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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 توصيف برنامج دراسات عليا
 

 البيانات األساسية)أ(
 

 عنــــــــوان البرنامــــــح        

 

 (هندسة القوى واالالت الكوربية)برنامح الكوربيةتوراه الفلسفة فى الوندسة دك               

 

 نـــــــــوع البرنامـــــــــح         
 

  شترك ثنائي            م       √ فردي                                              

 
       

 القسم المسئول عن البرنامح       
 

  الوندسة الكوربيةقسم 

 

 المنســـــــــــــــــق              
 

 أخمد إبراهيم أخمد جاللد/                                                    

 
        

 ىالمراجـــــع الخارج            
 

 جامعة أسيوط( -أ.د/ مازن مخمد شفيق عبدالسالم )كلية الوندسة                                 

 

 

 )ب( البيانات المهنية 
 للبرنامح:( األهداف العامة 1)

          

 ٚغت أٌ ٚكٌٕ لبدسا عهٗ: ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالد رخصصخشٚظ ثشَبيظ انذكزٕساِ فٙ 

 1ثبرمبٌ ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالدفٗ يغبل  أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انعهًٙ رطجٛك  111

 1ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالد عهٗ اإلظبفخ نهًعبسف فٙ يغبل االعزًشاس 12 1

 ٔانًغبالد راد انعاللخ1 ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالدفٙ يغبل  سفنهًعب ٔانُبلذ انعهًٗرطجٛك انًُٓظ انزؾهٛهٙ  13 1

يغزُجطب   ٔديغٓب يع انًعهٕيبد انؾذٚضخ راد انصهخ ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالدرطجٛك كم انًعهٕيبد انؾذٚضخ فٗ يغبل  14 1

 ٔيطٕسا نهعاللبد انجُٛٛخ ثُٛٓب1

 1ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالد ثبنًؾبكم انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انؾذٚضخ فٙ يغبل عًٛكانٕعٙ ان 15 1

ؽهٕل يجزكشح  ٔرؾذٚذْب ٔرؾهٛهٓب ثًُٓغٛخ ثؾضٛخ نهٕصٕل انٗ   ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالدانزعشف عهٗ انًؾبكم فٗ يغبل  16 1

 نؾهٓب1

 1ٔاالالدُْذعخ انمٕٖ انًُٓٛخ فٙ يغبل  انجؾضٛخ ٔ ارمبٌ َطبلب ٔاععب يٍ انًٓبساد 17 1
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 1يضأنخ انًُٓخٔ انجؾش انعهًٗ يفٛذح فٗعذٚذح  ٔأعبنٛتانزٕعّ َؾٕ رطٕٚش غشق ٔأدٔاد  18 1

 ٔكزنك فٗ يًبسعزّ نه1ًُّٓ ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالداعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛب ٔانزمُٛبد انؾذٚضخ نخذيخ اثؾبس  19 1

 ٌ ٚمٕد فشق انعًمانعًم يٍ خالل فشٚك ٔ اٌ ٚغزطٛع انزٕاصم ثفبعهٛخ ٔا 1.11

 1ارخبر انمشاساد انًُبعجخ  فٗ يٕالف ثؾضٛخ ٔيُٓٛخ يخزهفخ 111 1

ٔانعًم عهٗ اٚغبد يٕاسد  رؾمٛك أعهٗ اعزفبدح يٍ االيكبَٛبد ٔانًٕاسد انًزبؽخ نذٖ انًؤعغغخ انزٗ ٚعًم ثٓب 112 1

 عذٚذح1

ُْذعخ انمٕٖ ٚؾذد دٔسِ فٗ رًُٛخ انًغزًع ٔانؾفبظ عهٗ انجٛئخ يٍ االصبس انعبسِ انُبرغخ يٍ يضأنخ يُٓخ  113 1

 1ٔرمذٚى ركُٕنٕعٛب يزٕاكجخ يع انعصش1ٔاالالد

 1ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالدثًب ٚعكظ االنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔاالنزضاو ثمٕاعذ يُٓخ يًبسعخ يُٓزّ  114 1

 .َٔمم عهًّ ٔخجشارّ نٝخشٍٚ  ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالدانزعهى انزارٗ ٔانًغزًش فٗ يغبل  115 1

 

