعداد الرابعة السنة طالب ٌقوم
 المختصة األقسام مجالس اقتراح على بناء الكلٌة مجلس ٌحددها التحرٌرى

 الصٌفى التدرٌب -9

   4 لمدة والثانٌة واألولى اإلعدادٌة السنوات لطالب العملى للتدرٌب نظاما علمى مجلس كل وٌحدد عملٌا تدرٌبا طالب كل ٌؤدى ان ٌجب

 اما المتاحة اإلمكانٌات حدود فً التدرٌس هٌئة اشراؾ تحت وٌنفذ لصٌفٌة العطلةا خالل خارجها او الكلٌة داخل سنوٌا األقل على أسابٌع

 وٌقسم المتاحة  اإلمكانات حدود فً الكلٌة مجلس ٌحددها لفترة الصٌفٌة العطلة خالل بالكلٌة عملٌا تدرٌبا فٌؤدون اإلعدادٌة السنة طلبة
 به للقائمٌن االشراؾ عن مكافاة الكلٌة مجلس وٌحدد التدرٌس هٌئة أعضاء علٌها ٌشرؾ مجموعات الى الطلبة

 التدرٌب أداء عن المتخلفٌن للطالب ٌسمح ان وٌجوز الٌه المشار العملى التدرٌب بنجاح اتموا الذٌن للطالب اال التخرج شهادة تمنح وال
 الرابعة للسنة االنتقال قبل صٌفٌة عطلة اى فً التدرٌب بأداء

 العلمٌة الرحالت -10
 أعضاء اشراؾ تحت والخدمٌة واالنشائٌة الصناعٌة المراكز لزٌارة علمٌة رحالت األقسام بمختلؾ النهائٌة السنوات لطالب الكلٌة تنظم
 وبمساهمتها بالكلٌة التدرٌس هٌئة



 2007الئحة   

 :( 1)مادة 

 -:تتكون الكلٌة من األقسام العلمٌة االتٌة 

قسم الهندسة المٌكانٌكٌة  

قسم الهندسة الكهربٌة 

قسم الهندسة المعمارٌة 

قسم الهندسة المدنٌة 

 (القسم ال ٌمنح درجات علمٌة)قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة 
 

 :( 2)مادة 

 (قائمة المقررات) ٌدخل فً اختصاص كل قسم تدرٌس المقررات المرفقة بالجداول الخاصة بكل قسم والمقررات الخاصة بالقسم باالقسام األخرى 
 

 ( :3)مادة 

 األجنبٌةٌتولى مجلس الكلٌة تحدٌد او احد األقسام العلمٌة لالشراؾ على تدرٌس مقررات االنسانٌات واللؽة 
 

 ( :4)مادة 

 المقررات الدراسٌة( 2)تبٌن الجداول الموضحة بالمادة 

 المحتوى العلمى لكل مقرر( 22)تبٌن المادة 

 

 العممية والدرجات الكمية أقسام



 (:5)مادة 
 -:تمنح جامعة كفر الشٌخ بناء على طلب مجلس الكلٌة درجة البكالورٌوس فً احد التخصصات االتٌة 

 -:بكالورٌوس الهندسة المٌكانٌكٌة فً احدى الشعب االتٌة 1.
قوى مٌكانٌكٌة 
 والتصمٌماإلنتاج 

 

 -:بكالورٌوس الهندسة الكهربٌة فً احدى الشعب االتٌة 2.
القوى واالالت الكهربٌة 
االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة 
 والنظمالحاسبات 

 

 بكالورٌوس الهندسة المعمارٌة 3.
 

 بكالورٌوس الهندسة المدنٌة2.

 العامة االحكام

 : (6) مادة
 الطالب لجمٌع عامة اعدادٌة بفرقة تبدأ دراسٌة سنوات خمس البكالورٌوس درجة لنٌل لها الدراسة ومدى الدراسٌٌن الفصلٌن نظام الكلٌة تتبع

 ٌقره الذى للنظام وفقا بها المختلفة التخصص شعب وعلى العلمٌة األقسام على األولى السنة الى اإلعدادٌة السنة من المنقولون الطالب وٌوزع
 -: كالتالى وشعبها الكلٌة واقسام الكلٌة مجلس

 -: المٌكانٌكٌة الهندسة1.
 -: شعبتٌن الى الثالثة الفرقة من اعتبارا الدراسة تتشعب ثم األولى الفرقة من اعتبارا لها الدراسة وتبدأ                        

مٌكانٌكٌة قوى 
الوتصمٌم اإلنتاج 

   : الكهربٌة الهندسة2.

 -: شعب ثالث الى الثالثة الفرقة من اعتبارا الدراسة تتشعب ثم األولى الفرقة من اعتبارا بها الدراسة وتبدأ      
 ( الكهربٌة واالالت القوى قسم )

 اإلدارٌة النظم و الحاسبات
 المعمارٌة الهندسة3.
 . الرابعة الفرقة حتى األولى الفرقة من اعتبارا بها الدراسة وتبدأ             
 -: المدنٌة الهندسة4.
 . الرابعة الفرقة حتى األولى الفرقة من اعتبارا بها الدراسة وتبدأ            



 (7) مادة
و مقـــررات عدا فٌما وذلك فٌها االمتحــــانات أداء من او الدراسة مقررات بعض حضــــور من البكالورٌوس مرحلة فً الطالب ٌعفى ان ٌجوز

 بهما معترؾ علمى معهد او جامعٌة كلٌة فً تعادلها امتحانات بنجاح اوأدى تعادلها دراسٌة مقررات حضر ان ثبت اذا النهائٌة الفرقة امتحانات

 راى اخـــذ بعد الكلٌة مجلس اقتراح على بنـاء والطالب التعلٌم شئون مجلس موافقة بعد الجامعة رئٌس من بقرار االعفاء وٌكون الجامعة من
 . الجامعات تنٌم قانون من (36) المادة بحكم االخالل دون وذلك المختصة األقسام مجالس او القسم مجلس

   (8) مادة
 رسم – مٌكانٌكى رسم – مدنى رسم – معمارى رسم ) الهندسى الرسم مادة فً الصٌفٌة العطلة خالل تدرٌبا اإلعدادٌة الفرقة طالب ٌؤدىأ-

 المتخصصٌن التدرٌس هٌئة أعضاء اشراؾ تحت الكلٌة داخل أسابٌع اربع لمدة ( كهربى
 او الكلٌة داخل األصل على أسابٌع اربع لمدة التخصص مجال فً الصٌفٌة العطلة خالل عملٌا تدرٌبا والثانٌة األولى الفرقة طالب ٌؤدىب-

  بجلســــــات وتقٌٌمه مناقشة وٌتم التدرٌب نهاٌة بعد تقرٌرا طالب كل وٌقدم المتخصصٌن التدرٌس هٌئة أعضاء اشراؾ تحت خارجها
 شفوٌة

 األقل على درجة 25 على حصوله فٌه الطالب نجاح وٌشترط درجة 50 الصٌفى التدرٌب لهذا ٌخصصت-
 علٌهم االشراؾ وأسلوب الصٌفى التدرٌب اثناء مجموعات الى الطالب تقسٌم كٌفٌة الكلٌة مجلس اقتراح على بناءا الجامعة مجلس ٌقررث-

 الخارجً التدرٌب على لالشراؾ االنتقال وبدالت وخارجها الكلٌة داخل التدرٌب هذا تنفٌذ على للقائمٌن المالٌة المكافات وكذا أدائهم وتقٌٌم

 البكالورٌوس درجة على حصوله قبل بنجاح الصٌفٌة التدرٌبات كل الطالب ٌؤدى ان ٌشترطج-

   (9) مادة
 إضافٌة زمنٌة فترة لتنفٌذه وتخصص موضوعه المختصة األقسام مجالس وتحدد البكالورٌوس مشروع باعداد النهائٌة الفرقة طالب ٌقومأ-

 أسابٌع أربعة ومدتها الثانى الدراسى للفصل التحرٌرى االمتحان اعمال من االنتهاء بعد
 االشراؾ وأسلوب المشارٌع تنفٌذ اثناء مجموعات الى الطالب تقسٌم كٌفٌة العملٌة األقسام مجالس اقتراح على بناءا الكلٌة مجلس ٌقررب-

 الشفوى االختبار جلسات فً ومناقشتهم علٌهم
بدال صرؾ وكذا للمتحنٌن الشفوى االختبار جلسات بدل وصرؾ المشارٌع هذه تنفٌذ عن للمسئولٌن المالٌة المكافات االمعات مجلس ٌقررت-

 الكلٌة مجلس اقتراح على بناءا الخارج من للممتحنٌن االنتقال ت

 (10)  مادة
فٌه الراسب المقررات وفى فرقته فً الطالب درسها التً المقررات فً دراسى فصل كل نهاٌة فً النهائٌة الفرقة وامتحان النقل امتحانات تعقد

 الالئحة هذه من (4) المادة فً الواردة الدراسٌة المقررات لجداول طبقا سابقة سنوات من ا
 األقسام مجالس طلب على بناء الكلٌة مجلس وٌصدر %75 عن تقل ال حضور نسبة مستوفٌا ٌكون ان المقرر امتحان الطالب لدخول وٌشترط

 فً راسبا الطالب ٌعتبر الحالة هذه وفى ، الحضور نسبة فٌها ٌستوؾ لم التً المقررات فً لالمتحان التقدم من الطالب بحرمان قرار المختصة
 مقبول بعذر ؼائب ٌعتبر فانه الكلٌة مجلس ٌقبله عذرا الطالب قدم اذا اال فٌها لالمتحان التقدم من حرم التً المقررات



 (11) مادة
 -: االتٌة التقدٌرات بأحد العام التقدٌر وفى الدراسٌة المقررات فً الطالب نجاح ٌقدر   - أ

الدراجت مجموع من فاكثر %85 من : ممتاز 
الدرجات مجموع من %85 من اقل الى %75 من : جدا جٌد 
الدرجات مجموع من %75 من اقل الى %65 من :جٌد 
الدرجات مجموع من %65 من اقل الى %50 من : مقبول 

 -: االتٌٌن التقدٌرٌن بأحد فٌقدر الطالب رسوب اما    
الدرجات مجموع من %50 من اقل الى %30 من : ضعٌؾ 
الدرجات مجموع من %30 من اقل : جدا ضعٌؾ 

