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 التطور.  . .النشأة .  . .الهدف :الوجيللهندسة والتكنو   العالى الوادىهد عم
يطيب    التطور.  .  .النشأة  .  .  .الهدف  :   للهندسة والتكنولوجيا   العالى  الوادىهد  عمان  عنو   تحت 

ومراحل  معهدهم العريق  نشأة و  هدف  نبذة مبسطة عن ب الطالإلدارة المعهد أن تعطى أبنائنا 
لى تخريج وتأهيل ذلكم  لقادر عاى و حالى أن أصبح ذلكم المعهد الراقى فى وضعه اللإ  هتطور 

ا على  القادر  المتميز  والة  لمنافسالمهندس  العمل  والالعلمية  نتديات  مفى سوق    عالمية المحلية 
قرنا خريجى  بين  من  المنهالم  ه   حيث الجامعات  ئه  بالمنظومة  دف  والرقى  إنشائه  من  شود 

به و ها  ر ي وتطو   التعليمية  و الدائم  ال  والمتسق  تسارعمالالدؤوب  التكنولتطور مع  لبحث  وا  وجيةات 
  والبيئة الخصبة   المكان المناسب المعهد و   مهذا المعهد العريق هو ذلكليكون  العلمى المتالحق  
للحصول الدرجة بكالورية  جدر ى  وه   متميزة  ميةلع  ةدرج  على    لتأهيلهم  تلكم  الهندسة  وس 

بين المتميزة  و ن يقر   العلمية  فى مصر  الجامعية  العلمية  الدرجات  من  المؤهل العااتها  وذلك  لم 
 .وزمالئه من خريجى الجامعات المصرية والعالمية نائهر الذى يفخر به حامله بين ق

ف  لقد  البدء  بج  الوادىمعاهد    إنشاء  ىتم  عام  يوبية  لالقفظة  ابمح   عرابى  أحمد معية  العليا 
م  الوادىعاهد  م  اءإنشتم    حيث ،  2003 اللتينحر على  األول،  معهد   إنشاءفيها    تم  ىمرحلة 

والمالي إلل  العالى  ىواد لا المعلـــدارة  ونظم  بمو ة  قومات  التـــوزييد  ـــــالسرار  جب   العالىم  ـــــــعليـــر 
ت  ،2006نة  ــــــــــلس  929م  ـــــرق والتكنولوجيا    العالى  الوادى  د معه   إنشاءذلك    ىلثم  للهندسة 

ة مساحة إجمالي   ىلعلك  ، وذ 2008لسنة    2385رقم    العالى التعليم    رـــيوز   السيد ب قرار  بموج
معاهد المخصصة ل  % من مساحة األرض 28  إلىتصل    ةبنائينسبة  ب  هنفد أ  ةثماني   حوالىتبلغ  
 . الوادى

التعليم  السيد  ر  ابقر   للهندسة والتكنولوجيا  العالى   الوادىمعهد    ىءنشأ   2385  رقم  العالىوزير 
  ى ام علمية ه ــــأقسثة  ثال  يضم أن  نوات و ــــس  به خمس  ةـــمدة الدراسن  و كعلى أن ت  2008نة  لس

الم الهندسة  والبيئية    –تصميم  عمارية وال) قسم  المدنية  الهندسة  الكهربية   –قسم  الهندسة    قسم 
خريجيه  منح  يأن  على  عتمدة،  ت الملساعاام  ا ظنى  علد  تمد الدراسة بالمعهعتأن  و (  ت تصاالاإلو 

بكالشهادات   الهر و درجة  الذ يوس  سالفة  التخصصات  فى  منمعتمد كر  ندسة  ال  ة  يم  تعلوزارة 
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عضوية نقابة  لى  د عالمعه  ىيحصل خريجوجبها  تى بمالت، و لمجلس األعلى للجامعاوا  العالى
 .ر تخرجهمالمهندسين المصرية فو 

خ  المرؤية    اللمن  عل  ىتلاعهد  ورسالة  بيئة  أهمية    ىتؤكد  العلمتوفير  للبحث   ىمحفزة 
وتر   حتياجات اإل بية  لتل   راكاإلبتو  ت المجتمعية  بين  اطبيقبط  عليها  لمعرفة  ات  يتحصل  التى 

متطلبات    وفق ورسالة المعهد  ؤية  ر من خالل هذه اليؤهل الخريج    الطالب أثناء دراسته بالمعهد 
أكادي وتطبيقات  مهارات  من  العمل  التعليم   لية موعة  ميسوق  باألهداف   والتعلم   ومخرجات 

داف رانية لتحقيق أهالعمية و قتصاد إلخطط الدولة التنموية اما يتوافق مع  بو نية  لتحديات الوطوا
و  المستدامة  مصر  التنمية  مع  ذ و   2030رؤية  اإلعتبار  لك  فى  على  األخذ  الدائم  الحرص 

من فى هذا المجال      اإلستفادةكيد  أتو   ث  الحدي  اإللكترونىلتعليم  كل أساليب ال  الدقيقيق  لتطبا
التدريء  ضاأعة  خبر  الفعال   المهنىو   فىالحر تطبيق  لل  المؤهلة  التحتية  لمعهد ابنية  و   س هيئة 
 .الميةوالع المحليةاء وضمان الجودة د يب األسالأل

 2012 معهدالتعديل مسمى ل الوزاري لقرار ا    2008 معهدالإلنشاء  الوزاري القرار 
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 ن الدكتور/ أسامة محمد محي الدياألستاذ السيد  – مؤسس معاهد الوادي العليا 
 

 
 
 
 
 
 

ر لقد   القدير  العلى  عالأيد هللا  قجال  لوطنما  محبا  مد ديرا  يض لمفهوم  ركا  ه  مهندسا  ارع  تخريج 
الينو  خريجى  ف  والكليات   عاهد مافس  هوالعالمية  الجليل  العالم  هذا  األمين   كان  الرجل    ذلكم 

ا  ووضع اللبنة األولى إلنشائه  الوادىمعاهد    سيأس ت  أخذ على عاتقه مسؤولية  الذى  المخلص 
  ئا ية والعالمية فهني لمصاف نظائرها المحفى    اخريجيهلتها و ىء جعدها على أسس ومباد وتشيي
الذ هل  ا وتقدير  الكريما  و   رجل  المعاهد  هذه  وخريجى  لوطنه  خدمة  من  يداه  ماقدمت  كل  على 
الصادقة بدوام رقيها و مع التمنيات الخالصة  على مر السنين    راسخةالفى منظومتها    ينلالعام

    .الم الجليلعلا اهذ   هيوا إلويصب لى الوجه الذى كان يتمناهالتها عألداء رس
  د محمأسامة    /الدكتور  األستاذ   السيد هو  الوادى وشيدها    د هعام  أسس  الذيالعالم الجليل  لكم  ذ 

،  نشاءاإل   ند ع تهاإدار   مجلس  رئيس  منصب   كان يشغل  والذيعليه رحمة هللا تعالى   الدين،  ىمح
  يم التعل  الجم   يفيقة  م ع  رةوخب  متميزة  وإدارية   ديةاعلمية وقي  عةمس  من  هب   كان يتمتع  ماللك  وذ 

سي  األكاديمي  كان  ال  ا  ذ تاأسادته  حيث  اج  -تجارة  بكلية  ه  تيم كر   تقومحاليا   و   .لمنصورةامعة 
الذي يضم المعهد  إدارة    مجلس  اسةبرئ  الدين  ىمح  محمد   ية أسامةآ  /المهندسة  الفاضلة  سيدةلا

من متميزة  عاتقها  لتوا  عضاءاأل  مجموعة  على  يقع  اإلدارية   ت جيا اتير ستإلوا  الخطط  وضعى 
 الجودة   من  ىعال  مستوى   إلى  بالمعهد   للوصول  مالئم  مناخ  لتوفيروالمالئمة    ة مالالز لمية  والع

   .ةييملتعوالالعلمية 
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 الطالب   ترشيح  يتمحيث    العالى  التعليم  زارةو   شرافإل  الذكر والتوضيحكسالف    يخضع المعهد 
التنسيق رق  قطري  عن   ريون المص )طابع  التنسيق   الطالب   بخصوص   أما  ،(0/ 188م  مكتب 

 ةالفرق  من  لينالمحو   الطالب   المعهد   يقبل  كما  ،وافدينلا  رةإدا  طريق  عن  ترشيحهم  تمفي  الوافدين
تم  حيث ي   العالى التعليم  التابعة لوزارة    هد والمعا  الجامعات   من   ثة ثالوال  والثانية  واألولى  ىاد اإلعد 

 . العالىعليم الت زارة من و  لمعهد الممنوحة من ا سالوريو جة البكمعادلة در 
بالمعهد د بد  قو  الدراسة  وال  الىالع  الوادى  أت  ذكر    لوجياتكنو للهندسة    أقسام   ةثالثب   ا سالفكما 

 :يوه  2008/ 27/8بتاريخ  2385 الوزارى  قرارالبموجب 
 .ية والتصميم الهندسة المعمار  ▪
 . هندسة المدنية والبيئيةلا ▪
 .ت تصاال اإلو ة الكهربيالهندسة  ▪

  فىلخريجيه    د المعه  يمنحها  ىالت  سالبكالوريو   درجةتتمتع    لذكرف اسال   ى زار الو   وبموجب القرار
أعاله  الثالث   التخصصات   ات الجامع  تمنحها  ىالت  وريوسالبكال  ةرجد   معادلةب   المذكورة 

  وزير   توردكال  تاذ األس  السيد   من  الشهادة  وتعتمد   المناظرة  التخصصات   في  ةيكومالح  ةصريمال
أنه بمو   ،ىالعال  ليمالتع فإن   المعهد   يمنحها  ىالت  ريوسالو بكال  درجةوإعتماد    ةادلعمجب  حيث 

نظرائهم    اإلمتيازات ب   يتمتعون   عليها  الحاصلين بها  يتمتع   الهندسة   كليات   خريجى  منالتى 
 :التالية والتى تتمثل فى اإلمتيازات الحكومية المصرية  عات بالجام

  جامعات لا  ى ف(  ه تورا لدكاو   والماجستير   العالى  ملو دبلا)  يا علال  ات الدراس  في   التسجيل (1
 .والخاصة  الحكومية ريةمصلا

 .سينمهند  باطضك  الشرطة وقوات  مصريةلا المسلحة القوات  إلى ماماإلنض (2
 .والحصول عليها المصرية المهندسين ابةق ن إلى العضوية بطلب  مالتقد  (3
المعه  منحي (4   كليات   تمنحها  ىالت  ات ملتزااإلو   بات والواج  الحقوق   س نفد  خريجى 

 .مصر ىف حكوميةلا ت اعجامبال الهندسة
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 ايجوالتكنولو سة لعالي للهندمعهد الوادي ا رئيس مجلس  دارة /المهندسة ةكلمة السيد
 

أرسل أن  مع   يسعدني  األمنيات  وأطيب  التحيات  أرق  لكم 
الدر  العام  والذيابداية  إلى  سي،  معا   فيه    راراستم  نتطلع 

وا التحديث  لله بمعلتطوير  عمليات  العالى  الوادى  ندسة هد 
اا  لوجيوالتكنو  تالءم  وبما  غيرات تلملكي  والدولية،    المحلية 

وم حاضره  في  واعدة  ريادة  له  إلى   ا  مستند ه  ستقبل يحقق 
المجتمع حاجات  إشباع  التعليمية    إمكانية  الخدمات  من 

والبحثية المؤثرة في تحقيق إضافة حقيقية لإلنسان المصري 
 .والعربي

لجديدة اية  تيج ا ل اإلستر أننا نسعى جميعا  لكي نستكم  شك  وال
ومن  .  بيةالعمل األكاديمي، والبحث العلمي والتدريس واألنشطة الطال  في كافة ميادين  معهد لل

بسوق  ربط التعليم    من خالل  وثقافية  تيجية إحداث نهضة تعليمية وبحثيةراأهم مقاصد تلك اإلست
إالعمل،   يكفل  بما  التعليم  عقول  وتطوير  عمنفتحة نتاج  في  والدخول  ا،  التعليم  ،  لذكيصر 
طرق التعليم والتعلم الحديثة، وتطوير أساليب التقويم، والتوسع في  المناهج، وتوظيف    وتطوير

التعليمية، زيادة  رامجتطوير البكما تهدف االستراتيجية الى    األنشطة اإلبداعية.  القدرة    واللوائح 
   المعهد.التنافسية لطالب 

ج و في    ميعا  نحن  للهندسة  الوادى  واإلبم  نؤمن  التكنولوجيامعهد  الرؤية  من  لدينا  دة ار ا 
واحد وهو المستقبل    تحقيق األحالم الطموحة والتي تتبلور جميعها في اتجاه هدفل  واإلمكانيات 
  من أجل تحقيق   لمعايير الجودة  . ولن يحدث هذا بدون تنفيذ الخطط، وفقا  المعهد  ا المشرق لهذ 
ا نصبو  الرسالة  طالب لتي  تخريج  وهي  مس  إليها،  أعلى  وسلوكيا  ا  ومهاري  اعلمي  توى  على     

ت أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على نحو يالئم التطور الحادث ا تطوير مهار باالضافة الى  
 .عملية الجودة في

النهاية قلبي  وفي  كل  من  أتمنى  والعاملين..  التدريس  هيئة  أعضاء  لزمالئنا  نا  وألبنائ   التوفيق 
 .ءاب األعز الطال