 :(ILOs)النتائح التعليمية المستودفة للبرنامح ( 2) 

 
          

 انًعشفخ ٔانفٓى: 2-1
 

 :أٌ ٚغت أٌ ٚكٌٕ لبدسا عهٗ ُْذعخ انمٕٖ ٔاالالدرخصص خشٚظ ثشَبيظ انذكزٕساِ فٙ 
 

 ٔانًغبالد راد انعاللخ1انمٕٖ ٔاالالد انكٓشثٛخ ُْذعخ يٍ انًعبسف فٙ  انؾذٚضخانُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٚؾشػ   11 11 2

 أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد ٔأخاللٛبد انجؾش انعهًٙ ٔأدٔارّ انًخزهفخ1 ٚزعشف عهٗ 12 11 2

 1ٔاالالد انكٓشثٛخانمٕٖ ُْذعخ  انًجبدئ اٞخاللٛخ ٔانمبََٕٛخ نهًًبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبلٚزعشف عهٗ  13 11 2

 1انمٕٖ ٔاالالد انكٓشثٛخُْذعخ  يجبدئ ٔأعبعٛبد انغٕدح فٙ انًًبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبلٚكزغت  14 11 2

 1انزخهص يٍ االصبس انعبسح ثبنجٛئخانًعبسف انًزعهمخ ثآصبس يًبسعزّ انًُٓٛخ عهٗ انجٛئخ ٔغشق ٚصف  15 11 2

 

 انًٓبساد انزُْٛخ: 2-2
 

 :لبدسا عهٗ أٌثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ انذكزٕساِ ٚغت أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ 
 

 ٔانمٛبط عهٛٓب ٔاالعزُجبغ يُٓب1انمٕٖ ٔاالالد انكٓشثٛخُْذعخ انًعهٕيبد فٙ يغبل ٚؾهم ٔٚمٛى  1 1 12 2

 اعزُبدا عهٗ انًعطٛبد انًزبؽخ1ٔٚمزشػ انؾهٕل انًزُٕعخ  انًؾبكم انًزخصصخ  ٚؾم 12 12 2

 انًخبغش فٙ انًًبسعبد انًُٓٛخ1 ٚمٛى 13 12 2

 1انمٕٖ ٔاالالد انكٓشثٛخُْذعخ  نزطٕٚش اٞداء فٙ يغبل  ٚخطػ 14 12 2

 انمشاساد انًُٓٛخ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ يخزهفخ1 ٚزخز 15 12 2

 1انمٕٖ ٔاالالد انكٓشثٛخٚجزكش غشلب عذٚذح اكضش الزصبدٚخ ٔأيبَب فٗ رصًٛى ٔرُفٛز َظى  16 12 2

 ٔانُمبػ انًجُٙ عهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ1 انعهًٗ انؾٕاسش ٚذٚ 17 12 2

 

 انًٓبساد انًُٓٛخ: 2-3
 

 :أٌ ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ انذكزٕساِ ٚغت أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ لبدسا عهٗ
 

عٕاء فٗ انزصًٛى أٔ اصُبء انمٕٖ ٔاالالد انكٓشثٛخ ُْذعخ انًٓبساد انًُٓٛخ اٞعبعٛخ ٔانؾذٚضخ فٙ يغبل  ٚزمٍ 11 13 2

 1انزُفٛز

 1انُٓذعٛخ مٛى انزمبسٚشٚٔ ٚعذ 12 13 2
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 ٔرفٛذ فٗ انزطجٛك انعًهٗ   دساعبد ثؾضٛخ رعٛف إنٗ انًعبسف ٚغش3ٖ - 13 2

 1انمٕٖ ٔاالالد انكٓشثٛخُْذعخ فٙ يغبل  انًغزخذيخ انًعذادانطشق ٔ ٚمٛى ٔٚطٕس 14 13 2

 1ٔخصٕصب يٍ انُبؽٛخ االلزصبدٚخ انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ثًب ٚخذو انًًبسعخ انًُٓٛخ ٚغزخذو 15 13 2

 نزطٕٚش انًًبسعخ انًُٓٛخ ٔرًُٛخ أداء اٜخش1ٍٚ ٚخطػ 16 13 2

 1االثؾبس انعهًٛخ ٚصٛغ 17 13 2

 

