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1

تقػػديـ

كلمٌ الذيد أ.د /ؾميد المؿود
أبناٍُ ك بناتٍ الطّب ك الطالبات
يرػػرلنٍ أف أر ػػب بكػػـ لػػٍ مؿوػػد الدراذػػات الؿليػػا ك الب ػػكث – جامؿػػٌ اكذػػكندريٌ
ك يذؿدنٍ إلت اقكـ للدراذٌ بوذا الزرح األكاديمٍ  .ك أتمنٍ أف ت ققكا ألنمذكـ ما تزبكف إليػى
مف ؾلـ ك مؿرلٌ كموارات تؤهلكـ لتبكء مكانٌ مرمكقٌ لٍ جميـ الم الؿ المونيٌ .ك يتميػز مؿوػد
الدراذات الؿليا ك الب كث منذ إنراُى ؾاـ ضػؼش ب رص أذػاتذتى ك الويُػات المؿاكنػٌ بػى ؾلػٍ
ت قيؽ أؾلٍ مؿدِت الجػكدة لػٍ الؿمليػٌ التؿليميػٌ .كأدؾػككـ لبطػّع بوػذا الػدليؿ ؾلػٍ تنػكع
مجاِت الدراذٌ المتا ٌ لكـ مف تخززات منمردة ك مزدكجٌ ك بينيٌ.
ك إنى لمف ذف الطالـ لألخذ بأذباب التمكؽ أف يبدأ المؿود خطكاتى ؾلٍ طريؽ اكؾتماد ك التٍ
بدأت بدخكؿ المؿود مر لٌ التطػكير المذػتمر ك التأهيػؿ لبؾتمػاد مػف الويُػٌ القكميػٌ لبؾتمػاد
ك التٍ تمتح المجاؿ أمامكـ للؿمؿ لٍ كالٌ المجاِت داخلي نا كخلرجي نا.
إف إدارة المؿود مؿكـ داُم نا تذاندكـ بما لػديوا مػف إمكانيػات ككذػاُؿ لت ققػكا أهػدالكـ َ
نتكازؿ مؿكـ مف خّؿ اللقاءات الدكريٌ لٍ بدايٌ كؿ لزؿ دراذٍ َ كمف خػّؿ مكقػـ المؿوػد
ؾلٍ ربكٌ المؿلكمات الدكليٌ (اكنترنت) كالذل يمدكـ بالمؿلكمات كالجػداكؿ الدراذػيٌ كجػداكؿ
اكمت انات كالنتاُج كيككف لقٌ اِتزاؿ بينكـ كبيف ادارة المؿود تٍ يذتمر التكازػؿ كن قػؽ
مؿ نا كؿ ما نرجكق مف رلؿٌ كتقدـ لكطننا كلمزػرنا ال بيبػٌ كنذػاهـ لػٍ بنػاء ؾػالـ جديػد تمػألق
ال ب كالرلاهيٌ.
ك الذّـ ؾليكـ ك ر مٌ هللا ك بركاتى
أ.د /مختار إبراهيـ يكذؼ
ؾميد مؿود الدراذات الؿليا ك الب كث
جامؿٌ اكذكندريٌ
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كلمٌ
الذيد أ.د /ككيؿ المؿود لرُكف الدراذات الؿليا ك الب كث

أؾزاٍُ طّب الدراذات الؿليا
يطيب لٍ التر يب بكـ لٍ بدايٌ مر لٌ جديدة مف مرا ؿ ال يػاة الؿلميػٌ َ كإنػى لمػف
دكاؾٍ ذركرل أف يككف بػيف أيػديكـ دلػيّن اذتررػادي نا يرػمؿ كػؿ مػا يخػص قطػاع
الدراذات الؿليا ليككف ؾكنػ نا لكػـ كمجيبػ نا ؾمػا يػدكر بخػاطركـ كأنػتـ تخطػكف أكلػٍ
خطكاتكـ بالمؿود بدايٌ مف متطلبات التذجيؿ ك تٍ منح الدرجٌ الؿلميػٌ َ داؾيػ نا هللا
أف ي المكـ التكليؽ كالنجاح ليما ذيت قؽ ؾلٍ ايديكـ مػف انجػازات للب ػث الؿلمػٍ َ
كما ذتقدمكنى لكطننا الؿزيز.