مهندسة/ أية أسامة محي  
 الدين
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 ايجوالتكنولو سة لعالي للهندوادي اعهد العميد م /تورلدكاألستاذ اكلمة السيد 

أكــرم الخلــق  والســالم علــى الحمــد ر رب العــالمين والصــالة
ــلين  وأشـــرف ــاء والمرسـ ــيدنا و األنبيـ ــد سـ ــا محمـ ــه آلـــى وع نبينـ لـ
 .الدينلى يوم إ تسليما كثيرام وسل بهحوص
 لىالعــا الــوادىعهــد مب ب الطــال نــائىبأأن أرحــب ب ىلــ ب يطيــ
فـ  وطننـا هللا جلـت قدرتـه أن يح  سـائال  ولوجيانكلتاهندسة و لل

ــعبنا  ــبابناوشــ ــ .مــــن كــــل مكــــروه وشــ  محــــور وإن الطالــــب هــ
وإعــداده لمواجهــة  ،غايــة وجودهــاة التعليميــة وثمرتهــا و ليــالعم

 تطلــب للمعهــد، ممــا ي ساســىألهــدف اهــو ال هاالحيــاة وتحــديات
 ىذ يـد مـن التطـور والرقـى والـو مز ه نحـاجبـوو  رها بـدو كـل منـ قيـامل يدىشابك األتو تضافر الجهود 

وخدمـــة  الطالبيـــة طةاألنشـــو  تعليميـــةلا األنشـــطةمـــو متميـــزة لمختلـــف ســـتهدف تحقيـــق معـــدالت ني
طلبــات العصــر تكــب ومة تتوالميــة وتقنيــة عصــريوتنميــة البيئــة مرتكــزين علــى أســس علمجتمــع ا

 .الحديث 

ة تتطلبه العملية التعليمي  اث معلى أحد   اسيةاألس  هلتكون بنيت معهد تجهيز ال  تممن هذا المنطلق 
 وصــل إليــهر أحــدث مــا وكــذلك تــوفي، اإلقليمــىو  المحلــى المســتوى  علــىع لمجتمــلخدمــة والبحثيــة 

قــادرين علــى إعــداد خــريج  ن لنكــو  عليميــةر العمليــة التطــويلت التقنيــةالفنيــة و العلــم مــن اإلمكانيــات 
الهائـل  ليواكـب التطـور تكـاراإلبو واإلبـداع ل التحليـ علـى وقـادر عالميـة  و جـودةهنـدس ذ متميز وم

 .الثقافية ا وقيمنابادئنظل م ىف التكنولوجية الحديثةندسية و الهلمجاالت شتى ا ىتمر فوالمس

المزيد  و التوفيق والسداد  معهد ال طالب  لجميع  ير سبحانه وتعالىالقد العلى  هللا   دعواتى إلىا  ير أخ
يدة. وذاخرة بالذكريات السعبداعيا وإ  ويابر علميا وترة  عهد مثماستهم بالمأن تكون در و  د من الج

 . وبركاتهتعالى م ورحمة هللا  م عليك والسال

 

  ود جاد عابد محم /أ.د 
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 هيئة التدريس بمعهدالوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا أعضاء السادة
 وكالء الدة ساال

 ن التعليم والطالب شئو  أحمد حنفى محمود احمد  /أ.م.د
 ي ا والبحث العلملعليالدراسات ا مشادى حسام الدين عبدالعلي /م.د.أ

 قسام العلميةاألرؤساء السادة 
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم   فهيمة محمد سعد الدين السيد الشاهد /د
 قسم الهندسة الكهربية ايمابراهيم على محمود عبد الد  /د
 مدنية والبيئيةقسم الهندسة ال عبد الخالق مصطفى  اشرف /د

 األساسيةلوم  قسم الع محمد د/ أميرة مرعي 
 هيئة التدريس باألقسام العلميةأعضاء السادة 

 قسم العلوم األساسية صباح سيد حسن  /د.

 قسم العلوم األساسية مرفت عبد القادر كعيد /د.

 قسم العلوم األساسية يوسفعبان عبده أشرف ش /د.

 علوم األساسيةال قسم امل مصطفى مصطفى الجوادى /د.
 األساسية  م العلومسق أحمد  فتحي  د/ دعاء

 والتصميمعمارية قسم الهندسة الم حاتم السيد عبد الفتاح عفيفى  /د
 والتصميمعمارية قسم الهندسة الم أحمد رفعت أحمد محمد  /د
 والتصميمعمارية قسم الهندسة الم مد حسبوناديه احمد مح /د
 موالتصميية ار عمقسم الهندسة الم الشاذلى شريهان عادل حجازى على  /د
 هندسة اتصاالت والكترونيات العزيز فكرى أحمد الشيخ بدم عسال /د
 هندسة القوي الكهربية  ايهاب محمد نبيل اسماعيل  /د
 دنية والبيئيةقسم الهندسة الم طارق صالح الدين مصطفى  /د
 ةقسم الهندسة المدنية والبيئي أمين أحمد أمين أحمد /د
 ية والبيئيةندسة المدقسم الهن رعى سامح سمير سعد على م /د
 قسم الهندسة المدنية والبيئية حازم حسن محمد محمد  /د
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 مة  قدلما
والبيانالمعلوما  على  2023  –  2022الجامعي   الطالب  دليل ي يحتو    على   ىغبن ي  ىالتات  ت 

 على دقيقلا طالعاالض ىف ملةكاال المسئولية الطالب  على قعوت رفتها،ب المعهد معالجميع ط
 والخدمات  تعليميةلا بالعملية يتعلق ءى ش كل لمعرفة إستمرارب إليه   والرجوع الدليل هذا محتوى 
 على الت عديالت بعض   رأيط قد  أنه العلم مع لتكنولوجياللهندسة وا العالى الوادى بمعهد  يةالبالط
 .عام كل يلالدل

 :يةالتال خمسةال بواب األ طالب علىل الدلي يحتوي و 
 .تكنولوجيادسة والللهن العالى الوادىمعهد ذة عن بن :لب األو باال -
  .معهد لبا  األكاديمى اإلنضباطو  ةسار نظام الد ثاني:  ب الباال -
   .المعهد للطالب من خالل المتاحة  ت الخدما الثالث:الباب  -
 .شئون الطالب ع: باالباب الر  -
 .بالمعهد  ام العلميةمس: األقسالباب الخا -

 
 الوادىد اهمعفى لموقع الجغراال 1.1
داخل    الوادىمخصصة لمعاهد  ساحة الضمن الم   ولوجياتكنلاو   للهندسة  العالى  الوادى  هد مع  عقي

الجدي  8طريق    7ب  )با  عرابى  أحمد جمعية   العبور  بمدينة  القليوبي  –دة  شمال(    ة.محافظة 
من    % 28ة تصل نحو  ة بنائي نسب   على،  فدان  8نحو    ادىالو معاهد  ل  ةجمالياإل  احةمسالوتبلغ  

يمنح  ،ةالمخصصاحة  مسال الت  ات بالمسطح   تمتعال  ةخاصي  الوادىد  عاهم  مما   ىالخضراء 
   مع جودة الحياة. افقتتو 
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 ا الو ول اليه و  -العليا الوادي  معاهدل الجغرافي موقعلا
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 دارة والمالية الوادي العالي لإل هدعم

 ومات ونظم المعل

 كنولوجيا للهندسة والتهد الوادي العالي مع



 

 ة التعليم العالي ر وزا
 ليوبيةيا بالق لتكنولوجالعالي للهندسة والوادي ا دمعه

 الطالب دليل  – الجودة واإلعتماد وحدة ضمان
 

 

- 12 -  
 

 التكنولوجياو للهندسة العالي  يوادال لمعهدالمباني الرئيسية  ▪

اب  يتوفر الوادي  للهندسةمعهد  التعليمن    العديد ا  والتكنولوجي   لعالي  والتالخدمات  :  رفيهيةمية 
 مسرح،،  ب مالع  ،ريةإدا  وحدات ،  رشوو   معاملمبني    ،للتمارين  فصول   محاضرات،  ت قاعا

 . طبية عيادةو  ةكتبم، اآللي لحاسب ل معامل ،مسجد  ،كافيتريا
 جيا دي العالي للهندسة والتكنولو معهد الوايسية لي الرئالمبان

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 والتكنولوجيا  هندسةلل  الوادي معهدل يسيالرئني امبال
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 تكنولوجيا سة والمبني المعهد العالي للهند

 ش والمعامل مباني الور 

 عاهد الوادي المدخل الرئيسي لمقر م

 الطالب مبني سكن 

   المخصصة للطالب كافيترياال 3
 

 6 الملعب الرئيسي 
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 مباني المعامل والورش  سة دهن مبني    هندسة مبنيال  الرئيسيالمدخل 
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 ترفيهية الخدمات التعليمية وال

 
 

 لي الحاسب ال  معامل اء معامل الكيمي

 المسرح  قاعات الرسم  دريسية تلمدرجات ال ا

 معامل الفي ياء 
 

 ملعب الكورة  الكافيتريا الرئيسية  المكتبة 

 المسجد  العيادة الطبية  الجيم 
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 لمبني هندسة رسم توضيحي 

 مدخل مدينة العبور  

 

 األرضي دوري للقط األفقالمس

 المتكررالمسقط األفقي للدور 
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 المعهد ة الرسو رؤية  1.2

 هد: ية المعؤ ر  ▪
والتم وإالريادة  محليا   ايا   قليميز  والتكنفي  الهندسي  التكنولوجي  لتعليم  التقدم  لمواكبة  ولوجي 

 والتنمية المستدامة. عالمجتم  احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتلبية ارع المتس

 رسالة المعهد: ▪
العالي  معهد تزم  لي ا  للهندسة  الوادي  بتحقيق  األكاديلتوالتكنولوجيا  ن  مهندسي   وتخريج   مي ميز 

العلمي  البتكاراو اع  بد إل ا  علىقادرين  متميزين   في    والبحث  والمنافسة  المستمر  الذاتي  والتعلم 
الفعالة في  الع  سوق  والمشاركة  واإلقليمي،  المحلي  أهداف  ت مل  لتحقيق  المجتمع  نمية وتطوير 
 تدامة.المس تنميةال

 :المعهدأهداف  ▪
 .للمعهد ية ة تنافسيز لمية تحقق م تبني فكر هندسي ذو بصمة ع -
  حول الطالب. محورةت مبة جاذ  عليميةبيئة تتوفير  -
بالت - الطالب  لدي  االعمال  ريادة  مهارات  وورش   دريب تنمية  والندوات  المتخصص 

 العمل. 
الطالاالنشطزيادة   - وال  بيةة  والثقافية  ا  رفيهية(لتواية  فن )الرياضية  لمعارض وتنظيم 

 قات.المؤتمرات والمسابو 
 د.معهبال  واألكاديميري ز االداهاكفاءة الجع رف -
وحل  ا  اركةالمشدور  تفعيل   - المصري  للمجتمع  المستدامة  التنمية  لتحقيق  لمجتمعية 

 . هالتمشك
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 ي ميثاق الشرف االخالق  1.3
والنزاهة    األمانة  ىلع  تعتمد   سياسة  ةلقليوبياب  والتكنولوجيا  للهندسة  العالي  ديواال  معهد   ينتهج

 مجلس  أعضاء  ىلع  ويجب   ،هد معلل  المنتمين  جميع  مسئولية  ةالسياس   هذه  عتبرتو والعدل،  
 عضاءوأ   التدريس  هيئة  ضاءوأع  العلمية  األقسام  مجالس  ورؤساء  ووكيله   المعهد   يد وعم  اإلدارة
 يعامج  عاونواتي  وأن  الميثاق  هذا   في  جاء  بما  االلتزام  لطالباو   اإلداري   هازلجوا  المعاونة  الهيئة
 سمعة  على  اف حت  التي  ات قومالم  وجميع  إلخالص او ة  نزاهالو   والصدق  ةاألمان   مبادئ  لترسيخ
 .بنا المحيط المجتمع داخل المعهد 
  وضع  هو  فهد ال وإنما ،العمل  وأسلوب  المسئوليات  تحديد  اقميثلا هذا وضع من المقصود  ليس
 يفو   عملهم  في  لهم  ملزما    ا  ومرجع  هد عملل  المنتمين  ميعجل  لوما  عم  يكون   أخالقي  شرف  ميثاق
 .رجهاخ أو المعهد  اخلد  من  كان سواء الغير عم التعامل

 كما  ،المعهد   عجتم مل  العامة   وااللتزامات   المسئوليات   من  مجموعة  على  الميثاق  هذا  وي حتوي
 من   ولمزيد   ،لةمستق  ةور بص  فئة  لكل  الخاصة  األخالقية  ت تزاماواالل  المسئوليات   أيضا    يتضمن

 .عهد لم با واالعتماد  دةجو ال ضمان ةوحد  زيارة يمكن األخالقي الشرف ثاقي م على رفعتلا
 

 واالعتماد ن الجودةوحدة ضما 1.4
 وحدة  بإنشاء  المعهد   قام ،  التعليمية  العملية  دةو ج  د توكي  مجابر   عد قوا   بإتباع   االهتمام   إطار  في

األ  إداري ككيان    2012  عام  في  واالعتماد   الجودة  ضمان وتقويم  بمتابعة  داخل  يختص  داء 
ا رؤية  تحديث  وتم  ورسلو المعهد،  بحدة  جميالتها  األطراف  مشاركة  بن الع  الجو معنية  دة  ظام 

 . 2019إصدار  –بالمعهد 

 ادواالعتمرؤية وحدة ضمان الجودة  ▪
  المستوى القومي   علىالجودة المتميزة  تطمح الوحدة في أن تصبح واحدة من وحدات ضمان  

لمؤسسية لقدرة اعلقة بامتال  واالعتماد خالل تبنيها للمعايير القومية لنظم الجودة  واإلقليمي، من  
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قة  وث  ب من خالل ممارساتها المصداقيةؤسسات التعليم العالي، وأن تكتسليمية لمتعلفاعلية الوا
 المجتمع. 

