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 رؤية ورسالة المعهد العالي للهندسة بالمنيا األول:الباب 

العلمية،  واألقسامالمعهد، والتخصصات التى يطرحها المعهد،  إنشاء وأهدافرؤية ورسالة  هذا البابوضح ي
 .أنواعهاالطالبية بكافة  لألنشطةمعهد التى يوفرها ال واإلمكانياتتنفيذ العملية التعليمية  وأسلوب

 
 : تعريف بالمعهد والرؤية والرسالة1مادة 

  :رؤية المعهد
يتطلع المعهد العالى للهندسة نحو تطوير وتنمية المجتمع المحلى من خالل تقديم التعليم المناسب الى قادة 

 لة لسوق العمل المحلى واالقليمى والدولى.المستقبل فى المجاالت الهندسية المختلفة واعداد الكوادر الفنية المؤه
 :رسالة المعهد

المستقبلية التى  يعمل المعهد الهندسة على تقديم برامج تعليمية متقدمة تتميز بالجودة العالية، وتهتم بالمتغيرات
ة فى تواجه المهندسين، ويسعى المعهد الى تعزيز الممارسة المهنية فى المجاالت الهندسية المختلفة والمساهم

 األجيالواالبتكار المعرفى ونقل المعارف الهندسية الى  اإلبداعتامين احتياجات المجتمع، وذلك من خالل 
الصاعدة عبر التعليم والبحث العلمى وعبر الشراكة مع المؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية لخدمة محافظة 

 لمحافظات المجاورة بصفة عامة.المنيا بصفة خاصة ودفع عجلة التطور الحضارى بجميع مناطق ا
 :اهداف المعهد

المعرفة العلمية والتقنية والتفكير العلمى الالزم للعمل الهندسى بعد  أساسياتحصول الطالب على  -1
 الحصول على درجة البكالوريوس.

مكانيةحصول الطالب على القدرة على تطبيق المعارف والتحليالت الهندسية  -2 تصميم المشاريع وحل  وا 
 كل الهندسية.المشا

قدرة الطالب على االتصال بالتقنيات والمعلومات الهندسية الحديثة بما يؤهلهم للدخول الى المجال  -3
 المهنى.

 الطالب اعداداً مناسباً للدراسات العليا والبحث العلمى فى العلوم الهندسية بتخصصاتها المختلفة. إعداد -4
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 العلمية األقسام: 2مادة 
 العلمية االتية: ساماألقيتكون المعهد من 

 . قسم الهندسة المدنية3 . قسم العلوم األساسية1
 . قسم الهندسة الكهربية4 . قسم الهندسة المعمارية2
 

جراءالعلمية للمعهد بتدريس المقررات  األقساميقوم كل قسم من  التى تقع فى مجال تخصصه،  األبحاث وا 
 ريس المقررات البيئية ان وجدت.التى تقوم بتد األقسامالمعهد  إدارةويحدد مجلس 

 اإلنسانياتالعلمية بالمعهد، ومقررات  األقسامعلى ان يتم تدريس المقررات الهندسية التى تقع خارج نطاق 
هيئة تدريس متخصصون من خارج المعهد من الجامعات  أعضاءوالعلوم االجتماعية والثقافة العامة من 

 رف بها.والمعاهد العليا والمراكز البحثية المعت
والعلوم  باإلنسانياتعلى المقررات العامة الخاصة  اإلشراففى  أكثر أوالمعهد الى قسم  إدارةمجلس  ويعهد

 االجتماعية والثقافة العامة.
 يمنحها المعهد التيالدرجات العلمية  :3مادة 

 :اآلتيةيمنح المعهد درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا فى الفروع 
 المعماريةالهندسة  -1
 الهندسة المدنية -2
 الهندسة الكهربية -3

 شعبة اإللكترونيات واالتصاالت -أ
 شعبة القوى والطاقة المتجددة -ب

 المعهد أهداف: 4مادة 
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 مهيأة ومدربة وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، ليضطلعوا  كوادر إعداد
 التخصصات التى يطرحها المعهد،  بالمسئوليات الهندسية والتكنولوجية فى مجاالت

 والخدمية، وتقديم  واإلنتاجيةفى رفع الكفاءة المهنية للعاملين فى كافة القطاعات الصناعية  اإلسهام
 العون لها والتصدى للمشكالت التى تواجهها.

 ى تكوين جيل من المهنيين المقتدرين والباحثين الفنيين المؤهلين للتعرف على التخصصات الحيوية الت
 منها. اإلفادةيتطلع مجتمعنا الى اللحاق بالركب العالمى فى 

  وتكنولوجيا متطورة وما يؤدى فى الوحدات  أبحاثبناء جسور تربط بين ما يجرى فى العالم المتقدم من
 ذات الطابع الصناعى واالنتاجى والخدمى.

  حياة وتقديم، سلوبكأتنمية الشعور بالمواطنة والوالء للجهد البشرى واحترام الوقت والعمل 
  قامةتنفيذ مشروعات بحثية وتقديم استشارات مهنية وعقد لقاءات فكرية  إثراءفى  إسهامابرامج تدريبية  وا 

 .األداءالمعرفة وتطوير 
 : الخدمات التى يقدمها المعهد5مادة 
  مح بتنمية والتعلم الحديثة تس التعليم وأساليبتدريس يعتمد على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية

 وتؤهلهم لمتطلبات سوق العمل. الخريجينمهارات 
  وضع نظام للتقويم الذاتى يطبق معايير الجودة ويشرك الطالب وهيئة التدريس والمجتمع المدنى فى

 المراقبة وتقديم الحلول،
  ،تصميم وتخطيط وتنفيذ دورات تدريبية علمية ومهنية وملتقيات فكرية عامة وتخصصية 
  البحوث وتقديم االستشارات فى تطبيقات الهندسة والتكنولوجيا فى  إلجراء إلمكانياتاتوفير كافة

 والخدمية. واإلنتاجيةالمشروعات الصناعية 
 المعهد اتإمكاني: 6مادة 

الالزمة لتقديم رعاية طالبية ثقافية واجتماعية وصحية متكاملة تسمح بتنمية شخصية  اإلمكانياتتوفر كافة 
 وتجهيز ما يلى: إنشاءصبح عضوا فاعال فى المجتمع، ولتوفير هذه الرعاية يتم لي وتأهيلهالطالب 
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: تضم مجموعة من الكتب والمراجع والدوريات العلمية فى مختلف المجاالت مكتبة علمية -1
 التى تهم المعهد وتثرى النشاط العلمى والبحثى بداخله. األجنبيةباللغة العربية واللغات  والموضوعات

: يتم االشتراك فى المكتبة الرقمية لتوفير المراجع والكتب والدوريات فى كافة المجاالت مكتبة رقمية -2
تاحتهاالمتعلقة بتخصصات المعهد،   للطالب وهيئة التدريسي ومعاونيهم، وا 

الوسائل التعليمية والتكنولوجية الالزمة لتنفيذ العملية  بأحدث: تجهز القاعات الدراسية قاعات الدراسة -3
 والمساعدة على التعلم، التعليمية

الى قاعة  باإلضافة: يضم شبكات ووحدات حاسب شخصى وعارض بيانات مركز الحاسب االلى -4
 الوسائط المتعددة وشبكة السلكية لالتصال السريع بالشبكة العنكبوتية )االنترنت(

برات، تضم كافة الندوات العلمية والملتقيات الفكرية لتبادل الراى والخ إلقامة: األغراضقاعة متعددة  -5
 الفنية، األنشطةالتجهيزات المسرحية الالزمة لتقديم 

تضم عددا من المالعب التى تتيح للدارسين ممارسة الرياضة المفضلة لدى كل  :المالعب الرياضية -6
 منهم.
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 القواعد المنظمة للمعهد الثاني: الباب

، وعالقتها بقطاع األكاديميةوالقيادات  للمعهد، واختصاصات المجالس يحتوى هذا الباب شكل الهيكل االدارى 
 .العاليالتعليم بوزارة التعليم 

 اإلدارة: تشكيل مجلس 7مادة 
وطبقا للقانون لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك على  العالييتشكل مجلس إدارة المعهد بقرار من وزير التعليم 

 : اآلتيالنحو 
  .عميد المعهد   
  أو وكيلينوكيل. 
 المختلفة وبصفة  والتخصصاتكثر من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد من رؤساء األقسام ثالثة على األ

 دورية.
 .ممثل لوزارة التعليم العالي 
  المعهد.خمسة من المهتمين بشئون التعليم والمتخصصين في دراسات 
 د عمي يختار المجلس رئيسا له باالنتخاب من بين أعضائه وفي حالة إسناد رئاسة المجلس إلى غير

 عميد المعهد أعمال أمانة سر المجلس ويصدر قرار من وزير التعليم بتعيين الرئيس. يتولى المعهد
  للمجلس يكون الوكيل أمينا لسر المجلس وفي حالة عدم وجود وكيل  العميد رئيسافي حالة تعيين

 أمانة المجلس. يتولىللمعهد يختار مجلس اإلدارة سنويا من بين أعضائه من 
 إدارة المعهد بالنظر فى االمور التالية:يختص مجلس 

رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى المعهد، والتنسيق بين الخطط الدراسية لألقسام  -1
 المختلفة، ومتابعة تنفيذ العملية التعليمية،

ى وضع خطة لدعم المعامل والتجهيزات والمكتبة وخطط اإلحالل والتجديد فى المعهد واإلشراف عل -2
 تنفيذها،

 اعتماد برامج استكمال أعضاء هيئة التدريس فى المعهد، -3
 بما يتفق مع نظام الدراسة بالمعهد، العالي التعليمتحديد مواعيد االمتحان وذلك بعد موافقة وزارة  -4
 اقتراح منح الدرجات العلمية والشهادات من المعهد، -5
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 اعتماد نتائج أعمال اللجان التخصصية بالمعهد، -6
 لتى يحيلها وزير التعليم العالى أو رئيس قطاع التعليم بالوزارة الى المجلس.المسائل ا -7
 المسائل االخرى التى يرى العميد عرضها على المجلس طبقا للقوانين. -8

ويجوز ان يشكل مجلس إدارة المعهد من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين 
الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته وعلى األخص اللجان اآلتية: لجنة لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث 

شئون التعليم والطالب، لجنة البحوث والتطوير، لجنة المعامل واألجهزة العلمية، لجنة المكتبات، وغيرها من 
 اللجان، وينص فى قرار التشكيل كل لجنة على اختصاصاتها

 : عميد المعهد8مادة 
المتخصصين فى احد فروع الهندسة  األساتذةد بقرار من وزير التعليم العالى من بين يكون تعيين عميد المع

 والتكنولوجيا.
 : اختصاصات عميد المعهد9مادة 

 األنشطةعن شئون التعليم وسائر نواحى  دارةيقدم عميد المعهد، فى نهاية كل عام دراسى، تقريرا الى مجلس اإل
 واقتراحات النهوض بها. فى المعهد وتقييمها ومراجعتها األخرى 
 المعهد أمين: 10مادة 
، ويشترط ان يكون له خبرة مناسبة بشئون التعليم العالى. ويتولى دارةالمعهد بقرار من مجلس اإل أمينيعين 
 والمالية فى المعهد ويتبع عميد المعهد مباشرة. اإلدارية األعمالعلى  اإلشرافالمعهد  أمين
 : وكيل المعهد11مادة 
الوكالء  أقدمللمعهد بناء على ترشيح العميد، وذلك بقرار من وزير التعليم العالى ويقوم  أكثر أويين وكيل يتم تع

 المعهد عند غياب العميد. أموربتصريف 
 : اختصاصات وكيل المعهد12مادة 

الطالب يختص وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب بشئون الدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس وبشئون 
 .دارةالثقافية والرياضية واالجتماعية ويقوم بتقديم تقارير دورية للعميد لعرضها على مجلس اإل
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 الباب الثالث: شئون التعليم والدراسة

وتوضح شروط القبول ومتطلبات التخرج، وكافة القواعد  القواعد المنظمة لشئون الدراسة، يحتوى هذا الفصل على
 االمتحان.المنظمة لشئون الدراسة و 

 : ترشيح الطالب13مادة 
عن طريق مكتب تنسيق القبول ما لم يصدر قرار من وزير التعليم العالى بغير  يكون ترشيح الطالب للمعهد

 ذلك.
 : شروط القبول14مادة 

يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية )القسم العلمى/ رياضيات( او ما يعادلها وفقا 
 عد والشروط التى تضعها المجالس العليا للتعليم العالى ويقرها الوزير المختص بالتعلم العالى.للقوا 

 : مدة الدراسة بالمعهد15مادة 
ة تبدأ بسنة اعدادية عامة لجميع الطالب ويكون التخصصى بعد ذلك يخمس سنوات دراسمدة الدراسة بالمعهد 

 من هذه الالئحة. السابعسة المبينة فى الباب الدرا مقرراتطبقا لما هو وارد فى جداول خطة و 
 توزيع الطالب على األقسام والشعب :16مادة 

 .دارةيتم توزيع طالب المعهد على التخصصات المختلفة طبقا للقواعد التى يقرها مجلس اإل
 اإلعفاء من المقررات واالمتحانات: 17مادة 

ثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية  اإذيجوز ان يعفى الطالب من حضور بعض مقررات الدراسة 
امتحانات النقل فى بعض هذه المقررات  أداءيعفى الطالب من  أنجامعية او معهد علمى معترف بها كما يجوز 

بقرار من  اإلعفاءامتحانات تعادلها فى جامعة او معهد علمى معترف بها ويكون  بنجاح أدىثبت انه قد  إذا
 من قانون تنظيم الجامعات. 36هد العليا والمادة امن قواعد عمل المعوذلك ض عميد المعهد

 التدريب العملي :18مادة 
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 3خالل فترة الدراسة لمدة ال تقل عن  األقليؤدى الطالب تدريبا عمليا خالل العطالت الصيفية مرتين على 
التى تالئم طبيعة عملها المؤسسات او الجهات  إحدىيكون التدريب فى  أنفى المرة الواحدة على  أسابيع

 هيئة تدريس المعهد. أعضاء إشرافتخص الطالب وذلك تحت 
 االمتحانات: 19مادة 

تعقد امتحانات النقل والبكالوريوس فى نهاية كل فصل دراسى فيما درسه الطالب من مقررات فى فرقته ومقررات 
 التخلف من السنوات السابقة.

