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 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 مقدمه
املعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا بكلية اهلندسة جامعة املنيا هى معايري موضوعه مبعرفه الكلية 

, دبلوم " وهى متثل احلد االدنى من املعرفه واملهارات التى جيب أن يكتسبها خرجيى برامج الدراسات العليا   

 "  دكتوراه الفلسفة , ماجستري 

 -:على ما يلى   وقد وضعت بناءًا

 .  9002التوافق مع املعايري األكادميية القياسيه الصادره من اهليئة القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد فى مارس  -1

 .حتقيق رؤية ورسالة كلية اهلندسة  جبامعه املنيا  -9

 .حتقيق االهداف اإلسرتاتيجيه للكلية   -3

 . لية ومسات التميز بها االستفادة القصوى من االمكانيات املتاحة بالك -4

 .حتقيق القدره على املتابعه والتقويم والتفكري االبداعى   -5

 .تعظيم مستوى املشاركه اجملتمعيه   -6

    -: وتشمل هذه الوثيقة على  

 لربامج دبلوم الدراسات العليا فى اهلندسة "    ARS" املعايري األكادميية القياسيه  -1

 لربامج ماجستري  فى اهلندسة "    ARS" املعايري األكادميية القياسيه  -9

 لربامج دكتوراه الفلسفة فى اهلندسة "    ARS" املعايري األكادميية القياسيه  -3

 وذلك جلميع االقسام العلميه للكلية التى جترى بها هذه الربامج طبقًا لالئحة الدراسات العليا بكلية اهلندسة جامعه املنيا 
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 لبرامج الدراسات العليا

 الفصل األول

 املعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا 

 

 فى اهلندسة  الدراسات العليا دبلومبرامج : أوال
 : موصفات اخلريج  -1

 : يجب أن يكون قادرا على الهندسةالدراسات العليا في  دبلومخريج برنامج      

 .فى المجاالت الهندسيه المتنوعة  تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنية 1. 1

 .واقتراح حلوال لهافى مجال الهندسة  تحديد المشكالت المهنية 2. 1

 .لمهنه المهندساتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في ممارسته  3. 1

 .التواصل وقيادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي 4. 1

 .في ضوء المعلومات المتاحة ات المناسبةاتخاذ القرار 5. 1

 .للوفاء باالحتياجات أالقتصاديه  توظيف الموارد المتاحة بكفاءة 6. 1

 .فيما ينفذه من مشروعات الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 7. 1

 .وتقبل المسائلة والمحاسبةالتصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة  8. 1

 .التعلم المستمروالعمل على ادراك ضرورة تنمية ذاته  9. 1

 :لدبلوم الدراسات العليا فى اهلندسةالقياسية  األكادميية املعايري -9

 :المعرفة والفهم 1. 2

 :على فهم واستيعاب كل منيجب أن يكون الخريج قادرا فى الهندسة الدراسات العليا  بانتهاء دراسة برنامج دبلوم       

 .وكذا العلوم ذات العالقة بممارسته المهنية الهندسةالنظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال  1. 1. 2

 .الهندسة المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال  2. 1. 2

 .الهندسة مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال  3. 1. 2

 .تأثير الممارسة المهنية على البيئة والعمل على الحفاظ على البيئة وصيانتها 4. 1. 2
 

 :المهارات الذهنية 2. 2

 :را علىيجب أن يكون الخريج قاد فى الهندسة الدراسات العليا بانتهاء دراسة برنامج دبلوم       

 .وترتيبها وفقا ألولوياتها المجاالت الهندسيهتحديد وتحليل المشاكل في  1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته 2. 2. 2

 .بالتخصصات الهندسيه المختلفة القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالقة  3. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية 4. 2. 2

 .في ضوء المعلومات المتاحة الصائبة اتخاذ القرارات المهنية 5. 2. 2
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 :المهارات المهنية 3. 2

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على فى الهندسة الدراسات العليا بانتهاء دراسة برنامج دبلوم       

 . االعمال الهندسيه تطبيق المهارات المهنية في مجال  1. 3. 2

 .التقارير المهنيةكتابة  2. 3. 2

 .إجراء الدراسات البحثيه فى المجاالت الهندسيه لتحسين االداء وتطويره  3. 3. 2

 .تقييم الطرق واألدوات المتاحة فى المجاالت الهندسيه والعمل على تحسينها  4. 3. 2

 :المهارات العامة والمنتقلة 4. 2

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على ى الهندسةف الدراسات العليا بانتهاء دراسة برنامج دبلوم       

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .ممارسه مهنه المهندساستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير  2. 4. 2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية 3. 4. 2

 .المعلومات والمعارفاستخدام المصادر المختلفة للحصول على  4. 4. 2

 .العمل في فريق وإدارة الوقت 5. 4. 2

 .مألوفةقيادة فريق في سياقات مهنية  6. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 7. 4. 2

 فى اهلندسة  برامج املاجستري:  ثانيا
 :مواصفات اخلريج-1

 :يجب أن يكون قادرا على الهندسةخريج برنامج الماجستير في         

 .اجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة 1. 1

 .الهندسى مجال التطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في  2. 1

 .في ممارسته المهنيةبالهندسة  تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة 3. 1

 .الهندسةديثة في مجال اظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الح 4. 1

 .تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلوال لها 5. 1

واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته  المتخصصةالهندسيه اتقان نطاق مناسب من المهارات  6. 1

 .الهندسةلمهنه 

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 7. 1

 .القرار في سياقات مهنية مختلفةاتخاذ  8. 1

 .بما يحقق أعلى استفادة والحفاظ عليها المتاحةتوظيف الموارد  9. 1

وتنامى وتنوع  اظهار الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية 11. 1

 .المشروعات الهندسيه 

 .بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة التصرف بما يعكس االلتزام 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 12. 1
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 :لربامج املاجستري فى اهلندسةالقياسية  األكادميية املعايري -9

 :المعرفة والفهم 1. 2

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من فى الهندسة بانتهاء دراسة برنامج الماجستير       
 .وكذا في المجاالت ذات العالقة الهندسىالنظريات واألساسيات المتعلقة بمجال  1. 1. 2

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على البيئة 2. 1. 2

 .الهندسةالتطورات العلمية في مجال  3. 1. 2

 .الهندسةقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال المبادئ األخال 4. 1. 2

 .الهندسةمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال  5. 1. 2

 .أساسيات وأخالقيات البحث العلمي 6. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2. 2

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من فى الهندسة بانتهاء دراسة برنامج الماجستير       

 .المشابهه تحليل وتقييم المعلومات والقياس عليها لحل المشاكل 1. 2. 2

 .عدم توافر بعض المعطيات فى ضوءحل المشاكل المتخصصة  2. 2. 2

 .فى مجال الهندسة الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 3. 2. 2

 .أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/بحثية و دراسةإجراء  4. 2. 2

 .الهندسةتقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال  5. 2. 2

 .الهندسة التخطيط لتطوير األداء في مجال  6. 2. 2

 .وظروف متنوعة في سياقات مهنية السليمة اتخاذ القرارات المهنية  7. 2. 2

 :يةالمهارات المهن 3. 2

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على فى الهندسة بانتهاء دراسة برنامج الماجستير        
 .الهندسى  اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص 1. 3. 2

 .الهندسيه كتابة وتقييم التقارير  2. 3. 2

 . تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص 3. 3. 2

 .تطوير الممارسه المهنيه وتنميه أداء اآلخرين  4. 3. 2

 :المهارات العامة والمنتقلة 4. 2

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على فى الهندسة بانتهاء دراسة برنامج الماجستير        
 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .المهنية استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة 2. 4. 2

 .الشخصية ةيالتعليمالذاتي وتحديد احتياجاته  التقييم 3. 4. 2

 .فى المجال الهندسى  استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .تقييم أداء اآلخرين ومؤشراتوضع قواعد  5. 4. 2

 .وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2
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 الفلسفة فى اهلندسة دكتوراهبرامج : ثالثا 
 :مواصفات اخلريج -1

 :يجب أن يكون قادرا على الفلسفة فى الهندسةدكتوراه خريج برنامج        

 .اتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي  1. 1

 .المجاالت الهندسيه المختلفةالعمل المستمر على اإلضافة للمعارف في  2. 1

 .به والمجاالت ذات العالقة الهندسةتطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال  3. 1

 .مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها الهندسيهدمج المعارف  4. 1

 .الهندسةيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال إظهار وع 5. 1

 .تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلوال مبتكرة لحلها 6. 1

 .المجاالت الهندسيهاتقان نطاقا واسعا من المهارات المهنية في  7. 1

 .لمزاوله مهنه الهندسةجديدة  وأساليبالتوجه نحو تطوير طرق وأدوات  8. 1

 .طبقا لتخصصه الهندسى استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية 9. 1

 .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية مختلفة 11. 1

 .في ظل المعلومات المتاحةالمناسب  اتخاذ القرار 11. 1

 .د موارد جديدةتوظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها والعمل على ايجا 12. 1

 .الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 13. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 14. 1

 .االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين 15. 1

 :سفة فى اهلندسة لربنامج دكتوراه الفلالقياسية  األكادميية املعايري -2

 :المعرفة والفهم 1. 2

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل منالفلسفة فى الهندسة دكتوراه بانتهاء دراسة برنامج         