 تماد واالعؤية وحدة ضمان الجودة رسالة ور  ▪
ت  تهيئة المعهد وإدارته للوفاء بمتطلبا  علىون مع إدارة المعهد  تعمل وحدة إدارة الجودة بالتعا

الهي اييتحقيق مع القر  التعلمية لضمان  و ئة  االعتماد   علىاد، بهدف الحصول  واالعتم  يمجودة 
والتد  الجودة،  ثقافة  نشر  خالل  التحسب  ريمن  عملية  في  والمساهمة  الفني،  الدعم  ين  وتقديم 
ثقة لكسب  وصوال   لألداء،  مخ   المستمر  في  الخريالمجتمع  من  المعهد  وخدمة رجات  جين 

 المجتمع. 
 سيةاالدر   ت را المقر   يس تدر   بأهداف  ب الطال   تعريف  في  م اه  دور  ةد و الج  ضمان  ولوحدة

  جع االمر   وأسماء  التقييم  درجات   وتوزيع  ةف تللمخا  التقييم  وطرق   المستهدفة  التعليمية  والمخرجات 
 فصل   كل  ونهاية  منتصف  في  الطالب   ءاآلر   نبيا است  بعمل  الوحدة  تقوم  كما  ،الالزمة  العلمية

  بمنتهى   يهأ ر   عن  يرتعبلبا  طالب لا  يقوم  حيث   تامة  ةسري  قةريطب  االستبيان   هذا  ويتم,  سيادر 
 وإمكانيات   المعاونة  والهيئة  التدريس  ةهيئ   وأعضاء  واالمتحانات   اسيةر الد   ات ر المقر   في  الحرية
  االستبيان   لنتائج  إحصائي  تحليل  ملعب   واالعتماد   الجودة  ضمان  وحدة  تقوم  كما  ،المعهد 
 لية العم  دةو ج   نالضم  زمالال  واتخاذ   والضعف  القوة  اطقن  على  للوقوف  ةدقال  بمنتهى  ستهااودر 

 .بالمعهد   التعليمية

  جودة   لضمان  القومية  الهيئة  معايير   استيفاء  إلى  هد لمعبا  واالعتماد   الجودة  ضمان   وحدة  تسعى
 الجودة   ضمان  فوحدة  ،االعتماد   على  للحصول  للهيئة  للتقدم  لالستعداد   واالعتماد   التعليم

 العمل   سوق   متطلبات   سب اين  متميز  خريج   على  للحصول  المعهد   ةر إدا  مع  تسعى  واالعتماد 
 .والدولية ةيحلالم  األخرى  والكليات  المعاهد  خريجي منافسة على وقادر
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 الباب الثاني 

  واالمتحانات نظام الدراسة
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 مدة الدراسة 2.1
  ام ق نظوف  اعتيادية(   عشرة فصول دراسية  أيالمتوسط )  فيمس سنوات  خدراسة بالمعهد  ال  مدة
هندسة  بكالوريو على  للحصول    المعتمدةلساعات  ا التخصصات  ا  فيس  يمنحها    التيحدى 

األ  .المعهد  العام  باإلضافة    علىي  يماد كويشتمل  الص  إلىفصلين  الدراسي  مدة    يفي.الفصل 
 .(أسابيع 8صيفي ) أسبوع( بينما مدة الدراسة بالفصل ال 15) لثانيول وااأل بالفصلينالدراسة 

رسوب فيهما ن بحد أقصى تم الأو مقرريسة مقرر  ار د   للطالب   لصيفياسي االدر   للفصيتيح او 
 .ي الواحد العام الجامع فيي سيين األول والثانار الد  في الفصلين

 المقررات الدراسية 2.2
 سية تنقسم إلى مجموعتين:ار ت الد ار لطالب بالمعهد مجموعة من المقر س ايدر 

 ســم العلمــي أومتطلبــات الق –هــد عمات البــطلمت)تخــرج للت اإلجباريــة الالزمــة ار لمقــر ا (1
 .(التخصص 

 س(اموالخ الثالث  سيار الد  المستوي وذلك خالل ) االختياريةت ار المقر  (2

 (Contact Hours) األسبوعية االتصالحساب عدد ساعات   ▪

 .ما لم يذكر غير ذلك (أسبوعا 15)سي الواحد ار صل الد النحو التالي للفيتم ذلك على 

  .ةد ة معتمساع  1= ضرة  احساعة م 1 -

 .ساعة معتمدة 1مرين =  عملي / تاعات معمل / س 4إلى   2من  -

 تار تقدير المقر  احتسابنظام  2.3
سي ار ة كل فصل د د نهايسي وعنار في كل مقرر على مدار الفصل الد الطالب  ء  دايتم تقييم أ
و  النح على (GPA) المقررات لكل مقرر ومتوسط نقاط التقدير التراكمي تقدير تسجيل حيث يتم

 ل التالي: بالجدو لموضح ا
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 ر التقدي عدد النقاط  التقدير المكافئ ظرةية المناالنسبة المئو 
 A+ 4,0 ممتاز )+( % فأعلى 95

 A 3,7 ممتاز  % 95قل من  % حتى أ 90
 A- 3,3 (-ممتاز ) % 80أقل من  % حتى 85
 B+ 3,0 جيد جدا  )+(  % 85ل من  تى أق% ح80
 B 2,7 ا  دججيد  % 80% حتى أقل من  75
 C+ 2,3 +( جيد ) % 75ن  مأقل  % حتى70
 C 2,0 جيد % 70قل من  % حتى أ 65
 D+ 1,7 مقبول )+( % 65% حتى أقل من  60
 D 1,3 مقبول  % 60حتى أقل من  % 55
 D- 1,0 (-مقبول ) % 55% حتى أقل من  50

 F صفر راسب  % 50أقل من  

البكالوريوس الطالب درجة  المعدل  يتطلب منح  ( نقطة  2,0)   عن  الب للط  التراكمي  أن ال يقل 
، سةنى من المدة الزمنية المقررة للدرابالمعهد الحد األد   أمضيب قد  طال ون الأن يك،  لتخرجعند ا
  ميعلكل قسم    فيعتمدة المقررة  اعات المأن يجتاز بنجاح عدد الس  سنوات دراسية.  خمس  وهي
 لدراسة.الى األقل خالل سنوات ع

 كميار الت التقدير احتساب أسلوب ▪

  نقاط  متوسط  حساب   يتم (GPA) لحاص  على  ولحصال  طريق  عن   واحد لا  سيار الد   للفصل
  بالنقاط  يسمى  ما  لينتج  مقرر  لكل  عتمدةمال  الساعات   عدد   في  التقدير   نقاط   ضرب   التقدير
 التي   ت ار للمقر   المعتمدة  الساعات   مجموع  على  النوعية  النقاط  مجموع  مةسق  يتم  ثم  ،ةيعالنو 

 :اليالت  المثال يف موضح هو  كما ،ريالتقد  اطقن متوسط حساب  في نقاطها تدخل
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 ررمعدل الفصلي= نقاط التقدير × مجموع عدد الساعات المعتمدة لكل مقلا

 سيار مجموع الساعات المعتمدة لكل فصل د 
 :يلي  امل اتبع  كميةار الت  المئوية النسبة اب حس يتم

 للطالب  سيةار الد  الفرق  جميع  نقاط  متوسطات  مجموع

 ) اسيةر الد  الفرق  عدد ) 5

 أدوار التخرج ▪
 : سي على النحو التاليار ين في كل عام د خرج بدور د أدوار التد حت

 دور يونيو  -
 دور أغسطس  -

 للطالب اسيالدر  العبء 2.4
الدراسي( بء العل الدراسي الواحد )ي الفصتمدة فعالم  األدنىللساعات    األدنىالحد   -أ

 ( ساعة معتمدة.12هو )
ــتوي األوليجـــوز   -ب  ــالتســـجيل ل لطالـــب المسـ ــد عـــن ) يعـــبء دراسـ ــاعة ( 18ال يزيـ سـ

 األولين. ل الفصلين الدراسيينوذلك خال معتمدة،
ــوز للطالــــب أن يزيــــد الحــــد  -ت  للعــــبء الدراســــي فــــي الفصــــل الدراســــي  لــــىاألعال يجــ

 .ة معتمدةساع( 21) ىعل االعتيادي
ــا  )أقـــل مـــن دراســـي للطالـــب يخفـــض العـــبء ال  -ث  ــة(  2المنـــذر أكاديميـ ــد  إلـــىنقطـ الحـ

 ساعة(. 12راسي )حد أقصي د لاللعبء  المقرر األدنى
 اسـتيفاء عتيـادياالي مقـررات لهـا متطلبـات سـابقة قبـل لـب التسـجيل فـللطاجوز  ال ي -ج

 .تطلبات مط النجاح في تلك الرو ش
مـن مقـرران أو سـت  ل الدراسـي الصـيفي أكثـريسجل فـي الفصـ  ز للطالب أنو ال يج -ح

 ت معتمدة.ساعا
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 واإلضافة االنسحاب 2.5
ــ اديمي خـــالل مـــدة رشـــد األكـــبموافقـــة الم مقـــرر أو أكثـــرافة لأو اإلضـــ ب االنســـحاوز للطالـــب يجـ

الفصـل الدراسـي  علـىوال يسري ذلـك  يادياالعتين من بداية الدراسة في الفصل الدراسي أسبوع
 الصيفي.

 التسجيلف وق 2.6
 دراسـياءا  على طلبه، وذلـك بعـد انتظامـه بالمعهـد لفصـل بن الب تسجيل الطيجوز وقف  -أ

سـجيل، وذلــك لتوقـف ا هـا قبـلعلي صـلح التــيبتقديراتـه  االحتفـا  واحـد علـى األقـل مـع
ــم عـــد أخـــذ لمعهـــد بار مـــن مجلـــس إدارة المعهـــد بنـــاءا  علـــى اقتـــراح عميـــد ابقـــر  رأى القسـ

بيع مــن يــة أســامانا ثل مــدة أقصــاهخــال - قهــري لطالــب عــذر ، وذلــك إذا قــدم االعلمــي
يمنعــه مـــن  –ســجيل فيـــه يريــد وقـــف الت الـــذي الدراســيالفصـــل  فــيتــاريخ بــدء الدراســـة 

ارة المعهــد. أمــا إذا قــدم العــذر بعــد انقضــاء مــدة مجلــس إد  لــهة ويقبالدراســ فــيام االنتظــ
 ب إال بقــرار مــن مجلــسر إليهــا فــال يجــوز وقــف تســجيل الطالــة المشــاالثمانيــاألســابيع 
 لمعهد.ية بناءا  على عرض من عميد التعليموا ميةالشئون العل

املـة( ة كدراسـي)سـنة  نلييتـامتفصلين دراسيين  لتسجيل عنال يجوز أن تزيد مدة وقف ا -ب 
لفصــول ذمنهــا ا طالــب، علــى ان يحتســب ة فصــول متفرقــة طــوال مــدة دراســة الأو أربعــ

ه مجلـس بلـيقالغيـاب بعـذر  سـحبا  دون رسـوب بسـبب يعـد فيهـا الطالـب من  التيلدراسية  ا
 دارة المعهد.إ

 طاع عن الدراسةقناال  2.7
ابيع الثمانية  ساألة  مد   اللختسجيله    لوقفبطلب  ن يتقدم  دون أسة بلدراإذا انقطع الطالب عن ا
الدراسة   بدء  تاريخ  تسجي  الدراسيالفصل    فيمن  بقرايوقف  مله  عر  لفصلين  م ن  المعهد  يد 

راسة فيه مع االحتفا  بتقديرات المواد  د لانقطع عن ا  الذيبما فيهما الفصل    نمتتاليي دراسيين  
تس  التي إيقاف  قبل  عليها  مه،  جيلحصل  اإلخالوذلك  عدم  الخحك باألل  ع   الرسوبب  صة اام 
 سبب الغياب.ب
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علـى  اإلرشـاد األكـاديمى تفصيليا على دليـل  اإلطالعلطالب  يمكن ل)  اإلرشاد األكاديمي 2.8
 للمعهد(إللكترونى اقع المو 

،  الطالب   من   مجموعة  لكل  يسالتدر   هيئة   أعضاء  من  يأكاديم  مرشد   بتخصيص   المعهد   يقوم
  أي   حل  في  ومساعدته  ميةاألكادي  الطالب   ات ر سااستف  جميع  على  بالرد   يميكاد األ  المرشد   ويقوم
 لمعهد.ته بادراس فترة طوال تواجهه مشكلة

 يئة التدريس والهيئة والمعاونةية ألعضاء هالساعات المكتب 2.9
 نمدرسي  من   المعاونة  هيئةوال  التدريسية  الهيئة  ءضاأع   يعمج  يقوم  سيار د   فصل  كل   أول  في

المكتبيةالساع  بإعالن  مساعدين . مكاتبهم  باب   ىعل  (Office Hours)  مهب  الخاصة  ات 
  المكتبية   الساعات   أثناء  ة المعاون  الهيئة   أو  التدريس   هيئة   عضو   إلى  التوجه   طالب  ألي  ويمكن

  الهيئة   أو  التدريس  هيئة  عضو  يقوم  يالت   ةيسار الد   ت ار بالمقر   يتعلق  شيء  أي  عن  لالستفسار
 .هاريسبتد  المعاونة

 اتلتماست واال متحانانتائج اال 2.10
بدا العفي  الد ية  يتمار ام  مواعيد  اإلعال   سي  عن  الد   امتحانات ن  الفصل   سيار منتصف 

كما يقوم المعهد بإعالن الدرجات عقب كل  ،  تات الدارسةل توقيمن خال  النهائية  المتحانات او 
المقر مسال  ديد وتح  امتحان جميع  في  ألدائه  التقريبي  الد ار توى  الف  ة.سيار ت  نهاية  صل وفي 

يستطيعار الد  م  سي  الموقالطالب  خالل  اإللكتن  نتع  معرفة  للمعهد  التي    االمتحانيجة  روني 
عليها المقر ا ر ديتقو   حصل  جميع  في  التقدير بات  ار ته  نقاط  متوسط  إلى    كمي ار الت  إلضافة 

(GPA).  