 انًٓبساد انعبيخ ٔانًُمٕنخ: 2-4
 

 :أٌ عهٗثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ انذكزٕساِ ٚغت أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ لبدسا 

 ٚزٕاصم ثفبعهٛخ يع االخشٍٚ ٔثطشق يخزهفخ  2-4-1

 ركُٕنٕعٛب انًعهٕيبد ثًب ٚخذو رطٕٚش انًًبسعخ انًُٓٛخ1 ٚغزخذو 12 14 2

 أداء انًُٓذع1ٍٛٛى ٔٚماٜخشٍٚ  ٚعهى ٔٚذسة 13 14 2

 انزعهٛى انًغزًش1ٔٚذأو عهٗ انزمٛٛى انزارٙ ٚغٛذ  14 14 2

 انًخزهفخ نهؾصٕل عهٗ انًعهٕيبد ٔانًعبسف1غزخذو انًصبدس ٚ 15 14 2

 لٛبدح فشق انعًم1ٚغزطٛع فٙ فشٚك، ٔ ٚعًم 16 14 2

 انمذسح عهٗ إداسح انٕلذ1يع انهمبءاد انعهًٛخ  ٚذٚش 17 14 2

 

 ( المعايير األكاديمية للبرنامح:3)
 

      2.14ُٚبٚش  5ثزبسٚخ     177انمغى سلى  لبو يغهظ انمغى ثزؾذٚش اعذاد انًعبٚٛش االكبدًٚٛخ نهجشَبيظ ٔاعزًبدِ يٍ يغهظ 

 2.141ُٚبٚش   12ثزبسٚخ      .17ٔيغهظ انكهٛخ سلى      

  

 :العالمات المرجعية( 4)

 انًعبٚٛش انمٛبعٛخ نهذساعبد انعهٛب انصبدس عٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ عٕدح انزعهٛى ٔاالعزًبد1

 

انجشَبيظ انزٗ أعذْب انمغى ٔانًعبٚٛش انصبدسح عٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ عٕدح انزعهٛى  شيصفٕفخ يعبِ يعبٚٛ( 5)

 ٔاالعزًبد

يعبٚٛش انذساعبد انصبدسح عٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ 

 نعًبٌ عٕدح انزعهٛى ٔاالعزًبد

 انفغٕح انًعبٚٛش االكبدًٚٛخ نهجشَبيظ

مواصفات الخريج: -  

أن خريج برنامج الدكتوراه في أي تخصص يجب 
 يكون قادرا عمى:

 اتقان أساسيات ومنيجيات البحث العممي. 1.1

العمل المستمر عمى اإلضافة لممعارف  2. 1
 في مجال التخصص.

تطبيق المنيج التحميمي والناقد لممعارف  3. 1
 في مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة.

مواصفات الخريج: -  

القوى واالالت الكهربية خريج برنامج الدكتوراه في 
 يجب أن يكون قادرا عمى:

 اتقان أساسيات ومنيجيات البحث العممي. 1 .1

العمل المستمر عمى اإلضافة لممعارف في  2. 1
.القوى واالالت الكيربيةمجال ىندسة   

تطبيق المنيج التحميمي والناقد لممعارف  3. 1
القوى واالالت في مجال ىندسة 
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

دمج المعارف المتخصصة مع المعارف  4. 1
ورا لمعالقات البينية ذات العالقة مستنبطا ومط

 بينيا.
إظيار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية  5. 1

 والنظريات الحديثة في مجال التخصص.

يجاد حموال  6. 1 تحديد المشكالت المينية وا 
 مبتكرة لحميا.

اتقان نطاقا واسعا من الميارات المينية  7. 1
 في مجال التخصص.

 التوجو نحو تطوير طرق وأدوات وأسالييب 8. 1
 جديدة لممزاولة المينية.

استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما  9. 1
 يخدم ممارستو المينية.

التواصل بفاعمية وقيادة فريق عمل في  11. 1
 سياقات مينية مختمفة.

اتخاذ القرار في ظل المعمومات المتاحة. 11. 1  
توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتيا  12. 1

جاد موارد جديدة.والعمل عمى اي  
الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ  13. 1

 عمى البيئة.
التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاىة  14. 1

 والمصداقية وقواعد المينة.
االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل عممو  15. 1

 وخبراتو لآلخرين.