 راسب التقـدٌر خانة فً المقرر اسم امام وٌكتب التحرٌرى االمتحان درجة من %30 من اقل على حصل اذا المقرر فً راسبا الطالب تعتبر  -ب
 التحرٌرى االمتحان درجات الى والشفوى العملى ودرجات الفصلٌة االعمال درجات تضاؾ ال الحالة هذه وفى الئحة

ٌ كما الدراسٌة السنوات كل فً علٌها حصلوا التً للدرجات الكلى المجموع أساس على البكالورٌوس درجة فً للطالب العام التقدٌر ٌحسب  -ج
 المجموع لهذا وفقا ترتٌبهم تم
  الفـرقة عدا الدراسة فرق من فـــــرقة اٌة فً العام تقدٌره ٌقل اال على جدا جٌد او ممتاز النهـــائً تقدٌره كان اذا الشرؾ مرتبة الطالب ٌمنح -د

 اإلعدادٌة الفرقة عدا فرقة اٌة فً له تقدم امتحان اى فً رسب قد ٌكون اال الشرؾ مرتبة على الطالب لحصول وٌشترط جدا جٌد عن اإلعدادٌة

   (12) مادة
 لفرقته الدراسٌة المقررات جمٌع فً نجح اذا ناجحا الطالب ٌعتبرأ-

 على إنسانٌة مادة احداها تكون ان على – مواد ثالث على ٌزٌد ال فٌما راسبا كان اذا تلٌها التً الفرقة الى بها المقٌد الفرقة من الطالب ٌنقلب-

 البكالورٌوس درجة على الحصول قبل المقررات جمٌع فً النجاح وٌشترط ادنى فرقة مقررات من او فرقته من -  األقل
و – مقبول بتقدٌر الحالة هذه فً نجاحه وٌعتبر الكلٌة مجلس ٌحدده موعد فً فٌه رسب فٌما االمتحان تخلؾ بمقررات المنقول الطالب ٌؤدىت-

 ( فقط واحدة درجة منها مطروحا %65 اى ) ذلك على درجاته اذا مقبول لتقدٌر األقصى الحد الى درجات من الطالب علٌه ٌحصل ما تخفض
  علٌــه ٌحصل ما وٌخفض – مقبول بتقدٌر المواد هذه فً نجاحه وٌقدر فٌها الراسب المواد فً االمتحان بفرقته لالعادة الباقى الطالب ٌؤدىث-

 فقط واحدة درجة منها مطروحا %65 اى ) ذلك على درجاته زادت اذا مقبول لتقدٌر األقصى الحد الى درجات من الطالب
 / العمـــلى االختبار درجة الى باإلضافة الطالب علٌها ٌحصل التً التحرٌرى االمتحان درجة أساس على التخلؾ مقرر امتحان درجة تحتسبج-

 هذا وٌطــــبق المقرر درجات لمجموع العظمى النهاٌة الى مجموعهما تنسٌب بعد – المستجدٌن الطالب مع ٌؤدٌها والتً (وجد ان) الشفوى

 الخارج من االمتحان ٌؤدون الذٌن وكذا الثانى الدور امتحان على النص
 مجموع أساس على المقررٌحسب هذا فً الطالب تقدٌر فان (اوعملٌا) شفوٌا واختبارا تحرٌرٌا امتحانا المقررات احد فً االمتحان تضمن اذاح-

 التحرٌرى االمتحان فً الؽائب الطالب وٌعتبر الفصلٌة االعمال درجات الى باإلضافة(اوالعملى) الشفوى واالختبار التحرٌرى االمتحان درجات
 المقرر هذا فً درجة له ترصد وال المقرر فً ؼائبا



 -: (المكملة او) المستحدثة المقرراتأ-
 الفصل وفى المقررات هذه بها تدرس التً الفرقة طالب مع المقررات هذه فً االمتحان (اومكملة) مستحدثة بمقررات المنقول الطالب ٌؤدى-

 كاملة درجته على فٌها الطالب وٌحصل الكلٌة مجلس ٌحدده اخر موعد فً او الٌه تنتمى الذى الدراسى
 الكلٌة مجلس على االمر عرض بعد وذلك بها قٌد التً الفرقة فً حالته بتجمٌد ٌتقدم ان تحوٌله قبول بعد للطالب ٌجوز-
ٌ لم فاذا درجـــــة 7500 الدراسٌة سنوات الخمس خالل الطالب علٌها حصل التً للدرجات الكلى للمجموع العظمى النهاٌة تكون ان ٌراعىأ-

 والتناسب بالنسبة الدرجات هذه حساب ٌتم ذلك تحقق

 (13) مادة
 من او الفرقة هذه مقررات من مقررٌن على ٌزٌد ال فٌما الراسبٌن النهائٌة الفرقة لطالب عام كل من سبتمبر شهر فً الثانى الدور امتحانات تعقد

 لالعادة باقٌا فٌه الراسب الطالب ٌصبح حٌث البكالورٌوس مشروع باستئناء اإلنسانٌة المقررات الى باإلضافة ادنى فرق مقررات

   (14) مادة
 -: كالتالى تعامل ( والثانى األول الدراسٌٌن الفصلٌن فً كجزأٌن تدرس التً ) المتصلة المقررات

 حده على كل المقرر جزئى من جزء كل فً التحرٌرى درجة من %30 من اقل على حصل اذا المتصل المقرر فً الئحٌا راسبا الطالب ٌعتبرأ-
 فٌه الراسب المقرر جزء ٌعٌد فال للنجاح ٌؤهله الجزئٌن درجتى مجموع وكان المتصل المقرر جزئى احد فً الطالب رسب اذاب-
 (الحالة حسب الجزئٌن او ) فٌه رسب الذى الجزء المقرر فً الراسب الطالب ٌؤدىت-
 اذا الجـزء هذا فً مقبول لتقدٌر األقصى الحد تعادل درجة الى درجته تخفض ان ٌراعى المقرر من واحدا جزءا ٌؤدى الذى للطالب بالنسبةث-

 فٌه نجاحه السابق الجزء درجة على التخفٌض بعد الدرجة وتجمع ذلك على زادت
ل األقصى الحد تعادل الى المقرر الجزء درجتى مجمـــــــوع ٌخفض ان وٌراعى الجزئٌن درجتا تجمع المقرر جزئى ٌعٌد الذى للطالب بالنسبةج-

 ذلك على زادت اذا مقبول تقدٌر



 المكافات  

 اإلعدادٌةالسنة : أوال 

 ٌحصل أوائل الثانوٌة العامة المصرٌٌن على مكافاة قدرها مائة وعشرون جنٌها تصرؾ على أقساط شهرٌة خالل العام الدراسى بمعدل

 عشرون جنٌها شهرٌا

 على األقل فً الثانوٌة العامة مكافاة تفوق قدرها أربعة وثمان 805كما ٌمنح الطالب المستجدٌن المصرٌٌن فقط الحاصلٌن على نسبة

 ون جنٌها تصرؾ على أقساط شهرٌة خالل العام الدراسى بمعدل أربعة عشر جنٌها

 جنٌها وثمــــــانون على األقل ٌحصل على مكافاة قدرها أربعة % 80الطالب الحاصل على الثانوٌة الفنٌة نظام خمس سنوات بمجموع

 تصرؾ على أقساط شهرٌة خالل العام الدراسى بمعدل أربعة عشر جنٌها

 
 المختلفة الفرق: ثانٌا

جنٌها وعشرون مائة قدرها مكافاة على النقل امتحان فً امتٌاز تقدٌر على الحاصل المصرى الطالب ٌمنح 
ٌحصـــل العامة لثانوٌة فىا األقل على %80 على حاصل ٌكون ان دون النقل امتحان فً جدا جٌد تقدٌر على الحاصل المصرى الطالب  

 جنٌها ستون قدرها مكافاة على
ت عــلى النقل امتحان فً حصولهم وبعد اإلعدادٌة السنة عن مكافة ٌستحقون ال معادلة شهادات على الحاصلٌن اإلعدادٌة بالسنة الطلبة

ست قـــــدرها مكافاة على ٌحصل جدا جٌد تقدٌر على الحاصل والطالب جنٌها وعشرون مائة قدرة مكافاة على الطالب ٌحصل ممتاز قدٌر

 شهرٌة أقساط على تصرؾ جنٌها ون
استحقاقها بعد توفى اذا الطالب ورثة الى واحدة دفعة المكافة تصرؾ 
خ الى التقدم الطالب حق ومن امانات تعلى عنه ٌعلن الذى المٌعاد فً الكلٌة خزٌنة من له المستحقة التفوق مكافاة الطالب ٌصرؾ لم اذا

 المستحق بالمبلػ الشٌك لتحدٌد امانات المعاله التفوق مكافاة على الحصول بطلب لكلٌة زٌنة
ج وعشرون مائة قدرها تفوق مكافاة لهم تصرؾ ممتاز تقدٌر على الحاصلٌن المختلفة باالقسام المصرٌٌن المحولٌن الطلبة الى بالنسبة

 قبل من الٌهم المضافة المواد فً نجاحهم بعد جنٌها وثمانون أربعة قدرها تفوق مكافاة لهم تصرؾ جدا جٌد تقدٌر على والحاصلٌن نٌها

 الصرؾ بعدم ٌفٌد الطالب منها المحول الكلٌة من خطاب احضار بعد واحدة دفعة وتصرؾ الكلٌة



 الطالبتادٌب نظام   

 -:الطالب المقٌدون مالنتسبون والمرخص لهم بتادٌة االمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التادٌبى المبٌن فٌما بعد 

 ٌعتبر مخالفة تادٌبٌة كل اخالل بالقوانٌن واللوائح والتقالٌد الجماعٌة وعلى األخص

 االعمال المخلة بنظام الكلٌة او المنشات الجامعٌة1.

تعطٌل الدراسة او التحرٌض علٌه او االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واالعمال الجامعٌة األخرى التً 2.

 تقضى اللوائح بالمواظبة علٌها

 كل فعل ٌتنافى مع الشرؾ والكرامة او مخل بحسن السٌر والسلوك داخل الجامعة او خارجها3.

 كل اخالل بنظام االمتحان او الهدوء الالزم له وكل ؼش فً امتحان او شروع فٌه4.

 كل اتالؾ للمنشات واألجهزة او المواد او الكتب الجامعٌة او تبدٌدها5.