 يدانيالتدريب العملي الم 2.11

 :حو التاليلنا علىالميداني خارج المعهد  ينظم التدريب العملي

بنجاح المستوي الثاني من الدراسة،   ااجتازو   للطلبة الذين  الميداني  لتدريب العمليح ايتا  (1
ية  افقة كتاب مو ى  ل علو صحال  خارج المعهد ة  ترط لتدريب الطالبنسبة للطالبات فيشأما بال
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دم موافقة ولي األمر تدرب حالة ع  هة التدريب )وفي، وموافقته على جاألمر  من ولي
 لمعهد(. الطالبة داخل ا

بت  مجلسقوم  ي (2 البإدارة المعهد  بما يحقق الهدف من التدريب   ريبي تد الرنامج  حديد مدة 
يقل مدة   ال  بحيث   ،د مواقع التدريب المتاحة لطلبة المعه  فيمع طبيعة العمل  ويتالءم  

 ابيع عمل كاملة. وفى كل األحوال زيد على عشرة أسية أسابيع وال تن ثمانلبرنامج ع ا
 ساعات معتمدة. ستةب يالعملب تحسب مدة التدري

 م بها التدريب.يت التيالجهة  فيات العمل الكاملة المقررة درب بساع لب المتالطا يلتزم (3
ى النحو  مهم علنهم وتقييلتقارير ع ا  اد وإعد   ني نظام االشراف على الطلبة المتدرب  ون يك (4

 :التالي
 مي أكادييزيد على عشرين طالب، مشرف    ة من الطالب اليخصص لكل مجموع -أ

ا ومشرف    العلميسم  لقمن  ال  ميدانيالمختص،  المن  القمد جهة  يعتمده  سم  ربة 
فالعلمي ينسقان  بينه،  بعميما  يتعلق  فيما  على  ما  األشراف  وإعداد ليات  الطلبة 

 مالهم.وتقييم أع منه ر عير اقالت

دريب من خالل شهرية عن مسيرة التر دورية نصف  اري تق  األكاديميرف  يعد المش -ب 
الميدا للجالزيارات  الهانية  المشر ت  يعد  كما  الدورة  نهاية    يف  الميدانيف  مدربة، 

انت حيث  من  الطالب  فيه  يقيم  عالتدريب،    فيظامه  تقريرا   استيعاب  لوقدرته  ى 
الدراسة  سهإ  دىوم  ،التطبيقيالواقع   لل ام  على  في  طالب التخصصية    التعرف 

 اعة،جم  فيلعمل  تدرب عليها، واستعداده ل  التيوالمهنية لألعمال    فنيةالجوانب ال
الص فهم  على  والمسوقدرته  ونظامه، ؤوليات،  الحيات  العمل  بواجبات  والتزامه 

 سلوكه وفى أدائه. فيلضعف ى جوانب القوة واإل باإلضافة

الطالب  -ج يوض   ب در م  ال  يعد  الغايتقريرا   فيه  ا  التي ات  ح  من    فيشتراكه  تحققت 
 ها. يتالش ية عف وكيف ، وكيفية تحقق هذه الغايات، مع توضيح نقاط الضيب در الت
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 :يلية ما خا  بصفةويشمل ذلك 
o قام بها أثناء التدريب. التيل األعما 
o العالقة هذه األ بدراسته  بماتخصصية بصفة عامعمال    ة، وكذلك عالقتها 

 ة. مقررات محدد  في سهدر 
o ب. برنامج التدريل  يةجابية والسلباإلي النواحي 
o  هتخرج عد ب فيها  تدرب  التيالجهة  فيالعمل  فيمدى رغبة الطالب . 
o  بها. رب تد  التي الجهة فيظها الح التيالمشاكل 
o  بها.  ب ر تد  التيجه الجهة اتو  التيحل للمشاكل ب   ةعلقالمتالطالب  مقترحات 
o عموما . ترحات تتعلق ببرنامج التدريب من مقدى الطالب قد يكون ل ام 

التدريب    العلميالقسم  لى  يتو  -د  تقييم  عل   ب للطال  العملي المختص،  تقاريبناءا   ر  ى 
لهذا التقييم  ب" ويعطى  " أو "راسس "ناجحا سوعلى أ  دانيوالمي  األكاديميلمشرفين  ا
 ية. سام العلمقرره األقي  سب الرا وأع الطالب على الناجح اط متساوية لجمي نق

ية من قبل الجهة  ب مكافأة رمز دريالتبرنامج    فيأن يمنح الطالب المشترك    وزيج -ه
 جاد والهادف.ال ح العملغرض خلق رو مدربة، أو المعهد بال

لشروط  عدم اإلخالل با  رية مصر العربية معارج جمهو خ  ح بالتدريب يجوز السما -و
على حدة  حالةالمعهد لكل مجلس إدارة ب ريتد ال على أن يوافق على هذاالسابقة، 
 فيعية  مج تدريب عملية جماوز تنظيم براويجص،  المخت  العلميالقسم    وباقتراح
 د.ة المعهإشراف إدار تحت  الخارج

لى التدرب  موافقة ولى األمر علين على  بة غير الحاصبالنسبة للطالب أو الطال -ز
م الطالب  على ان يلتز ،  هد معال  خارج  العمليالتدريب    فى من كل أو بعض ان يع 
يطرحها    التيت  بين المقررا  من  سيةعدد من المواد الدرا  فيالبة بالتسجيل  الط  أو

تطبيقيا ، مع  بحثيتطلب    بينها مقررن من  ويكو   العلمي القسم   تكون    مراعاة ا   أن 
الساعامجمو  المقررةع  المعتمدة  المقررات    ت  للساعات  لهذه  المطلوبة  مساوية 

 .الميداني العمليللتدريب 
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 ب الثالث باال
 الخدمات المتاحة للطالب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة التعليم العالي ر وزا
 ليوبيةيا بالق لتكنولوجالعالي للهندسة والوادي ا دمعه

 الطالب دليل  – الجودة واإلعتماد وحدة ضمان
 

 

- 27 -  
 

 التعليمية ت ماالخد 3.1

 العملية التعليمية لتي تخدم ا مل الهندسية االمع 3.1.1
 اسم المعمل م معملال اسم م
 معمل تصميم الدوائر المنطقية 17 ( 1) يلاآلالحاسب  ملمع 1
 معمل النظم المدمجة 18 ( 2) اآلليمعمل الحاسب  2
 معمل الهوائيات والميكروويف  19 ( 3) اآللياسب معمل الح 3

 معمل المعالجات والمتحكمات الدقيقة 20 ( 4) اآللياسب لحا معمل 4

 معمل القياسات  21 (1ء )لكيميامعمل ا 5
 االتصاالت معمل  22 (2ء )معمل الكيميا 6

 المتحكمات المنطقية المبرمجةمعمل  23 ( 1معمل فيزياء ) 7
 والرقمي اآلليمعمل التحكم  24 ( 2ياء )فيز  معمل 8

 بصرياتلا( 3فيزياء )مل عم 25 معمل الهيدروليك  9
 ة كهربائيالقوي المعمل  26 معمل مساحة  10
 لنجارةة اورش 27 المسبك() الصحيمعمل  11
 ورشة الخراطة  28 لتربةمعمل ا 12
 ورشة الحدادة  29 رسانةمعمل الخ 13
 دةورش البرا 30 معمل الميكانيكا  14
 ورشة السيارات 31 معمل الدوائر الكهربائية 15
 العدد واألدوات بالورشة  32 لكترونيات اإل ملمع 16

 المكتبة  3.1.2
  يا والتكنولوج  ةللهندس  العالي  الوادي  معهد   مكتبة  تقدم
  ر توفيال   تمي  حيث   ،المعهد   أقسام  لجميع  هاخدمات

وا   المكتبة   ءار إلث  المالية  لمواردل  متزايد لالسنوى 
  جميع   في  جعار والم  الكتب   من  بمجموعة
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 لخدمة   بهاأبوا  المكتبة  حوتفت   ،بها  المعلومات   تكنولوجيا  ةخدم  يرتوف  تمي  كما  ،التخصصات 
  الهيئة و   التدريس  هيئة  وأعضاء  ب طالال جميع اهتا خدم  من  د ويستفي  ، ىسار الد   اليوم  طوال  روادها
  كتاب   نع  للبحث   اآللى  ب ـــالحاس  أجهزة  تعمالـــإسأو   اإلستعارة   أو  اإلطالع   خالل  من  المعاونة

شبكة    محدد   مرجعأو  من   دهاروال  الهادئ  المناخ  المكتبة  توفر  كما،  المعلومات  ك  نبو على 
 .ةلميالع ارينالتم أو ت ار ض المحا ني ب حةار ال ت ا ر فت لالخ تذكارسلإلالطلبة 
 الخدمات اإللكترونية  3.1.3

معهد   توفير  العالى  الوادىيعمل  والتكنولوجيا على  لطالبه    للهندسة  متميزة  إلكترونية  خدمات 
  ويوجد   .نية حديثةو ر أدوات ووسائل إلكت  وذلك من خالل  داخل المعهد   تعليميةملية اللعا  لتطوير

اوصفح  عهد ملل  ونىاإللكتر   الموقعب اديد  الع  ىماع اإلجتل  صاو تلة  الهامة  المعلومات    ى لتمن 
المعهد   ىينبغ طالب  جميع  إليها    على  والرجوع  واألخبار  اإلع  مثل  إستمراربمعرفتها  النات 

وتوقيتا الد الهامة  واللوائحقواعوال سة  ار ت  الد   د  والجداول  ي  ،سيةار الجامعية  أعضاء ستطيع  كما 
اوأ س  التدريهيئة   للعلال  ادةلما  ةفإضا  اونةالمعلهيئة  عضاء  العلمية ار محاض مية  والحصص   ت 
التعليميةخ  من جوجل  خدمات  الطالب  مما    الل  محتوييساعد  بكافة  المقرر  باإللمام  ات 
الدراسيةاو  اإلنترنو يكما    .رينوالتما  لواجبات  خدمة  المعهد  الالسلكفر   Wireless)  ىت 

Internet)  وا  ىف والمعامللقاعالمدرجات  اا  كم  ،بةمكتوالليمية  عالت  ات  للطاليوفر  ب  لمعهد 
تقل عن    ة مجموع  ابه  ةمل خاصامع آل  100ال    إستخدام   ايمكن من خالله  ىجهاز حاسب 

 خدمة اإلنترنت.
اليو  أهم  من  للطالب  اإللكتروني  البريد  اإللعتبر  يقخدمات  التي  المعهد كترونية  الب للط  دمها 

 لطالب.معهد واال ية ومعتمدة بينسمر  اتصالوسيلة  وهو بمثابة

 لطالبية طة األنشا 3.2
معه وأنواعها   الواديد  يهتم  صورها  بكل  الطالبية  باألنشطة  والتكنولوجيا  للهندسة  العالي 
في    امالت  القتناعه  متميز  خريج  تقديم  في  المجبدورها  الكل  وااالت  والثقافية    ، لبدنيةعلمية 

 ب.الشبا رعاية  ل مكتب خال غب فيه منالذي ير النشاط  إلى االنضمامالطالب  تطيعويس
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 مودة  - ئاسيةندوة عن المبادرة الر  ندوة عن ريادة األعمال

امة  ندوة ثقافية عن أهداف التنمية المستد ل دارة الوقت وضغوط العمورشة عمل عن 
 2030ورؤية مصر 

 ليومفي معرض أخبار ااإلشتراك  والمتمي ينوائل األ ريم تك

 لبدنية المجاالت العلمية والثقافية وا
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تنفيذ مسابقة علمية لطلبة قسم عمارة لتطوير  
 ه العامة قومراف المعهد ومبانيه 

 المشاركة في مرك  تدريب المنتخبات 

 ا مة اإلدارية الجديدة رحلة علمية للع

 لنشاط الفني تنفيذ مسابقة في ا

 الصداقة ري  دو ي مشاركة ف ال

 المسرحي لنشاط ا تفعيل
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 الخدمات الطالبية  3.3

 لمسرحا -1
  على   والتكنولوجيا  للهندسة  يالعال  الوادي   معهد   يحتوي 
  المسرح   وهذا  العمارة،  مبنىبثالث  ل ا  لدوربا  مسرح
  ويتم   يةالبالط  والحفالت   المناسبات   لجميع  خدم يست
  هم ت  تيال  ض ار غاأل  لكافة  سرحالم  هذا  داماستخ