العالقة.والمجاالت ذات الكيربية  
القوى واالالت دمج معارف ىندسة  4. 1

مع المعارف ذات العالقة مستنبطا الكيربية
 ومطورا لمعالقات البينية بينيا.

إظيار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية  5. 1
القوى والنظريات الحديثة في مجال ىندسة 

.واالالت الكيربية  
يجاد حموال  6. 1 تحديد المشكالت المينية وا 

لحميا. مبتكرة  
اتقان نطاقا واسعا من الميارات المينية في  7. 1

.القوى واالالت الكيربيةمجال ىندسة   
التوجو نحو تطوير طرق وأدوات وأسالييب  8. 1

 جديدة لممزاولة المينية.
استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة  9. 1

 والحديثة بما يخدم ممارستو المينية.
يادة فريق عمل في التواصل بفاعمية وق 11. 1

 سياقات مينية مختمفة.
إتخاذ القرار في ظل المعمومات المتاحة. 11. 1  
توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتيا  12. 1

 والعمل عمى ايجاد موارد جديدة.
الوعى بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ  13. 1

 عمى البيئة.
التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاىة  14. 1

 والمصداقية وقواعد المينة.
االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل عممو  15. 1

 وخبراتو لآلخرين.

المعرفة والفهم: 1. 2  
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون 

المعرفة والفهم: 1. 2  
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون 
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 الخريج عمى فهم ودراية بكل من:
النظريات واألساسيات والحديث من  1. 1. 2

والمجاالت ذات المعارف في مجال التخصص 
 العالقة.

أساسيات ومنيجيات وأخالقيات البحث  2. 1. 2
 العممي وأدواتو المختمفة.

المبادئ األخالقية والقانونية لمممارسة  3. 1. 2
 المينية في مجال التخصص.

مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة  4. 1. 2
 المينية في مجال التخصص.

ممارستو المينية المعارف المتعمقة بآثار  5. 1. 2
 عمى البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتيا.

 

 الخريج عمى فهم ودراية بكل من:
النظريات واألساسيات والحديث من  1. 1. 2

القوى واالالت المعارف في مجال ىندسة 
والمجاالت ذات العالقة.الكيربية  

أساسيات ومنيجيات وأخالقيات البحث  2. 1. 2
 العممي وأدواتو المختمفة.

المبادئ األخالقية والقانونية لمممارسة  3. 1. 2
.القوى واالالت الكيربيةالمينية في مجال ىندسة   

مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة  4. 1. 2
.القوى واالالت الكيربيةالمينية في مجال ىندسة   

المعارف المتعمقة بآثار ممارستو المينية  5. 1. 2
 عمى البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتيا.

 

 
المهارات الذهنية: 2. 2  

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

تحميل وتقييم المعمومات في مجال  1. 2. 2
 التخصص والقياس عمييا واالستنباط منيا.

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

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

صياغة أوراق عممية. 4. 2. 2  
تقييم المخاطر في الممارسات المينية. 5. 2. 2  
التخطيط لتطوير األداء في مجال  6. 2. 2

 التخصص.
اقات مينية اتخاذ القرارات المينية في سي 7. 2. 2

 
المهارات الذهنية: 2. 2  

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

تحميل وتقييم المعمومات في مجال ىندسة  1. 2. 2
والقياس عمييا واالستنباط القوى واالالت الكيربية 

 منيا.
حل المشاكل المتخصصة استنادا عمى  2. 2. 2

 المعطيات المتاحة.
إجراء دراسات بحثية تضيف إلى  3. 2. 2

 المعارف.
صياغة أوراق عممية. 4. 2. 2  
تقييم المخاطر في الممارسات المينية. 5. 2. 2  
ء في مجال ىندسة التخطيط لتطوير األدا 6. 2. 2

.القوى واالالت الكيربية  
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 مختمفة.
االبتكار / اإلبداع. 8. 2. 2  
الحوار والنقاش المبني عمى البراىين  9. 2. 2

 واألدلة.
 

اتخاذ القرارات المينية في سياقات مينية  7. 2. 2
 مختمفة.

االبتكار / اإلبداع. 8. 2. 2  
الحوار والنقاش المبني عمى البراىين  9. 2. 2

 واألدلة.
 