 %25لب من االمتحان فى المقررات التى تتجاوز نسبة غيابه فيها ويصدر مجلس المعهد قرارًا بحرمان الطا
 من مجموع المحاضرات والدروس التطبيقية والعملية ما لم يقدم الطالب عذرا يقبله مجلس المعهد.

 مشروع التخرج: 20مادة 
لطالبه  مشروع التخرج فى الموضوعات التى يحددها مجلس كل قسم علمى بإعداديقوم طلبة الفرقة النهائية 

بعد االمتحان التحريرى  إضافية أسابيع 4وتخصص له مدة زمنية كافية حسب كل تخصص على اال تقل عن 
هيئة التدريس المتخصصين والخبراء فى تخصص الطالب  أعضاءويتم مناقشة المشروع عن طريق لجنة من 

دسة بالجامعات المصرية من اللجنة على االقل عضو بهيئة تدريس احد كليات الهن أعضاءعلى ان يكون احد 
 خارج المعهد.

  النجاح والنقل للفرق األعلى: 21مادة 
  السنة  وأعمالكل مقرر عن طريق مجموع درجات امتحانات التحريرى والعملى والشفوى درجة تحتسب

ما  إذايعتبر الطالب ناجحا فى المقرر  أنطبقا لتوزيع درجات كل مقرر المبين بالئحة المقررات على 
من الدرجة النهائية ويحتسب الطالب غائبا فى المقرر اذا  األقلعلى  %50وزت درجته ما يعادل تجا

 غاب عن االمتحان التحريرى.
  جميع مقررات فرقته  فيما نجح  إذايحتسب الطالب ناجحا 
  و فرقة كان راسبا فيما ال يزيد عن مقررين من مقررات فرقته ا إذاينقل الطالب الى الفرقة التالية لفرقته

  أدني
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 من  إضافيينمقررين السابقة يسمح للطالب الراسب فى فى الفقرة  إليهماالمقررين المشار  إلى باإلضافة
 بالنقل للفرقة التالية. أدنىمن فرق  أومن فرقته  سواءوالعلوم االجتماعية  اإلنسانياتمقررات 

 ررات مع طالب الفرقة التى يؤدى الطالب المنقول بمقررات تخلف االمتحان فيما رسب فيه من مق
يكون رسوبه فى المرة  أنتدرس تلك المقررات ويعتبر تقديره " مقبول" فى حالة نجاحه فى ما عدا 
 السابقة بسبب غيابه بعذر مقبول وفى هذه الحالة يحسب له التقدير الفعلى.

  ا ال يزيد عن مقررين من لطلبة الفرقة الرابعة الراسبين فيم أكتوبرتعقد امتحانات الدور الثانى فى شهر
 واالجتماعية الراسبين فيها. اإلنسانيةالى كل المقررات  باإلضافة األدنىمقررات فرقتهم او الفرق 

 العام  فيالمشروع  إعادةدور ثانى فى مادة مشروع التخرج ويجب على الطالب  ال تعقد امتحانات
 .التالي

 حساب المجموع والتقدير :22مادة 
الفرقة المقيد بها  مقرراتالمجموع العام لدرجات  األدنىفرقته والفرق  مقرراتاجتاز كل  يحسب للطالب الذى
 المجموع حساب التقدير العام له.ذلك  أساسالطالب ويتم على 

 للطالب  يشترط للحصول على درجة البكالوريوس النجاح فى جميع المقررات ويحسب المجموع التراكمى
 بجمع درجات النجاح لكل مقرر.

 اآلتيةالتقديرات  بأحدقدر نجاح الطالب فى المقررات ي: 
o  :من مجموع الدرجات فأكثر %85ممتاز 
o  من مجموع الدرجات فأكثر %85اقل من  إلى %75جيد جدا: من 
o  من مجموع الدرجات فأكثر %75اقل من  إلى %65جيد: من 
o  من مجموع الدرجات فأكثر %65اقل من  إلى %50مقبول: من 
o  من مجموع الدرجات فأكثر %50اقل من  ىإل %30ضعيف: من 
o  من مجموع الدرجات %30ضعيف جدا: اقل من 
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  فانه ينقل للفرقة التالية بتقدير فرقته طبقا  األدنىفى حالة نجاح الطالب فى كافة مقررات فرقته والفرق
 لنفس النسب المذكورة سابقا بحساب مجموع درجات مقررات الفرقة.

  تخلففرقة التالية بمواد تخلفات فان تقدير الفرقة بحسب ال إلىفى حالة نقل الطالب() 
  التى حصل يحسب التقدير العام للطالب فى درجة البكالوريوس بناءا على مجموعه التراكمى للدرجات

 عليها فى كل السنوات الدراسة ويتم ترتيب الطالب وفقا لهذا المجموع.
  العام  هجدا على أال يقل تقدير نهائى ممتاز او جيد ما كان تقديره ال إذايتم منح الطالب مرتبة الشرف

ى امتحان ا ال يكون قد رسب فى أعن جيد جدا كم اإلعداديةفرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة  أي في
 .اإلعداديةتقدم له عدا امتحانات مقررات الفرقة 

 المصروفات الدراسية :23مادة 
ادرة بقرار من وزير التعليم العالى ال يعتبر الطالب المستجد الص واإلضافيةيسدد الطالب المصروفات الدراسية 

كان مسددا للرسوم المقررة، وال تعار للطالب كتب او تستخرج اشتراكات فى وسائل  إذا إالمقيدا بالمعهد 
 بعد سداد الرسوم المستحقة إالشهادات وال تعلن نتائج امتحاناتهم  أيةتعطى لهم  أويخلى طرفهم  أواالنتقاالت 

المعتقلين  أوعليهم وال تحصل الرسوم مقابل الخدمات الخاصة من الطالب الذين يؤدون الخدمة العسكرية 
 الدراسية لحين عودتهم وانتظامهم فى الدراسة. أماكنهموالمسجونين وتحفظ 

 : المنح الدراسية24مادة 
 اإلعفاءفات، ويكون من المصرو  اإلعفاءمن جملة الطالب لحاالت  %5المعهد نسبة ال تقل عن  يخصص

فى االعتبار الطالب المتفوقين وحاالت الكوارث والحاالت  أخذا دارةطبقا للقواعد التى يضعها مجلس اإل
 االجتماعية.
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 العلمية/ التخصصات الرئيسية األقسامالباب الرابع: 

 : اختصاصات األقسام العلمية25مادة 
يتم تدريس  أنضمن اختصاصاتها طبقا لالئحة، وعلى العلمية بتدريس المقررات التى تقع  األقسامتختص 

هيئة  أعضاءوالعلوم االجتماعية من  اإلنسانياتومقررات  األقسامالمقررات الهندسية التى تقع خارج نطاق هذه 
 تدريس متخصصين من خارج المعهد من الجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المعترف بها.

 لتخصصات الفرعية وتدريس المقررات في المجاالت التالية:تختص األقسام العلية با
 Basic Sciences      األساسية العلوم

 فيزياء 2-    رياضة، 1-
 العلوم الهندسية العامة. -5  .كيمياء 4-    ميكانيكا، 3-

 
 Structure Engineering    المدنية الهندسة

 الخرسانية المنشآت تصميم 2-   المنشآت، تحليل1-
 الجودة وضبط المواد ومقاومة واختبار خواص 4-  المعدنية.  المنشآت تصميم 3-
دارة التشييد هندسة 6-  وأساسات جيوتقنية هندسة 5-  المشروعات وا 
دارة المائية الموارد هندسة 7-  المساحة 8- المياه وا 
 النقل هندسة 10-    البيئية الهندسة 9-

 المشروع 12-    الشواطئ هندسة 11-
 

 Architectural Engineering    المعمارية  هندسةال
 عمارة ونظريات تاريخ 2-   أساسية للعمارة مهارات 1-
 بناء علوم 4-     بناء تكنولوجيا 3-
 معماري  تصميم 5-
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 تنفيذ ومستندات معمارية تشريعات 7-  مواقع وتنسيق عمراني وتصميم تخطيط 6-
 المشروع 9-   وعمراني معماري  تراث 8-

 Electrical Engineering     الكهربية هندسةال
 العالي الجهد هندسة 2-   الكهربية الهندسة أساسيات 1-
 الكهربية القوى  نظم في التحكم 4-    الكهربية اآلالت 3-
 والوقاية القطع هندسة 6-    القوى  إلكترونيات 5-
 الكهربية القوى  نظم 8-   الكهربية الطاقة استخدامات 7-
    إلكترونية هندسة 10-   اإللكترونية والقياسات ئرالدوا 9-

 وتطبيقاتها الدقيقة والمتحكمات المشغالت 12-    المتكاملة الدوائر 11-
    الكهربية االتصاالت 14-   كهرومغناطيسية تموجات 13-
 الحاسبات تنظيم 16-    اإلشارات معالجة 15-
 الحاسبات شبكات 18-    الحاسب برمجيات 17-
 النظم هندسة 20-   وتطبيقاتها البيانات قواعد 19-
 وتطبيقاته الصناعي الذكاء 22-     اآللي التحكم 21-
 المشروع 23-
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 الدراسة برامج تصميم :الخامس الباب

 للهندسة معهد أي ويستطيع والتميز، كافية للتنوع فرصة هناك يكون  بحيث الدراسية، البرامج تصميم تم
 العالي وزارة التعليم موافقة على حصل التي للتخصصات كاملة دراسية الئحة ل علىيحص أن والتكنولوجيا

 .طرحها على
 

 المقررات تكويد: 26مادة 

 
 المقرر: كود (Department Code) المقرر يطرح الذي التخصص / القسم كود يمثل. 
 لمستا( :وىLevel )4 على 0 ويكون  للمقرر المناسب المستوى  ويمثل 
 التخصصي المجموعة يمثل :يقالدق التخصص( ةSpecialization Group )داخل القسم، للمقررات 
 المسلسل( :Serial )ونفس  التخصصية المجموعة نفس في القسم داخل للمقررات مسلسل ويمثل

 .المستوى 
  واالجتماعية والعلوم العامة ويتم ندب آالت مناسبة لتدريس تلك المقررات االنسانيةال يوجد قسم للعلوم 

 لو لم يوجد بالمعهد من يقوم بذلك.
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 Dept. Code Department / Specialty رمز المقرر القسم / التخصص
 BAS Department of Basic Sciences أسس األساسية العلوم قسم
 :المدنية الهندسة قسم

 تخصص اإلنشاءات
 تخصص األشغال العامة

 
 مدن
 مدش

 
CIS 
CIW 

Department of Structure Engineering 

 ARC Department of Architectural Engineering عمر المعمارية الهندسة قسم
 :الكهربية الهندسة قسم

 التخصص العام
 تخصص هندسة القوى 

 تخصص هندسة االتصاالت
 تخصص هندسة الحاسبات

 
 هكه
 هكق
 هكت
 هكح

 
ELE 
EPE 
ECE 
CSE 

Department of Electrical Power 
Engineering 
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 البكالوريوس درجة على الحصول متطلبات :السادس لبابا

 يطرحها التي التخصصات في الهندسة في درجة البكالوريوس على الحصول متطلبات على الباب هذا يحتوى 
  الهندسة والتكنولوجيا. معهد
 التعليم جودة لضمان يةالقوم الهيئة اعتمدتها الهندسة والتي لدراسة القياسية األكاديمية بالمعايير االلتزام تم وقد

بقطاع الدراسات الهندسية والتكنولوجية  البكالوريوسواإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة  واالعتماد،
 المحددة. وبالنسب المختلفة الموضوعات على الدراسة متطلبات والصناعية والتي توزع

 مجموعات علىمتطلبات التخرج موزعة : 27مادة 
موزعة بالشكل  ساعة اتصال 267اسية بإجمالي عدد فصول در  10 علىمقرراً موزعين  62الب عدد يدرس الط

 التالي
  دارة األعمال وتهدف  مقرراتمتطلبات الثقافة العامة: وتشمل بناء  إلىالعلوم اإلنشائية واالجتماعية وا 

 المجتمع والهوية والمواطنة.ريجين الثقافية وتنمية مهاراته الشخصية واإلدراك العام لقضايا خشخصية ال
 من متطلبات الدرجة. %10ساعة وتمثل  35مقرر بعد ساعات اتصال اجمالية  11عدد  علىوتحتوي 

  متطلبات المعهد: وتشمل مقررات الرياضيات والعلوم األساسية ومبادئ الهندسة والثقافة الهندسية والعلوم
 72مقرر بعدد ساعات اتصال  18دد الهندسية األساسية حول كافة التخصصات وتحتوي علي ع

 من متطلبات الدرجة. %24ساعة وتمثل 
  متطلبات التخصص العام: وتشمل مقررات العلوم الهندسية ومبادئ التصميم والتطبيقات في التخصص