 .الطالبي المجتمع

 الكافتيريا  -2
 على   وجياوالتكنول  للهندسة  العالي  الوادي  معهد   يحتوي 
 للطالب   والوجبات   المشروبات   أنواع   يع م ج  تقدم  كافيتريا 
 التي   اكناألم  من  الكافيتريا  وتعتبر،  مقبولة  اربأسع

 فيما   حةار لل  الوقت  بعض   بقضاء  الطالب   بها  يستمتع
صالة   بها   توجد و   .لميةالع  لتمارين او   ت ار المحاض   بين
و د  الطلبة  الستراحة  بها اخلية  مغطاة  خارجية  صالة 

 . اماكن جلوس

 المسجد  -3

ب -4 والتكنولوجيا   عالىلا  الوادىهد  عماليوجد  للهندسة 
مربع    20.50بمساحة    جد مس   ا ن كام  متضمنامتر 
و و لل للك  على  يحتوى ضوء  ا  بم و   ،ينيةالد تب  مكتبة 
  .سجد المفى  لبات الطاالطالب و كل من ل محسي
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 بيةالط العيادة -5
  بتوفير   والتكنولوجيا  للهندسة  العالي  الوادي  معهد   يهتم

  بالمعهد   التحاقهم  من  بدءا    البهطل  الصحية  الرعاية
 وتقدم   ،االمتحانات   فترة  وخالل  به  مستهار د   فترة  وطوال
 ضغط   وقياس  ليةو األ  اإلسعافات   لطالب ل  الطبية  العيادة
  التقلص   ضادات مو   رةار حلا   بمخفضات   جوالعال  الدم

 .له ومساعد  المتواجد بشكل مستمر بالعيادة الطبية دكتورال وذلك من خالل ،اآلالم ومسكنات 

 :الخدمات الرياضية -6

 بالمعهد التالي: جد ب يو للطال الرياضةم الخدمات تقدي ية إيمانا من معهد الوادي بأهم

 مالعب: ▪
) ادي  الو   هد معوفر  ي من2عدد  ملعب،   ب ملع  هم( 

القكل  مخصص   كبير و رة  بنجيلة  دم  مغطي  هو 
مستديمة و   2040بمساحة    طبيعية  مربع  به  متر 

الكتر شبكة   االرض  ري  تحت  تراك   هب  يحيطو ونية 
مربع  1696قدرها    ةاحبمس   عبمل  وآخر،  متر 

 صغير. 

  (دوالبليار طاولة و نس الة ت ال)  االت الرياضة ▪
د عد   علىتحتوي  

بليار طا  2 دو  ولة 
ة اولط  1د  عد و 
 ة  اولالطنس ت
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 الجيم  ▪

 ل كروس كاب ازجه -1
 جهاز سحب عالي  -2
 وخلفي كتف أمامي  ازجه -3
 ترابيزة بنج   -4
 ة يطن يز اب ر ت -5
 طرومبة للظهر  جهاز -7 جرام  كيلو  8بل دنم (1عدد زوج ) -6
 ية كهربائية مشا -9 عقلة  ل +لرجلجهاز احامل  -8

 ك ترابت  عجلة أور  -11 كيلو جرام اولمبي 20ار ( ب1) عدد  -10
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 بالمعهد  لتحاقاال  نظام 4.1

 لتحاق اال خطوات  -أ
أ بعد  العالي  التعليم  وزير  اليحدد  رأي  المع  األعلىمجلس  خذ  كللشئون  نهاية  في  عام    اهد 

ن  نظاميي صر العربية أو غيرها اللذين يقبلون كطالب  أنحاء جمهورية م  دد الطالب من دراسي ع
الحاصلي بالمعهد   األجنبية    معادلةال  شهادات ال  أو  ةالعام  الثانويةشهادة    على ن  من  أو  العربية 

 س سنوات في كل عام دراسي. الدبلومات الصناعية نظامي الثالث سنوات والخمو 

 بالمعهد  لتحاقاال شروط -ب 
من   يعادلها ما أو (رياضة علمي) العامة انويةالث على حاصل الطالب  يكون  أن -

وات، سن 3نظام   الصناعيةالفنية س المدار ة دبلوم ، أو شهاد بيةلعربية واألجنهادات االش
 وات سن 5نظام   الصناعيةالفنية أو شهادة دبلوم المدارس 

 .سةار الد  لمتابعة حيتهالوص المعدية راض األم من الطالب  خلو  الطبي الكشف يثبت  أن -
 كون محمود السيرة حسن السمعة.أن ي -
   هد.مه بالمعيد اسد أن يق بالمعه  لتحاقاال ب فييرغ لب الطاكل علي  -
 .بالمعهد  سةار للد  ا  غر متف الطالب  يكون  أن -

 بالمعهد  الطالب  لقيد  الالزمة المستندات  -ج

 ن المرشحي للطالب  ةبالنسب ▪

 .(اإللكترونيوقع التنسيق بطاقة الترشيح )يتم طباعتها من م (1
 .عليه الحاصل المؤهل أصل (2
 (. القومي الرقم) يوتر مبك الميالد  شهادة لصأ (3
 ية. شخص  ( صور7) عدد  (4
 . القوميالرقم  قةبطا  صورة (5
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 . إيصال كهرباء أو غاز أو مياه )العنوان الموجود به الطالب( (6
 . ضي )إن وجد(إيصال تليفون أر  (7
 الذكور:بالنبة للطالب  (8

 .جند  2  استمارة -أ
 عام.   18الغين  للطالب الب جند  6  استمارة -ب 
 نموذج صغار السن.  ضاربإح وم يق  18في حالة عدم بلوغ الطالب   -ت 
جند ويكون  7يقوم الطالب بإحضار نموذج    جند   6  ان نموذجفي حالة فقد  -ث 

 . ختوم من التجنيد م
  المحولين للطالب  بالنسبة ▪

 : السابقة للبنود  فةباإلضا
 .أخرى  ت بجها  المقيدين للطالب  حالة بيان (1
 .أخرى  لجهات  المرشحين المستجدين الب للط الترشيح بطاقة (2
 .العلمي لمحتوى وا للطالب  هاستار د  سبق التي لمواد اب  ت ار يتقد  بيان (3

 خطوات تسجيل الطالب بالمعهد  -د 
الذي   االلتحاقطلب    وملئ   لي أمره بعد إحضار المستندات السابقةعلى الطالب أو و  -

الطالب   على يحتوي   ش ب  بيانات  بالمعهد قسم  الطالب  المختص   وتسليم   ؤون  الموظف 
 .بةبالفرقة اإلعدادية المستندات المطلو 

سية ويسددها  ار فظة سداد للرسوم الد حا  ريربتح  المالية  باإلدارة  ختص م الموظف الميقو  -
ثم يعود مرة أخرى    (EGBANKالمصري الخليجي ) بنك    الطالب في أي فرع من فروع

 .معهد يداع بخزينة اللتسليم حواف  اإلإلى مقر المعهد 
 اإللكتروني يم  ليه إدارة التعل  الجدول الدراسي،  علىإدارة اإلرشاد للحصول    إلىتوجه  ثم ي  -

علي الخاص   األكاديمي  اإللكترونيد  البري  علىلحصول  ل الطالب  حصول  ويمكن   ،
 األكاديمي. ترونياإللك الجدول الدراسي من خالل البريد 
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البطاقة   - على  الطالب  يحصل  ذلك  العند  بالعام  الخاصة  سنة    فيي  جامعالجامعية 
 .اللتحاق

 لجدد أساسية للطالب ا علوماتم 4.2
 : د الطالب الجد  استقباليوم  -أ

لهم سة  ار د   في أول يومد  الطالب الجد   الستقبالالطالب    اتحاد من أعضاء    بالتق اسجنة  ل لتشك
الد ل الجداول  الجدد  ار توزيع  الطالب  لهو سية على  والتمارينا ر المحاض   كنوأماا  شرح مفصل    ت 

المعهد   عميد تاذ الدكتور  يد األسمع الس  االجتماعويتبع ذلك    .اتهمر استفسا والرد على    والمعامل
التدريس    ئةت والتعريف بأعضاء هي راوالنظم المتبعة في دخول المحاضام التعليمي  لشرح النظ

 يع الطالب متبعة ونظم توز امعية الوالهيئة المعاونة وحقوق وواجبات الطالب ومعرفة التقاليد الج
 راتهم. استفسا علي والرد  ،األقسام العلمية واألنشطة الطالبية المختلفةعلى 
 الجدد الطالب  الاستقب ة دور  -ب 

 :الطالب الجدد وهي الستقبالطوات متبعة  هناك عدة خ
كذلك يحهم وقبولهم بالمعهد و يتم إرشاد الطالب إلى شؤون الطالب بعد التأكد من ترش -

 .لاللتحاقلوبة ق المطار جميع األو  استيفاء منالتأكد 
 .سية للطالب ار لد ة سداد المصروفات احافظ جااستخر يتم  -
 .سيةار ل المصروفات الد البنك الذي يستقب ب إلى مقرد الطالإرشا يتم -
 .الخاص به االلتحاقطلب  بمليءيقوم الطالب  -
 .ب بطاقة الطال اجر استخ يتم  -
 . كشن الخاص بهالمجموعة والس يتم إضافة الطالب في -
 .الطبي ء الكشفار إلج  يتم تحديد موعد  -
 المعهد.ب  حاقلاللتق المطلوبة ار وعليه يكون الطالب قد أتم األو  -

 سيةار ول الد الجدا -ج
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سي من أهم المعلومات التي يجب على الطالب معرفتها قبل بدء كل فصل ار الجدول الد   يعتبر
  لكتروني الموقع اإل  ات المعهد ومن خاللفي لوحة إعالن  سيار م إعالن الجدول الد ويت   .سيار د 
(www.sva.edu.eg  ) ا التواصل  الطالب  اعي  الجتم وصفحة  على  ول  بالجد   ماز لت االويجب 
 .العملية التعليمية بالمعهد  حسن سيري الخاص به لضمان  سار الد 
 ت المعهد ار التواصل مع إدا -د 

  حدث اإلعالنات الخاصة ى أالمعهد واإلضطالع علع  األمور الضرورية للطالب التواصل ممن  
حاضرة  أو م  اإلعالن عن موعد إمتحانمثل    ،طالبية أو غيرهاة الالتعليمية أو األنشط   ةبالعملي

ند ع أو  ورشة  وةامة  أو  و   ،عمل  طالبية  اإلعالنات  لوحة  للمعهد وتعتبر  اإللكتروني   الموقع 
ني جامعي خاص  ترو ة إلى وجود بريد إلكافباإلض  ،مع الطالب   الوسيلتين الرسميتين للتواصل

تبر معرفة  وتع  .ا يخص الطالب بشكل خاص اك مهن  لتواصل معه إذا كانب يمكن الكل طال
 .الرئيسيةات الطالب عالن عنها من مسئوليم المعهد باإليقو  حداث التيات واأللوممعكافة ال

 سية ار القاعات الد و ت والتمارين ار أماكن المحاض  -ه
المعامل سية ار ت الد يوجد الفتات على جميع القاعا ،لضمان سهولة الوصول ألي مكان بالمعهد 

 .خاصة  أرقامتحمل  لمكاتب وا

 الحضور  في نتظاماال -و
  يجب  لذلك  ، المعهد ب  التعليمية  العملية  نجاح اصرعن  أهم من  ضورالح  في  الطالب   انتظام  رعتبي

  يمكن.  معمل  أو  تمرين  أو  محاضرة  أي  حضور   عن  التخلف  عدم  على  الحرص   طالب   كل  على
  سواء   ،مقرر  لكل  والمعامل  مارينوالت  ت ا ر المحاض  من%    25  عن  يزيد   ال  فيما  التغيب   الب للط
 قعالمو   على  الطالب   أسماء  إعالن  يتم  ،لب الطا  غياب   رار تك  حالة  يوف  ،عذر  بدون   أو  بعذر

 موضحا    األمر  ولي  عنوان  على  المعهد   إدارة  من  رسمي  إنذار  إرسال  وكذلك  للمعهد   اإللكتروني
 .بها المسموح الغياب  نسبة فيه تعدى الذي رالمقر  امتحان دخول من الطالب  حرمان  إمكانية
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 رار وإق  ستهرالد   معهدال  إدارة  إلى  لعذرا  هذا   ديمتق  طالب ال  لىع  يجب   ،للغياب   عذر  وجود   وعند 
 قبل  من  المعتمد   الطبيب   من  معتمدة  كانت   إذا  إال  تقبل  ال  المرضية  واألعذار،  رفضه  أو  قبوله
 .حكومية  ستشفىم أي من أو المعهد 

 المعهد لطالب ساسيةأ معلومات 4.3

 هامة  وأحداث  تواريخ -أ
  فصل   لكل  سةار د ال  بدء  موعد   ثلم  ةهام  واريخت  عدة  فةعر م  بالمعهد   مقيد   طالب   كل  على  يجب 
  مواعيد   ،النتائج  إعالن  وموعد   سيار الد   الفصل   نهاية  وموعد   الفصلية  ات ر االختبا  ومواعيد   سيار د 

  تقررها   التي  يةالرسم  ات ز اإلجا   مواعيد   وكذلك(،  الصيفي)  الثالث   سي ار الد   الفصل  ونهاية   بدء
  جدولب  يسمى  ما  خالل  من  المواعيد   هذه   ميعج  لىع  االضطالع  الطالب   ويستطيع  ،الدولة