 
المهارات المهنية: 3. 2  

بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون 
قادرا عمى:الخريج   

اتقان الميارات المينية األساسية والحديثة  1. 3. 2
 في مجال التخصص.

كتابة وتقييم التقارير المينية. 2. 3. 2  
تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال  3. 3. 2

 التخصص.
استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم  4. 3. 2

 الممارسة المينية.
ممارسة المينية وتنمية التخطيط لتطوير ال 5. 3. 2

 أداء اآلخرين.
 

 
المهارات المهنية: 3. 2  

بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون 
 الخريج قادرا عمى:

اتقان الميارات المينية األساسية والحديثة  1. 3. 2
.القوى واالالت الكيربيةفي مجال ىندسة   

كتابة وتقييم التقارير المينية. 2. 3. 2  
تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال  3. 3. 2

.القوى واالالت الكيربيةىندسة   
استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم  4. 3. 2

 الممارسة المينية.
التخطيط لتطوير الممارسة المينية وتنمية  5. 3. 2

 أداء اآلخرين.
 

 

المهارات العامة والمنتقمة: 4. 2  
الدكتوراه يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج 

 الخريج قادرا عمى:
التواصل الفعال بأنواعو المختمفة. 1. 4. 2  
استخدام تكنولوجيا المعمومات بما يخدم  2. 4. 2

 تطوير الممارسة المينية.
تعميم اآلخرين وتقييم أداءىم. 3. 4. 2  
التقييم الذاتي والتعميم المستمر. 4. 4. 2  

المهارات العامة والمنتقمة: 4. 2  
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون 

 الخريج قادرا عمى:
المختمفة. التواصل الفعال بأنواعو 1. 4. 2  
استخدام تكنولوجيا المعمومات بما يخدم  2. 4. 2

 تطوير الممارسة المينية.
تعميم اآلخرين وتقييم أداءىم. 3. 4. 2  
التقييم الذاتي والتعميم المستمر. 4. 4. 2  
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

تمفة لمحصول عمى استخدام المصادر المخ 5. 4. 2
 المعمومات والمعارف.

العمل في فريق، وقيادة فرق العمل. 6. 4. 2  
إدارة المقاءات العممية والقدرة عمى إدارة  7. 4. 2

 الوقت.

استخدام المصادر المختمفة لمحصول عمى  5. 4. 2
 المعمومات والمعارف.

العمل.العمل في فريق، وقيادة فرق  6. 4. 2  
إدارة المقاءات العممية والقدرة عمى إدارة  7. 4. 2

 الوقت.

 

 نهجشَبيظ انزعهى َٕارظيصفٕفخ يعبِ  يعبٚٛش انجشَبيظ  يع أْذاف ٔ( 6)

 

 

 يٕاصفبد انخشٚظ نهجشَبيظ
 األهداف العامة للبرنامح

1-

1 

1-

2 

1-

3 

1-

4 

1-

5 

1-

6 

1-

7 

1-

8 

1-

9 

1-

1. 

1-

11 

1-

12 

1-

13 

1-

14 

1-

15 

أساسيات ومنيجيات البحث  اتقان
 العممي.

*               

العمل المستمر عمى اإلضافة 
القوى لممعارف في مجال ىندسة 

 .واالالت الكيربية

 *              

تطبيق المنيج التحميمي والناقد 
القوى لممعارف في مجال ىندسة 

والمجاالت ذات واالالت الكيربية
 العالقة.

  *             

القوى واالالت دمج معارف ىندسة 
مع المعارف ذات العالقة الكيربية

مستنبطا ومطورا لمعالقات البينية 
 بينيا.

   *            

إظيار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية 
والنظريات الحديثة في مجال ىندسة 

 .القوى واالالت الكيربية

    *           

يجاد  حموال تحديد المشكالت المينية وا 
 مبتكرة لحميا.

     *          

اتقان نطاقا واسعا من الميارات 
القوى المينية في مجال ىندسة 

      *         
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 .واالالت الكيربية

التوجو نحو تطوير طرق وأدوات 
 وأسالييب جديدة لممزاولة المينية.

       *        

استخدام الوسائل التكنولوجية 
بما يخدم ممارستو المناسبة والحديثة 

 المينية.