 .والمجاالت ذات العالقة الهندسةالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال  1. 1. 2

 .البحث العلمي وأدواته المختلفة أساسيات ومنهجيات وأخالقيات 2. 1. 2

 .الهندسةالمبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال  3. 1. 2

 .الهندسةمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال  4. 1. 2

 .المعارف المتعلقة بآثار ممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2. 2

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من الفلسفة فى الهندسة دكتوراهبانتهاء دراسة برنامج         

 .والقياس عليها واالستنباط منها الهندسةتحليل وتقييم المعلومات في مجال  1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة استنادا على المعطيات المتاحة 2. 2. 2

 .الهندسيه الموجودة فعال  إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف 3. 2. 2

 .رسائل ومقاالت علميه صياغة  4. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية 5. 2. 2
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 .الهندسة التخطيط لتطوير األداء في مجال  6. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية مختلفة 7. 2. 2

 .فى مجال الهندسة بما يخدم العمل المهنى والبحثى  اإلبداع/ االبتكار  8. 2. 2

 .العلميه  الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة 9. 2. 2

 :المهارات المهنية 3. 2

 :يجب أن يكون الخريج قادرا علىالفلسفة فى الهندسة دكتوراه بانتهاء دراسة برنامج         

 .الهندسة اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال  1. 3. 2

 .الهندسيه  كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .الهندسة تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال  3. 3. 2

 .ندسى ويرفع من كفاءه العمل اله استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم الممارسة المهنية 4. 3. 2

 .التخطيط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين 5. 3. 2

 
 :المهارات العامة والمنتقلة 4. 2

 :يجب أن يكون الخريج قادرا علىالفلسفة فى الهندسة دكتوراه برنامج بانتهاء دراسة         

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنيةاستخدام تكنولوجيا  2. 4. 2

 .وتقييم أداءهموتدريبهم تعليم اآلخرين  3. 4. 2

 .التقييم الذاتي والتعليم المستمر 4. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 5. 4. 2

 .وقيادة فرق العمل فريقالعمل في  6. 4. 2

 .العلمية والقدرة على إدارة الوقت إدارة اللقاءات 7. 4. 2
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 الثانىالفصل 

 فى اهلندسة املدنيهاملعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا 

 

 .املعايري األكادميية القياسيه لربنامج دبلوم اهلندسة االنشائيه  (أ  – 9) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 
 :برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة اإلنشائية يجب أن يكون قادرا علىخريج          

 .تطبيق المعارف المتخصصة في ممارسة مهنة الهندسة اإلنشائية 1-1

 .إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 1-2

 .استعمال المنهج التحليلي العلمي في مجال الهندسة اإلنشائية 1-3

 .وقيادة فريق عمل لدعم العمل المهني التواصل 1-4

 .توظيف الموارد اإلنشائية المتاحة بكفاءة عالية واقتصادية 1-5

 .الحفاظ على البيئة خالل عمله المهني 1-6

 .االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد العمل المهني 1-7

          دبلوم اهلندسة االنشائيهلاملعايري األكادميية القياسيه ( 9) 

 :المعرفة والفهم 2-1
 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة اإلنشائية يكون الخريج قادرا على فهم واستيعاب 

النظريات واألساسيات والمعارف في مجال الهندسة اإلنشائية وكذا العلوم ذات العالقة مثل التحليل العددي والحاسب  2-1-1

 .اآللي

 .الممارسة المهنية في مجال الهندسة اإلنشائيةأساسيات وأخالقيات  2-1-2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في مجال الهندسة اإلنشائية 2-1-3

 .تأثير الممارسة الواقعية على البيئة للعمل على الحفاظ عليها 2-1-4

 :المهارات الذهنية 2-2
 : قادرا علىبانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة اإلنشائية يكون الخريج  

 .المعلومات الفنية في مجال التصميم اإلنشائي تحليل وتقيم 2-2-1

 .المشاكل والصعوبات التي تقابله أثناء ممارسته للعمل اإلنشائي تحليل 2-2-2

 .المخاطر المحيطة بعمله أثناء الممارسة المهنية تقييم 2-2-3

 .لبيانات المفيدة ذات الصلةالقرارات المهنية السليمة بعد الحصول على ا اتخاذ 2-2-4

 :المهارات المهنية 2-3
 : بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة اإلنشائية يكون الخريج قادرا على          

 .المهارات المهنية الالزمة في مجال الهندسة اإلنشائية تطوير وتطبيق 2-3-1

 .الدراسات البحثية في مجال اإلنشاءات ويقيم نتائجها فيما يتعلق بتحسين العمل وتطويره إجراء 2-3-2

 .التقارير الفنية التي تحتاج إلى خبرة عاليةإعداد  2-3-3
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 :المهارات العامة والمنقولة 2-4
 : علىبانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة اإلنشائية يكون الخريج قادرا           

 .تكنولوجيا المعلومات في مجال التصميم اإلنشائي استخدام 2-4-1

 .في فريق عمل بقدرة فعالة مهما كان موقعه في الفريق العمل 2-4-2

 .الوقت بكفاءة إدارة 2-4-3

 .بطريقة فعالة بما يخدم قواعد العمل المدني التواصل 2-4-4

 .التقييم الذاتي ويحدد احتياجاته التعليمية 2-4-5

 .قدرته على التعليم الذاتي المستمر تعظيم 2-4-6

 . املدنيهاهلندسة  املاجستري فىاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( ب – 9)  

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)
 :خريج برنامج الماجستير فى الهندسة المدنية يجب أن يكون قادرا على      

 .ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفةاجادة تطبيق أساسيات  1. 1

 .تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال التخصص 2. 1

 .تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنية 3. 1

 .اظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال التخصص 4. 1

 .مشكالت المهنية وإيجاد حلوال لهاتحديد ال 5. 1

 .واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية المتخصصةاتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية  6. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 7. 1

 .اتخاذ القرار في سياقات مهنية مختلفة 8. 1

 .حة بما يحقق أعلى استفادة والحفاظ عليهاارد المتتوظيف الموا 9. 1

 .اظهار الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية 11. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة 11. 1

 .قادرا على التعلم المستمرتنمية ذاته أكاديميا ومهنيا و 12. 1

          املدنيهاهلندسة  لربنامج املاجستري فىاملعايري األكادميية القياسيه ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1
 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من 

 .المجاالت ذات العالقة النظريات واألساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في 1. 1. 2

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على البيئة 2. 1. 2

 .الهندسة المدنيهالتطورات العلمية في مجال  3. 1. 2

 .الهندسة المدنيهالمبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال  4. 1. 2

 .الهندسة المدنيهمارسة المهنية في مجال مبادئ وأساسيات الجودة في الم 5. 1. 2

 . أساسيات وأخالقيات البحث العلمي 6. 1. 2
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 :المهارات الذهنية 2-2
 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من       

 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها لحل المشاكل 1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2. 2. 2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 3. 2. 2

 .أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/بحثية و إجراء دراسة 4. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 5. 2. 2

 .طيط لتطوير األداء في مجال التخصصالتخ 6. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة 7. 2. 2

 :المهارات المهنية 2-3
 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على       

 .المدنيهمجاالت تخصص الهندسة اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في  1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .المجاالت المتنوعة للهندسة المدنيهتقييم الطرق واألدوات القائمة في  3. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4
 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على       

 .المختلفةالتواصل الفعال بأنواعه  1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .الشخصية ةالتعليميالذاتي وتحديد احتياجاته  مالتقيي 3. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .تقييم أداء اآلخرين ومؤشراتوضع قواعد  5. 4. 2

 .وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة فريقفي العمل  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2
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 لبرامج الدراسات العليا

 . املدنيهاهلندسة  دكتوراه الفلسفة فىاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( جـ – 9)  

 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 
 :في تخصص الهندسة المدنية يجب أن يكون قادرا علىالفلسفة  دكتوراه خريج برنامج        

 .اتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي 1.1

 .العمل المستمر على اإلضافة للمعارف في مجال الهندسة المدنية 2. 1

 .قةتطبيق المنهج التحليلي والعلمى للمعلومات في مجال الهندسة المدنية والمجاالت ذات العال 3. 1

 .دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها 4. 1

 .إظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال الهندسة المدنية 5. 1

 .تحديد المشكالت فى مجال الهندسة المدنية وإيجاد حلوال مبتكرة لحلها 6. 1

 .نطاقا واسعا من المهارات المهنية في مجال التخصص اتقان 7. 1

 .التوجه نحو تطوير طرق وأدوات وأساليب جديدة مفيدة فى مزاولة المهنة 8. 1

 .استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية 9. 1

 .اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة 11. 1

 .احة بكفاءة وتنميتها والعمل على ايجاد موارد جديدةتوظيف الموارد المت 11. 1

 .الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 12. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 13. 1

 .االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين 14. 1

          املدنيهاهلندسة  لربنامج دكتوراه الفلسفة فىادميية القياسيه املعايري األك( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1
 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من       

 .العالقةالنظريات واألساسيات الحديثة من المعارف في مجال الهندسة المدنية والمجاالت ذات  1. 1. 2

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة 2. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الهندسة المدنية 3. 1. 2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الهندسة المدنية 4. 1. 2

 .ثار ممارسته المهنية على البيئة وطرق التخلص من االثار الضارة بالبيئةالمعارف المتعلقة بآ 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2
 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على أن       