 كل تنظٌم للجماعات داخل الجامعة او االشتراك فٌها بدون ترخٌص سابق من السلطات الجامعٌة الخاصة6.

توزٌع النشرات او اصدار جرائد حائط باٌة صورة بالكلٌات او جمع توقٌعات بدون ترخٌص سابق من السلطات الجامعٌة 7.

 المختصة

 االعتصام داخل المبانً الجامعٌة او االشتراك فً مظاهرات مخالفة للنظام العام او االداب8.

 من وٌحــرم االمتحان لجنة من عنه ٌنوب من او العمٌد ٌخرجه تلبس حالة فً وٌضبط فٌه شروعا او امتحان فً ؼشا ٌرتكب طالب كل ان كما 

 التادٌب مجلس الى وٌحال االمتحان هذا مواد جمٌع فً راسبا الطالب وٌعتبر المواد باقى فً االمتحان دخول
 للطالب منحت قد كانت اذا العلمٌة الدرجة بطالن علٌه وٌترتب الكلٌة مجلس او التادٌب مجلس من بقرار االمتحان فٌبطل األخرى األحوال فً اما

   -: هً التادٌبٌة والعقوبات الؽش كشؾ قبل
 كتابة او شفاهة التنبٌه1.
 اإلنذار2.
 الطالبٌة الخدامت بعض من الحرمان3.
 شهرا تجاوز ال لمدة المقررات احد دروس حضور من الحرمان4.
 شهرا تجاوز ال لمدة الكلٌة من الفصل5.
 اكثر او مقرر فً االمتحان من الحرمان6.
   دراسى فصل لمدة او شهرٌن تجاوز ال لمدة الدكتوراة او الماجستٌر لدرجة الطالب قٌد وقؾ7.

 



 العربٌة مصر جمهورٌة جامعات فً االمتحان الى التقدم او للقٌد الطالب صالحٌة عدم علٌه وٌترتب
  بالعقــــوبات الصادرة القرارات وتحفظ الطالب امر ولى الى القرار ابالغ وٌجب الكلٌة داخل التادٌبٌة بالعقوبة الصادر القرار بإعالن االمر وٌجوز

 الطالب ملؾ فً الشفوى التنبٌه عدا التادٌبٌة
 القرار صدور تارٌخ من األقل على سنوات ثالث مضى بعد النهائً بالفصل الصادر القرار فً النظر ٌعٌد ان الجامعة ولمجلس
 -: هً العقوبات بتوقٌع المختصة والهٌئات

و الدروس اثنـــــاء الطالب من ٌقع عما السابقة المادة فً المبٌنة األولى األربع العقوبات توقٌع ولم المساعدٌن واألساتذة األساتذة1.
 الجامعٌة واألنشطة المحاضرات

 السابقة المادة فً المبٌنة األولى الثمانً العقوبات توقٌع وله الكلٌة عمٌد2.
  العقوبـات جمٌع توقٌع الكلٌة بعنٌد ٌكون االمتحان او الدراسة انتظام عدم منه ٌخشى او عنه ٌتسبب بالنظام اخالل او اضطراب حدوث حالة وفى

  النهـائً بالفصل العقوبة كانت اذا التادٌب مجلس على العقوبة توقٌع تارٌخ من أسبوعٌن خالل االمر ٌعرض ان على ، السابقة المادة فً المبٌنة
 تعدٌلها او الؽائها او العقوبة تاٌٌد فً للنظر وذلك العقوبات من ذلك ؼٌر الى بالنسبة الجامعة رئٌس وعلى الجماعة من

 الجامعة رئٌس3.
  مجــلس الى المحال الطالب ٌمنع ان وله الكلٌة عمٌد راى اخذ بعد وذلك األخٌرة العقوبة عدا السابقة المادة فً المبٌنة العقوبات جمٌع توقٌع وله

 لمحاكمته المحدد لبوم حتى الجامعة امكنة دخول من التادٌب
 العقوبات جمٌع توقٌع وله التادٌب مجلس4.

  منسـوب هو فٌما أقواله وسماع كتابة الطالب مع التحقٌق بعد اال سابقا المذكور بعده وما الخامس البند فً الواردة العقوبات من عقوبة توقع وال
 الكلٌة عمٌد ٌنتدبه من التحقٌق وٌتولى أقواله سماع فً حقه سقط للتحقٌق المحدد الموعد فً ٌحضر لم فاذا الٌه
  بتوقٌع المختصة الهٌئات تصدرمن التً والقرارات التادٌب مجلس فً عضوا ٌكون ان الطالب مع للتحقٌق المنتدب التدرٌس هٌئة لعضو ٌجوز وال

 من أسبــوع خالل وذلك التادٌب مجلس من ؼٌابٌا الصادر القرار فً المعارضة تجوز ذلك ومع نهائٌة تكون (127) للمادة وفقا التادٌبٌة العقوبة

 الطالب وتخلؾ امره ولى او الطالب شخص الى اعلن قد الحضور طلب كان اذا حضورٌا القرار وٌعتبر امره ولى الى او الطالب الى إعالنه تارٌخ
 مقبول عذر بؽٌر الحضور عن

 الجامعة رئٌس وٌعرض بالقرار إبالؼه تارٌخ من ٌوما عشر خمسة خالل الجامعة رئٌس الى ٌقدمه بطلب التادٌب قرار من التظلم للطالب وٌجوز 
 فٌها للنظر الجامعة مجلس على تظلمات من الٌه ٌقدم ما

أنالشالقواعد التً ٌتم على أساسها توزٌع الطالب الجدد على المجموعات والشعب المختلفة بالكلٌة وٌتم ذلك طبقا لقررات مجلس الكلٌة فً هذا   

 اكثر او مقرر فً الطالب امتحان الؽاء1.

 دراسٌا فصال تجاوز ال لمدة الكلٌة من الفصل2.
 اكثر او واحد دراسى فصل فً االمتحان من الحرمان01.
 اكثر او دراسى فصل لمدة الدكتوراه او للماجستٌر القٌد من الطالب حرمان11.
 دراسى فصل على تزٌد ال لمدة الكلٌة من الفصل21.
 األخرى الجامعات الى الفصل قرار وٌبلػ الجامعة من النهائً الفصل31.



االمتحانات للطالب خالل فترة إرشادات    

 عدم التواجد داخل مقار لجان االمتحان دون البطاقة الجامعٌة المتضمنة رقم الجلوس وكان لجنة االمتحان1.

مرتكبها للمساءلة تـــعرض عدم اصطحاب االالت الحاسبة المبرجة ذات الذاكرة داخل لجان االمتحان والمخالفة لذلك تعتبر حالة ؼش 2.

 التادٌبٌة

 عدم اصطحاب الكتب والمذكرات واٌة متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة او بؽٌرها داخل لجان االمتحان3.

 عدم التاخٌر عن مواعٌد بداٌة االمتحان اكثر من خمسة عشرة دقٌقة وٌمنع المخالؾ من دخول االمتحان4.

والشعبة والسنــة الدراٌــة تدون بٌانات الطالب على الشرٌط المعدلذلك فقط الملصق بكراسة اإلجابة وبٌانات المادة وتارٌخ االمتحان 5.

 الموضحة على كراسة اإلجابة

 عدم التحدث مع اى زمٌل داخل مقار لجان االمتحان6.

دقٌقة عشـــــر ال ٌسمح بالخروج من مقار لجان االمتحان قبل مضى نصؾ الوقت على األقل وكذلك ال ٌسمح بالخروج خالل الخمسة 7.

 األخٌرة من االمتحان تنظٌما لعملٌة استالم كراسات اإلجابة

 



 المرضٌةباألعذار الخاصة القواعد   

 المرض بداٌة من ساعة 48 غاٌته موعد فً المرضى بالعذر الطالب ٌتقدم1.

 االمتحانات انتهاء بعد للكلٌة تقدم مرضٌة اعذار اى بقبول ٌسمح لن2.

 لجنة على المشــرف الطبٌبة اإلدارة طبٌب استدعاء فٌتم لالمتحان تادٌته اثناء مرضٌة بحالة الطالب إصابة حالة ف3ً.

 عدمه من االمتحان استكمال على بقدرته والتوصٌة واسعافه الطالب على الطبً للكشف االمتحان

 فقط الجامعة طالب بمستشفى خاصة لجنة فً االمتحان ٌؤدى الحرجة الصحٌة الحاالت ف4ً.

 فــترة خالل فرصة اقرب فً الٌها ٌتقدم ان علٌه ، الطبٌة اللجنــــة على فورا نفسه عرض الطــــالب ٌستطٌع لم اذا5.

 بحالته المتعلقة الطبٌة والفحوص المستندات جمٌع ومعه االمتحـــــانات



العسكرٌةبالتربٌة تعرٌؾ     

 ًرقم القـانون فقد اصدر السٌد رئٌس الجمهورٌة قرار جمهورٌا بإصدار ...  6/5/1973بناء على موافقة مجلس الشعب بجلسته ف

ٌهدؾ تنمٌة الوعى العسكرى لدى ( اللٌسانس والبكالورٌوس )بتدرٌس التربٌة العسكرٌة بمرحلة التعلٌم الجامعى  1973لسنة ( 46)

الطالب وتنشئته أجٌال من الشباب ٌصلح لتادٌة الخدمة العسكرٌة وتادٌة مهام وخدمات وطنٌة وفقا لما تحدده وزارة الدفاع بالتنسٌق 

 مع الجامعات المصرٌة من خالل انشاء إدارة التربٌة العسكرٌة بكل جامعى

 ًعلى بدء تدرٌس مادة التربٌة العسكرٌة للطالب الذكور الذٌن  30/7/1995هذا وقد وافق مجلس جامعة طنطا بجلسته المنعقدة ف

الجــــامعى ٌحملون الجنسٌة المصرٌة والمقٌدٌن بالفرقة اإلعدادٌة واألولى بالكلٌات التً لٌس بها فرقة اعدادٌة وذلك اعتبارا من االم 

بعــــــد على ان ٌراعى عدم منح الطالب درجة اللٌسانس او البكالورٌوس اال .. من خالل اعداد دورات تدرٌسٌة وتدرٌبٌة  95/1996

 اجتٌاز بنجاح دورة التربٌة العسكرٌة المقررة

 ضـــــرورة وتهٌب جامعة كقر الشٌخ بابنائها طالب الجامعة المقٌدٌن بالفرقة اإلعدادٌة او األولى بالكلٌات التً لٌس بها فرقة اعدادٌة

الجــــــــــامعٌة حضور دورة التربٌة العسكرٌة المقررة وذلك فً المواعٌد التً تحددها لطالب كل كلٌة وذلك تجنبا لعدم منحهم الدرجة 

 وتاخرهم عن دفعات التخرج مع اقرانهم من اللطالب

 

 ... الطالب أبنائنا خدمة الى ٌوفقنا ان هللا ونسال

مع التمنٌات بعام دراسى موفق   



 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعٌة

 ان ٌكون طالب مقٌدا منتظما بإحدى كلٌات الجامعة فً اقسام اللٌسانس اوا لبكالورٌوس ولٌس من طالب االنتساب1.