        *       

التواصل بفاعمية وقيادة فريق عمل 
 في سياقات مينية مختمفة.

         *      

إتخاذ القرار في ظل المعمومات 
 المتاحة.

          *     

توظيف الموارد المتاحة بكفاءة 
وتنميتيا والعمل عمى ايجاد موارد 

 جديدة.

           *    

الوعى بدوره في تنمية المجتمع 
 والحفاظ عمى البيئة.

            *   

التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاىة 
 والمصداقية وقواعد المينة.

             *  

االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل 
 عممو وخبراتو لآلخرين.

              * 

 

 
 المعرفة والفهممعايير البرنامج: 

 : نهجشَبيظ  انزعهى َٕارظ
 المعرفة والفهم

2-1-

1 

2-1-

2 

2-1-

3 

2-1-

4 

2-1-

5 

القوى واالالت النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال ىندسة  
 والمجاالت ذات العالقة.الكيربية

*     

    *  أساسيات ومنيجيات وأخالقيات البحث العممي وأدواتو المختمفة.
   *   .القوى واالالت الكيربيةالمبادئ األخالقية والقانونية لمممارسة المينية في مجال ىندسة 
  *    .القوى واالالت الكيربيةمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المينية في مجال ىندسة 
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 *     المعارف المتعمقة بآثار ممارستو المينية عمى البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتيا.
 

 : المهارات الذهنية نهجشَبيظ انزعهى َٕارظ معايير البرنامج: المهارات الذهنية

2-2-

1 

2-2-

2 

2-2-

3 

2-2-

4 

2-2-

5 

2-2-

6 

2-2-

7 

2-2-

8 

2-2-

9 

القوى تحميل وتقييم المعمومات في مجال ىندسة 
 والقياس عمييا واالستنباط منيا.واالالت الكيربية

*         

المتخصصة استنادا عمى المعطيات حل المشاكل 
 المتاحة.

 * 
       

 *   إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف.
      

 *    صياغة أوراق عممية.
     

.تقييم المخاطر في الممارسات المينية      * 
    

القوى التخطيط لتطوير األداء في مجال ىندسة 
 .واالالت الكيربية

     * 
   

 *       القرارات المينية في سياقات مينية مختمفةاتخاذ 
  

 *        .االبتكار / اإلبداع
 

 *         الحوار والنقاش المبني عمى البراىين واألدلة.

 

 

 

 
 هارات المهنيةالممعايير البرنامج: 

: المهارات نهجشَبيظ  انزعهى َٕارظ
 المهنية

2-3-

1 

2-3-

2 

2-3-

3 

2-3-

4 

2-3-

5 

القوى واالالت اتقان الميارات المينية األساسية والحديثة في مجال ىندسة 
 .الكيربية

*     

    *  كتابة وتقييم التقارير المينية.
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

   *   .القوى واالالت الكيربيةتقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال ىندسة 
  *    .استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم الممارسة المينية
 *     .التخطيط لتطوير الممارسة المينية وتنمية أداء اآلخرين

 

 

 
 المهارات العامة والمنتقمةمعايير البرنامج:

 المهارات العامة والمنتقمة: نهجشَبيظ  انزعهى َٕارظ

2-4-1 2-4-

2 

2-4-

3 

2-4-

4 

2-4-

5 

2-4-

6 

2-4-

7 

       * التواصل الفعال بأنواعو المختمفة
تكنولوجيا المعمومات بما يخدم تطوير استخدام 

 الممارسة المينية.
 *      

     *   .تعميم اآلخرين وتقييم أداءىم
    *    .التقييم الذاتي والتعميم المستمر

استخدام المصادر المختمفة لمحصول عمى المعمومات 
.والمعارف  

    *   

  *      .العمل في فريق، وقيادة فرق العمل
 *       .المقاءات العممية والقدرة عمى إدارة الوقتإدارة 

 

 

 ( هيكل ومختويات البرنامح:7)

فٗ يغبل انزخصص رزؾمك فٛٓب االْذاف  ثزمذٚى سعبنخ ٔرنك عهٗ انجؾش انًجزكش نًذح ال رمم عٍ عُزٍٛ ٚعزًذ انجشَبيظ  