 .المعلومات في مجال الهندسة المدنية والقياس عليها واالستنباط منها تحليل 1. 2. 2

 .المشاكل المتخصصة استنادا على المعطيات المتاحةحل  2. 2. 2

 .دراسات بحثية تضيف إلى المعارف وتفيد فى التطبيق العملى   إجراء 3. 2. 2

 .االبحاث العلمية صياغة 4. 2. 2

 .المخاطر في الممارسات المهنية تقييم 5. 2. 2

 .لتطوير األداء في مجال الهندسة المدنية التخطيط  6. 2. 2

 .القرارات المهنية في سياقات مهنية مختلفة اتخاذ 7. 2. 2
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 .طرقا جديدة اكثر اقتصادية وأمانا فى مجاالت التصميم والتنفيذ ابتكار 8. 2. 2

 .الحوار العلمى والنقاش المبني على البراهين واألدلة إدارة 9. 2. 2

 :المهارات المهنية  2-3
 :الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على أنبانتهاء دراسة برنامج          

 .المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الهندسة المدنية سواء فى التصميم أو اثناء التنفيذ إتقان 1. 3. 2

 .التقارير الهندسية إعداد 2. 3. 2

 .الطرق والمعدات المستخدمة في مجال الهندسة المدنية تقييم وتطوير 3. 3. 2

 .الوسائل التكنولوجية بما يخدم الممارسة المهنية وخصوصا من الناحية االقتصادية استخدام 4. 3 .2

 .لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين التخطيط 5. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة  2-4
 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على أن      

 .تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية استخدام 1. 4. 2

 .ويدرب اآلخرين ويقيم أداء المهندسين المدنيين تعليم وتدريب 2. 4. 2

 .التقييم الذاتي ويداوم على التعليم المستمر 3. 4. 2

 .المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف استخدام 4. 4. 2

 .ويستطيع قيادة فرق العمل فريقفي  العمل 5. 4. 2

 .اللقاءات العلمية مع القدرة على إدارة الوقت إدارة 6. 4. 2
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 الثالثالفصل 

 فى اهلندسة املعماريهاملعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا 

 

 . املعماريهاهلندسة  فىاملاجستري املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( أ – 3) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)
 :خريج برنامج الماجستير فى الهندسة المعماريه يجب أن يكون قادرا على       

 .اجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة 1. 1

 (.التصميم المعماري والتخطيط )تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال الهندسة المعماريه  2. 1

 .تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنية 3. 1

 (.معماري والتخطيطالتصميم ال)اظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال الهندسة المعماريه  4. 1

 .تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلوال لها 5. 1

 .واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية المتخصصةاتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية  6. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 7. 1

 .مهنية مختلفة اتخاذ القرار في سياقات 8. 1

 .توظيف الموارد المتاحة بما يحقق أعلى استفادة والحفاظ عليها 9. 1

 .اظهار الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية 11. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 12. 1
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          املعماريهاهلندسة  لربنامج املاجستري فىاملعايري األكادميية القياسيه ( 9)

 :المعرفة والفهم  2-1
 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من       

 .النظريات واألساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقة 1. 1 .2

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على البيئة 2. 1. 2

 (.والتخطيطأالتصميم المعماري )التطورات العلمية في مجال الهندسة المعماريه  3. 1. 2

 (.التخطيط التصميم المعماري أو)قانونية للممارسة المهنية في مجال الهندسة المعماريه المبادئ األخالقية وال 4. 1. 2

 (.التخطيط التصميم المعماري أو)مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الهندسة المعماريه  5. 1. 2

 .أساسيات وأخالقيات البحث العلمي 6. 1. 2

 :المهارات الذهنية  2-2
 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من      

 .والقياس عليها لحل المشاكل( التخطيط التصميم المعماري أو)تحليل وتقييم المعلومات في مجال الهندسة المعماريه  1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2. 2. 2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 3. 2. 2

 .أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/إجراء دراسة بحثية  4. 2. 2

 (.التخطيط التصميم المعماري أو)تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال الهندسة المعماريه  5. 2. 2

 (.التخطيط التصميم المعماري أو)مجال الهندسة المعماريه التخطيط لتطوير األداء في  6. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة 7. 2. 2

 :المهارات المهنية 2-3
 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على      

 (.التخطيط التصميم المعماري أو)الهندسة المعماريه اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال  1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 (.التخطيط التصميم المعماري أو)تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال الهندسة المعماريه  3. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4
 :يكون الخريج قادرا على بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن      

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .الشخصية التعليميةالذاتي وتحديد احتياجاته  التقييم 3. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .تقييم أداء اآلخرين ومؤشراتوضع قواعد  5 .4. 2

 .وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2

 

 



 
 
 
 

           
  

Academic Reference standards For postgraduate programs 

 المعايير األكاديمية القياسيه  
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 . املعماريهاهلندسة  دكتوراه الفلسفة فىاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( ب – 3)  

 :األهداف العامة للبرنامج (1)
 :خريج برنامج الدكتوراه في تخصص الهندسة المعماريه يجب أن يكون قادرا على        

 .العمل المستمر على اإلضافة للمعارف في مجال العماره والتخطيط 1. 1

 .         اتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي  2. 1

 .للمعارف في مجال العماره والمجاالت ذات العالقة تطبيق المنهج التحليلي والناقد 3. 1

 .دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها 4. 1

 .إظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال الهندسة المعماريه 5. 1

 .حلوال مبتكرة لحلهاتحديد المشكالت المهنية وإيجاد  6. 1

 .اتقان نطاقا واسعا من المهارات المهنية في مجال العماره 7. 1

 .جديدة للمزاولة المهنية وأساليبالتوجه نحو تطوير طرق وأدوات  8. 1

 .استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية 9. 1

 .اقات مهنية مختلفةالتواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سي 11. 1

 .اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة 11. 1

 .توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها والعمل على ايجاد موارد جديدة 12. 1

 .الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 13. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 14. 1

 .االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين 15. 1

          املعماريهاهلندسة  لربنامج دكتوراه الفلسفة فىاملعايري األكادميية القياسيه ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1
 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من      

 .النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال الهندسة المعماريه والمجاالت ذات العالقة 1. 1. 2

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة 2. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الهندسة المعماريه 3. 1. 2

 .وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الهندسة المعماريه مبادئ 4. 1. 2

 .المعارف المتعلقة بآثار ممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2
 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من      

 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال الهندسة المعماريه والقياس عليها واالستنباط منها 1 .2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة استنادا على المعطيات المتاحة 2. 2. 2

 .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف 3. 2. 2

 .صياغة أوراق علمية 4. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية 5. 2. 2

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال الهندسة المعماريه 6. 2. 2
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 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية مختلفة 7. 2. 2

 .اإلبداع/ االبتكار  8. 2. 2

 .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة 9. 2. 2

 :المهارات المهنية 2-3
 :أن يكون الخريج قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب      

 .اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الهندسة المعماريه 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال الهندسة المعماريه 3. 3. 2

 .سة المهنيةاستخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم الممار 4. 3. 2

 .التخطيط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين 5. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4
 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على      

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .تطوير الممارسة المهنية استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم 2. 4. 2

 .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم 3. 4. 2

 .التقييم الذاتي والتعليم المستمر 4. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 5. 4. 2

 .وقيادة فرق العمل فريقالعمل في  6. 4. 2

 .الوقتإدارة اللقاءات العلمية والقدرة على إدارة  7. 4. 2
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 الرابعالفصل 

 فى هندسة اإلنتاج والتصميم املعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا 

 

 .هندسة اإلنتاج والتصميم فىدبلوم الدراسات العليا املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( أ – 4) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :يجب أن يكون قادرا علىاالنتاج  هندسةخريج برنامج دبلوم الدراسات العليا في          

 (.االنتاج هندسة)تطبيق المعارف المتخصصة في ممارسة مهنة الهندسة الميكانيكيه   1.  1

 .إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  2. 1

 .االنتاج هندسةلمي في مجال استعمال المنهج التحليلي الع  3. 1

 .التواصل وقيادة فريق عمل لدعم العمل المهني  4. 1

 .توظيف الموارد المتاحة بكفاءة عالية واقتصادية  5. 1

 .الحفاظ على البيئة خالل عمله المهني  6. 1

 .االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد العمل المهني 6. 1

                   لدبلوم هندسة االنتاج والتصميم املعايري األكادميية القياسيه ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة االنتاج يكون الخريج قادرا على فهم واستيعاب      

العلوم ذات العالقة مثل ماكينات التشغيل باستخدام النظريات واألساسيات والمعارف في مجال هندسة االنتاج وكذا  2-1-1

 الحاسب االلى

 .أساسيات وأخالقيات الممارسة المهنية في مجال هندسة االنتاج 2-1-2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في مجال هندسة االنتاج 2-1-3

 .تأثير الممارسة الواقعية على البيئة للعمل على الحفاظ عليها 2-1-4

 :ذهنيةالمهارات ال 2-2

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة االنتاج يكون الخريج قادرا على       

 .االنتاج هندسةالمعلومات الفنية في مجال  تحليل وتقييم 2-2-1

 .المشاكل والصعوبات التي تقابله أثناء التعامل مع ماكينات االنتاج المختلفة تحليل  2-2-2