 من متطلبات الدرجة. %40ساعة وتمثل  100مقرر بعدد ساعات اتصال  20العام وتحتوي علي عدد 
  وتشمل مقررات المهارات والعلوم الهندسية والتصميمات والتطبيقات الهندسية قالدقيمتطلبات التخصص :

 من متطلبات الدرجة. %26ساعة وتمثل  65مقرر بعدد ساعات اتصال  13التخصصية وتحتوي علي 
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 الباب السابع: مواصفات الخريج

 تهدف الدراسة بالمعهد لتأهيل خريجيه ليتحلوا بالمواصفات التالي:
 لمهارات النظرية والعملية الالزمة لممارسة العمل الهندسي وتقديم الحلول والتصاميم المناسبة التحلي با

 للوظيفة المطلوبة وفي حدود الموارد الفنية والمالية المتوفرة.
  لحل المشكالت البسيطة والمعقدةالمقدرة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والمنطق والعلوم الهندسية. 
 نتاج وفهم المخرجات الهندسية المختلفة في صورها القياسية من رسومات وأشكال ولوحات المقدرة على إ

 تصميمة وتنفيذية.
 .المقدرة على استخدام برامج الحاسب اآللي الساعدة للتحليل والتصميم في مجال تخصصه 
  كافة مجاالت العمل بما يخدمالمقدرة على تصميم المنظومات الهندسية. 
 جرائها وكذلك تحليل نتائجهاالمقدرة على تصمي  .م التجارب وا 
  يجاد الحلول لها عملهالمقدرة على تحديد المشكالت في مجال  .وا 
 المقدرة على العمل ضمن فرق متعددة االختصاصات لحل المشاكل الهندسية في مجال االختصاص. 
 فهم وتطبيق المسؤوليات المهنية واألخالقية والمقدرة على االتصال بفعالية. 
  اك الجوانب االقتصادية والمالية للمشروعات الهندسية والقدرة على العمل ضمن حدود مالية وموازنات إدر

 مخططة.
 .المقدرة على إدارة المشروعات الهندسية على مستوى الفرق الصغيرة والكبيرة 
  وعالمي( )محليالحلول الهندسية في منظور عام  أثراكتساب الثقافة الواسعة الضرورية لفهم. 
 دراك الحاجة إلى ممارسته مدى الحياة والتكيف مع متغيرات المجتمعا  .لمقدرة على التعلم الذاتي وا 
 المقدرة على استعمال الوسائل والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الضرورية لممارسة المهنة. 
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 مواصفات إضافية لخريجي قسم العمارة
  الوظيفية والجماليةالقدرة على تصميم المنشئات من وجهتي النظر 
 القدرة على استخدام الموارد البيئية والتكامل مع البيئة المحيطة 
 االستغالل األمثل لمصادر الطاقة الطبيعية وتقليل استهالك الموارد وتطبيق العمارة الخضراء 
 التكامل مع التخطيط الحضري العام ومتطلبات تنسيق الموقع 

 لمدنيةمواصفات إضافية لخريجي قسم الهندسة ا
 .القدرة على تصميم المنشئات والطرق والمباني العامة والمتخصصة 
  والمقاومة للظروف البيئية والزالزل وذات العمر الطويلالقدرة على تصميم وتنفيذ المنشئات اآلمنة 
 القدرة على تصميم المنشئات صديقة البيئة وذات االستخدام األمثل للطاقة 

 سة االتصاالتمواصفات إضافية لخريجي قسم هند
 القدرة على تصميم وتنفيذ النظم اإللكترونية المتكاملة 
  القدرة على تنفيذ النظم اإللكترونية المدمجة في نظم ومنشئات أو منتجات هندسية أخرى 
 مواكبة التطور المستمر في أساليب التصميم والتصنيع اإللكتروني 

 مواصفات إضافية لخريجي قسم هندسة الطاقة
 صميم وتنفيذ نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربيةالقدرة على ت 
 التكامل مع األنظمة الرقمية والذكية والشبكات المحوسبة 
 تصميم ودمج نظم الطاقة الجديدة والمتجددة مع النظم التقليدية 
 تصميم نظم رفع كفاءة وجودة الطاقة واستخدامها األمثل 
 اعية والمتخصصةتصميم وتنفيذ شبكات الطاقة الكهربية السكنية والصن 
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 الباب الثامن: شجرة المقررات

فيما يلي أشكال توضح ترتيب المقررات الدراسية لكل تخصص من تخصصات المعهد واعتماد المقررات على 
 بعضها البعض
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 شجرة مقررات قسم الهندسة المعمارية
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 شجرة مقررات قسم الهندسة المدنية
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 االتصاالتشجرة مقررات قسم هندسة اإللكترونيات و 
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 شجرة مقررات قسم هندسة الطاقة
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رراتللمق والموضوعي والتوزيع النوعي  الدراسة مقرراتخطة و: التاسعالباب 
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 في الهندسة المعمارية سالبكالوريو درجة 
 لمواد الدراسة الموضوعيالتقسيم 

 ساعة 270إجمالي ساعات الدراسة: 

 مقرر 62إجمالي عدد المواد: 

 درجة 7500المجموع اإلجمالي للدرجات: 

          

 أوال: العلوم االجتماعية واإلنسانية

 %8نسبة  -  550إجمالي الدرجات   20عدد الساعات  -مقررات  10عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 حقوق اإلنسان 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 5

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 6

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 7

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 8

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 9

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 10
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 ثانيا: إدارة األعمال

 %3نسبة  -  300ات إجمالي الدرج  - 14عدد الساعات  -مقررات  3عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 1

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 2

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 3

          

          

          

 ثالثا: الرياضيات والعلوم األساسية

 %12نسبة  -  900إجمالي الدرجات   - 33عدد الساعات  -مقررات  8عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

ال أعم

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4

 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5
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 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 6

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 7

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 8

          

          

          

          

 رابعا: الثقافة الهندسية

 %6نسبة  -  450إجمالي الدرجات   - 18عدد الساعات  -مقررات  4عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 1

 100   40 60 2 2 تااريخ الهندسة والتكنولوجيا 032 أسس 2

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 هكه 3

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 4

    

 

      

          

          

          

 خامسا: العلوم الهندسية األساسية

 %29نسبة  -  2150إجمالي الدرجات   - 80عدد الساعات  -مقرر  16عدد المواد: 
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 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة مىالعظ
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 الفنون  والعمارة 111 عمر 1

 150   50 100 2 3 1تاريخ ونظريات عمارة  121 عمر 2

 100   40 60 2 3 مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 3

 150   50 100 2 3 2تاريخ ونظريات عمارة  122 عمر 4

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 عمر 5

 150   50 100 2 3 1تحليل إنشائي  112 مدن 6

 150   50 100 2 3 خواص مواد 141 مدن 7

 150   50 100 2 3 خرسانة مسلحة وأساسات 222 مدن 8

 150   50 100 2 3 المساحة الهندسية 121 مدش 9

 150   50 100 2 3 3تاريخ ونظريات عمارة  223 عمر 10

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 عمر 11

 150   50 100 2 3 تاريخ ونظريات تخطيط 362 عمر 12

 150   50 100 2 3 تحكم بيئي 341 عمر 13

 100   40 60 2 3 صوتيات وإضائة 342 عمر 14

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 382 عمر 15

 471 عمر 16
عمارية ومستندات تشريعات م

 150   50 100 2 3 التنفيذ
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 سادسا: التطبيقات الهندسية والتصميم

 %38نسبة  -  2250إجمالي الدرجات   - 98عدد الساعات  -مقرر  19عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
 تمرين /

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 1إنشاء معماري  131 عمر 1

 150   50 100 4 2 1تصميم معماري  151 عمر 2

 150   50 100 2 3 2إنشاء معماري  132 عمر 3

 150   50 100 4 2 تدريب بصري ورسم حر 112 عمر 4

 150   50 100 3 2 ظل ومنظور 213 عمر 5

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات المعدنية  231 مدن 6

 150   50 100 2 3 التركيبات الصحية في المباني 232 مدش 7

 150   50 100 3 2 1تصميمات تنفيذية  331 عمر 8

 150   50 100 2 3 3إنشاء معماري  333 عمر 9

 150   50 100 4 2 2تصميم معماري  352 عمر 10

 150   50 100 2 3 2تنفيذية  تصميمات 332 عمر 11

 150   50 100 3 2 تنسيق مواقع وتصميم عمراني 361 عمر 12

 150   50 100 2 3 3تصميم معماري  453 عمر 13

 150   50 100 2 3 4تصميم معماري  454 عمر 14

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 عمر 15

 150   50 100 2 3 تطبيقات الحاسب في العمارة 411 عمر 16

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 عمر 17
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 150   50 100 2 3 إسكان 463 عمر 18

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 عمر 19

          

          

          

 سابعا: المشروع والتدريب الميداني

 %4نسبة  -  300الدرجات  إجمالي  - 10عدد الساعات  -مقرر  2عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   100   4 1 المشروع 491 عمر 1

 200 100 100   4 1 المشروع 491 عمر 2
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 لمواد الدراسة النوعيالتقسيم 
          

 أوال: متطلبات عامة لطلبة المعاهد العليا

 %6نسبة  -  400إجمالي الدرجات   - 16عدد الساعات  -مقرر  8عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 حقوق اإلنسان 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 5

 50   15 35   2 (2)مقرر ثقافي  2x2 إنس 6

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 7

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 8
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 ثانيا: متطلبات المعهد العالي للهندسة بالمنيا

 %30نسبة  -  2250إجمالي الدرجات   - 98عدد الساعات  -مقرر  24عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 يةكيمياء هندس 041 أسس 4

 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 6

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 7

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 8

 100   40 60 2 2 تااريخ الهندسة والتكنولوجيا 032 أسس 9

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 هكه 10

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 11

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 12

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 13

 100   40 60 2 3 الفنون  والعمارة 111 عمر 14

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 15

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 16

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 18
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 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 19

 100   40 60 2 3 مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 20

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 21

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 22

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 عمر 23

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات المعدنية  231 مدن 24

          

          

          

          

 ثالثا متطلبات التخصص العام

 %24نسبة  -  1750إجمالي الدرجات   - 61لساعات عدد ا -مقرر  12عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 1تاريخ ونظريات عمارة  121 عمر 1

 150   50 100 2 3 1إنشاء معماري  131 عمر 2

 150   50 100 4 2 1تصميم معماري  151 عمر 3

 150   50 100 2 3 2تاريخ ونظريات عمارة  122 عمر 4

 150   50 100 2 3 1تحليل إنشائي  112 مدن 5

 150   50 100 2 3 خواص مواد 141 مدن 6

 150   50 100 2 3 خرسانة مسلحة وأساسات 222 مدن 7
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 150   50 100 2 3 المساحة الهندسية 121 مدش 8

 150   50 100 2 3 التركيبات الصحية في المباني 232 مدش 9

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 عمر 10

 150   50 100 2 3 تاريخ ونظريات تخطيط 362 عمر 11

 150   50 100 3 2 1تصميمات تنفيذية  331 عمر 12

          

          

          

 ات التخصص الدقيقرابعا متطلب

 %40نسبة  -  3100إجمالي الدرجات   - 107عدد الساعات  -مقرر  21عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 2إنشاء معماري  132 عمر 1

 150   50 100 4 2 تدريب بصري ورسم حر 112 عمر 2

 150   50 100 3 2 ظل ومنظور 213 عمر 3

 150   50 100 2 3 3تاريخ ونظريات عمارة  223 عمر 4

 150   50 100 2 3 3إنشاء معماري  333 عمر 5

 150   50 100 2 3 تحكم بيئي 341 عمر 6

 100   40 60 2 3 صوتيات وإضائة 342 عمر 7

 150   50 100 4 2 2تصميم معماري  352 عمر 8

 150   50 100 2 3 2تصميمات تنفيذية  332 عمر 9
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 150   50 100 3 2 تنسيق مواقع وتصميم عمراني 361 عمر 10

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 382 عمر 11

 150   50 100 2 3 3تصميم معماري  453 عمر 12

 471 عمر 13
ارية ومستندات تشريعات معم

 150   50 100 2 3 التنفيذ

 150   50 100 2 3 تطبيقات الحاسب في العمارة 411 عمر 14

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 عمر 15

 100   100   4 1 المشروع 491 عمر 16

 150   50 100 2 3 4تصميم معماري  454 عمر 17

 150   50 100 2 3 إسكان 463 عمر 18

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 عمر 19

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 عمر 20

  200 100 100   4 1 المشروع 491 عمر 21
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 في الهندسة المدنية سالبكالوريو درجة 
 لمواد الدراسة الموضوعيالتقسيم 

 ساعة 267إجمالي ساعات الدراسة: 

 مقرر 62إجمالي عدد المواد: 

 درجة 7500المجموع اإلجمالي للدرجات: 

          

 أوال: العلوم االجتماعية واإلنسانية

 %8نسبة  -  550إجمالي الدرجات   20عدد الساعات  -مقررات  10عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 يتحرير

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 حقوق اإلنسان 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 5

 100   40 60   2 قيات المهنةأخال 151 إنس 6

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 7

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 8

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 9

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 10
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 ثانيا: إدارة األعمال

 %6نسبة  -  450إجمالي الدرجات   - 16عدد الساعات  -رات مقر 4عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 1

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 2

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 3

 150   50 100 2 3 إدارة مشروعات التشييد 361 مدن 4

          