 عهٗ انشعبنخ1 رمجهٓب نغُخ انؾكىٔ انعبيخ نهجشَبيظ 

 

 :( متطلبات القبول في البرنامح 8)

 ٚؾزشغ فٙ انطبنت نُٛم دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ انُٓذعخ:

أٌ ٚكٌٕ ؽبصال عهٗ دسعخ انًبعغزٛش فٙ انُٓذعخ فٙ انزخصص يٍ إؽذٖ انغبيعبد انًصشٚخ أٔ عهٗ دسعخ ( 8-1)

 يعبدنخ نٓب يٍ يعٓذ عهًٙ يعزشف ثّ يٍ انغبيعخ1

انٕافذٍٚ ٚغت أٌ ٚكٌٕ انطبنت ؽبصم عهٗ انًبعغزٛش فٙ َفظ انزخصص يٍ أ٘ عبيعخ عشثٛخ ثبنُغجخ نهطالة ( 8-2)

 عهٗ أٌ ٚزمذو ثًب ٚفٛذ يعبدنخ دسعخ انًبعغزٛش انؾبصم عهٛٓب يٍ انًغهظ اٞعهٗ نهغبيعبد1

 ظ انكهٛخ عهٗ أٌ ٚمٕو ثجؾٕس إظبفٛخ عذٚذح فٙ انًغبالد انًؾذدح نًذح عبيٍٛ عهٗ اٞلم يٍ ربسٚخ يٕافمخ يغه( 8-3)

 انمٛذ1
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

أٌ ٚمذو ثُزبئظ ثؾٕصّ سعبنخ رمجهٓب نغُخ انؾكى ٔأٌ ُٚبلؼ فٛٓب ٔٚؾكم يغهظ انكهٛخ ثُبء عهٗ الزشاػ يغهظ انمغى ( 8-4)

نغُخ يٍ صالصخ عهٗ اٞلم نهؾكى عهٗ انشعبنخ ٔٚغٕص أٌ رزى انًُبلؾخ ثؾعٕس ععٍٕٚ فمػ يٍ داخم انغًٕٓسٚخ إرا كبٌ 

 ا خبسط انغًٕٓسٚخ ٔفٙ ْزِ انؾبنخ ٚكزفٙ ثزمشٚشِ انفشد1٘انععٕ انضبنش يٕعٕد

 ٔنهغُخ أٌ رطهت يٍ انًزمذو اعزٛفبء ثعط انُمبغ ٔنٓب أٌ رؾذد نّ فزشح إظبفٛخ1

 

 :االلغاء والتجميد( 9)
 

 ٚهغٗ لٛذ غبنت دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ انُٓذعخ فٙ انؾبالد اٜرٛخ:

عُٕاد يٍ ربسٚخ لٛذِ إال إرا سأٖ يغهظ انمغى اإلثمبء عهٗ انزغغٛم فزشح إرا نى ٚؾصم عهٗ انذسعخ خالل خًظ ( 9-1)

 أخشٖ ٔٚؾذدْب ثُبء عهٗ الزشاػ انًؾشف ٔيٕافمخ يغهظ انمغى انًخزص1

إرا رمذو انًؾشف ثطهت يغجت ٚمجهّ يغهظ انكهٛخ ثعذ أخز سأ٘ يغهظ انمغى انًخزص ٔرنك ثعذ إخطبس انطبنت ( 9-2)

 سعًٛب1

 غُخ انؾكى انشعبنخ سفعب يطهمب ٔغهجذ ؽطت لٛذ1ِإرا سفعذ ن( 9-3)

 إرا رمذو انطبنت ثطهت ؽطت لٛذ1ِ( 9-4)

عهٗ أٌ ٚشاعٗ أٌ ٚكٌٕ  فٙ ؽبنزٍٛ فمػ ًْب يشافمخ انضٔط أٔ انضٔعخ ٔانزغُٛذ، نهذكزٕساِٚغٕص رغًٛذ لٛذ انطبنت ( 9-5)

 انؾذ اٞلصٗ نهزغًٛذ عبيٍٛ فمػ1

 

 :لجان الخكم على الرسالة( 10)

ٚمذو انًؾشف أٔ انًؾشفٌٕ عهٗ انشعبنخ ثعذ االَزٓبء يٍ إعذادْب رمشٚشا إنٗ يغهظ انمغى انًخزص عٍ ( 1-.1)      