 في  وكذلك  للمعهد   اإللكتروني  الموقع  على  سةار الد   بدء  قبل  إعالنه  يتم  الذي  سية ار الد   التوقيتات 
  لضياع  ض يتعر   ال حتى المعلنة خالتواري  بجميع امز االلت طالب  كل على ويجب  .اإلعالنات  لوحة
 .األكاديمية لحقوقه

 د بالمعه  يةالعلم امألقسا  على الطالب  توزيع -ب 
  :التالية للخطوات  طبقا   وذلك به سةار الد  في يرغب  الذي العلمي برنامجال الطالب  يختار
 شهر  بداية  في  عداديةاإل  الفرقة  طالب ل  التخصص   برغبات   التقدم  استمارة  توزيع  يتم -

 .التخصصات  اختيار باب  فتح عن   اإلعالن بعد  لكوذ  مايو
  يوم   وينتهي  السبت   يوم  أيبد   نأ  على   بوعأس  لمدة  صصات التخ  رغبات   اختيار  باب   يفتح -

 .األسبوع نفس في الخميس
 الفترة   خالل  بها  ةسار الد   يريدون   الذين  يةالعلم  األقسام  باختيار  يتقدموا  لم  الذين  الطالب  -

 .المعهد  عميد . د .أ سيد ال طريق عن توزيعهم يتم مقررةال



 

 ة التعليم العالي ر وزا
 ليوبيةيا بالق لتكنولوجالعالي للهندسة والوادي ا دمعه

 الطالب دليل  – الجودة واإلعتماد وحدة ضمان
 

 

- 40 -  
 

 لمتوسط  ا  طبق  يفيالص  سيار الد   الفصل  نتيجة  ظهور  بعد   وذلك  لألقسام  تنسيق  عمل  يتم -
 داخل   بها  المسموح  السعة  وحسب   اإلعدادية  الفرقة  بنتيجة   الطالب   عليه  حاصلال  النقاط
 .العلمية األقسام

 الطالب الةح يانب  اجر استخ -ج

 رسمي طلب  على بناء الطالب  ون ؤ ش  إدارة من إصداره كنيم ا  مستند  الطالب  حالة  بيان يعتبر
  بختم  توثيقه ثم المعهد  ميد ع. د .أ والسيد  عهد الم مسجل اعتماد  فاءتياس بعد  وذلك، الطالب  من

  تحرير تاريخ إلى بالمعهد  قيده تاريخ من  ا  بدء الطالب  بيانات  على  المستند  هذا وي ويحت المعهد 
 :إلى البيانات  هذه وتنقسم ،الحالة بيان
  القسم ،  هد معال  ،الميالد   تاريخ  ،الجنسية   ،االسم:  على  وتشتمل  طالب بال  خاصة  بيانات   -

 .األكاديمي لمستوى ا، العلمي
 في  ويظهر  سيار د   فصل  كل  في  استهار بد   الطالب   قام  ت ار ر مق:  ويشمل  ت ار تقدي  يانب -

 عاتالسا  ،المقرر  كود   ،المقرر  اسم   ،األكاديمي  العام  ،سيا ر الد   الفصل  اسم  الجزء  اهذ 
 .المقرر في الطالب  تقدير ،للمقرر المعتمدة

 المعهد  من نسحاباال  -د
  يقوم   أن  الطالب   وعلى  (،سةار الد   عن   العدول   أي)  المعهد   من   يا  نهائ  سحاب االن  لطالب ل  يمكن
 الطالب  من  كل  النموذج  هذا على  بالتوقيع  ويقوم  عهد الم  من  باالنسحاب   الخاص   النموذج  بتعبئة
 .المعهد  عميد  .د .أ والسيد  أمره وولي

 د المعه  لى ويلالتح -ه

 للتحويل الالزمة المستندات   ▪

 مصرية  معاهد   أو  جامعات   من  الجيد   األكاديمي  المستوى   ذوي   طالب ال  تحويل  د عهالم  يقبل
 التحويل  بطلب   قدمالمت  الطالب   ويقوم  ،بها   معترف  أجنبية  جامعات   من   أو  (خاصة  أو  حكومية)
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  سيار الد   الفصل  بدء  من  أسابيع  3  أقصى  بحد   الطالب   شؤون   قسم  إلى   التالية   المستندات   م بتقدي
 :األول
 . يعادلها  ما أو الثانوية المرحلة سةار د  إتمام شهادة -
 للجامعات  األعلى  المجلس  من  به  معترف  معهد   أو  جامعة  من  معتمد   حالة  يانب -

 حصوله   من   الفترة   خالل  بها   بااللتحاق   الطالب   قام   والتي  واألهلية  الخاصة  والمعاهد 
 .هد معال إلى التحويل بطلب  تقدمه   تاريخ إلى ويةالثان مرحلةال سةار د  إتمام شهادة على

 .منها المحول المعهد  أو امعةالج في المتبع ت ار المق  قديرت  نظام -
 .منها إعفائه في  يرغب   التي ت ار المقر  محتوى  ووصف سيار الد  المنهج -
 الخاصة  والمعاهد   ات للجامع  األعلى  مجلس   يضعها  لتيا  للقواعد   تبعا    أخرى   نات بيا   أي -

 . ألهليةوا

 التحويل وطر وش ءات ار إج ▪
 لجنة"  قبل  من   تقييمها  تمي  حيث   المختص   لقسما  إلى  بقةالسا  تندات مسال  من  صورة  إرسال  يتم

 :اآلتي االعتبار في ويؤخذ  ،"العلمية المقاصات  إعداد 

 الطالب  إعفاء  يتم  الحالة  هذه  وفي  ،هإلي  الطالب   تحويل  قبول  تم  الذي  لقسما  تحديد   تمي -
 .القسم  هذا متطلبات  من فقط

 المعاهد   مجلس  دهحد   الذي  والنح  على  نليالمحو   الطالب   مقاصات   بإعداد   اللجنة  تقوم -
 .المعهد  عميد . د .أ السيد  من المقاصات  اعتماد  يتم ثم ،واألهلية لخاصةا
 الطالب  بإخطار  بدوره  يقوم  الذي  الطالب   شؤون   قسم  إلى  المعتمدة  اصات المق  تسليم  يتم -

 .ةللمقاص المبدئية نتيجةبال
 الخاصة  المعاهد   مجلس  من  ات اص المق  العتماد   الالزم  باتخاذ   الطالب   شؤون   قسم   يقوم  -

 . واألهلية
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  الجزء  يف  به  الخاص   الحالة  بيان  في  منها   المحول  الطالب   إعفاء  تم  التي  ت ار المقر   وتظهر
  منها   إعفاؤه  تم   التي  المعتمدة  الساعات   عدد   يإجمال  احتساب   يتم  كما  ،باإلعفاءات   الخاص 
  تقديرال  نقاط  طمتوس  حساب   في  ت ار المقر   هذه  تقدير  يدخل  بينما  ،اكتسبها  التي  ساعات ال  ضمن
  بعد   منها  إعفاؤه  تم  التي  ت ار المقر   من  أي  سةار د   بإعادة  للطالب   يسمح   وال  ،طالب لل  كميار الت
 .بالمعهد  لحاقهإ

 للطالب العسكري  جنيدالت 4.4

 :التالية للخطوات  بقا  ط وذلك سنة 28 حتى الب للط التجنيد  بتأجيل المعهد  وميق
 في  لقيده  الالزمة  لمستندات ا  ضمن  ارغف  جند   2  ذجمو ن  بتسليم  المستجد   الطالب   يقوم -

 .بالمعهد   التحاقه بداية

 التجنيد  جيللتأ  العسكرية  المنطقة  لقب  من  المحدد   الميالدي  للعام  الطالب   وصول  عند  -
 بالمعهد  التجنيد   مسئول  إلى  ( جند   6  موذجن)  العسكرية  البطاقة   بتسليم  ب الطال  يقوم
 وم ي   30  خالل  العسكري   االتصال  مكتب   من  يلأج ت  رار ق  بإحضار  التجنيد   مسئول  ويقوم
 .ريةالعسك البطاقة تسليم من

 ات ز اإلجا  ت ار فت  خالل  في  لكوذ   البالد   لخارج   سفر  تصاريح   بإعطاء   المعهد   يقوم  -
 .(الصيفية واإلجازة العام نصف أجازه) فقط الرسمية
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المدنية الهندسة    –واإلتصاالت  كهربية  دسة ال)الهن  صصةعلمية متخ  اميتوفر بالمعهد ثالثة أقس
لكل قسم مقرراته    .ةي ساالي قسم العلوم األس   باإلضافة  ،المعمارية والتصميمالهندسة    –والبيئية  

 . التخصصية سيةالدرا

العامةواالجتما   سانيةناإلالعلوم  مقررات  بعض    علىعالوة   والثقافة    ية واالختيار رية  االجبا  عية 
   .المعهد للتخرجوتعد من متطلبات  المختلفةواألقسام العلمية ات المستويب التي تدرس

 عامةعية والثقافة اللعلوم اإلنسانية واالجتماة لير المتطلبات االجباأواًل: 
Course Name  الساعات أسم المقرر  

 المعتمدة
اتساع 5"  جبارية مقررات   

Engineering Economics 3 دسي الهن  االقتصاد 

Contracts, Bids & Liabilities 2 ت وااللتزاما والمناقصات العقود 

Seminar  0 سيمينار 

Human Rights  0 حقوق االنسان 

 

قررات اإلختيارية ثانياُ: الم  

ساعات  6( "1)  تياريةاخ مقررات "  

Development of Personal Skills  3 المهارات الشخصية تنمية 

Art of Etiquette& Protocol 3 البروتوكول تيكيت والفن ا 

Communication Skills  3 مهارات االتصال 

Negotiation Skills  3   تفاوضالمهارات 

ساعات  6( "2)  اختيارية مقررات " 

Project Management Organization Development   تخطيط وتنظيم وإدارة

   المشروعات
3 

Principles of Business Administration 3   م وإدارةي مبادئ تنظ 

Principles of Public Relations 3   أساسيات العالقات العامة 

Production Management 3  إدارة اإلنتاج 

Society & Individual Science 3  ماعاالجت  علم 

Fundamentals of Management  3   أساسيات اإلدارة 

Principles of Financial & Managerial Accounting  3   ة المالية واإلداريةدئ محاسب امب 

Principles of Organizational Behavior  3   ممبادئ السلوك التنظي 

Research Methods 3   أساليب البحث العلمي 

Feasibility Studies  3   وعاتدراسة جدوى المشر 
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 ة قسم العلوم األساسي 5.1
األقسام  سية  األسا  العلوم  قسم  يعتبر إدات  والذى    هد بالمع  ةهامالمن  أهمية كبرى  وليه  المعهد  رة 

  متميزةالو   العالية  كفاءات ال  ى ذو   تدريسال  هيئة  أعضاء  السادة  من  نخبة  يضموتحرص على أن  
 ىف  لمعهد با  ةة العلوم الهندسيلدراس  د الجد   الطالبوإعداد  تأهيل  لية  و ى عاتقهم مسئلحيث يقع ع

  ةيالهندس  تهس ار د   ىف  هتفيد   ىوالت  ى بالمعهد عامهم الثان  ألساسية فىاوبعض المواد    ولاأل  معامه
 التي و   لمعهد با   المتاحة  العلمية  بالتخصصات   طالب لا  تعريف  ويتم  ،المختلفة  العلمية  باألقسام
  لتفوقه  بداية  وتكون   اتهإمكان  مع  ناسب تي   ذيال  ىمالعل  لقسم ا  إختيار   ىف  غبتهر   تحديد   له   تتيح
  والكيمياء  فيزياءالو   رياضيات ال  ىوه  تمهيديةال  ت ار مقر ول المه األعا  ىف  لطالب ا  درسي  .ىدسالهن

 : ىالتالك ىالهندس والرسم اإلنتاج وهندسة الحاسب  وبرمجة الهندسية اإلنجليزية واللغة
 األول(المستوي  – اديدللطالب ) عللعام األول  يةاإلنجلي   غةلوال والهندسية يةاألساس العلوم متطلبات

Course Name  الساعات   أسم المقرر
تمدةالمع  

Calculus I 3  (1) وتكامل تفاضل 

Calculus II 3  (2) وتكامل تفاضل 

Classic Mechanics, Sound, Heat 3 ( 1) فيزياء 

General Physics Laboratory I 1 عامة  فيزياء(  1) معمل 

Electricity and Magnetism الكهربية( "2) فيزياء  

 " والمغناطيسية
3 

General Physics Laboratory II 1 عامة  فيزياء(  2) ملمع 

General Chemistry I for Engineering 3 عامة  كيمياء 

General Chemistry Lab 1 اء كيمي  معمل 

Fundamentals of Computer Programming 3 الحاسب  برمجة ي ف أساسيات 

Elementary English ( 1لغة إنجليزية ) 3 

Lower Intermediate English 3 ( 2ليزية )لغة إنج 

Engineering Drawing and Projection 2 وإسقاط  هندسي رسم 

Introduction to Engineering 1 هندسية مقدمة 

Production Engineering 1 تاجاإلن  هندسة 

Engineering Mechanics I (Static) 3 "االستاتيكا( "1) ميكانيكا 

Engineering Mechanics II (Dynamics) 

 

 

 