          

          

 ثالثا: الرياضيات والعلوم األساسية

 %16نسبة  -  1200إجمالي الدرجات   - 43عدد الساعات  -مقررات  10عدد المواد: 

 اسم المقرر ركود المقر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4
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 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 6

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 7

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 8

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 9

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 10

          

          

          

          

 رابعا: الثقافة الهندسية

 %7نسبة  -  450إجمالي الدرجات   - 18عدد الساعات  -مقررات  4عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 فويش

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 1

 100   40 60 2 2 تااريخ الهندسة والتكنولوجيا 032 أسس 2

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 هكه 3

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 4
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 ساسيةخامسا: العلوم الهندسية األ

 %30نسبة  -  2000إجمالي الدرجات   - 75عدد الساعات  -مقرر  15عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 الفنون  والعمارة 111 عمر 1

 150   50 100 2 3 1ليل إنشائي تح 112 مدن 2

 150   50 100 2 3 ميكانيكا الجوامد 113 مدن 3

 100   40 60 2 3 جيولوجيا 151 مدن 4

 150   50 100 2 3 خواص مواد 141 مدن 5

 150   50 100 2 3 مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 6

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 مدن 7

 150   50 100 2 3 1إنشاء معماري  131 عمر 8

 150   50 100 2 3 2تحليل إنشائي  211 مدن 9

 150   50 100 2 3 المساحة الهندسية 121 مدش 10

 150   50 100 2 3 ميكانيكا التربة 251 مدن 11

 150   50 100 2 3 هيدروليكا 112 مدش 12

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 مدن 13

 100   40 60 2 3 3تحليل إنشائي  311 مدن 14

 150   50 100 2 3 ديناميكا المنشئات 411 مدن 15
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 سادسا: التطبيقات الهندسية والتصميم

 %29نسبة  -  2250إجمالي الدرجات   - 85عدد الساعات  -مقرر  17عدد المواد: 

 سم المقررا كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 4 1 رسم مدني 111 مدش 1

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات الخرسانية  221 مدن 2

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات المعدنية  231 مدن 3

 150   50 100 2 3 2تصميم المنشئات الخرسانية  321 نمد 4

 150   50 100 2 3 2تصميم المنشئات المعدنية  331 مدن 5

 150   50 100 2 3 هندسة شبكات الري 221 مدش 6

 150   50 100 2 3 1هندسة األساسات  351 مدن 7

 150   50 100 2 3 هندسة البيئة 231 مدش 8

 150   50 100 2 3 قهندسة الطر 341 مدش 9

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 مدن 10

 150   50 100 2 3 هندسة التشييد 461 مدن 11

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 مدن 12

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 مدن 13

 150   50 100 2 3 3تصميم المنشئات الخرسانية  421 مدن 14

 150   50 100 2 3 2هندسة األساسات  451 مدن 15
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 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 مدن 16

 150   50 100 2 3 (4مقرر اختياري ) 484 مدن 17

          

          

          

 سابعا: المشروع والتدريب الميداني

 %4نسبة  -  300جات إجمالي الدر  - 10عدد الساعات  -مقرر  2عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   100   4 1 المشروع 491 مدن 1

 200 100 100   4 1 المشروع 491 مدن 2
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 لمواد الدراسة النوعيالتقسيم 
          

 أوال: متطلبات عامة لطلبة المعاهد العليا

 %6نسبة  -  400إجمالي الدرجات   - 16عدد الساعات  -مقرر  8عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

ل أعما

 سنة

عملي / 

 شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 حقوق اإلنسان 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 5

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 6

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 7

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 8
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 ثانيا: متطلبات المعهد العالي للهندسة بالمنيا

 %30نسبة  -  2250إجمالي الدرجات   - 81عدد الساعات  -مقرر  20عدد المواد: 

 اسم المقرر المقرر كود #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4

 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 6

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 7

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 8

 100   40 60 2 2 تااريخ الهندسة والتكنولوجيا 032 أسس 9

 150   50 100 3 2 الحاسب اآللي مهارات 001 هكه 10

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 11

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 12

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 13

 100   40 60 2 3 الفنون  والعمارة 111 عمر 14

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 15

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 16

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 17
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 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 18

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 19

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 مدن 20

          

          

          

          

 ثالثا متطلبات التخصص العام

 %20نسبة  -  1400إجمالي الدرجات   - 50عدد الساعات  -مقرر  10عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 1تحليل إنشائي  112 مدن 1

 150   50 100 2 3 ميكانيكا الجوامد 113 مدن 2

 100   40 60 2 3 جيولوجيا 151 مدن 3

 150   50 100 4 1 رسم مدني 111 مدش 4

 150   50 100 2 3 خواص مواد 141 مدن 5

 150   50 100 2 3 1إنشاء معماري  131 عمر 6

 150   50 100 2 3 1الخرسانية  تصميم المنشئات 221 مدن 7

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 8

 150   50 100 2 3 2تحليل إنشائي  211 مدن 9

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 مدن 10
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 رابعا متطلبات التخصص الدقيق

 %44نسبة  -  3550إجمالي الدرجات   - 120عدد الساعات  -مقرر  24المواد:  عدد

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 1

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات المعدنية  231 مدن 2

 150   50 100 2 3 المساحة الهندسية 121 مدش 3

 150   50 100 2 3 ميكانيكا التربة 251 مدن 4

 150   50 100 2 3 هيدروليكا 112 مدش 5

 150   50 100 2 3 2تصميم المنشئات الخرسانية  321 مدن 6

 150   50 100 2 3 2دنية تصميم المنشئات المع 331 مدن 7

 150   50 100 2 3 إدارة مشروعات التشييد 361 مدن 8

 150   50 100 2 3 هندسة شبكات الري 221 مدش 9

 100   40 60 2 3 3تحليل إنشائي  311 مدن 10

 150   50 100 2 3 1هندسة األساسات  351 مدن 11

 150   50 100 2 3 هندسة البيئة 231 مدش 12

 150   50 100 2 3 هندسة الطرق 341 شمد 13

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 مدن 14

 150   50 100 2 3 ديناميكا المنشئات 411 مدن 15

 150   50 100 2 3 هندسة التشييد 461 مدن 16

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 مدن 17
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 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 مدن 18

 100   100   4 1 المشروع 491 مدن 19

 150   50 100 2 3 3تصميم المنشئات الخرسانية  421 مدن 20

 150   50 100 2 3 2هندسة األساسات  451 مدن 21

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 مدن 22

 150   50 100 2 3 (4مقرر اختياري ) 484 مدن 23

 200 100 100   4 1 المشروع 491 مدن 24
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 في الهندسة الكهربية )إلكترونيات واتصاالت( سالبكالوريو درجة 
 التقسيم الموضوعي لمواد الدراسة

 ساعة 267إجمالي ساعات الدراسة: 

 مقرر 62إجمالي عدد المواد: 

 درجة 7500المجموع اإلجمالي للدرجات: 

          

 ةأوال: العلوم االجتماعية واإلنساني

 %8نسبة  -  550إجمالي الدرجات   20عدد الساعات  -مقررات  10عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 نسانحقوق اإل 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 5

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 6

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 7

 50   15 35   2 (2افي )مقرر ثق 2x2 إنس 8

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 9

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 10
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 ثانيا: إدارة األعمال

 %4نسبة  -  300إجمالي الدرجات   - 16عدد الساعات  -مقررات  3عدد المواد: 

 اسم المقرر ركود المقر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 1

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 2

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 3
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 ثالثا: الرياضيات والعلوم األساسية

 %18نسبة  -  1350إجمالي الدرجات   - 48عدد الساعات  -مقررات  11عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4

 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 6

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 7

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 8

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 9

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 10

 150   50 100 2 3 5رياضيات  311 أسس 11
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 رابعا: الثقافة الهندسية

 %7نسبة  -  450إجمالي الدرجات   - 18عدد الساعات  -مقررات  4لمواد: عدد ا

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 1

 100   40 60 2 2 سة والتكنولوجياتااريخ الهند 032 أسس 2

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 هكه 3

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 4

          

          

          

          

 خامسا: العلوم الهندسية األساسية

 31نسبة  -  2300الدرجات  إجمالي  - 85عدد الساعات  -مقرر  17عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 برمجة الحاسب 121 هكح 1

 150   50 100 2 3 1دوائر كهربية  112 هكه 2

 150   50 100 2 3 كهربيةقياسات واختبارات  114 هكه 3

 100   40 60 2 3 تحويل طاقة 181 هكه 4

 150   50 100 2 3 2دوائر كهربية  113 هكه 5



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري
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 150   50 100 2 3 مواد كهربية 115 هكه 6

 150   50 100 2 3 مجاالت كهرومغناطيسية 141 هكه 7

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 هكه 8

 150   50 100 2 3 حوالت كهربيةآالت وم 241 هكق 3

 150   50 100 2 3 نبائط إلكترونية 222 هكت 10

 150   50 100 2 3 تحليل إشارات 271 هكح 11

 150   50 100 2 3 نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية 251 هكح 12

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكه 13

 150   50 100 2 3 قوى كهربية 321 هكق 14

 100   40 60 2 3 إلكترونيات القدرة 361 هكق 15

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 هكت 16

 150   50 100 2 3 معالجة اإلشارات الرقمية 471 هكت 17

          

          

          

          

 سادسا: التطبيقات الهندسية والتصميم

 %28نسبة  -  2250إجمالي الدرجات   - 75الساعات عدد  -مقرر  15عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 دوائر رقمية ومنطقية 221 هكح 1
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 150   50 100 2 3 المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها 241 هكح 2

 150   50 100 2 3 دوائر إلكترونية 221 هكت 3

 150   50 100 2 3 هندسة إلكترونيات 322 هكت 4

 150   50 100 2 3 االتصاالت الكهربية 361 هكت 5

 150   50 100 2 3 تنظيم وبنية الحاسبات 311 هكح 6

 150   50 100 2 3 شبكات حاسبات 331 هكح 7

 150   50 100 2 3 كم اآلليالتح 361 هكح 8

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكح 9

 150   50 100 2 3 تصميم الدوائر اإللمترونية المتكاملة 411 هكت 10

 150   50 100 2 3 هوائيات وانتشار مجاالت 461 هكت 11

 150   50 100 2 3 نظم االتصاالت الرقمية 462 هكت 12

 150   50 100 2 3 ت متحركةاتصاال 463 هكت 13

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 482 هكت 14

 150   50 100 2 3 (4مقرر اختياري ) 483 هكت 15
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 سابعا: المشروع والتدريب الميداني

 %4نسبة  -  300إجمالي الدرجات   - 10عدد الساعات  -مقرر  2عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   100   4 1 المشروع 491 هكت 1

 200 100 100   4 1 المشروع 491 هكت 2

          

          

          

          

  



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
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 التقسيم النوعي لمواد الدراسة
          

 أوال: متطلبات عامة لطلبة المعاهد العليا

 %6نسبة  -  400إجمالي الدرجات   - 16عدد الساعات  -مقرر  8عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة ظمىالع
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 حقوق اإلنسان 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 5

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 6

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 7

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 8

          

          

          

  



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري
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 ثانيا: متطلبات المعهد العالي للهندسة بالمنيا

 %30نسبة  -  2050إجمالي الدرجات   - 76عدد الساعات  -مقرر  19عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4

 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 6

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 7

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 8

 100   40 60 2 2 وجياتااريخ الهندسة والتكنول 032 أسس 9

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 هكه 10

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 11

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 12

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 13

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 14

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 سإن 15

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 16

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 17
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 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 18

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 هكه 19

          

          

          

          

  



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
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 ثالثا متطلبات التخصص العام

 %35نسبة  -  2650إجمالي الدرجات   - 95عدد الساعات  -مقرر  19عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 ة الحاسببرمج 121 هكح 1

 150   50 100 2 3 1دوائر كهربية  112 هكه 2

 150   50 100 2 3 قياسات واختبارات كهربية 114 هكه 3

 100   40 60 2 3 تحويل طاقة 181 هكه 4

 150   50 100 2 3 2دوائر كهربية  113 هكه 5

 150   50 100 2 3 مواد كهربية 115 هكه 6

 150   50 100 2 3 ت كهرومغناطيسيةمجاال 141 هكه 7

 150   50 100 2 3 آالت ومحوالت كهربية 241 هكق 8

 150   50 100 2 3 دوائر رقمية ومنطقية 221 هكح 9

 150   50 100 2 3 نبائط إلكترونية 222 هكت 10

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 11

 150   50 100 2 3 المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها 241 هكح 12

 150   50 100 2 3 تحليل إشارات 271 هكح 13

 150   50 100 2 3 دوائر إلكترونية 221 هكت 14

 150   50 100 2 3 نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية 251 هكح 15

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكه 16



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
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 150   50 100 2 3 قوى كهربية 321 هكق 17

 100   40 60 2 3 إلكترونيات القدرة 361 هكق 18

 150   50 100 2 3 التحكم اآللي 361 هكح 19

           

          

          

 رابعا متطلبات التخصص الدقيق

 %29نسبة  -  2400إجمالي الدرجات   - 80عدد الساعات  -مقرر  16عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 5رياضيات  311 أسس 1