ت اال ٌكون الطالب او الطالبة من سكان مدٌنة كفر الشٌخ او المراكز القرٌبة منها والتً ٌرى مجلس إدارة المدن الجامعٌة سهولة المواصال2.

 منها والٌها

 اال ٌكون قد صدر ضد الطالب او الطالبة عقوبة تادٌبٌة من جامعة كفر الشٌخ او من الجامعات األخرى فً العام الجامعى السابق3.

لس اال ٌكون قد وقع على الطالب او الطالبة والتً سبق له اإلقامة بالمدن الجامعٌة عقوبة الحرمان من اإلقامة فً العام السابق وٌجوز لمج4.

 إدارة المدن قبول الطالب بالمدٌنة فً الحالتٌن المذكورتٌن اذا راى وجها لذلك

 عدم التدخٌن نهائٌا داخل اسوار المدٌنة وجمٌع مرافقها ومن ٌخالؾ ذلك ٌفصل فورا وٌعرضه للمسائلة التادٌبٌة5.

 اال ٌكون علٌه مستحقات مالٌة للمدن الجامعٌة فً العام السابق او اى مستحقات مالٌة أخرى6.

 ان تثبت لٌاقته صحٌا7.

وٌعـــــرض واتضح بعد ذلك ٌفصل فورا الوضـــــــع اال ٌكون متزوجا او موظفا بالحكومة او القطاع العام واذا اخفى الطالب او الطالبة هذا 8.

 للمساءلة القانونٌة والعقوبات التادٌبٌة 

 عشر ٌوما من تارٌخ اعالن نتٌجة قبوله بالمدٌنةٌعتبر الطالب متنازال عن حقه فً اإلقامة بالمدٌنة اذا لم ٌسده الرسوم المطلوبة خالل خمسة 9.

 

 

 



 قواعد القبول
 -:ٌتم اختٌار الطالب لإلقامة بالمدن وفقا للقواعد التالٌة 

 -:ٌتم تحدٌد عدد األماكن الشاؼرة بالمدن قبل بداٌة كل عام وعلى ان ٌتم تخصٌصهم على النحو التالى 

_60 )% من عدد األماكن الشاؼرة بالمدن تخصص للطالب القدامى الذٌن سبق لهم اإلقامة بالمدن فً العام الجامعى السابق
 بشرط نجاحهم بتقدٌر عام جٌد على األقل

(30 )% وتخصص لقبول المستجدٌن والمقبولٌن عن طرٌق مكتب التنسٌقمن عدد األماكن الشاؼرة المواجودة بالمدن الجامعٌة 

(5 )%من عدد األماكن الشاؼرة بالمدنالجامعٌة للحاالت المرضٌة مثل شلل األطفال وامراض القلب والمكفوفٌن 

وٌكون ذلك بتقرٌر طبى من المستشفى 

(5 )%حاالت اجتماعٌة 

 

ظروؾ كــانت تنتهى إقامة الطالب بالمدٌنة بانتهاء امتحانات الكلٌة المقٌد بها وٌجوز ان ٌستمـــــر فً اإلقامة خـــالل العطلة الصٌفٌة اذا 11.

على كل ٌوم وٌحــــاسب دراسته تقتضى ذلك وٌشترط ان ٌقدم شهادته من الكلٌة تثبت وجود دراسة صٌفٌة له منتظمة وذلك بدون تؽذٌة 

 كاملةبواقع عشرون قرشا ٌومٌا بحد اقصى خمسة جنٌهات شهرٌا مع تحصٌل مقابل تحسٌن الخدمة 

ٌكون القبول بالمدٌنة الجامعٌة قاصرا على عام جامعى واحد وٌحدد عدد المقبولٌن فً اول كل عام جامعى وذلك فٌما عدا طالب الفـرق الن.  12

 بقلساهائٌة من كلٌة الطب البٌطرى فٌستمر اقامتهم حتى نهاٌة االمتحان على ان ٌستمر العمل باالوراق المقدمة منهم فً اول العام الجـامعى ا

 القبولأولوٌة 

 للتقدٌرات والدرجات العلمٌة ومحل اإلقامة وتعدد المواصالت طبقا     

رئٌس مجلس إدارة المدن بناء على اقتراح مدٌر عام المدن إحالل الطالب التالى بدال منه وذلك ممن تتوافر / للسٌد األستاذ الدكتور وٌحق .  10

 فٌه شروط اإلقامة بالمدٌنة

ـدٌنة مــعلى انه ٌجوز بناء على اقتراح مدٌر عام المدن وموافقة السٌد األستاذ الدكتور رٌس مجلس إدارة المدن الجامعٌة إعادة قبول الطالب بال

 جنٌه ؼرامة تأخٌر 20اذا تقدم بعذر مقبول عن سبب تاخره فً السداد بعد سداد مبلػ 



  االدوار توزٌع    

مسجد  – قسم الهندسة المدنٌة معامل  –مسجد الكلٌة   –رعاٌة الشباب  –الخزٌنة  –شئون الطالب ) علىالدور االرضً وٌحتوي 1.

 ( .الطالبات 

صاالت ) –(  127، 125، 103، 101معامل الحاسب االلً)  -و ٌحتوي علً وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و المجتمع الدور االول 2.

 (.شئون العاملٌن  – 115، 114،  113الرسم 

  - 525المكتبة  -وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا  –وكٌل الكلٌة لشئون الطلبة –مكتب عمٌد الكلٌة ) الدور الثانً وٌحتوي على 3.

 (202قاعة تدرٌس –الهندسٌة مركز االستشارات  –أمٌن الكلٌة  –الجودة 

الهندسة  معامل قسم ) –(315والكٌمٌاء 314، 113معامل الفٌزٌاء  –رئٌس قسم الهندسة الكهربٌة) الدور الثالث وٌحتوي على 4.

 (301، 328،  327قاعات تدرٌس )  –( 307، 305، 304، 302،  325، 324،  316الكهربٌة 

 –( 407، 405، 422،  420معامل قسم الهندسة المعمارٌة ) –( رئٌس قسم الهندسة المعمارٌة ) الدور الرابع وٌحتوي على 5.

 .  406وحدة الخدمات االلكترونٌة  –( 425، 414، 413، 402صاالت رسم )

قاعات ) -( 507، 525، 520معامل قسم الهندسة المٌكانٌكٌة )–المٌكانٌكٌة  رئٌس قسم الهندسة ) الدور الخامس وٌحتوي على 6.

 ( .514 -513مدرج ) –(  527، 522، 505، 502تدرٌس 

، 628، 626، 623، 608، 606، 603، 601قاعات تدرٌس ) –رئٌس قسم الهندسة المدنٌة ) الدور السادس وٌحتوي على  7.

 ( . 614قاعة السٌمٌنار) –(  615مدرج ) –(  633، 630

 .الكنترول  –الدور السابع وٌحتوي على برنامج هندسة المٌكاترونٌات 8.

 



 خاتمــــة

قدمنا فً هذا الدلٌل كل ما ٌهم الطالب عن كلٌته من معلومات تخص األقسام والشعب الدراسٌة التً سٌلتحق باحداهما 

لخمــــــــس تبعا الستعداده ومٌوله وكذلك األقسام اإلدارٌة التً سٌتعامل معها طوال فترة دراسته الجامعٌة والتً تمتد 

اطار ٌستشـكل خاللهــــــــا سنوات ونرجوا ان تكون هذه الفترة الهامة من حٌاة الطالب فترة ممتعة ومثمرة فهى التً 

 شخصٌته لمستقبله العلمى واالجتماعى

وٌسرنا ان نتلقى من أبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات اٌة تعلٌقات او مقترحات بخصوص هذا الدلٌل وستكون كل ارائهم 

 موضع اهتمامنا الكامل حتى نتعاون لكٌون الدلٌل دائما محققا للفائدة المنشودة

 وفقنا هللا عز وجل لما خٌر كلٌتنا الفتٌة وجامعتنا العرٌقة ووطننا الحبٌب

 
 مع تحٌات وحدة الخدمات االلكترونٌة 

 جامعة كفرالشٌخ -كلٌة الهندسة  



 الطالبعزٌزى 
 

محظور تماما داخل حرم الكلٌة وٌعرضك للمساءلة والعقوبة تتدرج من اللوم حتى تصل الى التدخٌن 

 الفصل من الكلٌة لمدة محددة

 