 .المخاطر المحيطة بعمله أثناء الممارسة المهنية تقييم 2-2-3

 .القرارات المهنية السليمة بعد الحصول على البيانات المفيدة ذات الصلة اتخاذ 2-2-4

 :المهارات المهنية  2-3

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة االنتاج يكون الخريج قادرا على        

 .االنتاج هندسةالمهارات المهنية الالزمة في مجال  تطوير وتطبيق 2-3-1

 .الدراسات البحثية في مجال المواد المؤلفه الجديدة ويقيم نتائجها فيما يتعلق بتحسين العمل وتطويره إجراء 2-3-2

 .التقارير الفنية التي تحتاج إلى خبرة عالية إعداد 2-3-3
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 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة االنتاج يكون الخريج قادرا على        

 .بما يخدم تطوير الممارسه المهنيهتكنولوجيا المعلومات  استخدام 2-4-1

 .في فريق عمل بقدرة فعالة مهما كان موقعه في الفريق العمل 2-4-2

 .الوقت بكفاءة إدارة 2-4-3

 .لة مع االخرينبطريقة فعا التواصل 2-4-4

 .ذاتي ويحدد احتياجاته التعليميةتقييم  2-4-5

 .م الذاتي المستمرالتعل 2-4-6

 هندسة اإلنتاج والتصميم املاجستري فىاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( ب – 4) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :يكون قادرا علىيجب أن هندسة االنتاج في  الماجستيرخريج برنامج        

 (.هندسة االنتاج)تطبيق المعارف المتخصصة في ممارسة مهنة الهندسة الميكانيكيه  1 .1

 .إتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية المتخصصة واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية 2. 1

 .هندسة االنتاجتطبيق المنهج التحليلي العلمي في مجال   3. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فريق عمل  4. 1

 .توظيف الموارد المتاحة بما يحقق أعلى استفادة   5. 1

 .إجادة تطبيق اساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة 6.  1

 .النتاج والتصميمإظهار وعياَ بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال هندسة ا  7. 1

 .تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلوال لها  8. 1

 .اتخاذ القرار في سياقات مهنية مختلفة  9. 1

 اظهار الوعي بدورة في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واالقليمية   11. 1

 .ة وقواعد العمل المهنيالتصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقي  11. 1

 .تنمية ذاته أكاديمياَ ومهنياَ وقادر على التعلم المستمر

                   لربنامج املاجستري فى هندسة االنتاج والتصميم املعايري األكادميية القياسيه ( 9)

 :المعرفة والفهم2-1    

 :على فهم و دراية بكل من بانتهاء دراسة الماجستير في هندسة االنتاج يكون الخريج قادرا 

 .النظريات واألساسيات والمعارف المتعلقة بهندسة االنتاج وكذا العلوم ذات العالقة بالطرق المتقدمة 2-1-1

 .المبادئ أألخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال هندسة االنتاج 2-1-2

 .هندسة االنتاجمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال  2-1-3

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة 2-1-4

 التطورات العلميه فى مجال هندسة االنتاج والتصميم  2-1-5

 اساسيات وأخالقيات البحث العلمى في مجال هندسة االنتاج  2-1-6
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 :المهارات الذهنية 2-2

 يجب ان يكون الخريج قادر على فهم ودراية بكل من بانتهاء دراسة برنامج الماجستير       

 .المعلومات في مجال هندسة االنتاج والتصميم والقياس عليها لحل المشاكل تحليل وتقييم 2-2-1

 .المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات حل 2-2-2

 . بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية الربط 2-2-3

 .أو كتابه دراسة علميه منهجيه حول مشكله بحثية/دراسة بحثيه و إجراء 2-2-4

 .المخاطر فى الممارسات المهنيه فى مجال هندسة االنتاج والتصميم تقييم 2-2-5

 .تطوير االداء فى مجال هندسة االنتاج والتصميمو تخطيط 2-2-6

 .القرارات المهنيه فى سياقات مهنيه متنوعة اتخاذ 2-2-7

 :المهنية المهارات 2-3

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على       

 .المهارات المهنيه األساسية والحديثة فى مجال هندسة االنتاج والتصميم إتقان 2-3-1

 .التقارير المهنيه إعداد 2-3-2

 .الطرق واألدوات القائمه فى مجال هندسة االنتاج والتصميم تقييم 2-3-3

 .الدراسة البحثيه المنهجيه حول مشاكل االنتاج والتصميم إجراء 2-3-4

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على       

 .بفاعليه مع االخرين لتواصل 2-4-1

 .تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسه المهنيه استخدام 2-4-2

 .بالتقييم الذاتى وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصيه القيام 2-4-3

 .المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف استخدام 2-4-4

 .قواعد ومؤشرات تقييم اداء االخرين وضع 2-4-5

 .ويقود فرق فى سياقات مهنيه مختلفة, فى فريق  العمل 2-4-6

 .الوقت بكفاءة إدارة 2-4-7
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 هندسة اإلنتاج والتصميم دكتوراه الفلسفة فىاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( جـ – 4) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :يجب أن يكون قادرا على والتصميم االنتاج هندسةفي  الدكتوراهخريج برنامج        

 االنتاج والتصميم هندسةللمعارف فى مجال  ضافةإلاالعمل المستمر على   1. 1 

 اتقان اساسيات ومنهجيات البحث العلمى 2. 1 

 .العالقةاالنتاج والتصميم والمجاالت ذات  هندسةتطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف فى مجال   3. 1

 بينها بينيةالمستنبطا ومطورا للعالقات  العالقةمع المعارف ذات  المتخصصةدمج المعارف   4. 1

 االنتاج والتصميم هندسةإظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجاريه والنظريات الحديثه فى مجال   5. 1

 حلوال مبتكرة لحلها وإيجادتحديد المشكالت المهنيه   6. 1

 االنتاج والتصميم هندسةاتقان نطاقا واسعا من المهارات المهنيه فى مجال   7. 1

 المهنيه للمزاولة جديدة وأساليب وأدواتق التوجه نحو تطوير طر  8. 1

 بما يخدم ممارسته المهنيه المناسبةاستخدام الوسائل التكنولوجيه   9. 1

 مختلفةالتواصل بفاعليه وقيادة فريق عمل فى سياقات مهنيه  11. 1

 المتاحةاتخاذ القرار فى ظل المعلومات   11. 1

 وتنميتها والعمل على ايجاد موارد جديدة بكفاءة المتاحةتوظيف الموارد   12. 1

 البيئةالوعى بدوره فى تنميه المجتمع والحفاظ علي   13. 1

 وقواعد المهنه والمصداقية بالنزاهةالتصرف بما يعكس االلتزام   14. 1

 لآلخرينالذاتيه المستمرة ونقل عمل وخبراته  بالتنميةااللتزام   15. 1

                   لربنامج دكتوراه الفلسفة فى هندسة االنتاج والتصميم املعايري األكادميية القياسيه ( 9)

 :المعرفة والفهم  2-1

 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب ان يكون الخريج قادرا على فهم و دراية بكل من      

 .العالقةاالنتاج والتصميم والمجاالت ذات  هندسةالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف فى مجال اتقان  2-1-1

 .المختلفة وأدواتهالبحث العلمى  وأخالقياتاساسيات ومنهجيات  2-1-2

 .االنتاج والتصميم هندسةالمهنيه فى مجال  للممارسة والقانونيةخالقيه األ المبادئ 2-1-3

 .االنتاج والتصميم هندسةالجوده فى الممارسه المهنيه فى مجال  اسياتوأس مبادئ 2-1-4

 وصيانتها البيئةوطرق تنميه  البيئةممارسته المهنيه على  بآثار المتعلقةالمعارف   2-1-5

 :المهارات الذهنية  2-2

 :منبانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب ان يكون الخريج قادرا على فهم و دراية بكل        

 .االنتاج والتصميم والقياس عليها واالستنباط منها هندسةالمعلومات في مجال  تحليل وتقييم 2-2-1

 .المتاحةاستنادا على المعطيات  المتخصصةالمشاكل  تحليل  2-2-2

 . بحثيه تضيف الى المعارف دراسة إجراء 2-2-3

 .اوراق علميه صياغة 2-2-4

 .المهنيه الممارساتالمخاطر فى  تقييم  2-2-5
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 .االنتاج والتصميم هندسةلتطوير االداء فى مجال  تخطيط  2-2-6

 .مختلفةالقرارات المهنيه فى سياقات مهنيه  اتخاذ  2-2-7

 .واألدلةويناقش بالطريقة المبنية على البراهين  الحوار  2-2-8

 :المهارات المهنية  2-3

 :الخريج قادرا على فهم و دراية بكل من بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب ان يكون        

 .االنتاج والتصميم هندسةفى مجال  والحديثةالمهارات المهنيه االساسيه  إتقان وتطبيق 2-3-1

 .التقارير المهنيه إعداد 2-3-2

 .االنتاج والتصميم هندسةالقائمه فى مجال  واألدواتالطرق  تقييم 2-3-3

 بما يخدم الممارسه المهنيهالوسائل التكنولوجيه  استخدام  2-3-4

 لتطوير الممارسه المهنيه وتنميه أداء االخرين التخطيط  2-3-5

 :المهارات العامة والمنقولة  2-4

 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب ان يكون الخريج قادرا على فهم و دراية بكل من        