 150   50 100 2 3 هندسة إلكترونيات 322 هكت 2

 150   50 100 2 3 االتصاالت الكهربية 361 هكت 3

 150   50 100 2 3 تنظيم وبنية الحاسبات 311 هكح 4

 150   50 100 2 3 شبكات حاسبات 331 هكح 5

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكح 6

 150   50 100 2 3 تصميم الدوائر اإللمترونية المتكاملة 411 هكت 7

 150   50 100 2 3 هوائيات وانتشار مجاالت 461 هكت 8

 150   50 100 2 3 نظم االتصاالت الرقمية 462 هكت 9

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 هكت 10

 100   100   4 1 المشروع 491 هكت 11
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 150   50 100 2 3 اتصاالت متحركة 463 هكت 12

 150   50 100 2 3 معالجة اإلشارات الرقمية 471 هكت 13

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 482 هكت 14

 150   50 100 2 3 (4مقرر اختياري ) 483 هكت 15

 200 100 100   4 1 المشروع 491 هكت 16
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 في الهندسة الكهربية )قوى وطاقة متجددة( سالبكالوريو درجة 
 التقسيم الموضوعي لمواد الدراسة

 ساعة 267إجمالي ساعات الدراسة: 

 مقرر 62إجمالي عدد المواد: 

 درجة 7500المجموع اإلجمالي للدرجات: 

          

 العلوم االجتماعية واإلنسانيةأوال: 

 %8نسبة  -  550إجمالي الدرجات   20عدد الساعات  -مقررات  10عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 حقوق اإلنسان 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 5

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 6

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 7

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 8

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 9

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 10



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري
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 ثانيا: إدارة األعمال

 %4نسبة  -  300إجمالي الدرجات   - 16عدد الساعات  -مقررات  3عدد المواد: 

 اسم المقرر المقرركود  #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 1

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 2

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 3

          

          

          

 ثالثا: الرياضيات والعلوم األساسية

 %16نسبة  -  1200إجمالي الدرجات   - 43عدد الساعات  -مقررات  10عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4
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 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 6

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 7

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 8

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 9

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 10

          

          

          

          

 رابعا: الثقافة الهندسية

 %7نسبة  -  450إجمالي الدرجات   - 18عدد الساعات  -مقررات  4عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 1

 100   40 60 2 2 تااريخ الهندسة والتكنولوجيا 032 أسس 2

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 كهه 3

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 4
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 خامسا: العلوم الهندسية األساسية

 %33نسبة  -  2450إجمالي الدرجات   - 90عدد الساعات  -مقرر  18عدد المواد: 

 اسم المقرر قرركود الم #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 100   40 60 2 3 برمجة الحاسب 121 هكح 1

 150   50 100 2 3 1دوائر كهربية  112 هكه 2

 150   50 100 2 3 قياسات واختبارات كهربية 114 هكه 3

 100   40 60 2 3 تحويل طاقة 181 هكه 4

 150   50 100 2 3 2دوائر كهربية  113 هكه 5

 150   50 100 2 3 مواد كهربية 115 هكه 6

 150   50 100 2 3 مجاالت كهرومغناطيسية 141 هكه 7

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 هكه 8

 150   50 100 2 3 آالت ومحوالت كهربية 241 هكق 3

 150   50 100 2 3 نبائط إلكترونية 222 كته 10

 150   50 100 2 3 تحليل إشارات 271 هكح 11

 150   50 100 2 3 نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية 251 هكح 12

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكه 13

 150   50 100 2 3 قوى كهربية 321 هكق 14

 150   50 100 2 3 أساسيات الكهروضوئية 321 هكق 15

 100   40 60 2 3 إلكترونيات القدرة 361 هكق 16
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 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 هكق 17

 150   50 100 2 3 اقتصاديات التوليد والتشغيل 434 هكق 18

          

          

          

          

 سادسا: التطبيقات الهندسية والتصميم

 %28نسبة  -  2250إجمالي الدرجات   - 75عدد الساعات  -مقرر  15د: عدد الموا

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 150   50 100 2 3 دوائر رقمية ومنطقية 221 هكح 1

 150   50 100 2 3 يقة وتطبيقاتهاالمعالجات الدق 241 هكح 2

 150   50 100 2 3 دوائر إلكترونية 221 هكت 3

 150   50 100 2 3 هندسة إلكترونيات 322 هكت 4

 150   50 100 2 3 جودة القدرة 331 هكق 5

 150   50 100 2 3 الطاقة الشمسية 322 هكق 6

 150   50 100 2 3 الدفع واالحتراق 363 همق 7

 150   50 100 2 3 التحكم اآللي 361 هكح 8

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكق 9

 150   50 100 2 3 تصميم اآلالت 364 همج 10

 150   50 100 2 3 تقنيات تخزين الطاقة 325 هكق 11
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 150   50 100 2 3 توصيل المصادر المتجددة بالشبكة 433 هكق 12

 150   50 100 2 3 طاقة الرياح 453 هكق 13

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 هكق 14

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 هكق 15

          

          

          

 سابعا: المشروع والتدريب الميداني

 %4نسبة  -  300إجمالي الدرجات   - 10عدد الساعات  -مقرر  2عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 100   100   4 1 المشروع 491 هكق 1

 200 100 100   4 1 المشروع 491 هكق 2
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 التقسيم النوعي لمواد الدراسة
          

 أوال: متطلبات عامة لطلبة المعاهد العليا

 %6نسبة  -  400إجمالي الدرجات   - 16عدد الساعات  -مقرر  8عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

رين / تم

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 1

 50   15 35   2 حقوق اإلنسان 051 إنس 2

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 3

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 4

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 5

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 سإن 6

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 7

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 8
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 ثانيا: متطلبات المعهد العالي للهندسة بالمنيا

 %30نسبة  -  2050إجمالي الدرجات   - 76عدد الساعات  -مقرر  19عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4

 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 6

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 7

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 8

 100   40 60 2 2 تااريخ الهندسة والتكنولوجيا 032 أسس 9

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 هكه 10

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 11

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 12

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 13

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 14

 100   40 60   2 مهنةأخالقيات ال 151 إنس 15

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 16

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 17
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 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 18

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 هكه 19

          
          

          

          

 ثالثا متطلبات التخصص العام

 %37نسبة  -  2800إجمالي الدرجات   - 100عدد الساعات  -مقرر  20عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 100   40 60 2 3 برمجة الحاسب 121 هكح 1

 150   50 100 2 3 1دوائر كهربية  112 هكه 2

 150   50 100 2 3 قياسات واختبارات كهربية 114 هكه 3

 100   40 60 2 3 تحويل طاقة 181 هكه 4

 150   50 100 2 3 2دوائر كهربية  113 هكه 5

 150   50 100 2 3 مواد كهربية 115 هكه 6

 150   50 100 2 3 مجاالت كهرومغناطيسية 141 هكه 7

 150   50 100 2 3 آالت ومحوالت كهربية 241 هكق 8

 150   50 100 2 3 دوائر رقمية ومنطقية 221 هكح 9

 150   50 100 2 3 نبائط إلكترونية 222 هكت 10

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 11
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 150   50 100 2 3 المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها 241 هكح 12

 150   50 100 2 3 تحليل إشارات 271 هكح 13

 150   50 100 2 3 دوائر إلكترونية 221 هكت 14

 150   50 100 2 3 نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية 251 هكح 15

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكه 16

 150   50 100 2 3 قوى كهربية 321 هكق 17

 150   50 100 2 3 هندسة إلكترونيات 322 هكت 18

 100   40 60 2 3 إلكترونيات القدرة 361 هكق 19

 150   50 100 2 3 التحكم اآللي 361 هكح 20
          

 رابعا متطلبات التخصص الدقيق

 %27نسبة  -  2250إجمالي الدرجات   - 75عدد الساعات  -مقرر  15عدد المواد: 

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات بوعيةالساعات األس

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة
 عملي / شفوي

 150   50 100 2 3 أساسيات الكهروضوئية 321 هكق 1

 150   50 100 2 3 جودة القدرة 331 هكق 2

 150   50 100 2 3 الطاقة الشمسية 322 هكق 3

 150   50 100 2 3 الدفع واالحتراق 363 همق 4

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكق 5

 150   50 100 2 3 تصميم اآلالت 364 همج 6
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 150   50 100 2 3 تقنيات تخزين الطاقة 325 هكق 7

 150   50 100 2 3 توصيل المصادر المتجددة بالشبكة 433 هكق 8

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 هكق 9

 100   100   4 1 روعالمش 491 هكق 10

 150   50 100 2 3 اقتصاديات التوليد والتشغيل 434 هكق 11

 150   50 100 2 3 طاقة الرياح 453 هكق 12

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 هكق 13

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 هكق 14

 200 100 100   4 1 المشروع 491 هكق 15
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 ل الدراسةجداو
 (1جدول رقم )    

 الفرقة اإلعدادية األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 1رياضيات  011 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 1فيزياء  021 أسس 2

 100   40 60 2 2 ميكانيكا 031 أسس 3

 100 20 20 60 2 2 كيمياء هندسية 041 أسس 4

 100   40 60 3 1 الرسم الهندسي واإلسقاط 051 أسس 5

 100   40 60 2 2 مبادئ هندسة التصنيع 022 همج 6

 50   15 35   2 1اللغة اإلنجليزية  012 إنس 7

 50   15 35   2 انحقوق اإلنس 051 إنس 8

    15 13     

 750 إجمالي الدرجات:  28 الساعات األسبوعية:   
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 (2جدول رقم )    

 الفرقة اإلعدادية الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
 تمرين /

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 2 2رياضيات  012 أسس 1

 100 20 20 60 2 2 2فيزياء  022 أسس 2

 100   40 60 2 2 تااريخ الهندسة والتكنولوجيا 032 أسس 3

 150   50 100 3 2 مهارات الحاسب اآللي 001 هكه 4

 100   40 60 2 2 اقتصاد هندسي 061 أسس 5

 50   15 35   2 اللغة العربية 011 إنس 6

 50   15 35   2 2اللغة اإلنجليزية  013 إنس 7

 50   15 35   2 إعداد التقارير الفنية 052 إنس 8

    16 11     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   
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 (3جدول رقم )    

 ةعمار -الفرقة األولى   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 1

 100   40 60 2 3 الفنون  والعمارة 111 عمر 2

 150   50 100 2 3 1ة تاريخ ونظريات عمار 121 عمر 3

 150   50 100 2 3 1إنشاء معماري  131 عمر 4

 150   50 100 4 2 1تصميم معماري  151 عمر 5

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 6

                    

                    

    16 12     

 750 إجمالي الدرجات:  28 الساعات األسبوعية:   
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 (4جدول رقم )    

 عمارة -الفرقة األولى   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 1

 100   40 60 2 3 مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 2

 150   50 100 2 3 2تاريخ ونظريات عمارة  122 عمر 3

 150   50 100 2 3 2إنشاء معماري  132 عمر 4

 150   50 100 4 2 تدريب بصري ورسم حر 112 عمر 5

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 6

                    

                    

    16 12     

 750 إجمالي الدرجات:  28 الساعات األسبوعية:   
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 (5جدول رقم )    

 عمارة -الفرقة الثانية   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 لعظمىالنهاية ا
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 1

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 عمر 2

 150   50 100 2 3 1تحليل إنشائي  112 مدن 3

 150   50 100 2 3 خواص مواد 141 مدن 4

 150   50 100 3 2 ظل ومنظور 213 عمر 5

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 6

                    

                    

    16 11     

 700 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

  (1قائمة مقرر ثقافي )  (1قائمة مقرر اختياري )

  التذوق الموسيقي x62 إنس  مبادئ هندسة التصميم والتصنيع 252 همج 

 مقدمة في تاريخ الحضارات x71 إنس  مبادئ الهندسة الكهربية 111 هكه 
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 (6جدول رقم )    

 عمارة -الفرقة الثانية   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 خرسانة مسلحة وأساسات 222 مدن 1

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات المعدنية  231 مدن 2

 150   50 100 2 3 المساحة الهندسية 121 مدش 3

 150   50 100 2 3 التركيبات الصحية في المباني 232 مدش 4

 150   50 100 2 3 3ونظريات عمارة تاريخ  223 عمر 5

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 800 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

       (2قائمة مقرر ثقافي )

       االتجاهات الفنية المعاصرة x72 إنس

       تاريخ مصر الحديث x73 إنس

       التراث األدبي المصري x74 إنس
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 (7جدول رقم )    

 عمارة -الفرقة الثالثة   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

ي / عمل

 شفوي

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 عمر 1

 150   50 100 2 3 تاريخ ونظريات تخطيط 362 عمر 2

 150   50 100 3 2 1تصميمات تنفيذية  331 عمر 3

 150   50 100 2 3 3إنشاء معماري  333 عمر 4

 150   50 100 2 3 تحكم بيئي 341 عمر 5

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 6

                    

                    

    16 11     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

  (3قائمة مقرر ثقافي )  (1قائمة مقرر اختياري )

 الحضارة العربية واإلسالمية x75 إنس  مبادئ هندسة القوى الميكانيكية 352 أسس 

  مقدمة في المحاسبة 121 إنس  الهندسة اإللكترونية مبادئ 121 هكه 
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 (8جدول رقم )    

 عمارة -الفرقة الثالثة   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 صوتيات وإضائة 342 عمر 1

 150   50 100 4 2 2تصميم معماري  352 عمر 2

 150   50 100 2 3 2تصميمات تنفيذية  332 عمر 3

 150   50 100 3 2 تنسيق مواقع وتصميم عمراني 361 عمر 4

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 382 عمر 5

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 6

                    

                    

    15 13     

 750 إجمالي الدرجات:  28 الساعات األسبوعية:   

 (4قائمة مقرر ثقافي )   (2قائمة مقرر اختياري )