 (1)جدول رقم 

هندسة عامة –الفرقة اإلعدادية   

   
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة ال

 عظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االمتحا

 ن

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االمتحا

اعمال س تحرٌرى تمرٌن محاضرة ن

 نة

عملى او ش

 فوى

اعمال س تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 نة

عملى او 

 شفوى

PHM0001 300 3 --- 40 110 2 4 3 --- 40 110 2 4 (1)رٌاضٌات هندسٌة 

PHM0002 300 3 30 30 90 2 4 3 30 30 90 2 4 (1)فٌزٌاء هندسٌة 

MEP0001 200 3 --- 30 70 2 2 3 --- 30 70 2 2 (1)مٌكانٌكا 

MDP0001 250 4 --- 50 150 4 1 --- --- 50 --- 3 2 الرسم واالسقاط الهندسى 

PHM0103 125 --- --- --- --- 1 --- 3 25 25 75 2 3 كٌمٌاء هندسٌة 

ECS0101 100 --- --- --- --- 1 --- 3 20 20 60 2 2 تكنولوجٌا الحاسبات 

MDP0202 125 3 25 25 75 3 2 --- --- --- --- --- --- تكنولوجٌا اإلنتاج 

HUM0201 60 2 --- 15 45 1 2 --- --- --- --- --- --- لغنة انجلٌزٌة فنٌة 

HUM0202 40 2 --- 10 30 --- 1 --- --- --- --- --- --- تارٌخ الهندسة 

  17 13   16 14   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

بالكلٌـــةاألعلى والفـرق المقررة بالفرقة اإلعدادٌة المــــــواد العلمٌة 

2007الئحة   



 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة العظ

 مى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

عملى او شفو اعمال سنة تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 ى

عملى او  اعمال سنة تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 شفوى

PHM1004  250 3 --- 35 90 2 3 3 --- 35 90 2 3 (2)رٌاضٌات هندسٌة 

MDP1003 175 3 --- 35 100 4 1 --- --- 40 --- 4 2 رسم ماكٌنات 

MDP1104 125 --- --- --- --- --- --- 3 20 30 75 2 3 فلزات 

MDP1105  125 --- --- --- --- --- --- 3 20 30 75 2 3 (1)هندسة اإلنتاج 

CES1147 100 --- --- --- --- --- --- 3 - 30 70 2 2 نظرٌة االنشاءات 

EPM1132 150 --- --- --- --- --- --- 3 30 30 90 2 3 هندسة كهربٌة والكتورنٌة 

MDP1206 200 3 40 40 120 2 3 --- --- --- --- --- --- هندسة واختبار المواد 

MEP1202  100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (2)مٌكانٌكا 

MEP1203 100 3 20 20 60 2 2 --- --- --- --- --- --- (1)دٌنامٌكا حرارٌة 

PHM1205 100 3 20 20 60 2 2 --- --- --- --- --- --- (2)فٌزٌاء هندسٌة 

HUM1206 75 2 --- 25 50 1 2 --- --- --- --- --- --- كتابة تقارٌر فنٌة 

  16 14   15 15   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 (2)جدول رقم 

 الهندسة المٌكانٌكٌةقسم  –الفرقةاالولى 



 (3)جدول رقم 

 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة–الفرقة الثانٌة 

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة االمتحان

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى 

او 

 شفوى

MDP2107 150 --- --- --- --- --- --- 3 --- 50 100 2 3 نظرٌة االت 

MDP2008 200 4     120 2 3 --- --- 40 --- 2 3 تصمٌم االت 

EPM2133 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 هندسة كهربٌة 

MDP2109 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 تحلٌل اجهادات 

MEP2104 150 --- --- --- --- --- --- 3 20 30 100 2 3 2)دٌنامٌكا حرارٌة 

MEP2005 200 3 20 20 60 1 3 3 20 20 60 2 3 مٌكانٌكا الموانع 

HUM2109 50 --- --- --- --- --- --- 2 10 10 30 1 1 امن صناعى 

MDP2210 100 3 20 20 60 2 2 --- --- --- --- --- --- (2)هندسة اإلنتاج 

MEP2206 150 3 25 25 100 2 3 --- --- --- --- --- --- انتقال حرارة وكتلة 

MxP22XX 100 3 --- 30 70 1 2 --- --- --- --- --- --- (1)مقرر اختبارى 

MEP2208 125 3 25 25 75 2 3 --- --- --- --- --- --- قٌاسات 

HUM2213 75 2 --- 25 50 1 2 --- --- --- --- --- --- االقتصاد الهندسى 

  17 13   18 12   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 ( :1)المقررات االختٌارٌة 

-MEP2207 طاقة جدٌدة ومتجددة 

-MDP2211 مقدمة فً علم المٌكاترونٌك 

-MDP2242  (متقدم)هندسة المواد 



 شعبة القوى المٌكانٌكٌة -أ 

 (4)جدول رقم 

 شعبة القوى المٌكانٌكٌة –قسم الهندسة المٌكانٌكٌة –الفرقة الثالثة 

   
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة العظم

 ى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

عملى او ش اعمال سنة تحرٌرى تمرٌن محاضرة عملى او شفوى اعمال سنة تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 فوى

MDP3121 150 --- --- --- --- --- --- 3 --- 50 100 3 3 تصمٌم مٌكانٌكى 

MEP3109 150 --- --- --- --- --- --- 3 30 30 90 2 4 االت هٌدرولٌكٌة 

MEP3110 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 تحكم الى 

MEP3111  125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 (1)محطات قوى حرارٌة 

MEP3112 125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 نظرٌة احتراق 

XXX31xx 75 --- --- --- --- --- --- 3 --- 25 50 1 2 (2)مقرر اختٌارى 

HUM3220 75 3 --- 25 50 1 2 --- --- --- --- --- --- اإلدارة والتسوٌق 

EPM3234 100 3 20 20 60 2 2 --- --- --- --- --- --- هندسة القوى الكهربٌة 

MDP3222 150 3 --- 50 100 2 4 --- --- --- --- --- --- نظرٌة اهتزازات 

MEP3214 125 3 25 25 75 2 3 --- --- --- --- --- --- (1)االت احتراق داخلى 

MEP3215 125 3 25 25 75 2 3 --- --- --- --- --- --- دٌنامٌكا الغازات 

MxP32xx 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (3)مقرر اختٌارى 

HUM3221 75 2 --- 25 50 1 2 --- --- --- --- --- --- دراسات بٌنٌة 

  18 12   18 12   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 ( :3)المقررات االختٌارٌة 

•MEP3216 منظومات الطاقة الحرارٌة 

•MDP3223 (1)مٌكاترونٌك 

•MDP3224 نقل وتداول المواد 

 ( :2)المقررات االختٌارٌة 

•MDP3143 مقدمة فً نظم الجودة  

•MEP3113 تطبٌقات الحاسب االلى فً هندسة القوى المٌكانٌكٌة 

•ECS3140  المعلوماتنظم 



  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

MEP4120 100 --- --- --- --- --- --- 3 20 20 60 2 2 خطوط وشبكات االنابٌب 

MEP4121 125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 االت مروحٌة 

MEP4022 250 3 25 25 75 2 3 3 25 25 75 2 3 (2)محطات قوى حرارٌة 

MEP4023 250 3 25 25 75 2 3 3 25 25 75 2 3 تبرٌد وتكٌٌف الهواء 

MEP4024 200 --- 100 50 --- 4 --- ---   50 --- 4 --- مشروع 

MEP4125  منظمات القدرة

 الهٌدروكلٌكٌة

2 2 70 30 --- 3 --- --- --- --- --- --- 100 

MxP41xx 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 1 2 (4)مققر اختٌارى 

MDP4225 100             --- --- --- --- --- --- تنظٌم صناعى 

MEP4227 125             --- --- --- --- --- --- (2)االت احتراق داخلى 

MEP422x 100             --- --- --- --- --- --- (5)مقرر اختٌار 

HUM4223  50             --- --- --- --- --- --- األثر 

  15 15   15 15   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 (5)جدول رقم 

 شعبة القوى المٌكانٌكٌة –قسم الهندسة المٌكانٌكٌة –الفرقة الرابعة 

MEP4126 نظم التحكم بضؽط الهواء      - MEP4228  المٌكانٌكٌةصٌانة نظم القوى                             

MDP4141  المشروعاتدراسات جدوى  - MEP4229  المٌكانٌكٌةالبرمجة المنطقٌة للتحكم فً نظم القوى 

:( 5)المقررات االختٌارٌة   



 شعبة اإلنتاج والتصمٌم- ب 
 (6)جدول رقم 

 شعبة اإلنتاج والتصمٌم –قسم الهندسة المٌكانٌكٌة –الفرقة الثالثة 

 
  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة الع

 ظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

اعمال سن تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 ة

عملى او ش

 فوى

اعمال سن تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 ة

عملى او 

 شفوى

MDP3012 300 4 --- 50 100 3 3 4 --- 50 100 3 3 تصمٌم االالت 

MDP3113 150 --- --- --- --- --- --- 3 30 30 90 3 3 أجهزة قٌاس 

MEP3119 125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 منشات طاقة 

MDP3114 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 تحكم الى 

MDP3115 نظرٌة وتكنولوجٌا تشكٌل ال

 معادن

3 3 90 30 30 3 --- --- --- --- --- --- 150 

HUM3114 75 --- --- --- --- --- --- 2 --- 25 50 1 2 تشرٌعات وعقود 

MDP3216 نظرٌة وتكنولوجٌا تشغٌل ال

 معادن

--- --- --- --- --- --- 3 2 75 25 25 3 125 

MDP3217 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- نظرٌة اهتزازات 

MDP3218 175 3 25 25 125 3 4 --- --- --- --- --- --- ماكٌنات تشغٌل وتشكٌل 

MDP32xx 125 3 25 25 75 2 3 --- --- --- --- --- --- (2)مقرر اختٌارى 

HUM3220 75 2 --- 25 50 1 2 --- --- --- --- --- --- اإلدارة والتسوٌق 

  16 14   17 13   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 ( :2)المقررات االختٌارٌة 

MDP3219 نقل وتداول المواد 

MDP3220  (1)مٌكاترونٌات 



(7)جدول رقم   

شعبة اإلنتاج والتصمٌم –قسم الهندسة المٌكانٌكٌة –الفرقة الرابعة   

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
 مدة االمتحان

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

MDP4027 200 --- 100 50 --- 4 --- --- --- 50 --- 4 --- مشروع 

MDP4128 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 ضبط جودة 

MDP4129 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 تصمٌم االت الورش 

MEP4130  منظمات القدرة

 الهٌدرولٌكٌة

3 2 90 35 --- 3 --- --- --- --- --- --- 125 

MDP413x 100 --- --- --- --- --- --- 3 20 20 60 2 2 (3)مقرر اختٌارى 

MDP4133 100 --- --- --- --- --- --- 3 20 20 60 2 2 علم القٌاس 

MDP4134 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 تنظٌم صناعى 

MDP4235  عدد ومستلزمات اإلنتاج

 وتطبٌقاتها

--- --- --- --- --- --- 4 2 900 30 30 3 150 

MDP4236  ماكٌنات تشغٌل بالتحكم

 العددى

--- --- --- --- --- --- 3 3 100 25 25 3 150 

MDP423x 175 3 25 25 125 3 4 --- --- --- --- --- --- (4)مقرر اختٌارى 

MDP4240 100 2 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- إدارة مشروعات وتسوٌق 

