
 

  كلية الهندسة

  

  التخصص (إن وجد)   دكتوراه الفلسفة   التخصص (إن وجد)   درجة ماجستير   الدبلومات
    دككتوراه الفلسفة فى الرياضيات الهندسية    ماجستير العلوم فى الرياضيات الهندسية   الدراسات المعمارية 

    سفة فى الفيزيقا  الهندسية دكتور الفل    ماجستير العلوم فى الفيزيقا  الهندسية   علوم وتكنولوجيا البناء
التصميم البيئى وكفاءة استخدام الطاقة  

  والطاقة 
  المتجددة فى المبانى

    دكتور الفلسفة فى الميكانيكا الهندسية     ماجستير العلوم فى الميكانيكا الهندسية
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    تصميم المنشآت المعدنية 
التصميم البيئى وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة  

  المتجددة فى المبانى
االشغال  –دكتور الفلسفة فى الهندسة المدنية 

  العامة
  هندسة الجيوماتكس 

  هندسة السكك الحديدية     التصميم العمرانى وتنمية المجتمعات     سة وتكنولوجيا البناءهند

    التخطيط العمرانى    تحليل المنشآت باستخدام الحاسب 
هندسة تخطيط النقل  

  والمرور 

    الهندسة االنشائية   ماجستير العلوم فى الهندسة االنشائية   هندسة الزالزل 
تصميم الطرق والمطارات  

  والمرور 
  الهندسة الصحية والبيئية    هندسة وادارة التشييد     ندسة التشييده

  هندسة إنشائية 
–ماجستير العلوم فى الهندسة المدنية  

  االشغال العامة 
  ميكانيكا التربة واالساسات     هندسة الجيوماتكس 

    دكتور الفلسفة فى هندسة الرى والهيدروليكا  هندسة السكك الحديدية     هندسة الجيوماتكس 
   دكتور الفلسفة فى هندسة القوى الميكانيكية   هندسة تخطيط النقل والمرور     ة السكك الحديدية هندس

  تصميم الطرق والمطارات والمرور     هندسة تخطيط النقل والمرور 
دكتور الفلسفة فى هندسة التصميم الميكانيكى 

 واالنتاج
  

   ر الفلسفة فى هندسة الطيران والفضاء دكتو  الهندسة الصحية والبيئية    تصميم الطرق والمطارات والمرور 

  ميكانيكا التربة واالساسات     الهندسة الصحية والبيئية
دكتور الفلسفة فى هندسة االلكترونيات  

 واالتصاالت الكهربية 
  

  ميكانيكا التربة واالساسات 
ماجستير العلوم فى هندسة الرى  

  والهيدروليكا
   هندسة القوى الكهربية دكتور الفلسفة فى  تخصص هندسة المياه والبيئة

   دكتور الفلسفة فى الهندسة الكيميائية  تخصص هندسة الشواطئ والموانئ     هندسة ارى والصرف 
   دكتور الفلسفة فى هندسة المناجم     ماجستير العلوم فى هندسة القوى الميكانيكية  هندسة السواحل والموانئ 

  هندسة نظم موارد المياه
تصميم  ماجستير العلوم فى هندسة ال
  الميكانيكى واالنتاج

   دكتور الفلسفة فى هندسة البترول   التصميم الميكانيكى 



  التخصص   دكتوراه الفلسفة   التخصص (إن وجد)   درجة ماجستير   الدبلومات
  (إن وجد) 

خطوط االنابيب والمضخات  
  والتوربينات

  هندسة االنتاج والموارد   
دكتور الفلسفة فى هندسة  

 الفلزات 

  

  ت االحتراق الداخلى االحتراق واال 
  

  الهندسة الصناعية
دكتور الفلسفة فى  

الهندسة الحيوية الطبية  
 والمنظومات 

  

  ديناميكا المنظومات    التبريد وتكييف الهواء 
دكتور الفلسفة فى هندسة  

 الحاسبات 

  

      ميكانيكا الجوامد     محطات القوى والهندسة البخارية 
تطبيقات التحكم االوتوماتيكى فى نظم  

  ى الميكانيكيةالقو
      الديناميكا الهوائية   ماجستير العلوم فى هندسة الطيران والفضاء 

      تحليل وتصميم الهياكل      التصميم الميكانيكى  
      ميكانيكا الطيران والتحكم      هندسة االنتاج 