 التذوق األدبي x76 إنس   نقد معماري وتقييم مشاريع 325 عمر 

 إدارة األعمال 221 سإن   اقتصاديات البناء 334 عمر 

       تركيبات فنية متقدمة في المباني 335 عمر 
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 (9جدول رقم )    

 عمارة -الفرقة الرابعة  األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 3تصميم معماري  453 عمر 1

 471 عمر 2
تشريعات معمارية ومستندات 

 150   50 100 2 3 التنفيذ

 150   50 100 2 3 تطبيقات الحاسب في العمارة 411 عمر 3

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 عمر 4

 100   100   4 1 المشروع 491 عمر 5

                    

                    

                    

    13 12     

 700 إجمالي الدرجات:  25 الساعات األسبوعية:   

       (1قائمة مقرر اختياري )

       تأهيل وصيانة المباني 436 عمر 

      دراسات جدوى المشروعات العمرانية 472 عمر 
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 (10جدول رقم )    

 عمارة -الفرقة الرابعة  الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 4تصميم معماري  454 عمر 1

 150   50 100 2 3 إسكان 463 عمر 2

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 عمر 3

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 عمر 4

 200 100 100   4 1 المشروع 491 عمر 5

                    

                    

                    

    13 12     

 800 ت:إجمالي الدرجا  25 الساعات األسبوعية:   

 (3قائمة مقرر اختياري )   (2قائمة مقرر اختياري )

 العمارة المستدامة 458 عمر    تصميم داخلي 457 عمر 

 الحفاظ على التراث العمراني 465 عمر    تجديد وارتقاء عمراني 464 عمر 
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 (11جدول رقم )    

 مدني -الفرقة األولى   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر د المقرركو #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 1

 100   40 60 2 3 الفنون  والعمارة 111 عمر 2

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 3

 150   50 100 2 3 1تحليل إنشائي  112 مدن 4

 150   50 100 2 3 ميكانيكا الجوامد 113 مدن 5

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   
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 (12دول رقم )ج    

 مدني -الفرقة األولى   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 1

 100   40 60 2 3 جياجيولو 151 مدن 2

 150   50 100 4 1 رسم مدني 111 مدش 3

 150   50 100 2 3 خواص مواد 141 مدن 4

 150   50 100 2 3 مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 5

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 6

                    

                    

    15 12     

 750 إجمالي الدرجات:  27 لساعات األسبوعية:ا   
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 (13جدول رقم )    

 مدني -الفرقة الثانية   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 ويشف

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 1

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 مدن 2

 150   50 100 2 3 1إنشاء معماري  131 عمر 3

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات الخرسانية  221 مدن 4

 150   50 100 2 3 1تصميم المنشئات المعدنية  231 مدن 5

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 700 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

  (1قائمة مقرر ثقافي )  (1قائمة مقرر اختياري )

 التذوق الموسيقي x62 إنس   مبادئ هندسة التصميم والتصنيع 252 همج 

 مقدمة في تاريخ الحضارات x71 إنس   مبادئ الهندسة الكهربية 111 هكه 
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 (14جدول رقم )    

 مدني -الفرقة الثانية   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 1

 150   50 100 2 3 2تحليل إنشائي  211 مدن 2

 150   50 100 2 3 المساحة الهندسية 121 مدش 3

 150   50 100 2 3 ميكانيكا التربة 251 مدن 4

 150   50 100 2 3 هيدروليكا 112 مدش 5

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 800 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

       (2قائمة مقرر ثقافي )

       االتجاهات الفنية المعاصرة x72 إنس

       تاريخ مصر الحديث x73 إنس

       التراث األدبي المصري x74 إنس
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 (15جدول رقم )    

 مدني -الفرقة الثالثة   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 مدن 1

 150   50 100 2 3 2يم المنشئات الخرسانية تصم 321 مدن 2

 150   50 100 2 3 2تصميم المنشئات المعدنية  331 مدن 3

 150   50 100 2 3 إدارة مشروعات التشييد 361 مدن 4

 150   50 100 2 3 هندسة شبكات الري 221 مدش 5

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

  (3قائمة مقرر ثقافي )  (1قائمة مقرر اختياري )

 الحضارة العربية واإلسالمية x75 إنس  مبادئ هندسة القوى الميكانيكية 352 أسس 

  المحاسبةمقدمة في  121 إنس  مبادئ الهندسة اإللكترونية 121 هكه 
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 (16جدول رقم )    

 مدني -الفرقة الثالثة   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 3تحليل إنشائي  311 مدن 1

 150   50 100 2 3 1هندسة األساسات  351 مدن 2

 150   50 100 2 3 هندسة البيئة 231 مدش 3

 150   50 100 2 3 هندسة الطرق 341 مدش 4

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 مدن 5

 50   15 35   2 (4مقرر ثقافي ) 3x2 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

 (4قائمة مقرر ثقافي )   (1قائمة مقرر اختياري )

 التذوق األدبي x76 إنس   تصميم منشئات حاملة الحوائط 322 مدن 

 إدارة األعمال 221 إنس   تصميم منشئات الري 311 مدش 

     الجغرافية واالستشعار عن بعد الخرائط ونظم المعلومات 321 مدش 

          

 (17جدول رقم )    
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 مدني -الفرقة الرابعة  األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 المنشئات ديناميكا 411 مدن 1

 150   50 100 2 3 هندسة التشييد 461 مدن 2

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 مدن 3

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 مدن 4

 100   100   4 1 المشروع 491   5

                    

                    

                    

    13 12     

 700 إجمالي الدرجات:  25 الساعات األسبوعية:   

 (2قائمة مقرر اختياري )   (1قائمة مقرر اختياري )

 تصميم الكباري 431 مدن    ترميم وتدعيم المنشئات 441 مدن 

 هندسة المواني 451 مدش    الهندسة الصحية 432 مدش 

          

          

 (18جدول رقم )    

 مدني -الفرقة الرابعة  الثاني الفصل الدراسي
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 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 3تصميم المنشئات الخرسانية  421 مدن 1

 150   50 100 2 3 2ت هندسة األساسا 451 مدن 2

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 مدن 3

 150   50 100 2 3 (4مقرر اختياري ) 484 مدن 4

 200 100 100   4 1 المشروع 491   5

                    

                    

                    

    13 12     

 800 ي الدرجات:إجمال  25 الساعات األسبوعية:   

 (4قائمة مقرر اختياري )   (3قائمة مقرر اختياري )

 العمارة المستدامة 458 عمر    المباني العالية 432 مدن 

 465 عمر    هندسة النقل 441 مدش 
الحفاظ على التراث 

 العمراني
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 (19جدول رقم )    

 كهرباء -الفرقة األولى   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 األثر البيئي للمشروعات 131 مدن 1

 100   40 60 2 3 برمجة الحاسب 121 هكح 2

 150   50 100 2 3 3رياضيات  111 أسس 3

 150   50 100 2 3 1دوائر كهربية  112 هكه 4

 150   50 100 2 3 قياسات واختبارات كهربية 114 هكه 5

 100   40 60   2 أخالقيات المهنة 151 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   
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 (20جدول رقم )    

 كهرباء -الفرقة األولى   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 131 همج 1

 100   40 60 2 3 تحويل طاقة 181 هكه 2

 150   50 100 2 3 2دوائر كهربية  113 هكه 3

 150   50 100 2 3 مواد كهربية 115 هكه 4

 150   50 100 2 3 مجاالت كهرومغناطيسية 141 هكه 5

 100   40 60   2 إدارة المشروعات 141 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   
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 (21جدول رقم )    

 كهرباء -الفرقة الثانية   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

ل أعما

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 إحصاء ونظرية احتماالت 212 أسس 1

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 281 هكه 2

 150   50 100 2 3 آالت ومحوالت كهربية 241 هكق 3

 150   50 100 2 3 دوائر رقمية ومنطقية 221 هكح 4

 150   50 100 2 3 نبائط إلكترونية 222 هكت 5

 50   15 35   2 (1مقرر ثقافي ) 2x1 نسإ 6

                    

                    

    17 10     

 700 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

  (1قائمة مقرر ثقافي )  (1قائمة مقرر اختياري )

 التذوق الموسيقي x62 إنس   مبادئ هندسة التصميم والتصنيع 252 همج 

 مقدمة في تاريخ الحضارات x71 إنس   الفنون والعمارة 111 مرع 
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 (22جدول رقم )    

 كهرباء -الفرقة الثانية   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية
النهاية 

 محاضرة العظمى
تمرين / 

 معمل
 تحريري

عمال أ

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 4رياضيات  211 أسس 1

 150   50 100 2 3 المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها 241 هكح 2

 150   50 100 2 3 تحليل إشارات 271 هكح 3

 150   50 100 2 3 دوائر إلكترونية 221 هكت 4

 150   50 100 2 3 نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية 251 هكح 5

 50   15 35   2 (2مقرر ثقافي ) 2x2 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 800 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

       (2قائمة مقرر ثقافي )

       االتجاهات الفنية المعاصرة x72 إنس

       تاريخ مصر الحديث x73 إنس

       التراث األدبي المصري x74 إنس

 (23جدول رقم )    

 كهرباء )إلكترونيات واتصاالت( -الفرقة الثالثة   األول الفصل الدراسي
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 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكه 1

 150   50 100 2 3 5رياضيات  311 أسس 2

 150   50 100 2 3 قوى كهربية 321 هكق 3

 150   50 100 2 3 هندسة إلكترونيات 322 هكت 4

 150   50 100 2 3 االتصاالت الكهربية 361 هكت 5

 50   15 35   2 (3مقرر ثقافي ) 3x1 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

  (3قائمة مقرر ثقافي )  (1قائمة مقرر اختياري )

 الحضارة العربية واإلسالمية x75 إنس  مبادئ هندسة القوى الميكانيكية 352 أسس 

  مقدمة في المحاسبة 121 نسإ  مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 
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 (24جدول رقم )    

 كهرباء )إلكترونيات واتصاالت( -الفرقة الثالثة   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 إلكترونيات القدرة 361 هكق 1

 150   50 100 2 3 تنظيم وبنية الحاسبات 311 هكح 2

 150   50 100 2 3 شبكات حاسبات 331 هكح 3

 150   50 100 2 3 التحكم اآللي 361 هكح 4

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكح 5

 50   15 35   2 (4)مقرر ثقافي  3x2 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

 (4قائمة مقرر ثقافي )   (1قائمة مقرر اختياري )

 التذوق األدبي x76 إنس   األنظمة المدمجة 313 هكح 

 إدارة األعمال 221 إنس   الكترونيات ضوئية 321 هكت 
          

          

 (25جدول رقم )    
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 كهرباء )إلكترونيات واتصاالت( -الفرقة الرابعة  األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 411 هكت 1
تصميم الدوائر اإللمترونية 

 150   50 100 2 3 المتكاملة

 150   50 100 2 3 هوائيات وانتشار مجاالت 461 هكت 2

 150   50 100 2 3 نظم االتصاالت الرقمية 462 هكت 3

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 هكت 4

 100   100   4 1 المشروع 491 هكت 5

                    

                    

                    

    13 12     

 700 إجمالي الدرجات:  25 الساعات األسبوعية:   

       (1قائمة مقرر اختياري )

       نظرية المعلومات والترميز 464 هكت 

       إلكترونيات السيارات 423 هكت 

      عالية الكثافة تكنولوجيا الدوائر المتكاملة 431 هكت 

          

 (26جدول رقم )    
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 كهرباء )إلكترونيات واتصاالت( -الفرقة الرابعة  الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 اتصاالت متحركة 463 هكت 1

 150   50 100 2 3 معالجة اإلشارات الرقمية 471 هكت 2

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 هكت 3

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 هكت 4

 200 100 100   4 1 المشروع 491 هكت 5

                    

                    

                    

    13 12     

 800 إجمالي الدرجات:  25 الساعات األسبوعية:   

 (4قائمة مقرر اختياري )   (3قائمة مقرر اختياري )

 االتصاالت الضوئية 465 هكت    أمان المعلومات 432 هكح 

 الكترونيات طبية 422 هكت    المتحكمات الدقيقة وتطبيقها 442 هكح 

 467 هكت    أنظمة التيليفونات 466 هكت 
االتصاالت باألقمار 

 الصناعية
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 (27جدول رقم )    

 كهرباء )قوى وطاقة متجددة( -الفرقة الثالثة   األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكه 1

 150   50 100 2 3 قوى كهربية 321 هكق 2

 150   50 100 2 3 هندسة إلكترونيات 322 هكت 3

 150   50 100 2 3 أساسيات الكهروضوئية 321 هكق 4

 150   50 100 2 3 جودة القدرة 331 هكق 5

 50   15 35   2 (3قافي )مقرر ث 3x1 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

  (3قائمة مقرر ثقافي )  (1قائمة مقرر اختياري )

 الحضارة العربية واإلسالمية x75 إنس  مبادئ هندسة القوى الميكانيكية 352 أسس 

  مقدمة في المحاسبة 121 إنس  مبادئ هندسة التشييد والبناء 111 مدن 
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 (28جدول رقم )    

 كهرباء )قوى وطاقة متجددة( -الفرقة الثالثة   الثاني الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 100   40 60 2 3 إلكترونيات القدرة 361 هكق 1

 150   50 100 2 3 الطاقة الشمسية 322 هكق 2

 150   50 100 2 3 الدفع واالحتراق 363 همق 3

 150   50 100 2 3 التحكم اآللي 361 هكح 4

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 381 هكق 5

 50   15 35   2 (4ثقافي ) مقرر 3x2 إنس 6

                    