 .بفاعليه مع االخرين التواصل 2-4-1

 .تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسه المهنيه استخدام 2-4-2

 .القيام بالتقييم الذاتى والتعليم المستمر 2-4-3

 .للحصول على المعلومات والمعارف المختلفةالمصادر  استخدام 2-4-4

 .قواعد ومؤشرات لتقييم اداء االخرين وضع 2-4-5

 .فريق عمل قياده 2-4-6

 .اللقاءات العلميه وله القدرة على اداره الوقت إدارة 2-4-7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

           
  

Academic Reference standards For postgraduate programs 

 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 اخلامسالفصل 

 فى هندسة القوى امليكانيكيه والطاقة املعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا 

 

 دبلوم الدراسات العليا فى الضخ وتصميم الشبكات اهليدروليكية املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( أ – 5) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :خريج دبلوم الدراسات العليا فى الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكية يجب أن يكون قادرا على        

 .اجادة تطبيق النظريات والمفاهيم العلمية على أنظمة الضخ وتحليل الشبكات 1 .1

 .تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكية 2. 1

 .تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف المتعلقة بممارسة المهنة 3. 1

 .اظهار وعيا بالمشاكل المهنية الجارية وتحديدها وإمكانية دراستها وحلها باألساليب العلمية 4. 1

 .خدام الوسائل التكنولوجية المناسبة وبرامج الحاسب المتخصصة بما يخدم الممارسه المهنيةاتقان است 5. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 6. 1

 .جرأة وحسن اتخاذ القرار المناسب طبقا للمعطيات المهنية المختلفة 7. 1

 .ة منهاتوظيف وترشيد الموارد المتاحة بما يحقق أعلى استفاد 8. 1

 .اظهار الوعى وتفهم طبيعة الدور في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة طبقا للمتغيرات العالمية واإلقليمية 9. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 11. 1

 دبلوم الدراسات العليا فى الضخ وتصميم الشبكات اهليدروليكيةلربنامج املعايري األكادميية القياسيه ( 9)

 :المعرفة والفهم  2-1

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكية     

 . الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكيةالنظريات واألساسيات المتعلقة بمجال  1. 1. 2

 .الحسابات المستخدمة فى تصميم المضخات وتحليل أدائها وطرق تصميم الشبكات 2. 1. 2

 .التخصصالتطورات العلمية والتقنيات التكنولوجية في مجال  3. 1. 2

 .المختلفةالفروق والمواصفات ألنظمة الضخ  4. 1. 2

 .الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكيةالمبادئ األخالقية والقانونية المتعلقة بمجال  5. 1. 2

 :المهارات الذهنية  2-2

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكية     

 .وتقييم المعلومات أو البيانات في المجال والقياس عليها لحل المشاكلتحليل  1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2. 2. 2

 .أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/إجراء دراسة بحثية و 3. 2. 2

 .الشبكات الهيدروليكية الضخ وتصميمتقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال  4. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة 5. 2. 2

 



 
 
 
 

           
  

Academic Reference standards For postgraduate programs 

 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 :المهارات المهنية 2-3

 :قادراً علىيجب أن يكون الخريج  بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكية      

 .المضخات وتصميم الشبكاتاتقان مهارات حسابات تصميم واختيار  1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .تقييم الطرق واألدوات القائمة في التحليل واالختيار 3. 3. 2

 .الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكيةفهم الكود المصرى ومتطلباته لمجال  4. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على الدراسات العليا فى الضخ وتصميم الشبكات الهيدروليكيةبانتهاء دراسة دبلوم       

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية 3. 4. 2

 .تخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارفاس 4. 4. 2

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 5. 4. 2

 .وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2
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 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 دبلوم الدراسات العليا فى تربيد وتكييف اهلواء املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( ب – 5) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)

 :خريج دبلوم الدراسات العليا فى تبريد وتكييف الهواء يجب أن يكون قادرا على       

 .فةاجادة تطبيق النظريات والمفاهيم العلمية على األنظمة المختل 1.  1

 .تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال تبريد وتكييف الهواء 2. 1

 .تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف المتعلقة بممارسة المهنة 3. 1

 .اظهار وعيا بالمشاكل المهنية الجارية وتحديدها وإمكانية دراستها وحلها باألساليب العلمية 4. 1

 .الوسائل التكنولوجية المناسبة وبرامج الحاسب المتخصصة بما يخدم الممارسه المهنيةاتقان استخدام  5. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 6. 1

 .جرأة وحسن اتخاذ القرار المناسب طبقا للمعطيات المهنية المختلفة 7. 1

 .اتوظيف وترشيد الموارد المتاحة بما يحقق أعلى استفادة منه 8. 1

 .اظهار الوعى وتفهم طبيعة الدور في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة طبقا للمتغيرات العالمية واإلقليمية 9. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 11. 1

 دبلوم الدراسات العليا  فى تربيد وتكييف اهلواري األكادميية القياسيه لربنامج املعاي( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى تبريد وتكييف الهواء      

 .والتكييف وعالقته بالمجاالت المختلفةالنظريات واألساسيات المتعلقة بمجال التبريد  1. 1. 2

 .وتحليل أدائها حقيقةالحسابات المستخدمة فى تصميم أنظمة  2. 1. 2

 .التطورات العلمية في مجال تبريد وتكييف الهواء 3. 1. 2

 .الفروق والمواصفات لألنظمة المختلفة فى التبريد والتكييف 4. 1. 2

 .لمتعلقة بمهنة التبريد والتكييفالمبادئ األخالقية والقانونية ا 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى تبريد وتكييف الهواء      

 .تحليل وتقييم المعلومات أو البيانات في المجال والقياس عليها لحل المشاكل 1. 2. 2

 .المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطياتحل  2. 2. 2

 .أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/إجراء دراسة بحثية و 3. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التبريد والتكييف 4. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة 5. 2. 2
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 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 :المهارات المهنية 2-3

 :قادراً على يجب أن يكون الخريج  بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى تبريد وتكييف الهواء     

 .اتقان مهارات حسابات وتصميم واختيار وحدات التبريد والتكييف 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .في مجال التخصص تقييم الطرق واألدوات القائمة 3. 3. 2

 .التبريد والتكييف فى مجالفهم الكود المصرى ومتطلباته  4. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :قادرا على يجب أن يكون الخريج  بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى تبريد وتكييف الهواء

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنيةاستخدام  2. 4. 2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية 3. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 5. 4. 2

 .ات مهنية مختلفةوقيادة فرق في سياق فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2
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 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 

 دبلوم الدراسات العليا فى آالت االحرتاق الداخلى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  (جـ – 5) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :خريج دبلوم الدراسات العليا فى آالت االحتراق الداخلى يجب أن يكون قادرا على      

 .تطبيق النظريات األساسية والمفاهيم العلمية فى مجال االحتراق عامة واالحتراق الداخلى خاصة 1  .1

 .آالت االحتراق الداخلىتطبيق المنهج التحليلي وأدواته الستخدامه في مجال  2. 1

 .تطبيق المعارف المتخصصة مثل الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة ودمجها مع المعارف المتعلقة بممارسة المهنة 3. 1

 .اظهار وعيا بالمشاكل المهنية المواكبة وتحديدها ودراسة إمكانية حلها باألساليب العلمية 4. 1

 .ب المتخصصة بما يخدم الممارسه المهنيةاتقان استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة وبرامج الحاس 5. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 6. 1

 .حسن اتخاذ القرار المناسب طبقا للمعطيات المهنية المختلفة 7. 1

 .توظيف وترشيد الموارد المتاحة بما يحقق أعلى استفادة منها 8. 1

 .المجتمع والحفاظ على البيئة طبقا للمتغيرات العالمية واإلقليميةاظهار الوعى وتفهم طبيعة الدور في تنمية  9. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 11. 1

 

 آالت االحرتاق الداخلىدبلوم الدراسات العليا  فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى آالت االحتراق الداخلى يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من      
 

 .آالت االحتراق الداخلىالنظريات واألساسيات المتعلقة بمجال  1. 1. 2

 .الحسابات المستخدمة فى تصميم المحركات وتحليل أدائها وطرق قياس األداء 2. 1. 2

 .المحركاتالتطورات العلمية والتقنيات التكنولوجية في مجال  3. 1. 2

 .الفروق والمواصفات لتقنيات التزييت المختلفة 4. 1. 2

 .االحتراق الداخلىآالت المبادئ األخالقية والقانونية المتعلقة بمجال تصميم وصيانة  5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى آالت االحتراق الداخلى يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من     
 

 .تحليل وتقييم المعلومات أو البيانات في مجال آالت االحتراق الداخلى والقياس عليها لحل المشاكل 1. 2. 2

 .حل المشاكل المتعلقة بالمحركات المختلفة وتقنيات التزييت مع عدم توافر بعض المعطيات 2. 2. 2

 .أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/إجراء دراسة بحثية و 3. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال آالت االحتراق الداخلى 4. 2. 2

 .رات المهنية في سياقات مهنية متنوعةاتخاذ القرا 5. 2. 2
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 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 :المهارات المهنية 2-3

 :قادراً على بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى آالت االحتراق الداخلى يجب أن يكون الخريج        
 

 .اتقان مهارات حسابات تصميم وتحليل أداء آالت االحتراق الداخلى 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية وحسابات تكاليف الصيانة وتقنيات التزييت 2. 3. 2