 3 "الديناميكا" (2) انيكاميك
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باقي األقسام  ب  تأهيل الطالب إستكمال    في   كبيرادورا  قسم العلوم األساسية  ل  فأن  ذلك  علىعالوة  
من مقررات العلوم   علي حدهلمي  قسم ع  ت كلوفقا  لمتطلبا  لفةتالثالثة بمستوياتهم المخ  ةعلميلا

 األساسية التالية:
 

 ةام العلمياألقسة كاف ب األساسية العلوم باتمتطل
Course Name  الساعات   أسم المقرر

 المعتمدة
Strength and Testing of Materials 3 المواد واختبار مقاومة 

Probability & Statistics 3  وإحصاء احتمالية تطبيقات 

Calculus III  ( 3تفاضل وتكامل ) 3 

Differential Equations  3 معادالت تفاضلية 

Linear Algebra and Matrices 3 وفات بر الخطى والمصف الج 

Waves, Optics & Atomic Physics 3 الموجات، البصريات  فيزياء 

Optics Lab 1 ريات صب  معمل 

Fundamental of Fluid Mechanics 3 موائع يكا الاسيات ميكان أس 

Engineering Geology (Earth Systems)  3 رض( ظم ال الهندسة الجيولوجية )ن 

General Mechanical & Electric Engineering  3 هندسة ميكانيكية وكهربية 

General Mechanical Engineering Applied 

Thermodynamics 

ميكا  ناالدي  –الهندسة الميكانيكية 

 قيةالحرارية التطبي 
3 

 
 

 والتصميم  المعمارية قسم الهندسة 5.2

ه  ضمب  تميزذى ي وال  ايعمل لمتميزة علميا و ام اد أكثر األقسأح  والتصميم  ةالمعماريندسة  قسم اله
علميا وعمليا وخبرة    عالية   كفاءات   ى ذو   تدريس ال  هيئة   أعضاء جنباته مجموعة من السادة  بين  

فى مجال هم  ئبين قرناة  تميز ون بالسمعة العلمية المما يتمتعكهم  لويلة فى مجال عمإستشارية ط
وا المعمارية  ويسع لتصميمالهندسة  جيال إ   إلى   دؤوباسعيا    القسم  ى.  ندسين  المهمن    عداد 

مع    علىين  ر قاد لاالمعماريين   سوق  و   إحتياجات التعامل  جيد العمل  نظم  و بصورة  ة  تفهممة 
ف لة  مواكب و ،  العصر  حتياجات إل السريع  المة  المهنذه  ه  ىلتطور  حياتنا  فى  ة  عاصر الهامة 
 الحديثةالتقنيات  نظم و مع البكفاءة  العمل  كذلك  و   لمتالحقة والمتسارعة فى التصميم المعمارى ا
 . للبرنامج ليميةعللعملية الت لمستدامالتطوير ا رإطا ىف
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 ساعة معتمدة(:  109)  معماريةية لبرنامج الهندسة الالمتطلبات اإلجبار : اوال
 ة( تمدمع ساعة 12)نظريات العمارة و  متطلبات التاريخ -1

Course Name  الساعات   أسم المقرر
 المعتمدة

History of Architecture I  2 (1تاريخ العمارة )                        

History of Architecture II                        2 (2) تاريخ العمارة 

Theory of Architecture I                         2 (1ة )نظريات عمار 

Theory of Architecture II        2                 ( 2ارة )ظريات عمن 

Modern & Contemporary Foundations of Art 

&Architects  

العمارة أصول فنون 
 2 اصرةالمعو  ةالحديث

Concepts of Urban Planning       عمراناهيم التخطيط الفم  2 

 
 (ة معتمدةساع  75العمارة ) تمتطلبا -2

Course Name  الساعات   أسم المقرر
 المعتمدة

Architecture Drawing          2   المعماري  الرسم 

Computer Applications in Architecture 

 

 1 لعمارة ا  في اآلليتطبيقات الحاسب 

Building Construction, I 2 (1) المعماري اء شاإلن 

Environmental Control Systems & Design 2 كم والتصميم البيئيةالتحم نظ 

Three Dimensional Designs       2 ت ثالثية االبعاد تصميماال 

Fundamentals of Design & Color& Painting  2 اساسيات التصميم وااللوان 

Visual Training   2 البصري التدريب 

Shade, Shadow & Perspective I   2 ( 1منظور )والظالل  الو الظل 

Architectural Design I  ( 1تصميم معماري) 3 

Architectural Design II 3 (2م معماري )تصمي 

Shade, Shadow & Perspective II   2 ( 2منظور )والوالظالل  الظل 

Building Construction II              2 (2) ماري المعاإلنشاء 
Building Construction III         2 (3) المعماري ء اإلنشا 

Building Construction IV   2 (4) المعماري اإلنشاء 

Acoustics & Illumination   2 ةاإلضاءالصوتيات و 

Working Drawings 1 ( 1التصميمات التنفيذية ) 3 

Interior Design      2 ي التصميم الداخل 

Architectural Design III 3 (3ميم معماري )تص 

Architectural Design IV 3 (4ميم معماري )تص 

Architectural Design V 3 (5ري )ميم معماتص 

Architectural Design VI 3 (6م معماري )ميتص 

Working Drawings II ( 2التصميمات التنفيذية ) 3 

Urban Design & Landscape 3 وتنسيق المواقع  انير التصميم العم 
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Housing    3 نيةلسكيط المناطق اخطت 

Urban & Regional Planning      3 والعمراني اإلقليميالتخطيط 

Working Drawings III                             3 ( 3نفيذية )ميمات التالتص 

Technical Installation   2      الفنية والصحية             يباتالترك 

Working Drawings IV  3 ( 4) ةالتنفيذي اتصميمالت 

Senior Project I   ( 1مشروع التخرج ) 3 

Senior Project II   3            (   2التخرج )مشروع 

Internship in Architecture  2 ي معمار تدريب 

 
 ساعة معتمدة( 21متطلبات  نشائية ) -3

Course Name  الساعات   أسم المقرر
معتمدةال  

Field Plane & Topographic Surveying 3 مستويةة الالمساح 

Structural Analysis I   3 ( 1) إنشائيتحليل 

Structural Analysis II   3 ( 2) إنشائيتحليل 

Soil Mechanics and Foundation   3 التربة واألساسات  ميكانيكا 

Structural Steel Design 3 ةنييم المنشآت المعدتصم 

Reinforced Concrete Design I           3 ( 1) ةمسلحرسانة ختصميم 

Reinforced Concrete Design II  3 ( 2) ةمسلحخرسانة تصميم 

 
 ت معتمدة(:ساعا 10)  لبرنامج الهندسة المعمارية  االختياريةبات : المتطلنياثا

 Course Name أسم المقرر
الساعات  

تمدةالمع  

Photography  2                   الفوتوغرافيصوير لتا 

Interior Materials  2 اخلية                   د الد االمو 

Virtual Reality Studio in Architecture      2 العمارة  في المحاكاة التخيلية 

Freehand Drawing and Modeling  2 الرسم الحر 

Geographical Information System  2 مات الجغرافية لو نظم المع 

Advanced Computer-Aided 

Architectural Design 

قات متقدمة للحاسب االلي في تطبي 
 التصميمات المعمارية

2 

Islamic Architecture in Egypt & Syria 2 ر وسورياالعمارة االسالمية في مص 

World Art Survey I  2 ( 1)العالمية تطور الفنون 

Illustration & Rendering   2 وسائل االظهار المعماري 

Advanced Representation  2 المتقدم المعماري ر هااالظ 

Modeling & Rendering   2 المعمارية المجسمات 

Global Issues in Architecture  2 المعمارية     الهندسة القضايا العالمية في 

Architectural Criticism  2 ري معما نقد 

Architectural & Urban Design for 

Residential Building   

للمباني مراني عوال لمعماري التصميم ا
 السكنية

2 

Architectural & Urban Design of Public 

Building  

العمراني للمباني تصميم المعماري و ال
 العامة

2 
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 قسم الهندسة المدنية والبيئية  5.3
  هيئة   أعضاء  تميز  ة من حيث متميز ال  يةم لعالالمعهد  أقسام  هو أحد    ية والبيئ   الهندسة المدنية  قسم
و علميا    عاليةال  ات كفاءال  ي ذو   سدريتال   مجموعة  وبه  ،ةالمختلف  بمجاالته  المهنية   خبرة الوعمليا 
إعداد    لىإ  القسم   ىويسع  .التخصص   هذا  في  لعصرايا  جتكنولو   اكب تو   يلت ا  ةالحديث  المعامل  من

و كال  ذوي من  مهندسين   توثيق  الو   ختبارواإلتطبيق  الو   للتصميم  دةد متعلافنية  الرات  مهاالفاءة 

Architectural & Urban Design of 

Service Complexes  

للمباني  رانيصميم المعماري والعمالت
 الخدمية 

2 

Architectural Design for Industry  2 آت الصناعيةالمنش متصمي 

Urban Design of City Centers 2 مدنلمراكز ال ميم العمرانيالتص 

Furniture Design Basics     2 األثاث ات تصميم أساسي 

Film Production I  2 ( 1)االفالم انتاج 

Web Design I 2 ( 1) اقع المو  تصميم 

World Art Survey II  2 ( 2)المية العور الفنون تط 

Vernacular Architecture    2 العمارة المحلية 

Urban Conservation       2 الحضري الحفا 

Structural Design in Wood 2 الخشب ب إنشائي تصميم 

Selected Topics in Architectural 

Engineering  

 2 ن الهندسة المعمارية تارة مموضوعات مخ

Web Design II  2 ( 2لمواقع ) تصميم ا 

Site Planning                           2               تخطيط الموقع 

Comparative Studies in 

Architectural Conservation  

 2 ت مقارنة في الحفا  المعماري دراسا

Sustainable Architecture   2 دامةالمست العمارة 

Urban Planning in Developing 

Countries 

 2 لدول الناميةي في احضر الالتخطيط 

Urban Sociology   2 الحضري  االجتماععلم 

Green Architecture 2 لخضراءالعمارة ا 

Selected topics in Restoration  2 الحفا  والترميم  فيموضوعات مختارة 

Public Park Integrated Studio  2 تصميم الحدائق العامة 

Design of buildings resistant to 

Earthquakes   

 2 تصميم المباني المقاومة للزالزل 

Animation   2 الحركة 

Methods of Architectural 

Conservation 

 2 اري فا  المعمأساليب الح

Urban Transport  2 ق   التصميم العمراني للطر 

Film Production II 2 ( 2) نتاج االفالما 

Critical Discourse in Design 2 م التصمييث حدنقد وت 

Sculpture                       2 التشكيل    فن النحت و 

Design for Conservation     2 أساليب الحفا 
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و لاو  و التشغيل  و التحليل  أنظمة    شرافاإلتطوير  خالل لك  وذ   والبيئية  المدنيةالهندسة  على  من 
 :يوه  ةمتميز  أكاديميةج مابر 

 المدنية برنامج الهندسة  (1
 الهندسة البيئية  برنامج (2

معتمدة(ساعة  32) دنيةبات اجبارية لقسم الهندسة الممتطل  
Course Name قرر أسم الم ات  الساع 

 المعتمدة
Building Construction  3 المعماري إلنشاء ا 

Geotechnical Engineering Design  ةجي ولو لجي يم الهندسة اتصم  
 (جيوتقنية)

3 

Highway Design    3  السريعةتصميم الطرق 

Construction Materials &Quality Control II    3 الجودة  ةومراقب  شائيةمواد إن 

Structure Analysis III                           3 (3) تتحليل منشأ 

Advanced Steel Structure Analysis  
ية  المعدن ميم المنشأت تص

 3 المتقدمة

Advanced Foundation Engineering        ات  الساسة هندس  3 تقدمة لمهندسة األساسات ا 

Methods & Equipment for Construction 1 معدات للتشييدوسائل و  2 وسائل ومعدات التشييد  

Computer Methods in Structural Analysis & Design 
لحاسوب في  أساليب ا

 3 الهيكلي والتصميم تحليل ال

Design Reinforced Concrete III  3 ( 3) سلحةسانة مخر تصميم 

Design Reinforced Concrete IV   3 ( 4)لحة سانة مسخر تصميم 

 
معتمدة( ساعة  37) بيئيةمتطلبات اجبارية لقسم الهندسة ال  

اعات  الس Course Name المقرر اسم
 المعتمدة

Introduction to Environmental Microbiology  3 ولوجه البيئةيكروبي مقدمة م 

Fundamentals of Environmental Engineering  3 ة البيئيةيات الهندسأساس 

Water Chemistry 3 ه الميا ءكيميا 

Environmental Organic Chemistry        3 كيمياء عضوية بيئية 

Environmental Engineering Design      3 ئيةدسة بي م هن تصمي 

Water Chemistry Lab   1                                                                                  مياه معمل كيمياء ال 

Air Pollution Control & Quality Management  تلوث الهواء & ادارة   فيالتحكم
 جودة الهواء

3 

Energy Resources  3 مصادر الطاقة                                         

Rivers, Streams & Canals 3 المائية والقنوات والمجاري نهار األ 

Network Hydraulics  3 ت هيدروليكيالاشبكات 
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Environmental Hydrology 3 الهيدرولوجيا البيئية 