HUM4223 75 2 --- 25 50 1 2 --- --- --- --- --- --- األثر البٌئً للمشروعات 

  14 16   15 15   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 ( :4)االختٌارٌة المقررات      ( :3)المقررات االختٌارٌة 

MDP4130 تطبٌقات الحاسب فً التصنٌع    - MDP4237 االختبارات الؽٌر متلفة 

MDP4131 هندسة البٌئة     - MDP4238  (2)مٌكاترونٌات 

MDP4132 مقدمة فً الترٌبولوجى                              - MDP4239 تخطٌط مصانع 



 قسم الهندسة الكهربٌة

 (8)جدول رقم 

 (  2013 -الئحة )الهندسة الكهربٌة –الفرقة األولى 

 اسم المقرر كود المقرر

 الفصل الثانً الفصل األول

النهاٌة الع

 ظمى

 الدرجات الساعات األسبوعٌة

مدة االمتحا

 ن

 الدرجات الساعات األسبوعٌة

مدة االمتحا

 أعمال سنة تحرٌري تمرٌن محاضرة ن
وش/عملً 

 فوي
 أعمال سنة تحرٌري تمرٌن محاضرة

وش/عملً 

 فوي

PHM100
6 

 300 3 -- 50 100 2 4 3 -- 50 100 2 4 (2)رٌاضٌات هندسٌة 

ECE1001 
والكترودوائر كهربٌة 

 نٌة
2 2 90 35 -- 3 4 2 90 35 -- 3 250 

ECS1102 
هٌاكل البٌانات والخوار

 زمٌات
2 2 85 20 20 3 -- -- -- -- -- -- 125 

ECS1203 125 3 25 25 75 2 3 -- -- -- -- -- -- برمجة الحاسبات 

PHM110
7 

 150 -- -- -- -- -- -- 3 30 30 90 2 4 (2)فٌزٌاء هندسٌة 

ECS1004 200 3 20 20 60 2 3 3 20 20 60 2 2 دوائر منطقٌة 

CES1146 75 -- -- -- -- -- -- 2   25 50 1 2 هندسة مدنٌة 

MEP1102 75 - - - - - - 3 - 25 50 1 2 هندسة قوي مٌكانٌكٌة 

HUM120
4 

 50 2   10 40 1 1 -- -- -- -- -- -- كتابة تقارٌر فنٌة

EPM1201 
قٌاسات وأجهزة قٌاس 

 كهربٌة
-- -- -- -- -- -- 2 4 90 30 30 3 150 

  
18 12 

    
17 13   

 1500 :اجمالى الدرجات 30 30



 (9)جدول رقم 

 (  2013 -الئحة ) الكهربٌةالهندسة  –الفرقة الثانٌة 

 اسم المقرر كود المقرر

 الفصل الثانً الفصل األول

النهاٌة 

 العظمى

 الدرجات الساعات األسبوعٌة

مدة 

 االمتحان

الساعات 

 األسبوعٌة
 الدرجات

مدة 

 االمتحان
 تحرٌري تمرٌن محاضرة

أعمال 

 سنة

عملً 

 وشفوي/
 تحرٌري تمرٌن محاضرة

أعمال 

 سنة

عملً 

 شفوي/

PHM2009  250 3   35 90 2 3 3 -- 35 90 2 3 (3)رٌاضٌات هندسٌة 

ECS2105 
 125 -- -- -- -- -- -- 3 - 35 90 2 3 (1)التحكم اآللً 

EPM2103 
مجاالت 

 كهرومغناطٌسٌة
3 2 90 35 -- 3 -- -- -- -- -- -- 125 

ECE2102 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 2 2 هندسة الكترونٌة 

HUM2109 ً50 -- -- -- -- -- -- 2 10 10 30 1 1 أمن صناع 

EPM2203 125 3 - 35 90 2 3 -- -- -- -- -- -- تحوٌل طاقة 

ECE2204 125 3 - 35 90 2 3 -- -- -- -- -- -- معالجة اإلشارات 

HUM2205 ً50 2   10 40 - 2 -- -- -- -- -- -- االقتصاد الهندس 

ECS2006 200 3 20 20 60 2 3 3 20 20 60 2 3 نظم المشغالت الدقٌقة 

EPM2205 
اختبارات كهربٌة 

 واالكترونٌة
-- -- -- -- -- -- - 4 60 20 20 2 100 

ECS2205 
دٌنامٌكا النظم ومكونات 

 التحكم  
-- -- -- -- -- -- 

2 2 70 30 - 3 100 

ECS2108 
نظم ادارة قواعد 

 البٌانات
2 2 90 30 30 3 -- -- -- -- -- -- 150 

  
17 13 

  
16 14   

 1500 :اجمالى الدرجات 30 30



شعبة القوى واالالت الكهربٌة -أ   

 (10)جدول رقم 

( 2007 -الئحة )شعبة القوى واالالت الكهربٌة  –قسم الهندسة الكهربٌة –الفرقة الثالثة   
  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة ا

 لعظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االمتحا

 ن

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االمتحا

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة ن

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

EPM3005 200 3 20 20 60 4 --- 3 20 20 60 4 --- (2)اختبارات كهربٌة 

EPM3106  125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 (1)االت كهربٌة 

EPM3107 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 هندسة الجهد العالى 

EPM3108 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 (1)الكترونٌات القوى 

ECS3136 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 التحكم االلى 

HUM3115 50 --- --- --- --- --- --- 2 --- 10 40 --- 2 اإلدارة والتسوٌق 

PHM3110 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 (4)رٌاضٌات هندسٌة 

EPM3209  150 3 --- 50 100 2 4 --- --- --- --- --- --- (2)االت كهربٌة 

EPM3210 نقل وتوزٌع الطاقة الكه

 ربٌة

--- --- --- --- --- --- 3 2 90 35 --- 3 125 

EPM3211 تحلٌل نظم القوى الكهرب

 (1)ٌة 

--- --- --- --- --- --- 3 2 90 35 --- 3 125 

ECE3232 125 3 --- 35 90 2 3 --- --- --- --- --- --- نظم اتصاالت البٌانات 

EXX32XX 125 3 --- 35 90 2 3 --- --- --- --- --- --- (1)مقرر اختٌارى 

  16 14   16 14   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 (1)قائمة مقرر اختٌارى 

EPM3212 استخدامات الطاقة الكهربٌة 

EPM3213 نظم وقاٌة الشبكات الكهربٌة 

ECS3237 المعالجات الدقٌقة وتطبٌقاتها فً نظم القوى 



 (11)جدول رقم 

( 2007 -الئحة )شعبة القوى واالالت الكهربٌة  –قسم الهندسة الكهربٌة –الفرقة الرابعة   

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة االمتحان

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

EPM4014 200 3 20 20 60 4 --- 3 20 20 60 4 --- (3)اختبارت كهربٌة 

EPM4015 200 --- 100 50 --- 6 --- --- --- 50 --- 2 --- مشروع 

EPM4116 150 --- --- --- --- --- --- 3 --- 50 100 2 4 (3)االت كهربٌة 

EPM4117  تحلٌل نظم القوى

 (2)الكهربٌة

4 2 100 50 --- 3 --- --- --- --- --- --- 150 

EPM41XX 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 (2)مقرر اختٌارى 

EPM41XX 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 (3)مقرر اختٌارى 

HUM4128 50 --- --- --- --- --- --- 2 --- 10 40 --- 2 امن شبكات 

EPM4224 125 3 --- 35 90 2 3 --- --- --- --- --- --- (4)االت كهربٌة 

EPM4225 125 3 --- 35 90 2 3 --- --- --- --- --- --- (2)الكترونٌات القوى 

EPM4226  الوقاٌة والقطع فً نظم

 القوى الكهربٌة

--- --- --- --- --- --- 3 2 90 35 --- 3 125 

EXX42XX 125 3 --- 35 90 2 3             (4)مقرر اختٌارى 

  16 14   12 18   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 (  4)قائمة مقرر اختٌارى    (3)قائمة مقرر اختٌارى   (2)قائمة مقرر اختٌارى

EPM4118 التخطٌط فً الشبكات الكهربٌة EPM4121 نظرٌة االالت الكهربٌة  EPM4227 االت كهربٌة خاصة 

EPM4119 الجهود الزائدة  EPM4122 تطبٌقات فً هندسة الجهد العالى EPM4228 تطبٌقات فً نظم القطع الوقاٌة 

EPM4120 التسٌٌر الكهربى  EPM4123 نظم تحكم متقدمة فً القوى الكهربٌة ECS4238 تطبٌقات الحاسب فً هندسة نظم القوى الكهربٌة 



شعبة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة -ب   

 (12)جدول رقم 

 (  2007 -الئحة )شعبة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  –قسم الهندسة الكهربٌة –الفرقة الثالثة 

 
  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االم

 تحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االم

 تحان
اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى ا

و شفو

 ى

ECE3005 250 3 --- 40 85 2 3 3 --- 40 85 2 3 (1)نظم اتصاالت 

ECE3006 اختبارات وقٌاسات ا

 (1)لكترونٌة

2 3 85 20 20 3 2 3 85 20 20 3 250 

ECE3107 150 --- --- --- --- --- --- 3 --- 50 100 2 4 األجهزة االلكترونٌة 

ECS3139 المعالجات الدقٌقة و

 تطبٌقاتها

3 2 90 35 --- 3 --- --- --- --- --- --- 125 

EPM3130 التموجات الكهرومغ

 ناطٌسٌة

3 2 90 35 --- 3 --- --- --- --- --- --- 125 

PHM3111 4)رٌاضٌات هندسٌة

) 

2 2 70 30 --- 3 --- --- --- --- --- --- 100 

ECE3208 150 3 --- 50 100 2 4 --- --- --- --- --- --- الكترونٌات ضوئٌة 

ECE3209 150 3 --- 50 100 2 4 --- --- --- --- --- --- (2)دوائر الكترونٌة 

ECE321x 150 3 --- 50 100 2 4 --- --- --- --- --- --- (1)مقرر اختٌارى 

HUM3218 50 2 --- 10 40 --- 2 --- --- --- --- --- --- إدارة المشروعات 

  18 12   19 11   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 (1)قائمة المقرر االختٌارى 

ECE3210دوائر رقمٌة 

ECE3211لمعالجة الرقمٌة لالشارات 

ECE3212تطبٌقات التموجات الكهرومؽناطٌسٌة 



 (13)جدول رقم 

 (  2007 -الئحة )شعبة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة  –قسم الهندسة الكهربٌة –الفرقة الرابعة 