 .تقييم الطرق واألدوات القائمة في التحليل واالختبار 3. 3. 2

 .فهم الكود المصرى ومتطلباته فى مجال االحتراق عامة ومجال آالت االحتراق الداخلى خاصة 4. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة2-4

 :قادراً على بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا فى آالت االحتراق الداخلى يجب أن يكون الخريج 
 

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية التقييم 3. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .تقييم أداء اآلخرين ومؤشراتوضع قواعد  5. 4. 2

 .وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .ذاتي والمستمرالتعلم ال 8. 4. 2

 املاجستري فى هندسة القوى امليكانيكيه والطاقة  املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  (د – 5) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)

 :خريج برنامج الماجستير فى هندسة القوى الميكانيكية والطاقة يجب أن يكون قادرا على     

 .وأدوات البحث العلمي المختلفة اجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات 1  .1

 .تطبيق المنهج التحليلي وإمكانية استخدامه في المجال البحثى 2. 1

 .تعلم نظام إدارة الملفات وكذلك إدارة الوقت من خالل الخريطة الزمنية 3. 1

 .اظهار وعيا بالمشاكل الهندسية الجارية وإيجاد رؤى حديثة في مجال البحث العلمى 4. 1

 .تحديد وتوصيف المشكالت المهنية وبذل الجهد العلمى إليجاد حلول لها 5. 1

 .استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية 6. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على العمل من خالل فريق 7. 1

 .المجال المتخصصاتخاذ القرار المناسب طبقا للمعطيات المختلفة فى  8. 1

 .حة بما يحقق أعلى استفادة والحفاظ عليهااتوظيف الموارد المت 9. 1

 .اظهار الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية 11. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 12 .1
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 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 املاجستري  فى هندسة القوى امليكانيكيه والطاقةاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1      

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من 

 .النظريات واألساسيات العلمية المختلفة والتى تدعم مجال البحث العلمى فى التخصص 1. 1. 2

 .والطاقةالقوى الميكانيكيه  تخصص التأثير المتبادل بين البحث العلمى والبيئة فى مجال 2. 1. 2

 .والطاقةالقوى الميكانيكيه هندسة التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال  3. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 4 .1. 2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 5. 1. 2

 .أساسيات وأخالقيات البحث العلمي 6. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :ة بكل منبانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراي

 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها لحل المشاكل 1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة فى ظل ظروف أو قيود عدم توافر بعض المعطيات 2. 2. 2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 3. 2. 2

 .علمية منهجية حول مشكلة بحثيةأو كتابة دراسة /إجراء دراسة بحثية و 4. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 5. 2. 2

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص 6. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة 7. 2. 2

 :المهارات المهنية 2-3

 :الخريج قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون 

 .اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص 3. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج 

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية 3. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .ومؤشرات تقييم أداء اآلخرينوضع قواعد  5. 4. 2

 .وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2
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 لبرامج الدراسات العليا

 دكتوراه الفلسفة فى هندسة القوى امليكانيكيه والطاقة  املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  (هـ  – 5)  

 :األهداف العامة للبرنامج (1)

 :خريج برنامج الدكتوراه في تخصص هندسة القوى الميكانيكية والطاقة يجب أن يكون قادرا على      

 .استمرار متابعة التطورات العلمية وتنمية واكتساب المعرفة فى مجال هندسة القوى الميكانيكية والطاقة 1. 1

 .         مياتقان أساسيات ومنهجيات البحث العل 2. 1

 .تطبيق المنهج التجريبى وتقنياته الحديثة لمتابعة تحليل األنظمة الهندسية ذات الصلة بالتخصص 3. 1

 .فهم تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة 4. 1

 .للعالقات البينية بينهادمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا  5. 1

 .عمق التحليل العلمى والدراية العلمية بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال التخصص 6. 1

 .اتقان نطاقا واسعا من المهارات المهنية في مجال التخصص 7. 1

 .تطوير وابتكار طرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية  8. 1

 .ئل التكنولوجية المناسبة وبرامج الحاسب اآللى التخصصية بما يخدم ممارسته المهنيةاستخدام الوسا 9. 1

 .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية مختلفة 11. 1

 .حسن اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة 11. 1

 .جديدةتوظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها والعمل على ايجاد موارد  12. 1

 .الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 13. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 14. 1

 .االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين 15. 1

 هندسة القوى امليكانيكيه والطاقةدكتوراه الفلسفة فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1   

 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من         

 .النظريات الحديثة والمعارف المستجدة في مجال هندسة القوى الميكانيكية والطاقة والمجاالت ذات العالقة 1. 1. 2

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة 2. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الهندسة عامة و هندسة القوى الميكانيكية والطاقة خاصة 3. 1. 2

 .مبادئ وأساسيات ومتطلبات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 4. 1. 2

 .المعارف المتعلقة بآثار ممارسة المهنة على البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من       

 .عليها واالستنباط منها تحليل وتقييم المعلومات في مجال هندسة القوى الميكانيكية والطاقة والقياس 1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة استنادا على المعطيات المتاحة 2. 2. 2

 .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف 3. 2. 2

 .صياغة أوراق علمية 4. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية 5. 2. 2
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 .قةتطوير األداء في مجال هندسة القوى الميكانيكية والطا 6. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المناسبة في سياقات مهنية مختلفة 7. 2. 2

 .االبتكار المهنى و اإلتقان فى تطبيقات هندسة القوى الميكانيكية والطاقة 8. 2. 2

 .الحوار اإليجابى والنقاش المبني على البراهين واألدلة العلمية المتخصصة 9. 2. 2

 :المهارات المهنية  2-3

 :دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا علىبانتهاء        

 .اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال هندسة القوى الميكانيكية والطاقة 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية واألوراق البحثية للتطوير ومتابعة ما هو مستحدث فى مجال التخصص 2. 3. 2

 .الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص تقييم 3. 3. 2

 .استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم الممارسة المهنية 4. 3. 2

 .التخطيط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين 5. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :ا علىبانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادر       

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم 3. 4. 2

 .التقييم الذاتي والتعليم المستمر 4. 4. 2

 .والمعارفاستخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات  5. 4. 2

 .وقيادة فرق العمل فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة على إدارة الوقت 7. 4. 2
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 السادسالفصل 

 فى هندسة السيارات واجلرارات املعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا 

 

 هندسة السيارات واجلراراتدبلوم الدراسات العليا فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( أ –6) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :خريج برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة السيارات يجب أن يكون قادرا على          

 .تطبيق المعارف المتخصصة في مجال هندسة السيارات  1.  1

 .إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  2. 1

 .استعمال المنهج التحليلي العلمي في مجال هندسة السيارات  3. 1

 .التواصل وقيادة فريق عمل لدعم العمل المهني  4. 1

 .تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلوال لها 5. 1

 .والرؤى الحديثة في مجال هندسة السياراتإظهار وعي بالمشاكل الجارية  6. 1

 .االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد العمل المهني 7. 1

 هندسة السيارات واجلراراتدبلوم الدراسات العليا فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :السيارات يكون الخريج قادرا على فهم واستيعاببانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة       

النظريات واألساسيات والمعارف في مجال هندسة السيارات وكذا العلوم ذات العالقة مثل التحليل العددي والحاسب  2-1-1

 .اآللي

 .أساسيات وأخالقيات الممارسة المهنية في مجال هندسة السيارات 2-1-2

 .مجال هندسة السيارات مبادئ وأساسيات الجودة في 2-1-3

 .تأثير الممارسة الواقعية على البيئة للعمل على الحفاظ عليها 2-1-4

 :المهارات الذهنية 2-2

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة السيارات يكون الخريج قادرا على فهم واستيعاب      

 .المعلومات الفنية في مجال دبلوم الدراسات العليا في هندسة السيارات تحليل وتقييم 2-2-1

 .المشاكل والصعوبات التي تقابله أثناء ممارسته لدبلوم هندسة السيارات تحليل 2-2-2

 .المخاطر المحيطة بعمله أثناء الممارسة المهنية تقييم 2-2-3

 .البيانات المفيدة ذات الصلةالقرارات المهنية السليمة بعد الحصول على  اتخاذ 2-2-4

 :المهارات المهنية  2-3

 :بانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة السيارات يكون الخريج قادرا على       

 .المهارات المهنية الالزمة في مجال دبلوم الدراسات العليا في هندسة السيارات تطوير وتطبيق 2-3-1

 .الدراسات البحثية في مجال االهتزازات الميكانيكية ويقيم نتائجها فيما يتعلق بتحسين العمل وتطويره إجراء 2-3-2

 .التقارير الفنية التي تحتاج إلى خبرة عالية إعداد 2-3-3



 
 
 
 

           
  

Academic Reference standards For postgraduate programs 

 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :ادرا علىبانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في هندسة السيارات يكون الخريج ق       

 .تكنولوجيا المعلومات في مجال هندسة السيارات استخدام 2-4-1

 .في فريق عمل بقدرة فعالة مهما كان موقعه في الفريق العمل 2-4-2

 .الوقت بكفاءة إدارة 2-4-3

 .بطريقة فعالة بما يخدم قواعد العمل المهني التواصل 2-4-4

 .التعليميةتقييم الذاتي ويحدد احتياجاته  2-4-5

 .قدرته على التعليم الذاتي المستمر تعظيم 2-4-6

 هندسة السيارات واجلراراتاملاجستري فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( ب –6) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)