Harbor Navigation & Shore Engineering 3 والمالحة  هندسة الموانئ 

Design of Irrigation Works 2 الري ل تصميم أعما 

 
معتمدة(عة سا 9) بيئيةالالمدنية و  سم الهندسةلق اختياريةلبات متط  

الساعات   Course Name المقرر اسم
 المعتمدة

Aquatic Biology  3 البيولوجية البيئية 

Techniques of planning, scheduling & 
Control  

 3 لة والضبط و لتخطيط والجدطرق ا

Water & Wastewater Treatment Engineering الشرب والصرف   هميا معالجة
 الصحي 

3 

Solid Waste Engineering & Management 3 المخلفات الصلبة   رة وهندسةإدا 

Hazardous Waste Management  3               الخطيرة           تالنفاياإدارة 

Environmental Sampling & Analysis 3       ة    تحليل وأخذ العينات البيئي 

Modeling & Simulation for Civil 3 ةللهندسة المدني لمحاكاةاو نماذج ال 

Watersheds & Lands 3 واألراضيتجمعات المياه مس 

Advanced Structure Analysis 3 متقدم  إنشائيل تحلي 

Repair & Strengthening of Structures  3 لمنشأت ا وتقويةم ميتر 

Soil Improvement  3 التربةتحسين 

Soil & Rocks in Dry Regions المناطق  في  والصخورربة الت
 الجافة 

3 

Pump Stations Engineering  3 هندسة محطات الضخ 

Railway Engineering  3 ديدية هندسة السكك الح 

Remote Sensing 3 عن بعد االستشعار 

Principles of Photogrammetry    3 مبادئ التصوير 

Geodesy 3 يالجوديسا 

Methods & Equipment for Construction II   2 (2) للتشييدائل ومعدات سو 

Concrete Bridge Design 3 م الكباري الخرسانية تصمي 

Advanced Concrete Technology 3 نة المتقدمةتكنولوجيا الخرسا 

Soil Structure Interaction          3 توالمنشأ  خل التربةتدا 

Geotechnical Dam Engineering 3 ة الجيوتقنية للسدود الهندس 

Transportation & Traffic Engineering 2 3 ( 2)  رورهندسة النقل والم 

Airport Planning & Design  3 تخطيط وتصميم المطارات 

Prefabricated & Pre-stressed Concrete            3 جهادهيز واالابقة التجالخرسانة س 

Pavement Design& Performance 3 م وأداء الرصف تصمي 

Geographic Information Systems (GIS) 3  لمعلومات الجغرافيةنظم ا 
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Construction techniques for concrete 
structures 

 3 للهياكل الخرسانية تقنيات اإلنشاء

Earthquake Engineering  3 هندسة الزالزل 

Modern Irrigation Systems  3                    ة           حديثال الري أنظمة 

Land tenure and Cadastral Systems  3 والنظم المساحية  األراضيحيازة 

Satellite Positioning 3 ية تحديد المواقع باألقمار الصناع 

Selected topics in Civil and Environmental 
Engineering  

ة ختارة من الهندسوضوعات مم
          ية                                ئوالبي دنيةالم

3 

 
 قسم الهندسة الكهربية  5.4

والخبرات   كفاءات ال  ي ذو من    تدريس  هيئة  أعضاء  بداخله  هو اآلخر  ميز يضممت  ىهو قسم علم
  تكنولوجيا   تواكب   ىالت  الحديثة  المعامل  من   مجموعة  يضمو   ،متميزةال و   ةعاليال  ية والتعليميةالعلم
ب  إلىقسم  السعى  يو .  التخصص   هذا  في  صرالع الطالب   ،دقيقةالمهنية  ال  ات مهار التزويد 
 : يةلقسم الهندسة الكهرب  التالية الثالث برامج للات مسار لا د أح ىف الدقيق خصص للت

 ة القوى الكهربائية. هندس  -1
 ئية.الكهربا االت واالتصونيات هندسة اإللكتر  -2
 الحاسب.ة أنظمهندسة التحكم و  -3

 
  لهندسة القوى الكهربية امتطلبات  جبارية مكملة لتخصص   :أوالً 

Course Name  المقرر أسم ساعات  ال 
دةالمعتم  

Electrical Energy Conversions 3 ة ويالت الطاقة الكهربائيتح 

Electric Machine 1 3 (1ربائية )اآلالت الكه 

Electric Machine II ( 2اآلالت الكهربائية) 3 

Power Electronics I 3 ( 1) ةاإللكترونيات الكهربائي 

Power Electronics II 3 ( 2ئية )ت الكهرباإللكترونياا 

Power System Analysis 3 ائيةلكهربمة اتحليل األنظ 

Power System Analysis II  3 ( 2)بائية تحليل األنظمة الكهر 

Power System Protection^ 3 ائية أنظمة الوقاية الكهرب 

Transmission & Distribution of 

Electrical Energy  

 3 يةة الكهربائطاقنقل وتوزيع ال

Electrical Machines III  3 (3)كهربائية الاآلالت 

Electrical Machines IV 3 (4)الكهربائية آلالت ا 
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Protection & Switchgear in Electrical 

Power systems      

حماية للمفاتيح الكهربائية وأنظمة 
 القوى 

3 

High Voltage Engineering  3 لي العاهندسة الضغط 

High Voltage Engineering Lab 1 عاليط عمل ضغم 
 

 واالتصاالت  اإللكترونيةندسة متطلبات  جبارية مكملة لتخصص اله: ثانياً 
Course Name م المقرر أس اعات  الس 

 المعتمدة
Electric Power & Machines 3 قوى وآالت كهربائية 

Electromagnetic Waves & Wave 

propagation* 

&  ناطيسيةرومغجات الكهالمو 
 تالموجا وانتشار

3 

Electronic Circuits I  3 (1)دوائر إليكترونية 

Electronic Circuits II  3 (2) إليكترونيةدوائر 

Digital Communication* 3 لرقميةاالتصاالت ا 

Fundamentals of Microprocessors  3 الدقيقةأساسيات المعالجات 

Microcontrollers System Design*   تصميم نظم المتحكمات
 ة لمصغر ا

3 

Microcontrollers Lab*  1 معمل المتحكمات المصغرة 

Digital Signal Processing 3 الرقمية معالجة االشارات 

Microwave Engineering   3 انظمة الميكرويف 

Antenna & Propagation 3 الهوائيات 

Communication Networks 3 تصال شبكات اال 

Satellite Communication 3 اعية نالص باألقمارصال االت 

Optical Communication Systems 3 يةلضوئظم االتصاالت ان 

Antenna &Microwave Lab 1 والميكرويف وائيات معمل اله 

Information Theory and Coding  3 التوكيد نظرية المعلومات ونظم 

   

 ص الهندسة الحاسبات لة لتخصارية مكم جب  متطلبات ثالثا:
Course Name لمقرر أسم ا ساعات  ال 

 المعتمدة
Discrete Mathematics   3 لرياضة المتقطعةا 
Data Structures & Algorithms 3 ت واللوغاريتمانات كل البياهيا 
Fundamentals of Database 3 م قواعد البيانات تصمي 
Concepts of programming languages 3 ات البرمجةلغ اهيمفم 
Computer Architecture       3 الحاسبية بن 
Computer Architecture Lab 1 الحاسببنية عمل م 
Software Engineering   3 مجياتهندسة البر 
Operating Systems 3 أنظمة التشغيل 
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Computer Communication Networks  3 الحاسبات  االتاتصشبكات 
Microcontrollers System Design* 3 غرة ت المصحكماتصميم نظم المت 
Microcontrollers Lab* 1 صغرة                معمل المتحكمات الم 
Digital Signal Processing  3 شارات الرقميةعالجة االم 
Embedded Systems  3 المدمجة النظم 
Embedded systems lab 1 النظم المدمجة    معمل 
Introduction to VLSI Design  تصميم  فيمقدمةVLSI 3 
Fundamentals of Microprocessors 3 الدقيقة أساسيات المعالجات 

 
 دة( ساعات معتم  6) االختياريةالمواد  رابعا:

Course Name  الساعات   أسم المقرر
 المعتمدة

Analytical techniques in electronics & 

Communication 

مجال   يلية فينيات التحلالتق
 3 ت االلكترونيات واالتصاال 

Engineering Analysis and 

Computation* 

 وحسابية  تحليالت هندسية
3 

Integrated Circuits Applications 3 ائر المتكاملة ت الدو تطبيقا 

Special Electrical Machines 3 الخاصة ت الكهربائية اآلال 

Utilization of Electrical Energy 3 ة من الطاقة الكهربائية الستفادا 

Object Oriented Programming  برمجة OOP 3 

Analysis & Design of Algorithms   3 تماتتحليل وتصميم اللوغار 

Computer Communication Networks  3   اتصاالتشبكات 

Embedded Systems             3        النظم المدمجة 

Embedded systems lab 1 النظم المدمجة         لمعم 

Introduction to VLSI Design صميممقدمة تVLIS 3 

Fundamentals of Distributed Systems  3 لموزعة ا أساسيات النظم 

Introduction to Radar Systems 3 ار مقدمة في نظم الراد 

Selected Topics in Communication, 

Electronics & Computer Engineering  

موضوعات مختارة في هندسة 
 3 اإللكترونيات اسباتوالح صاالتت اال

Analog Integrated Circuit Design  3 املةالمتك ةالدوائر التناظريتصميم 

Fiber Optics  3 األلياف الضوئية 

Microelectronic Devices                                3 الدقيقة    اإللكترونية جهزةاال 

Radio Frequency Circuit Design      3 ددات الراديورة تر دائتصميم 

Advanced Control System                                                     3 المتقدمةلتحكم نظم ا 

Non-Linear Control                                   3 لغير خطيالتحكم ا 

Digital Image Processing                             3 رقميةور الالصعالجة م 
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Power System Operation                                   3 ونيات القوى إليكتر تشغيالت 

Electric Power Distribution                           3 توزيع الطاقة الكهربية 

Introduction to Artificial Neural 

Networks 

ة  مقدمة في الشبكات العصبي
 3 االصطناعية

Mobile Communication                                     3 المتنقلة  االتصاالت 

Computer Security                                      3 لمعلوماتالحاسب واأمن 

Opto Electronics                                           3 الضوئية  اإللكترونيات 

Advanced Digital Communication  3 اتصاالت رقمية متقدمة 

Radio Engineering                                 3 لراديو دسة اهن 

Programmable Logic Circuits  3 المنطق رمجة وحدةب 

Computer Graphics  3 حاسب صميمات على الت 

Compiler Design  3 تصميم التراجم 

Planning of Electrical Networks  3 كات الكهرباء تخطيط شب 

Design of Web-based Systems  3 رونيةاإللكتالمواقع تصميم 

Artificial Intelligence      3 الذكاء االصطناعي 

Theory of Computing 3 نظرية الحاسب 

Selected topics in Electrical Power 

Engineering 

سة ندموضوعات مختارة من ه
 3 ائية الكهربوى  الق

Electrical Machine Theory  3 ائية اآلالت الكهربنظرية 

Feedback Control   3 تغذية العكسيةيق الالتحكم عن طر 
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 الخاتمة 
معهد فى  العريق رغبة من إدارة المعهدكم    ة عنطبسمة  هذه الصفحات نبذ   كانت أبنائنا الطلبة   

وبما يساعدهم على الحرص  هد  تهم بالمعس درا  على مايهمهم خالل فترة  ب ا الطالإطالع أبنائه
اإل  والتفوق  على  دراستهم  بالنتظام فى  ل  علموالتزود  لمعهد يكو النافع  م ومصدر ه نوا خير سفراء 
ل العلمىه  فخر  المختصر    .ىوالثقاف  بتميزهم  الدليل  هذا  تواجد  ألبنائنا  إتاحته  واليمنع  اليعنى 
والمتخصصين فى النواحى  م  هر من أساتذتساستفاإلمن    عهد كترونى للمإللالموقع ا على    ب الطال
األكاديمى  اإلد  واإلرشاد  النو ارية  من  المختلفةوغيرها  فى صدور   عن  احى  مايجيش  من  م  ه كل 

المعهد و يوس   سارات فستإأسئلة و  إدارة  العون من  العون كل  التدريس  السادة أعجدون  ضاء هيئة 
المعاونة وكل بما يساهم فىن  ي لالعام  والهيئة  الناجعة فى كل  اإلجاب  م علىهلحصو   بالمعهد  ة 

   .المختلفةواإلتجاهات  م فى النواحىهولفى عقمايدور 

  بالمعهد ين  لئة المعاونة وكل العاموالهيئة التدريس  ضاء هي أعالمعهد والسادة    ارةإد تمنيات  مع  
جهاته   المختلفة  فى  المنضمألبنائنوإداراته  المعهد  طلبة  حديثاا  القدام  ين  والطلبة  ى للمعهد 

لواعى  الدقيق االتحصيل العلمى المتميز بالفهم  متميزة بالتفوق و   بالمعهد   تهمء سنوات دراسضابق
ما أعضاء    مهد يقلكل  التالسادة  افى    دريسهيئة  فى    ومعاونيهموالمحاضرات  لتدريس  قاعات 
فخر به المعهد ويكون  ز الذى يالمهندس المتميخريج  تبما يساهم فى  والمعامل  التمارين  قاعات  

ط لب الحبي يب نة  مصرنا  إزدهار  فى  الغالى  ة  بة  لووطننا  لخريوفخرا  بإنتمائه  المعهد  جين  خريج 
تمارين والمعامل بالمعهد بالتميز اعات التدريس والق  موتشهد لهم سوق العمل  له   بقين له يشهد سا
فى    ئهم فى الدراسات العلياعلى قرناتفوق العديد منهم  ب   ة ة القويالمنافسة الشريفكما تشهد لهم  و 
 . العليا فى هذه الجامعات  راساتهمد ل جيلهمعند تس الجامعات المصرية الحكوميةوى أق

 