                    

    17 10     

 750 إجمالي الدرجات:  27 الساعات األسبوعية:   

 (4قائمة مقرر ثقافي )   (1قائمة مقرر اختياري )

 التذوق األدبي x76 إنس   محطات الطاقة الحرارية 365 هكق 

 إدارة األعمال 221 إنس   قدرة المتقدمةإلكترونيات ال 354 هكق 
          

          

 (29جدول رقم )    
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 كهرباء )قوى وطاقة متجددة( -الفرقة الرابعة  األول الفصل الدراسي

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

 أعمال

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 تصميم اآلالت 364 همج 1

 150   50 100 2 3 تقنيات تخزين الطاقة 325 هكق 2

 150   50 100 2 3 توصيل المصادر المتجددة بالشبكة 433 هكق 3

 150   50 100 2 3 (1مقرر اختياري ) 481 هكق 4

 100   100   4 1 المشروع 491 هكت 5

                    

                    

                    

    13 12     

 700 إجمالي الدرجات:  25 الساعات األسبوعية:   

       (1قائمة مقرر اختياري )

       آالت كهربية خاصة 464 هكق 

       التسيير الكهربائي 423 هكق 
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 (30جدول رقم )    

 كهرباء )قوى وطاقة متجددة( -الفرقة الرابعة  الثاني سيالفصل الدرا

          

 اسم المقرر كود المقرر #

 الدرجات الساعات األسبوعية

 النهاية العظمى
 محاضرة

تمرين / 

 معمل
 تحريري

أعمال 

 سنة

عملي / 

 شفوي

 150   50 100 2 3 اقتصاديات التوليد والتشغيل 434 هكق 1

 150   50 100 2 3 لرياحطاقة ا 453 هكق 2

 150   50 100 2 3 (2مقرر اختياري ) 482 هكق 3

 150   50 100 2 3 (3مقرر اختياري ) 483 هكق 4

 200 100 100   4 1 المشروع 491 هكت 5

                    

                    

                    

    13 12     

 800 جمالي الدرجات:إ  25 الساعات األسبوعية:   

 (4قائمة مقرر اختياري )   (3قائمة مقرر اختياري )

 آالت كهربية 483 هكق    تكامل األنظمة المتقدمة 435 هكق 

 482 هكق 
نظم التحكم المتقدمة في أنظمة 

 484 هكق    القوى
تطبيقات الحاسب في نظم 

 القوى الكهربية

 



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

100 

 : وصف المقرراتالعاشرالباب 
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 لثقافية واإلنسانية والعلوم االجتماعيةالمواد ا
 العربية اللغة 011 إنس

 
 

 1English Lnaguage  012 HUM                                  1 اإلنجليزية اللغة 013 إنس

 

 



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

102 

 
    2English Language  013 HUM                             2 اإلنجليزية اللغة 013 إنس

 

 
 

  Human Rights 051 HUM                                           اإلنسان حقوق  510 إنس
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 الفنية التقارير إعداد 052 إنس
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HUM 052 Technical Report Writing 

 

 
 

  Introduction to Accounting 121 HUM                   المحاسبة في مقدمة 121 إنس
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   Project Managemnt 141 HUM                                المشروعات إدارة 141 إنس

 
 

  Professional Ethics 151 HUM                                 المهنة أخالقيات 151 إنس
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  Business Administration 221 HUM                              األعمال إدارة 221 إنس

 
 

   Music Appreciation 62x HUM                                الموسيقي التذوق  62x إنس
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  Introduction to the history of civilization 71x HUM الحضارات تاريخ في مقدمة 71x إنس

 
 

  tsTrends in Contemporary Ar 72x HUM        المعاصرة الفنية االتجاهات 72x إنس
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  Modern Egypt's History 73x HUM                          الحديث مصر تاريخ 73x إنس

 
 

  Heritage of Egyptian Litrature 74x HUM             المصري  األدبي التراث 74x إنس

 

 
 

  ivilizationArab and Islamic C 75x HUM             واإلسالمية العربية الحضارة 75x إنس
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  Literary Appreciation 76x HUM                                   األدبي التذوق  76x إنس
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 العلوم األساسية

 1 رياضيات 011 أسس

 
BAS 011 Mathematics 1 
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 2 رياضيات 012 أسس

 
BAS 012 Mathematics 2 
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 1 زياءفي 021 أسس

 
BAS 021 Physics 1 
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 2 فيزياء 022 أسس

 
BAS 022 Physics 2 

 

 

 
 

 ميكانيكا 031 أسس
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BAS 031 Mechanics 

 
 

 
 

 والتكنولوجيا الهندسة تاريخ 032 أسس

 
BAS 032 History of Engineering and Technology 

 

 

 
 

 هندسية كيمياء 041 أسس
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BAS 041 Engineering Chemistry 

 

 
 

 واإلسقاط الهندسي الرسم 051 أسس

 
  



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

117 

BAS 051 Drawing and Projection 

 

 
 

 هندسي اقتصاد 061 أسس
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BAS 061 Engineering Economics 

 

 

 
 

 3 رياضيات 111 أسس

 
BAS 111 Mathematics 3 
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 4 رياضيات 211 أسس

 
BAS 211 Mathematics 4 

 

 

 



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

120 

 
 احتماالت ونظرية إحصاء 212 أسس

 
  



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

121 

BAS 212 Statestics and Probability 
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 5 رياضيات 311 أسس

 
BAS 311 Mathematics 5 

 

 
 

 الميكانيكية القوى  هندسة مبادئ 352 أسس

 
BAS 352 Prenciples of Mechanical Power Engineering 
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 الهندسة المعمارية

 والعمارة  الفنون  111 عمر

 
ARC 111 Arts and Architecture 

 

 
 

 حر ورسم بصري  تدريب 112 عمر
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ARC 112 Visual Training and Freehand Drawing 

 

 
 

 1 عمارة ونظريات تاريخ 121 عمر

 
ARC 121 The History and Theories of Architecture 1 
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 2 عمارة ونظريات تاريخ 122 عمر

 
ARC 122 The History and Theories of Architecture 2 
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 1 معماري  إنشاء 131 عمر

 
ARC 131 Building Construction 1 

 

 
 

 2 معماري  إنشاء 132 عمر
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ARC 132 Building Construction 2 

 

 

 
 

 1 ري معما تصميم 151 عمر

 

 
ARC 151 Architectural Design 1 
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 ومنظور ظل 213 عمر

 

 
ARC 213 Sciagraphy and Perspective 
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 3 عمارة ونظريات تاريخ 223 عمر

 
ARC 223 The History and Theories of Architecture 3 

 

 
 

itectural Criticism  and Project Arch 325 ARC مشاريع وتقييم معماري  نقد 325 عمر
Evaluation 
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    1Working Drawings  331 ARC                            1 تنفيذية تصميمات 331 عمر

 
 

 2Working Drawings  332 ARC                              2 تنفيذية تصميمات 332 عمر
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 3 معماري  إنشاء 333 عمر

 
ARC 333 Building Construction 3 

 

 
 

 البناء اقتصاديات 334 عمر
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ARC 334 Construction Economics 

 

 

 
 

 المباني في متقدمة فنية تركيبات 335 عمر

 
ARC 335 Advanced technical installations in buildings 

 

 
Ed.   ndHall, 2         

 
 بيئي تحكم 341 عمر
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ARC 341 Environmental Control 

 

 
 

ضائة صوتيات 342 عمر  وا 

 
ARC 342 Acoustics and Illumination 
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 2 معماري  تصميم 352 عمر

 
ARC 352 Architectural Design 2 

 
      

 
 

 عمراني وتصميم مواقع تنسيق 361 عمر

 
ARC 361 Landscape and Urban Design 
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 تخطيط ونظريات تاريخ 362 عمر
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ARC 362 The history and theories of planning 

 

 

 
 

 العمارة في الحاسب تطبيقات 411 عمر

 
ARC 411 Computer Applications in Architecture 
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 المباني وصيانة تأهيل 436 عمر

 
ARC 436 Rehabilitation and maintenance of buildings 

 

 
 

 3 معماري  تصميم 453 عمر

 
ARC 453 Architectural Design 3 
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 4 معماري  تصميم 454 عمر

 
ARC 454 Architectural Design 4 
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 داخلي تصميم 457 عمر

 
ARC 457 Interior Design 

 

 
 

 المستدامة العمارة 458 عمر

 
ARC 458 Sustainable Architecture 
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 إسكان 463 عمر

 
ARC 463 Housing 
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 عمراني وارتقاء تجديد 464 عمر

 
ARC 464 Urban Renewal 
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 العمراني التراث على الحفاظ 465 عمر

 
ARC 465 Conservation of Urban Heritage 

 

 
 

 التنفيذ ومستندات معمارية تشريعات 471 عمر

 

 
ARC 471 Architectural Legislation and iExecution Documents 
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 العمرانية المشروعات جدوى  دراسات 472 عمر

 
ARC 472 Urban projects feasibility studies 
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 الهندسة المدنية

 مدني رسم 111 مدش

 
CIW 111 Civil Drawing 

 

 
 

 هيدروليكا 112 مدش

 
CIW 112 Hydraulics 
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 الهندسية المساحة 121 مدش

 
CIW 121 Engineering Surveying 
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 الري  شبكات هندسة 221 مدش

 
CIW 221 Irrigation Engineering 
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 البيئة هندسة 231 مدش

 

 
CIW 231 Environmental Engineering 

 

 
 

 المباني في الصحية التركيبات 232 مدش

 
CIW 232 Sanitary Installations in Buildings 
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 الري  منشئات تصميم 311 مدش

 
CIW 311 Design of Irrigation Structures 

 

 
 

 بعد عن واالستشعار الجغرافية المعلومات ونظم الخرائط 321 مدش
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CIW 321 Maps, Geographic Information Systems and Remote Sensing 
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 الطرق  هندسة 341 مدش

 
CIW 341 Highway Engineering 

 

 
 

 الصحية الهندسة 432 مدش
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153 

CIW 432 Sanitary Engineering 

 

 
 

 النقل هندسة 441 مدش

 
CIW 441 Transportation Engineering 

 

 

 
 المواني هندسة 451 مدش



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

154 

 
CIW 451 Harbor Engineering 
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 والبناء التشييد هندسة مبادئ 111 مدن

 
CIS 111 Principles of Construction Engineering 

 

 
 

 1 إنشائي تحليل 112 مدن

 
CIS 112 Structural analysis 1 
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 الجوامد ميكانيكا 113 مدن

 
CIS 113 Solid Mechanics 

 

 
 

 للمشروعات البيئي ثراأل  131 مدن

 

 
CIS 131 The environmental impact of projects 
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 مواد خواص 141 مدن

 
  



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

158 

CIS 141 Properties of materials 
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 جيولوجيا 151 مدن

 
CIS 151 Geology 

 

 
 

 2 إنشائي تحليل 211 مدن

 
CIS 211 Structural analysis of 2 
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 1 الخرسانية المنشئات تصميم 221 مدن

 
CIS 221 Design of Concrete Structures 1 

 

 
 

 وأساسات مسلحة خرسانة 222 مدن

 
CIS 222 Reinforced concrete and foundations 
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 1 المعدنية المنشئات تصميم 231 مدن

 
CIS 231 Design Steel Structures 1 
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 التربة ميكانيكا 251 نمد

 
CIS 251 Soil Mechanics 
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 3 إنشائي تحليل 311 مدن

 
CIS 311 Structural analysis 3 
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 2 الخرسانية المنشئات تصميم 321 مدن

 
CIS 321 Design of Concrete Structures 2 

 

 
 

 الحوائط حاملة منشئات تصميم 322 مدن
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CIS 322 Design of Wall Bearing Structures 

 

 
 

 2 المعدنية المنشئات تصميم 331 مدن

 
CIS 331 Design Steel Structures 2 

 

 

 
 

 1 األساسات هندسة 351 مدن
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CIS 351 Foundations Engineering 1 

 

 
 

 التشييد مشروعات إدارة 361 مدن
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CIS 361 Construction Project Management 

 

 

 
 

 المنشئات ديناميكا 411 مدن
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CIS 411 Structural Dynamics 
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 3 الخرسانية المنشئات تصميم 421 مدن

 
CIS 421 Design of Concrete Structures 3 

 

 
 

 الكباري  تصميم 431 مدن

 

 



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

170 

CIS 431 Design of Bridges 

 

 
 

 العالية يالمبان 432 مدن

 
CIS 432 High Rise Buildings 

 

 
 

 المنشئات وتدعيم ترميم 441 مدن
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CIS 441 Restoration and Strengthening of Structures 

 

 
 

 
 2 األساسات هندسة 451 مدن
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CIS 451 Foundations Engineering 2 

 

 
 

 التشييد هندسة 461 مدن

 
CIS 461 Construction Engineering 
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 الهندسة الكهربية

 إلكترونية دوائر 221 هكت

 

 
ECE 221 Electronic circuits 
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 إلكترونية نبائط 222 هكت

 
ECE 222 Electronic devices 
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 ضوئية الكترونيات 321 هكت

 
ECE 321 Optical Electronics 

 

 
 

 لكترونياتإ هندسة 322 هكت
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ECE 322 Electronics Engineering 

 

 

 
 

 
 الكهربية االتصاالت 361 هكت

 
ECE 361 Electrical Communications 
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 المتكاملة اإللكترونية الدوائر تصميم 411 هكت

 
ECE 411 Integrated Circuits Design 
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 طبية الكترونيات 422 هكت

 

 
ECE 422 Medical Electronics 
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 السيارات إلكترونيات 423 هكت