 :يجب أن يكون قادرا على الماجستير فى هندسة السيارات والجرارات خريج برنامج         

 .اجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة 1.1 

 .تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال هندسة السيارات والجرارات  2. 1

 .تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنية 3. 1

 .ؤى الحديثة في مجال هندسة السيارات والجراراتاظهار وعيا بالمشاكل الجارية والر 4. 1

 .تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلوال لها 5. 1

 .واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية المتخصصةاتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية  6. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 7. 1

 .اتخاذ القرار في سياقات مهنية مختلفة 8. 1

 .حة بما يحقق أعلى استفادة والحفاظ عليهااتوظيف الموارد المت 9. 1

 .اظهار الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية 11. 1

 .االلتزام بقواعد المهنةالتصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية و 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 12. 1

 هندسة السيارات واجلراراتاملاجستري فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1 

 :بكل من بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية        

 .وكذا في المجاالت ذات العالقة هندسة السيارات والجراراتالنظريات واألساسيات المتعلقة بمجال  1. 1. 2

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على البيئة 2. 1. 2

 .التطورات العلمية في مجال هندسة السيارات والجرارات 3. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال هندسة السيارات والجرارات 4. 1. 2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال هندسة السيارات والجرارات 5. 1. 2

 .أساسيات وأخالقيات البحث العلمي 6. 1. 2

 



 
 
 
 

           
  

Academic Reference standards For postgraduate programs 

 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 :المهارات الذهنية 2-2

 :برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل منبانتهاء دراسة        

 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال هندسة السيارات والجرارات والقياس عليها لحل المشاكل 1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2. 2. 2

 .نيةالربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المه 3. 2. 2

 .أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/بحثية و إجراء دراسة 4. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال هندسة السيارات والجرارات 5. 2. 2

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال هندسة السيارات والجرارات 6. 2. 2

 .قات مهنية متنوعةاتخاذ القرارات المهنية في سيا 7. 2. 2

 :المهارات المهنية 2-3

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على       

 .اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال هندسة السيارات والجرارات 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال هندسة السيارات والجرارات 3. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على       

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .الممارسة المهنيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم  2. 4. 2

 .الشخصية التعليميةالذاتي وتحديد احتياجاته  التقييم 3. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .تقييم أداء اآلخرين ومؤشراتوضع قواعد  5. 4. 2

 .وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2
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 هندسة السيارات واجلراراتفى  دكتوراه الفلسفةاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( جـ –6)  

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)

 :يجب أن يكون قادرا على خريج برنامج الدكتوراه في تخصص هندسة السيارات والجرارات    

 .العمل المستمر على اإلضافة للمعارف في مجال هندسة السيارات والجرارات 1. 1

 .         اتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي 2.1

 .تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال هندسة السيارات والجرارات والمجاالت ذات العالقة 3. 1

 .المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينهادمج  4. 1

 .إظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال هندسة السيارات والجرارات 5. 1

 .تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلوال مبتكرة لحلها 6. 1

 .اتقان نطاقا واسعا من المهارات المهنية في مجال هندسة السيارات والجرارات 7. 1

 .جديدة للمزاولة المهنية وأساليبالتوجه نحو تطوير طرق وأدوات  8. 1

 .استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية 9. 1

 .ت مهنية مختلفةالتواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقا 11. 1

 .اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة 11. 1

 .توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها والعمل على ايجاد موارد جديدة 12. 1

 .الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 13. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 14. 1

 .االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين 15. 1

 هندسة السيارات واجلراراتدكتوراه الفلسفة فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من      

 .النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال هندسة السيارات والجرارات والمجاالت ذات العالقة 1. 1. 2

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة 2. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال هندسة السيارات والجرارات 3. 1. 2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال هندسة السيارات والجرارات 4. 1. 2

 .المعارف المتعلقة بآثار ممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :ودراية بكل منبانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم       

 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال هندسة السيارات والجرارات  والقياس عليها واالستنباط منها 1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة استنادا على المعطيات المتاحة 2. 2. 2

 .فى مجال هندسة السيارات والجرارات  إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف 3. 2. 2

 .صياغة أوراق علمية 4. 2. 2

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية 5. 2. 2
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 .التخطيط لتطوير األداء في مجال هندسة السيارات والجرارات 6. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية مختلفة 7. 2. 2

 .اإلبداع/ االبتكار  8. 2. 2

 .واألدلةالحوار والنقاش المبني على البراهين  9. 2. 2

 :المهارات المهنية 2-3

 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على      

 .اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال هندسة السيارات والجرارات 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال هندسة السيارات والجرارات 3. 3. 2

 .استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم الممارسة المهنية 4. 3. 2

 .التخطيط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين 5. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :دكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج ال       

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم 3. 4. 2

 .التقييم الذاتي والتعليم المستمر 4. 4. 2

 .المختلفة للحصول على المعلومات والمعارفاستخدام المصادر  5. 4. 2

 .وقيادة فرق العمل فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة على إدارة الوقت 7. 4. 2
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 السابعالفصل 

 فى اهلندسة الكيميائيه املعايري األكادميية القياسيه لربامج الدراسات العليا 

 

 دبلوم الدراسات العليا  فى مكافحه التلوث املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( أ –7)  

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :يجب أن يكون قادرا على مكافحه التلوثخريج برنامج دبلوم الدراسات العليا في       

 .المعارف المتخصصة والتقنيات المتقدمة في مجال مكافحه التلوث تطبيق  1 .1  

 . مكافحه التلوث جالفي م المعلوماتتكنولوجيا  استخدام  2.  1  

 .المنهج العلمي السليم والطرق التحليلية القياسية في مجال مكافحه التلوث اكتساب   3. 1  

 .الوعي بالمشاكل الجارية والطرق الحديثة للتعامل مع التحديات في مجال مكافحه التلوث زيادة 4. 1  

 .للخريج على البيئة كهدف أسمى  الحفاظ 5. 1  

 .بالمصداقية والنزاهة وتطبيق قواعد العمل المرضى االلتزام 6. 1  

 مكافحه التلوثدبلوم الدراسات العليا  فى املعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 : الخريج قاراً على فهم واستيعاببانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في مجال مكافحه التلوث يكون       

 .النظريات والمعارف المتخصصة في مجال مكافحة التلوث 2-1-1

 .وكذلك القوانين والتشريعات الحاكمةأساسيات وأخالقيات الممارسة المهنية في مجال مكافحه التلوث   2-1-2

 . التطورات العلمية في مجال مكافحه التلوث من خالل مصادر التعلم المختلفة   2-1-3

 .تأثير الممارسة الواقعية على البيئة للعمل على الحفاظ عليها 2-1-4

 :المهارات الذهنية 2-2

 : الخريج قاراً على فهم واستيعاببانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في مجال مكافحه التلوث يكون       

 . المعلومات الفنية واإلحصائية في مجال مكافحه التلوث 2-2-1

 .حل المشكالت الخاصة بمعالجه التلوث من خالل التفكير والتحليل والتطبيق 2-2-2

 .ارسات المهنية الواقعية في مجال مكافحه التلوثالمخاطر في المم تقييم 2-2-3

 .القرارات المهنية السليمة من خالل المعلومات المفيدة ذات الصلة اتخاذ 2-2-4

 :المهارات المهنية 2-3

 :الخريج قاراً علىبانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في مجال مكافحه التلوث يكون       

 .ما قد تم دراسته في مجال مكافحه التلوث بما يطور أداءه المهني تطبيق 2-3-1

 .بين البيانات المتاحة والتي تم دراستها ويحللها ويتخذ القرار بناءاً على االستنتاج مقارنه 2-3-2

 . التقارير الفنية التي تحتاج إلى خبرات في مجال مكافحه التلوث إعداد 2-3-3

 .نظام الجودة في مجال قياس الملوثات وتحليل العينات بما يعود بالنفع على مؤسسته تطبيق  2-3-4



 
 
 
 

           
  

Academic Reference standards For postgraduate programs 

 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 : الخريج قاراً علىبانتهاء دراسة دبلوم الدراسات العليا في مجال مكافحه التلوث يكون       

 .تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحه التلوث  بما يخدم ويعظم الممارسات المهنية استخدام 2-4-1

 .المصادر المتنوعة للحصول على المعلومات والمعارف بما يفيد عمله استخدام 2-4-2

 .بقدره جيده في فريق العمل بما يعود بالنفع على عمله المهني العمل 2-4-3

 .واعد العمل المهنيالتواصل الفعال بما يخدم  ق 2-4-4

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجات العمل 2-4-5

  .املاجستري فى اهلندسة الكيميائيه املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( ب –7) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)

 :خريج برنامج الماجستير فى الهندسة الكيميائية يجب أن يكون قادرا على      

 .اتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي  1. 1 

 .تطبيق المنهج التحليلي للمعارف في مجال التخصصي والمجاالت ذات الصلة  2. 1

 .دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات الصلة 3. 1

 .إتقان اتجاهات واسعة من المهارات المهنية في مجال التخصص 4. 1

 .ب مزاولة المهنة امكانية تطوير طرق وأدوات وأسالي 5. 1

 .استخدام وسائل تكنولوجية بكفاءة  6. 1

 .توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها 7. 1

 .االلتزام بالتنمية المستدامة 8. 1

 املاجستري فى اهلندسة الكيميائيهاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :الماجستير في الهندسة الكيميائية يكون الطالب على فهم ودراية باالتيبانتهاء دراسة برنامج        