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة االمتحان

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى 

او 

 شفوى

ECE4013  اختبارات وقٌاسات

 (2)الكترونٌة 

--- 3 40 20 15 3 --- 4 60 20 20 3 175 

ECE4014 200 --- 100 50 --- 6 --- --- --- 50 --- 2 --- مشروع 

ECE4115  هندسة الكترونٌة

 مٌكروموجٌة

3 2 90 35 --- 3 --- --- --- --- --- --- 125 

ECE4116 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 (2)نظم اتصاالت 

ECE4117 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 دوائر متكاملة 

ECE41xx 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 (2)مقرر اختٌارى 

ECE41xx 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 35 90 2 3 (3)مقرر اختٌارى 

ECE4224 125 3 --- 35 90 2 3 --- --- --- --- --- --- شبكات االتصاالت 

ECE4225 125 3 --- 35 90 2 3 --- --- --- --- --- --- هوائٌات 

ECE42xx 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (4)مقرر اختٌارى 

ECE42xx 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (5)مقرر اختٌارى 

HUM4224 50 2 --- 10 40 --- 2 --- --- --- --- --- --- امن شبكات 

  15 15   12 18   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 (5)قائمة مقرر اختٌارى                                          (4)قائمة مقرر اختٌارى   (3)قائمة مقرر اختٌارى                               (2)قائمة مقرر اختٌارى

ECE4118 الكترونٌات أجهزة القٌاس  ECE4121 أنظمة االتصاالت الضوئٌة  ECE4226 االتصاالت المتحركة                        ECE4229 موضوعات مختارة فً االلكترونٌات 

ECE4119 الصناعٌة      االتصاالت عبر األقمارECE4122 الدوائر المتكاملة للتطبٌقات الخاصة لنظم االتصاالت ECE4227 موضوعات مختارة فً نظم االتصاالتECE4230          نظرٌة المعلومات 

ECE4120تكنولوجٌا الدوائر المتكاملة  ECE4123 تطبٌقات الدوائر المتكاملة  ECE4228  التناظرٌةتصمٌم الدوائر المتكاملة   ECE4231 موضوعات مختارة فً الهندسة المٌكروموجٌة 



 (14)جدول رقم 

( 2013 -الئحة ) والنظمشعبة الحاسبات  –قسم الهندسة الكهربٌة  –الفرقة الثالثة    

 اسم المقرر كود المقرر

 الفصل الثانً الفصل األول

النهاٌة ا

 لعظمى

الساعات األسبو

 عٌة
 الدرجات

مدة االم

 تحان

الساعات األسبوع

 ٌة
 الدرجات

مدة االم

 تحان
 تحرٌري تمرٌن محاضرة

أعمال س

 نة

و/عملً 

 شفوي
 تحرٌري تمرٌن محاضرة

أعمال س

 نة

و/عملً 

 شفوي

ECS3009 200 3 20 20 60 2 3 3 20 20 60 2 3 بنٌة الحاسبات 

ECS3110 
تصمٌم وتحلٌل الخوارزما

 ت
3 2 90 30 30 3 -- -- -- -- -- -- 150 

ECS3111 100 -- -- -- -- -- -- 3 - 30 70 2 2 وسائط متعددة 

ECS3113  ً125 -- -- -- -- -- -- 3 - 35 90 2 3 (  2)التحكم اآلل 

ECS3109 125 3 - 35 90 2 3 -- -- -- -- -- -- هندسة البرمجٌات 

 HUM311
6 

 50 -- -- -- -- -- -- 2 - 10 40 - 2 أدارة المشروعات

PHM311
2 

 100 -- -- -- -- -- -- 3 - 30 70 2 2 (4)رٌاضٌات هندسٌة 

ECS3214 150 3 - 50 100 2 3 -- -- -- -- -- -- النمذجة والمحاكاة 

ECS3215 150 3 - 50 100 2 3 -- -- -- -- -- -- نظم التشغٌل 

ECE3233 100 3 - 30 70 2 3 -- -- -- -- -- -- اتصاالت رقمٌة 

ECS3116 125 -- -- -- -- -- -- 2 - 35 90 2 3 المترجمات 

ECS3217 ً125 3 -- 35 90 2 3 -- -- -- -- -- -- التحكم الرقم 

  
18 12 

  
18 12   

 1500 :اجمالى الدرجات 30 30



 (15)جدول رقم 

 (  2013 -الئحة ) والنظمشعبة الحاسبات  –قسم الهندسة الكهربٌة  –الفرقة الرابعة   

 اسم المقرر كود المقرر

 الفصل الثانً الفصل األول

النهاٌة 

 العظمى

 الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

االمتحا

 ن

 الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

االمتحا

 تحرٌري تمرٌن محاضرة ن
أعمال 

 سنة

عملً 

 وشفوي/
 تحرٌري تمرٌن  محاضرة

أعمال 

 سنة

عملً 

 وشفوي/

ECS4125    ً125 -- -- -- -- -- -- 3 - 35 90 2 3 الذكاء االصطناع 

ECS4218 100 3 -- 30 70 2 3 -- -- -- -- -- -- نظم الروبوتات 

ECS4019 200 - 100 50 - 6 - - - 50 - 2 - مشروعال 

ECS4120 125 -- -- -- -- -- -- 3 - 35 90 2 3 نظم قواعد بٌانات متقدمة 

4235  ECS  

 100 -- -- -- -- -- -- 3 - 30 70 2 3 نظم التحكم الذكٌة

ECS4122  125 -- -- -- -- -- -- 3 - 35 90 2 3 شبكات الحاسب 

ECS41xx  100 -- -- -- -- -- -- 3 - 30 70 2 2 (1)مقرر اختٌاري 

ECS41xx  100 -- -- -- -- -- -- 3 - 30 70 2 2 (2)مقرر اختٌاري 

ECS4225 100 3 -- 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- نظم الحاسب الموزعة 

ECS4224  125 3 - 35 90 2 3 -- -- -- -- -- -- نظم التحكم بالحاسب 

Exx42xx  100 3 - 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- (3)مقرر اختٌاري 

ECS42xx  100 3 - 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- (4)مقرر اختٌاري 

ECS4226 100 2 - 30 70 - 2 -- -- -- -- -- -- أمان الشبكات 

  
 :الساعات األسبوعٌة

16 14   14 16   

 1500 :اجمالى الدرجات 30 30

       أختٌارىة  اتقائمة مقرر

ECS4128   تأمٌن الحاسب 

ECS4129  ًالتحكم الصناع 

ECS4121 الهندسة الطبٌة الحٌوٌة 

ECS4124   الشبكات الالسلكٌة والمتحركة 

ECS4131 تمٌٌز األنماط و معالجة الصور 

ECS4123  النظم الخبٌرة 

ECS  4230   الشبكات العصبٌة 

ECS4234  ًنظم الزمن الحقٌق 

  

ECS4232   موضوعات مختارة فً هندسة الحاسب 

ECS4233  موضوعات مختارة فً هندسة النظم 

  



 قسم الهندسة المعمارٌة

 (16)جدول رقم 

 قسم الهندسة المعمارٌة–الفرقة األولى 
  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة ا

 لعظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االمتحا

 ن

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االمتحا

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة ن

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

ARC1001 مبادئ التصمٌم المعمار

 ى

6 2 40 120 40 4 6 2 40 120 40 4 400 

ARC1002 300 4 25 50 75 2 4 4 25 50 70 2 3 انشاء معمارى 

ARC1103 الدراسات البصرٌة ونظ

 رٌة االلوان

2 2 40 60 --- 3 --- --- --- --- --- --- 100 

CES1142 100 --- --- --- --- --- --- 3 25 15 60 2 2 المساحة 

ARC1004 الحاسب االلى فً العما

 رة

2 2 --- 25 25 --- 2 2 --- 25 25 --- 100 

HUM1107 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 --- 3 (1)تفرٌخ العمارة 

ARC1105 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 --- 2 (1)نظرٌات العمارة 

ARC1206 100 4 --- 60 40 2 2 --- --- --- --- --- --- الظل والمنظور 

ARC1207 التحكم البٌئً فً المبان

 ي

--- --- --- --- --- --- 2 --- 35 15 --- 2 50 

HUM1208 100 3 --- 30 70 --- 4 --- --- --- --- --- --- (2)تارٌخ العمارة 

CES1241 (1)هندسة انشائٌة 
خواص واختبار المواد)

) 

--- --- --- --- --- --- 1 1 35 15 --- 2 50 

  20 10   21 9   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30



 (17)جدول رقم 

قسم الهندسة المعمارٌة–الفرقة الثانٌة   

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان
اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى 

او 

 شفوى

ARC2008 400 6 40 120 40 2 6 6 40 120 40 2 6 (1)التصمٌم المعمارى 

ARC2009  التصمٌمات

 (1)التنفٌذٌة

4 2 30 100 20 4 4 2 30 100 30 4 300 

ARC2110 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 --- 4 (2)نظرٌات العمارة 

CES2043 125         2 2 3 --- 15 35 2 2 نظرٌة االنشاءات 

  
  

ECE2139 
ARC2111 

أنظمة التقنٌة فً 

 (1)المبانً
 الصوتٌات -أ

 اإلضاءة-ب

  
  
3 
3 

  
  

--- 
--- 

  
  

35 
35 

  
  

15 
15 

  
  

--- 
--- 

  
4 

  
--- 

  
--- 

  
--- 

  
--- 

  
--- 

  
--- 

  
100 

CES2144  مٌكانٌكا التربة

 واالساسات

2 
  

--- 50 25 --- 2             75 

ARC2212 100 3 15 35 50 1 2 --- --- --- --- --- --- تخطٌط وتنسٌق المواقع 

  
  

ARC2213 
MDP2244 

أنظمة التقنٌة فً 

 (2)المبانً
 التركٌبات الصحٌة-أ

التركٌبات -ب

 المٌكانٌكٌة

--- --- --- --- --- ---   
  
2 
2 

  
  

--- 
--- 

  
  

35 
35 

  
  

15 
15 

  
  

--- 
--- 

  
  