      النقل الجوى      المنظومات الميكانيكية 
تحليل االجهادات واالنهيارات  

  الميكانيكية 
      جيا الفضاء وتطبيقاتها تكنولو  

ماجستير العلوم فى هندسة االلكترونيات واالتصاالت    تصميم الطائرات  
  الكهربية 

      الكترونيات 

      اتصاالت     هندسة الدفع والصواريخ 
      موجات دقيقة وبصريات      النقل الجوى  

      تحكم     التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها 
      رونيات واتصاالت الحاسب  الكت     نظم القوى الكهربية  

توليد واستخدام القوى الكهربية  
  واقتصادياتها   

      نظم القوى الكهربية    ماجستير العلوم فى هندسة القوى واالالت الكهربية 

توليد واستخدام القوى الكهربية      هندسة الجهد العالى  
  واقتصادياتها   

    

      ندسة الجهد العالى ونظم الوقاية ه    االالت الكهربية ونظم التحريك  
      االالت الكهربية ونظم التحريك الكهربى    نظم التحكم االلى 

      نظم التحكم االلى     الكترونيات القوى الكهربية  
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      القوى  الكترونيات     هندسة القوى الكهربية (عــــام) 
          ماجستير  العلوم فى الهندسة الكيميائية    التحكم االلى  
      تجهيز وتركيز الخامات    ماجستير العلوم فى هندسة المناجم   أنظمة الوقاية 

      الموارد الطبيعية والهندسة البيئية    دبلوم الهندسة الكيميائية
       رول  ماجستير العلوم فى هندسة البت   تصميم وتكنولوجيا المناجم  
       ماجستير العلوم فى هندسة الفلزات   هندسة وتكنولوجيا الخامات  

       ماجستير العلوم فى الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات    هندسة اسكشاف البترول  
       ماجستير العلوم فى هندسة الحاسبات    هندسة التآكل وحماية الفلزات 

       الطاقة المتجددة  وكفاءة الطاقة  ماجستير العلوم فى   هندسة استخالص الفلزات  
       ماجستير العلوم فى هندسة المخاطر    هندسة التشكيل والمعالجات  الحرارية  

اعدة احياء  –ماجستير العلوم فى التصميم العمرانى   الهندسة الحيوية الطبية  
 المناطق التاريخية للمدن  

      

       دمة ومواد النانو ماجستير العلوم فى المواد المتق  هندسة المنظومات  
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: الدبلـــوم 
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 أوال
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مــ�ة ال�راســة ل"!ــل ا� مــ� دبل�مــات ال�راســات العل�ــا ال ت��ــ� عــ� ار�ــع فــ�ل دراســ�ة رئ��ــ�ة 

ع"ــ� ال'فــ/غ ال-�ئــى و�-ــ�ز ل(-لــ, ال%ل�ــة ب"ــاء علــى اق'ــ/اح م-لــ, الق�ــ* ال()ــ'& ان ت%ــ�ن 

ف!ه(ـــا تف/غـــًا @ـــامًال و =-ـــ�ز  مـــ�ة ال�راســـة فـــل!� دراســـ!!� رئ��ـــ!� >;ـــ/: ان ی'فـــ/غ ال8الـــ7

ــا  ــات العل�ـــــــ ــة ال�راســـــــ ــة ل-"ـــــــ ــى Cلـــــــــ7 ال8الـــــــــ7 و م�افقـــــــ ــاءًا علـــــــ   لل(-لـــــــــ, ال()ـــــــــ'& ب"ـــــــ

ســاعات >عــ� الفــل ال�راســى ال/ا>ــع علــى  6ال(�افقة على اس'%(ال ال8الــ7 لعــ�د ال ی��ــ� عــ� 

  ان ی'* اس'%(اله* فى الفل!� ال�راس!!� ال'ال!!� .