صالؽٛزٓب نهعشض عهٗ نغُخ انؾكى يؾفٕعب ثبلزشاػ رؾكٛم نغُخ انؾكى رًٓٛذا نهعشض عهٗ يغهظ   يذٖ 

 1ٕائؼ انذاخهٛخانكهٛخ ٔعهٗ انطبنت أٌ ٚمذو إنٗ انكهٛخ عذدا يٍ انُغخ رؾذدِ انه

ٚؾكم يغهظ انكهٛخ نغُخ انؾكى عهٗ انشعبنخ يٍ صالصخ أععبء أؽذْى انًؾشف عهٗ انشعبنخ ٔانععٕاٌ ( 2-.1)     

يٍ ثٍٛ اٞعبرزح ٔاٞعبرزح انًغبعذٍٚ ثبنغبيعبد ٔٚكٌٕ سئٛظ انهغُخ ألذو اٞعبرزح ٔفٙ ؽبنخ رعذد   اٜخشاٌ 

 أٌ ٚكٌٕ نٓى صٕد ٔاؽذ1 انًؾشفٍٛ ٚغٕص أٌ ٚؾزشكٕا فٙ انهغُخ عهٗ

 اعزًبد رؾكٛم نغُخ انؾكى يٍ َبئت سئٛظ انغبيعخ نؾئٌٕ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس1 ٚزى( 3-.1)    

رزى يُبلؾخ انشعبئم عالَٛخ ٔٚمذو كم ععٕ يٍ أععبء نغُخ انؾكى رمشٚشا عهًٛب يفصال عٍ انشعبنخ ٔرمذو ( 4-.1)    

خ انًُبلؾخ ٔرعشض عًٛعٓب عهٗ نغُخ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس ثبنكهٛخ انهغُخ رمشٚشا عهًٛب عٍ انشعبنخ َٔزٛغ

 1فًغهظ انكهٛخ رًٓٛذا نعشظٓب عهٗ يغهظ انغبيعخ

 

 :طرق وقواعد تقببم الملتخقين بالبرنامح( 11)

 

 يب رمٛغّ يٍ انُزبئظ انًغزٓذفخ نهجشَبيظ انطشٚمخ

 ٔانًٓبساد انزُْٛخ ٔانعبيخ ٔانًُمٕنخانًعشفخ ٔانفٓى  انًُبلؾبد انذٔسٚخ أصُبء انجؾش -1

 انًعشفخ ٔانفٓى ٔانًٓبساد انزُْٛخ ٔانعبيخ ٔانًُمٕنخ ُبسٛعشٔض انغً -2

 انًعشفخ ٔانفٓى ٔانًٓبساد انزُْٛخ ٔانًُٓٛخ سٚش انغُٕٚخبانزم -3

 انًعشفخ ٔانفٓى ٔانًٓبساد انزُْٛخ ٔانًُٓٛخ ٔانعبيخ انًُمٕنخ االيزؾبٌ انؾفٓٗ ايبو نغُخ انؾكى -4
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 ةـــــة الهندســــكلي

ة ــــــــــــجامع

 اـــــــــالمني

 %75 اعزجٛبَبد انخشٚغٌٕ-1

 عُٛخ يًضهخ نغًٛع انفئبد انًعُٛخ اعزجٛبَبد انًغزفٛذٌٔ )عٓبد انزٕظٛف( -2

 2-1 رمبسٚش يشاععٌٕ داخهٌٕٛ -3

 2-1 رمبسٚش يشاععٌٕ خبسعٍٛٛ-4

 

 

 :مصفوفة المعارف والموارات للبرنامح:( 13)

 

 

 يٓبساد عبيخ ٔيُمٕنخ 2-4
يٓبساد  2-3 

 يُٓٛخ
 انًعشفخ ٔانفٓى 1-2  2- 2يٓبساد رُْٛخ 
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 حلقات نقاش دوري
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اعداد النمىذج 

النظري أو/ و  

 التجهيزات المعملية
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إعداد الرسالة 

 والمناقشة

 
 

 

 انزٕلٛع:      :مغىانسئٛظ      

 أ1د/ٚؾٛٗ عٛذ يؾًذ  

 