4 

100 

HUM2211  تارٌخ العمارة

 اإلسالمٌة

--- --- --- --- --- --- 2 --- 70 30 --- 3 100 

HUM2212 100 3 --- 30 70 1 2 --- --- --- --- --- --- تارٌخ تخطٌط المدن 

  24 6   22 8   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30



 (18)جدول رقم 

قسم الهندسةالمعمارٌة–الفرقة الثالثة   

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة االمتحان

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى 

او 

 شفوى

ARC3014 التصمٌم المعمارى 
 والتصمٌم الداخلى

6 
2 

2 40 120 
30 

40 
20 

6 6 
2 

2 40 120 
30 

40 
20 

6 500 

ARC3015  التصمٌمات

 (2)التنفٌذٌة

4 2 30 90 30 4 4 2 30 90 30 4 300 

HUM3117  التخطٌط االقلٌمى

 وتخطٌط المدن

2 2 70 30 --- 3 --- --- --- --- --- --- 100 

ARC3116 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 --- 4 (3)نظرٌات العمارة 

ARC30xx 150 3 --- 25 50 2 2 3 --- 25 50 2 2 (1)مقرر اختٌارى 

CES3045 (2)هندسة انشائٌة 
 الخرسانة المسلحة-أ

 انشاءات معدنٌة-ب

1 1 50 25 --- 2 1 1 50 25 --- 3 150 

ARC3222  التخطٌط العمرانى

 واإلسكان

--- --- --- --- --- --- 2 2 70 30 --- 3 100 

ARC3223  الكمٌات

 والمواصفات

--- --- --- --- --- --- 2 2 50 25 25 2 100 

  21 9   19 11   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30



(19)جدول رقم   

قسم الهندسةالمعمارٌة–الفرقة الرابعة   

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة االمتحان

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

ARC4124 300 --- --- --- --- --- --- 4 60 180 60 4 8 (2)تصمٌم معمارى 

ARC4125 200 --- --- --- --- --- --- 3 40 120 40 2 6 (3)التصمٌمات التنفٌذٌة 

ARC4126 50 --- --- --- --- --- --- 2 --- 15 35 --- 2 البحوث ووضع البرامج 

ARC4127 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 --- 4 نظرٌات العمارة والنقد 

ARC41xx 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 (2)مقرر اختٌارى 

ARC4228 450 --- 180 270 --- 4 14 --- --- --- --- --- --- مشروع التخرج 

HUM4227  القوانٌن والتشرٌعات

 المعمارٌة والتخطٌطٌة

--- --- --- --- --- --- 2 --- 35 15 --- 2 50 

HUM4229 50 2 --- 15 35 --- 2 --- --- --- --- --- --- الممارسة المهنٌة 

ARC42xx 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (3)مقرر اختٌارى 

ARC42xx 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (4)مقرر اختٌارى 

  22 8   22 8   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30



ARC30xx  (1)مقرر اختٌارى 

ARC3017 مناهج االرتقاء والحفاظ 

ARC3018 إعادة تاهٌل المبانً ذات القٌمة 

ARC3019 تكنولوجٌا البناء ونظم االنشاء 

ARC3020 الحاسبات االلٌة فً العمارة 

ARC3021  بٌنىتصمٌم وتخطٌط 

ARC4xxx  (4، 3، 2)مقرر اختٌارى 

ARC4x29 تنسٌق المواقع 

ARC4x30 الفنون المعاصرة 

ARC4x31 الحفاظ على العمران 

ARC4x32 العمارة والبٌئة 

ARC4x33 دراسات تحلٌل 

ARC4x34 إدارة مشروعات البناء 

ARC4x35 تكنولوجٌا البناء والتشٌٌد 

ARC4x36 تصمٌم المجتمعات الرٌفٌة 

  

 من المقررات االختٌارٌة 4،  3،  2ٌتم اختٌار مقرر اختٌارى 

  

:لقسم الهندسة المعمارٌة   االختٌارٌةالمقررات     



 قسم الهندسة المدنٌة

 (20)جدول رقم 

قسم الهندسةالمدنٌة–الفرقة األولى   
  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة ا

 لعظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االم

 تحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة االم

 تحان
اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى ا

و شفو

 ى

CES1001 275 3 --- 40 85 2 3 3 --- 50 100 2 4 (1)تحلٌل انشاءات 

CES1002 300 3 30 30 90 3 3 3 30 30 90 2 4 مساحة مستوٌة 

CES1103 خواص واختبار المو

 (1)اد

4 2 90 30 30 3 --- --- --- --- --- --- 150 

PHM1008 2)رٌاضٌات هندسٌة

) 

4 2 100 50 --- 3 4 2 100 50   3 300 

ARC1137 100 --- --- --- --- --- --- 3 --- 30 70 2 2 االنشاء المعمارى 

HUM1103 50 --- --- --- --- --- --- 2 --- 10 40 --- 2 المهندس والبٌئة 

CES1204 150 4 --- 60 90 4 2 --- --- --- --- --- --- رسم مدنى 

EPM1231 
MEP1217 

هندسة التركٌبات وا

لمعدات الكهرومٌكان

 ٌكٌة

--- --- --- --- --- --- 3 1 70 30 --- 3 100 

CES1205 75 2 --- 25 50 1 2 --- --- --- --- --- --- جٌولوجٌا هندسٌة 

  20 10   17 13   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30



 (21)جدول رقم 

 قسم الهندسة المدنٌة –الفرقة الثانٌة 

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة االمتحان

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى 

او 

 شفوى

CES2006 250 3   40 85 2 3 3 --- 40 85 2 3 (2)تحلٌل انشاءات 

CES2007  تصمٌم منشات

 (1)خرسانٌة مسلحة

3 2 85 40 --- 4 3 2 75 25 25 4 250 

CES2108  خواص واختٌار

 (2)المواد

4 3 100 40 35 4 --- --- --- --- --- --- 175 

CES2109 125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 مٌكانٌكا الموانع 

CES2110 125 --- --- --- --- --- --- 3   40 85 2 3 هٌدرولوجٌا 

HUM2110 75 --- --- --- --- --- --- 2   25 50 1 2 إحصاء تطبٌقى 

CES2211 175 4 35 40 100 3 4 --- --- --- --- --- --- مساحة طبوغرافٌة 

HUM2213 100 3   30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- اقتصاد هندسى 

CES2212 125 3 25 25 75 2 3 --- --- --- --- --- --- (1)مٌكانٌكا التربة 

CES2213  هندسة الرى

 والصرف

--- --- --- --- --- --- 2 2 70 30 --- 3 100 

  18 12   17 13   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30



 (22)جدول رقم 

قسم الهندسةالمدنٌة–الفرقة الثالثة   

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان
اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى 

او 

 شفوى

CES3114 175 --- --- --- --- --- --- 4 --- 50 125 3 4 نظرٌة انشاءات 

CES3015  تصمٌم منشات

 (2)خرسانٌة مسلحة

3 2 85 40 --- 4 3 2 75 25 25 4 250 

CES3016  تصمٌم منشات

 معدنٌة

2 2 70 30 --- 3 3 2 75 25 25 4 225 

CES3117 125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 (2)مٌكانٌكا التربة 

CES3118  هندسة النقل

 والمرور

2 2 60 20 20 3 --- --- --- --- --- --- 100 

CES3119 175 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 125 4 3 هٌدرولٌكا 

HUM3219  إدارة المشروعات

 والتشٌٌد

--- --- --- --- --- --- 3 2 85 40 --- 3 125 

CES3220 125 3 --- 40 85 2 3 --- --- --- --- --- --- (1)هندسة االساسات 

CES3221  تصمٌم اعمال

 (1)الرى

--- --- --- --- --- --- 4 4 150 50 --- 4 200 

  17 15   16 12   

 1500 اجمالى الدرجات 28 32



 (23)جدول رقم 

قسم الهندسةالمدنٌة–الفرقةالرابعة   

  
  

 كود المقرر

  
  

 اسم المقرر

   الفصل الثانى الفصل األول
  

النهاٌة 

 العظمى

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

 االمتحان

   الدرجات الساعات األسبوعٌة
مدة 

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة االمتحان

 سنة

عملى او 

 شفوى

اعمال  تحرٌرى تمرٌن محاضرة

 سنة

عملى 

او 

 شفوى

CES4122  تصمٌم منشات

 (3)خرسانٌة مسلحة

4 2 100 25 25 4 --- --- --- --- --- --- 150 

CES4123 125 --- --- --- --- --- --- 3 --- 40 85 2 3 هندسة صحٌة 

CES4124  تصمٌم اعمال

 (2)الرى

3 3 100 40 10 4 --- --- --- --- --- --- 150 

CES4125 125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 هندسة الطرق 

CES4126 125 --- --- --- --- --- --- 3 25 25 75 2 3 (2)هندسة االساسات 

CES4227  تحلٌل انشاءات

 بالحاسب

--- --- --- --- --- --- 2 2 60 20 20 3 100 

CES4228 125 3 25 25 75 2 3 --- --- --- --- --- --- كبارى معدنٌة 

HUM4226 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- كمٌات ومواصفات 

CES4229 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- هندسة السكة الحدٌد 

CES423x 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (1)مقرر اختٌارى 

CES423x 100 3 --- 30 70 2 2 --- --- --- --- --- --- (2)مقرر اختٌارى 

CES4040 200 --- 50 50 50 4 1 --- --- 50 --- 2 1 مشروع 

  17 13   14 16   

 1500 اجمالى الدرجات 30 30

 ٌوزع الطلبة على المشارٌع التً ٌحددها مجلس قسم الهندسة المدنٌة



:المدنٌة لقسم الهندسة  المقررات االختٌارٌة    

 (1)مقرر اختٌارى 

 اسم المقرر الدراسى  الكودىالرقم       

CES4230  هندسة المطارات 

CES4231  نظم إدارة وتشؽٌل المرور 

CES4232  االستشعار عن بعد وتطبٌقاته 

CES4233  شبكات المٌاه والصرؾ الصحى 

CES4234  جٌودٌسٌا ومساحة باالقمار الصناعٌة 

  

 (2)مقرر اختٌارى 

 اسم المقرر الدراسى  الرقم الكودى     

CES4235  تحسٌن التربة 

CES4236  موضوعات خاصة فً تصمٌم الخرسانة المسلحة 

CES4237  التفتٌش وضبط الجودة 

CES4238  هندسة الزالزل 

CES4239  التصمٌمات اللدن للمنشات المعدنٌة 