 ثانيًا: درجة املاجستري 


������د���وط��−���:� �

ــات  -أ ــ�� @ل�ـ ــ� إحـ ــة مـ ــى اله"�سـ ــال�ر��س فـ ــة الJKـ ــى درجـ ــل علـ ــ7 حاصـ ــ�ن ال8الـ أن =Jـ
اله"�سة >ال-امعــات ال(ــ/�ة أو أ� درجــة معادلــة لهــا مــ� أ� معهــ� آخــ/ مع'ــ/ف >ــه 
مـــ� ال(-لـــ, األعلـــى لل-امعـــات و��ـــ'U"ى مـــ� ذلـــS درجـــة ال(اج�ـــ'!/ فـــى العلـــ�م فـــى 

اقــة >االشــ'/اك بــ!� @ل�ــة اله"�ســة >-امعــة القــاه/ة م-ــال ال8اقــة ال('-ــ�دة و @فــاءة ال8
    .  ل(ان�اأوجامعة @اسل > 

:�����
�������

������ط����د�א�ط�����د����א��−�� 

أن =J�ن حاصًال على درجة الJKال�ر��س فى اله"�سة ب'ق�ی/ عام ج!� على األقــل مــ�   -أ
ـــــات اله"�ســــــــة >ال-امعــــــــات ال(ــــــــ/�ة أو أ� درجــــــــة معادلــــــــة لهــــــــا  مــــــــ�              إحــــــــ�� @ل�ـــ

  أ� معه� آخ/ مع'/ف >ه م� ال(-ل, األعلى لل-امعات.  
 �	د
 �−א�د�א��:

ال\� األدنى لل\�ل على درجة ال(اج�ــ'!/ فــى العلــ�م اله"�ســ�ة هــ� أر�ــع فــ�ل  -
  دراس�ة رئ���ة م� تار�خ الق!�.  
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ال\ــ� األقــى لل\ــ�ل علــى درجــة ال(اج�ــ'!/ فــى العلــ�م اله"�ســ�ة هــ� ث(ــان فــ�ل  -
  �ة رئ��ـــــــــــــــ�ة مـــــــــــــــ� تـــــــــــــــار�خ الق!ـــــــــــــــ� مـــــــــــــــع م/اعـــــــــــــــاة حـــــــــــــــاالت وقـــــــــــــــف الق!ـــــــــــــــ�، دراســـــــــــــــ 

  و�-ـــ�ز مـــ� الق!ـــ� >\ـــ� أقـــى فـــل!� دراســـ!!� رئ��ـــ!!� ب"ـــاء علـــى Cلـــ7 ال(;ـــ/ف ال/ئ��ـــى 
 و م�افقة الق�* ال()'& و ل-"ة ال�راسات العل�ا و م-ل, ال%ل�ة .
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ــ    ــــــــــــ

ــ�ة األو  ــاعات ال(ع'(ـ ــام ال�ـ ــا ب"aـ ــل >ال(ان�ـ ــة @اسـ ــة و جامعـ ــة اله"�سـ ــ!� @ل�ـ ــ'/اك  بـ ــة >االشـ ر��ـ
)ECTS  (.  

��א�.-�א+���
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثالثًا: درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم اهلندسية   
� �

� �

 �/ط�����د�ط����א�د��و�א��������א:−���� �

حــ� أة فــى نفــ, ال')ــ& مــ� �اله"�ســ العلــ�م أن =J�ن حاصــال علــى درجــة ال(اج�ــ'!/ فــى   -أ
  ال(-ل, األعلى لل-امعات. � درجة معادلة لها م� أكل�ات اله"�سة >ال-امعات ال(/�ة أو 

  أن =-'از ب"-اح ام'\ان القf�ل.  -ب
 �	د
 �−א�د�א��:

ال\ــ� األدنــى لل\ــ�ل علــى درجــة الــ�@'�راه هــ� أر�ــع فــ�ل دراســ�ة رئ��ــ�ة مــ� تــار�خ  -
  اج'�از االم'\ان ال;امل. 
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ال\� األقى لل\�ل على درجة ال�@'�راه ه� ع;/ ف�ل دراســ�ة رئ��ــ�ة مــ� تــار�خ  -
/اعاة حاالت وقف الق!� و�-�ز م� الق!� >\� أقى فل!� دراس!!� رئ��ــ!!� الق!� مع م

ب"اء على Cل7 ال(;/ف ال/ئ��ى وم�افقة م-ل, الق�* ال()'& ول-"ة ال�راسات العل�ــا 
 والK\�ث وم-ل, ال%ل�ة. 
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  ماجستيرات مهنية 
  

  مهنى فى هندسة االلكترونيات و االتصاالت الكهربية  الماجستير  لا -
  تعديل شروط القيد بهذا البرنامج   
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