 .الهندسة الكيميائيه النظريات واألساسيات المتعارف عليها في مجال  1. 1. 2

 .منهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته  2. 1. 2

 .المبادئ القانونية لممارسة المهنة 3. 1. 2

 الممارسة المهنيةأساسيات الجودة في  4. 1. 2

 آثار ممارسة المهنة علي البيئة وكيفية معالجتها ومواءمتها 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من      

 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص 1. 2. 2

 .حل المشاكل استنادا علي المعطيات 2 .2. 2

 .إجراء دراسات بحثية بطريقة منهجية  3. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية السليمة 4. 2. 2

 .الحوار والنقاش المبني علي البراهين واألدلة 5. 2. 2
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 :المهارات المهنية 2-3

 :علىبانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا       

 .اتقان المهارات المهنية القديم منها والحديثة 1. 3. 2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .استخدام الوسائل التكنولوجية لخدمة الممارسة المهنية 3. 3. 2

 .وتدريبهم  تنمية أداء اآلخرين  4. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج       

 .التواصل الفعال باآلخرين 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .الذاتي والتعليم المستمر شخصية التقييم 3. 4. 2

 .تنويع مصادر المعلومات واستخدامها 4. 4. 2

 العمل في فريق 5. 4. 2

 .إدارة اللقاءات العلمية واألعمال المنهجية للبحث  6. 4. 2

 . دكتوراه الفلسفة فى اهلندسة الكيميائيه املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( جـ –7) 

 :األهداف العامة للبرنامج( 1)

 :خريج برنامج الدكتوراه في تخصص الهندسة الكيميائية يجب أن يكون قادرا على        

 .أساسيات ومنهجيات البحث العلمي اتقان 1. 1

 .العمل المستمر على اإلضافة للمعارف في مجال الهندسة الكيميائية 2. 1

 .تطبيق المنهج التحليلي والعلمى للمعلومات في مجال الهندسة الكيميائية والمجاالت ذات العالقة 3. 1

 .ا للعالقات البينية بينهادمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطور 4. 1

 .إظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال الهندسة الكيميائية 5. 1

 .تحديد المشكالت فى مجال الهندسة الكيميائية وفي مجال البحث الذي تحدده لجنة اإلشراف وإيجاد حلوال مبتكرة لحلها 6. 1

 .ات المهنية في مجال التخصصاتقان نطاقا واسعا من المهار 7. 1

 .التوجه نحو تطوير طرق وأدوات وأساليب جديدة مفيدة فى مزاولة المهنة 8. 1

 .استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية 9. 1

 .اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة 11. 1

 .لعمل على ايجاد موارد جديدةتوظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها وا 11. 1

 .الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 12. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 13. 1

 .االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين 14. 1

 .العمل العلمي وتطوير المعرفة في مجال االستثمارات الحقيقية 15. 1
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 دكتوراه الفلسفة فى اهلندسة الكيميائيهاملعايري األكادميية القياسيه لربنامج ( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من      

 .النظريات واألساسيات الحديثة من المعارف في المجال المحدد للدراسة والمجاالت ذات العالقة 1. 1. 2

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة 2. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الهندسة الكيميائية 3. 1. 2

 .ت الجودة في الممارسة المهنية في مجال الهندسة الكيميائيةمبادئ وأساسيا 4. 1. 2

 .المعارف المتعلقة بآثار ممارسته المهنية على البيئة وطرق التخلص من االثار الضارة بالبيئة 5. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :فهم ودراية بكل من بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على        

 .المعلومات في المجال المحدد للدراسة والقياس عليها واالستنباط منها تحليل 1. 2. 2

 .حل المشاكل المتخصصة استنادا على المعطيات المتاحة 2. 2. 2

 .دراسات بحثية تضيف إلى المعارف وتفيد فى التطبيق العملى   إجراء 3. 2. 2

 .فى مجال الهندسة الكيميائيه يةاالبحاث العلم صياغة 4. 2. 2

 .المخاطر في الممارسات المهنية تقييم 5. 2. 2

 .لتطوير األداء في مجال نقطة البحث تخطيط 6. 2. 2

 .القرارات المهنية في سياقات مهنية مختلفة اتخاذ 7. 2. 2

 .طرقا جديدة اكثر اقتصادية وأمانا فى مجاالت التصميم والتنفيذ ابتكار 8. 2. 2

 .الحوار العلمى والنقاش المبني على البراهين واألدلة إدارة 9. 2. 2

 :المهارات المهنية  2-3

 : بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على        

 .المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الهندسة الكيميائية سواء فى التصميم أو اثناء التنفيذ إتقان 1. 3. 2

 .التقارير الهندسية إعداد 2. 3. 2

 .الطرق والمعدات المستخدمة في مجال الهندسة الكيميائية تقييم وتطوير 3. 3. 2

 .ة المهنية وخصوصا من الناحية االقتصاديةالوسائل التكنولوجية بما يخدم الممارس استخدام 4. 3. 2

 .لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين تخطيط 5. 3. 2

 .استخدام المواصفات المختلفة في مجال الهندسة المدنية تقييم 6. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 : قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج        

 .تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية استخدام 1. 4. 2

 .اآلخرين ويقيم أداء المهندسين الكيميائيين تعليم وتدريب 2. 4. 2

 .التقييم الذاتي ويداوم على التعليم المستمر 3. 4. 2

 .فالمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعار استخدام 4. 4. 2

 .ويستطيع قيادة فرق العمل فريقفي  العمل 5. 4. 2

 .اللقاءات العلمية مع القدرة على إدارة الوقت إدارة 6. 4. 2



 
 
 
 

           
  

Academic Reference standards For postgraduate programs 

 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 الثامنالفصل 

 للهندسة الكهربائية لربامج الدراسات العليا  املعايري األكادميية القياسيه

 

 املاجستري فى اهلندسة الكهربائيه املعايري األكادميية القياسيه لربنامج  ( أ –7)  

 :األهداف العامة للبرنامج( 1) 

 :خريج برنامج الماجستير فى الهندسة الكهربية  يجب أن يكون قادرا على      

 .اجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة 1. 1 

 .الهندسة الكهربية تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال  2. 1

 .تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنية 3. 1

 .اظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال الهندسة الكهربية 4. 1

 .تحديد المشكالت الكهربية  وإيجاد حلوال لها 5. 1

 .واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية المتخصصةهنية اتقان نطاق مناسب من المهارات الم 6. 1

 .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل 7. 1

 .اتخاذ القرار في سياقات مهنية مختلفة 8. 1

 .حة بما يحقق أعلى استفادة والحفاظ عليهااتوظيف الموارد المت 9. 1

 .بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليميةاظهار الوعى  11. 1

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة 11. 1

 .تنمية ذاته أكاديميا ومهنيا وقادرا على التعلم المستمر 12. 1

 املاجستري فى اهلندسة الكيميائيه املعايري األكادميية القياسيه لربنامج( 9)

 :المعرفة والفهم 2-1

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في الهندسة الكهربية  يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من       

 .وكذا في المجاالت ذات العالقة الهندسة الكهربائيةالنظريات واألساسيات المتعلقة بمجال  1. 1. 2

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على البيئة 2. 1. 2

 .التطورات العلمية في مجال الهندسة الكهربية 3. 1. 2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الهندسة الكهربية 4. 1. 2

 .الكهربية مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الهندسة 5. 1. 2

 .أساسيات وأخالقيات البحث العلمي 6. 1. 2

 :المهارات الذهنية 2-2

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من       

 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال الهندسة الكهربية والقياس عليها لحل المشاكل 1. 2. 2

 .المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطياتحل المشاكل  2. 2. 2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 3. 2. 2

 .موضوع بحثىأو كتابة دراسة علمية منهجية حول /بحثية و إجراء دراسة 4. 2. 2
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 المعايير األكاديمية القياسيه  
 لبرامج الدراسات العليا

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال الهندسة الكهربية 5. 2. 2

 .األداء في مجال الهندسة الكهربيةالتخطيط لتطوير  6. 2. 2

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة 7. 2. 2

 :المهارات المهنية 2-3

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على      

 .اتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الهندسة الكهربية 1. 3. 2

 .فى مجال التخصص كتابة وتقييم التقارير المهنية 2. 3. 2

 .القائمة في مجال التخصص األجهزة والمعداتوتقييم الطرق  3. 3. 2

 :المهارات العامة والمنقولة 2-4

 :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على       

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 1. 4. 2

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2. 4. 2

 .الشخصية التعليميةالذاتي وتحديد احتياجاته  التقييم 3. 4. 2

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 4. 4. 2

 .تقييم أداء اآلخرين ومؤشراتوضع قواعد  5. 4. 2

 .ة فرق في سياقات مهنية مختلفةوقياد فريقالعمل في  6. 4. 2

 .إدارة الوقت بكفاءة 7. 4. 2

 .التعلم الذاتي والمستمر 8. 4. 2

 

 

 
 

 

 
 