 
ECE 423 Automotive Electronics 
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 الكثافة عالية المتكاملة الدوائر تكنولوجيا 431 هكت

 
ECE 431 VLSI Circuits Technology 

 

 
 

 مجاالت وانتشار هوائيات 461 هكت

 
ECE 461 Fields and Antennas 
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 الرقمية االتصاالت نظم 462 هكت

 
ECE 462 Digital Communications Systems 
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 متحركة اتصاالت 463 هكت

 
ECE 463 Mobile Communications 

 

 
 

 والترميز المعلومات نظرية 464 هكت
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ECE 464 Information and Coding Theory 

 

 
 

 الضوئية تاالتصاال 465 هكت

 
ECE 465 Optical Communications 
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 التيليفونات أنظمة 466 هكت

 
ECE 466 Telephone systems 

 

 
 

 الصناعية باألقمار االتصاالت 467 هكت
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ECE 467 Communications Satellite 

 

 
 

 الرقمية اإلشارات معالجة 471 هكت

 

 
ECE 471 Digital Signal Processing 
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 الحاسب برمجة 121 هكح

 
CSE 121 computer programming 

 

 
 

 ومنطقية رقمية دوائر 221 هكح

 
CSE 221 Digital logic circuits 
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 وتطبيقاتها الدقيقة المعالجات 241 هكح

 
CSE 241 Microprocessors and their applications 
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 الهندسية النظم ومحاكاة نمذجة 251 هكح

 
CSE 251 Modeling and simulation of engineering systems 
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 إشارات تحليل 271 هكح

 
CSE 271 Signals Analysis 

 

 

 
 

 الحاسبات وبنية تنظيم 311 هكح
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CSE 311 Computer Organization 

 

 
 

 المدمجة األنظمة 313 هكح

 
CSE 313 Embedded Systems 
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 حاسبات شبكات 331 هكح

 
CSE 331 Computer networks 

 

 
 

 اآللي التحكم 361 هكح

 
CSE 361 Automatic control 
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 المعلومات أمان 432 هكح

 
CSE 432 Information Security 
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 وتطبيقها الدقيقة المتحكمات 442 هكح

 
CSE 442 Micro-controllers and application 

 

 



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

196 

 
 

  



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

197 

 كهربية ومحوالت آالت 241 هكق

 
EPE 241 Machines and Transfomers 
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 الكهروضوئية أساسيات 321 هكق
تقنيات  -خاليا كريستال السيليكون  -وخصائصها البنائية والكهربية والضوئية –مبادئ عمل الخاليا الشمسية 

قياس ومعايرة  –اتزان الطاقة بالخاليا الضوئية  –إنتاج الطاقة عن طريق الخاليا الضوئية  -لفيلم الرقيقا
 الخاليا الكهروضوئية.

EPE 321 Prenciples of Photo Voltaques 
Principles of solar cell operation, structure, electrical and optical characteristics, 

equivalent circuit, Crystalline silicon solar cells, Thin film technologies for PV, Energy 

production by a PV array, Energy balance in stand-alone PV systems, Standards, 

calibration and testing of PV modules and solar cells, PV system monitoring. 
 

 ةكهربي قوى  321 هكق

 
EPE 321 Electrical Power 
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 الشمسية الطاقة 322 هكق
دراسة  –توفر وقابلية الطاقة الشمسية لالستخدام  -الطاقة الحرارية وشدة طاقة الشمس على سطح األرض

حساب الحرارة الفاقدة  -االنتقال عبر الغازات -نظرية المجمع السطحي –زوايا الشمس والظل ومعادلة الزمن 
 قياس أداء المجمع المستوي و 

EPE 322 Solar Energy 
Study of solar thermal energy: Its intensity in outer space and the calculation of the 

solar intensity on earth with different models. Availability and usability of solar energy. 

Study of solar angles, Shades and the equation of time. Theory of the flat plate collector, 

transmission through glass, heat loss calculations and definitions of all parameters 

involved in collector performance. 
 

 الطاقة تخزين تقنيات 325 هكق
تخزين  –التوصيل مع الخاليا الكهروضوئية  –خاليا الوقود  –اح المكثفات الفائقة واستخداماتها مع طاقة الري
 تقنيات خاليا الوقود -البطاريات -الطاقة عبر الموصالت المغناطيسية الفائقة

EPE 325 Energy storage technologies 



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

200 

Supper Capacitors: structure, ratings, characteristics, use with the wind power plant, 

fuel cells, and photovoltaic interface, Superconducting magnetic energy storage 

(SMES): structure, operation, Batteries: types, characteristics and operation, charge 

and discharge, Fuel cell: types, electrochemical model, performance, Flywheels energy 

storage. 
 

 القدرة جودة 331 هكق
 -معايير جودة القدرة الكهربية واالتصال بالشبكة -عدم االتزان -التناغم -قياس جودة القدرة وانقطاع الطاقة

 درة الحقيقة والتخيلية وتطبيقاتهانظرية الق –تصميم مرشحات الطاقة 
EPE 331 Power Quality 
Analysis and characterization of electric Power Quality: Power Outage, Harmonics, 

Unbalance, Distortion, Voltage Sag, and Flicker. Standards of power quality and grid 

interconnection. Shunt and series compensation of various power quality events. 

Design of passive power filters. Instantaneous real and imaginary power theory and its 

application into custom power devices. Active filters: types, operation and control. 
 

 المتقدمة القدرة إلكترونيات 354 هكق
 موضوعات متقدمة في إلكترونيات القدرة

EPE 354 Advanced Power Electronics 
DC choppers: buck, boost, buck-boost, Cuk dc/dc converters. DC/AC converters 

(Inverters): Single phase circuits, three-phase inverter, modulation techniques. PWM 

rectifiers (Active rectifiers), Inerter and rectifier mode of operations of converters. 

Cycloconverters and Matrix converters. 
 

 القدرة إلكترونيات 361 هكق
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EPE 361 Power Electronics 

 

 
 

 الحرارية الطاقة محطات 365 هكق
 آداء المحطات الحرارية –الغاليات وأنواعها  –الكفائة الحرارية  –محطات الطاقة الحرارية 

EPE 365 Thermal power plants 
Improvements in Rankine cycle to increase its thermal efficiency, Water tube boilers, 

Fire tube boilers, Condensers, Heat recovery boilers, Deareators and feed water 

heaters, Economizers, Superheaters, Air heaters, Steam pipes and steam traps cooling 

towers, Co-generation plants. Performance characteristics of power stations, Heat rate 

and incremental rate, Optimum load division between units. Regulation of central units, 

Control in steam generators, Governing of steam turbines, Load, Frequency 
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characteristics, Parallel operation, Lubrication systems, Protection and tripping 

systems. 
 

 الكهربائي التسيير 423 هكق

 
EPE 423 Electric steering 
Fundamentals of Electrical Motors Driving- Types of Motors- AC and DC 

 
 بالشبكة المتجددة المصادر توصيل 433 هكق

 –التحكم في الفولت والتيار  –اعتبارات جودة القدرة  –التوصيل  أنواع -مبادئ التوليد المتعدد المصادر
 خاليا الوقود والخاليا الكهروضوئية –توصيل مولدات طاقة الرياح 

EPE 433 Connecting renewable sources to the network 
Concept of Distributed Generation, Interconnection standards, Type of interface, static 

synchronous generators, Power quality issues, control of active power and voltage 

regulation, current control mode vs. voltage control mode, Wind power interface: direct 

connection, back to back converters, matrix converters, Fuel cell and photo voltaic 

interface topologies. 
 

 والتشغيل التوليد اقتصاديات 434 هكق
 

EPE 434 Generation and operating economics 
Load curves, Variation in demand, Load diversity. Power plant layout, Main equipment, 

Auxiliaries, Bus-bar arrangements. Power plant economics: Capital cost, Operating 

cost, Fixed charge rate, Selection of plant and size and unit size, Operation and 

economics of spinning reserve, economic analysis of a transmission system, tariffs, 
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power factor, all-thermal generation allocation problem, hydro-thermal coordination, 

new energy resources. Transmission access fees assessment and calculations. 
 

 المتقدمة األنظمة تكامل 435 هكق
 نظم المحاسبة والدف –االتصال بالحاسبات  –تكامل التوليد والنقل والتوزيع 

EPE 435 Advanced Systems Integration 
Integration of Generation, Transfer and Distributing, Computer Interfacing, Billing 
Systems 

 
 الرياح طاقة 453 هكق

 –تصنيم اآلالت الهوائية  –نظرية بتز  –مبادئ استخراج الطاقة  –سرعة الرياح  –مقدم لطاقة الرياح 
مزارع  –مؤثرة على التوربينات الهوائية القوى ال -منحنيات الطاقة والتردد –التحليل النظري الستخدام الطاقة 

 الرياح
EPE 453 Wind Energy 
Introduction to wind energy, wind speed classification and wind roses. Principles of 

energy extraction, Betz theory and basic assumptions, classification of wind machines, 

Theoretical analysis of wind power utilization. Study of measuring equipment for wind 

speed and direction. Analysis of wind energy data: Energy and frequency curves, Wind 

turbine theory and aerofoil theory, Study of forces acting on the wind turbine and study 

the turbine performance. Components of wind turbines, wind farm and main features. 

Wind energy for water pumping. Wind turbines economics operation and maintenance. 
 

 خاصة كهربية آالت 464 هكق

 
EPE 464 Special electrical machines 
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 القوى  ظمةأن في المتقدمة التحكم نظم 482 هكق

 
EPE 482 Advanced Control Systems in Power Systems 

 
 

 كهربية آالت 483 هكق

 
EPE 483 Electrical Devices 

 
 

 الكهربية القوى  نظم في الحاسب تطبيقات 484 هكق

 
EPE 484 Computer Applications in Power Systems 
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 اآللي الحاسب مهارات 001 هكه

 

 
ELC 001 computer skills 
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 الكهربية الهندسة مبادئ 111 هكه

 
ELC 111 Principles of Electrical Engineering 

 

 
 

 1 كهربية دوائر 112 هكه

 
ELC 112 Electrical Circuits 1 
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 2 كهربية دوائر 113 هكه

 
ELC 113 Electrical Circuits 2 
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 كهربية واختبارات قياسات 114 هكه

 
ELC 114 Electrical measurements and testing 
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 كهربية مواد 115 هكه

 
ELC 115 Electrical materials 

 

 
 

 اإللكترونية الهندسة مبادئ 121 هكه

 
ELC 121 Principles of Electronic Engineering 
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 رومغناطيسيةكه مجاالت 141 هكه

 
ELC 141 Electromagnetic fields 

 

 

 
 



 المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا
 2016 وسالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوري

 

211 

 طاقة تحويل 181 هكه

 
ELC 181 Energy conversion 
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 الهندسة الميكانيكية
 التصنيع هندسة مبادئ 022 همج

 
MPE 022 Principles of Manufacturing Engineering 

 

 
 

 الجودة وضبط المراقبة نظم 131 همج
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MPE 131 Quality Monitoring and Control Systems 

 

 
 

 والتصنيع التصميم هندسة مبادئ 252 همج

 
MPE 252 Prenciples of Design and Manufacturing Engieering 
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 اآلالت تصميم 364 همج
 

MPE 364 Machine Design 
Introduction on main design considerations (type of stresses, factor of safety, material 

properties), Design of transmission shaft, Transmission machine parts: Clutches, 

Brakes, Belts drives (flat, V), Rolling bearings: Dynamic and static capacities, Selection 

of bearing, Grease and oil lubrication, Rubbing and non-rubbing seals, Sliding bearing: 

Hydrodynamic theory of lubrication, Thermal equilibrium and hydrostatic lubrication, 

Design of gears: Straight spur, Helical, Bevel and worm drives gear units, Design of 

springs, Design of cylinders, Design of some mechanical equipment. Introduction to the 

use of computers in machine design 
 

 واالحتراق الدفع 363 همق
 

DPE 363 Combustion and Furnaces 
Chemical reactions, Properties of some hydrocarbon fuels, Enthalpy of formation, 

Application of first law of thermodynamics on reacting systems, Combustion processes 

calculations, Chemical equilibrium, Chemical equilibrium constant, Equilibrium of single 

reaction, Equilibrium in multiple reactions, Chemical kinetics, Simple global reaction 

mode, Detailed mechanisms of reactions, Reaction rate formulae. Laminar premixed 

flame: Definitions, Simple mathematical model and solution of the equations, Factors 

affecting flame speed and thickness. Ignition, Extinction, Flammability limits, Flame 

stability, Laminar non-premixed flame, Definitions, Simple mathematical model and 

solution, Factors affecting flame height, Droplet evaporation. Applications, Simple 

mathematical model and solution, Evaporation rate, Time of evaporation, Factors 

affecting evaporation time. Burners: Gaseous fuel burners, Liquid fuel burners solid fuel 

burners. 
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 المشروع 491
الهندسة حيث يقوم  سمشروع التخرج هو المرحلة النهائية المطلوبة من الطالب للحصول على بكالوريو 

عتبار الطالب بتطبيق ما درسه على مدار السنوات الخمس في مشكلة هندسية حقيقية مع األخذ في اال
 جوانب التحليل والتصميم والتنفيذ باإلضافة للجوانب االقتصادية الخاصة بتصميمه

491 Graduation Project 
Graduation project is the final step towards a B.Sc. Degree in Engineering. The 
student is required to apply the gained knowledge and skills during the study 
years in real world problem covering the phases of analysis, design and 
implementation of his project. Also considering the economical side of his design 

 
 