ك الذّـ ؾليكـ ك ر مٌ هللا ك بركاتى
أ.د/الذيد أ مد رلبٍ
ككيؿ المؿود لرُكف
الدراذات الؿليا ك الب كث
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الم ػػػػتكيػات
خلميٌ تاريخيٌ( .................................................................................ػ)
رؤيٌ ك رذالٌ المؿود( ........................................................................سش)
إذتراتيجيٌ المؿود( ......................................................................... . .شش)
أقذاـ المؿوػد األكاديميٌ...................................................................
(صش)
تركيؿ مجلس المؿود ....................................................................

(عش)

اكمكانيات المؿمليٌ بالمؿود( ...............................................................غش)
إمكانيات المكتبٌ بالمؿود( ....................................................................سض)
مكذكؾٌ الب كث الؿلميٌ المزريٌ كالؿربيٌ( .......................................طض)
برامج الدراذات الؿليا( ......................................................... ........... .عض)
المذتندات كاكقرارات لتذجيؿ طالب بالدراذات الؿليا( ........................غض)
القكاؾد الؿامٌ لل زكؿ ؾلٍ درجٌ الماجذتير( .................................. .طط)
القكاؾد الؿامٌ لل زكؿ ؾلٍ درجٌ دكتكراق الملذمٌ( .............................غط)
التؿػليـ المذػتمر( ............................................................................ .سظ)
المػػؤهّت كالتخززػػات المطلكبػػٌ لبلت ػػاؽ بالػػدبلكمات كدرجػػات الماجذػػتير
كدكتكراق الملذمٌ بالمؿود ..................................................... ........

(صظ)

بياف بالمقررات الخازٌ بالبرامج الدراذيٌ بالمؿود( ..............................ضظ)
اليٌ دؾـ كترجيـ الطّب المتمكقيف( ...................................................سػ)
المؤتمر الؿلمً لألقذاـ األكاديميٌ( .................................................... .شػ)
المؤتمر الؿلمً للمؿود( ..................................................................... .شػ)
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نظاـ تقييـ الؿمليٌ التؿليميٌ بالمؿود( ................................................... .شػ)
رػػػػكاكل الطػػػػّب كمقتر ػػػػاتوـ .............................................................
(صػ)
دليؿ الطّب الكالديف ( ......................................................................صػ)
األمت اف الرامؿ لدرجٌ الدكتكراق ( ....................................................ظػ)
الرركط المك ػدة لكتابػٌ الخطػٌ الب يػٌ كالكتابػٌ الؿلميػٌ لمرػركع الػدبلكـ أك
لرذالٌ الماجذتير أك الدكتكراق( ........................................................غػ)
القيـ األخّقيٌ كاألؾراؼ الجامؿيٌ للطّب ...................................

( صؼ)

اكجػػراءات المتبؿػػٌ ؾنػػد ؽػػبط طالبػػ نا متلبذػػ نا بػػالقش ...................

(ؼؼ)

مجمكؾػػٌ األذػػتبيانات الخازػػٌ بطلبػػٌ الدراذػػات الؿليػػػا...........................
(ضشش)
ال لقػػػػػات الدراذػػػػػيٌ زاِذترػػػػػارات ....................................................
(ظصش)
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خلميٌ تاريخيٌ

انمْبداد األكبدًّْخ ثبنًعيذ
6

ش

أ.د .مختار إبراهيـ يكذؼ

ؾميد مؿود الدراذات الؿليا كالب كث

ص

أ.د .الذيد أ مد رلبٍ

ككيؿ المؿود لرُكف الدراذات الؿليا كالب كث

ض

أ.د .ا مد م مد مرذٍ

ككيؿ المؿود لرُكف خدمٌ المجتمـ كتنميٌ البيٌُ

ط

أ.د .ؾماؼ م مكد الظ

رُيس قذـ الدراذات البيُيٌ

ظ

أ.د .مؿتز باهلل ذليماف

رُيس قذـ ؾلكـ المكاد

ع

أ.د .زّح أ مد ركيتٌ

رُيس قذـ التكنكلكجيا ال يكيٌ

غ

أ.د .ؾادؿ ؾبد المنؿـ الزفبٍ

رُيس قذـ تكنكلكجيا المؿلكمات

نشؤح انًعيذ
7

أنرأت جامؿٌ اِذكندريٌ مركز الدراذات الؿليػا كالب ػكث ؾػاـ صغؼش باِرػتراؾ مػـ
هيٌُ اليكنذكك كالبرنامج اكنماٍُ لألمـ المت دة َ بودؼ تدؾيـ مدرذٌ الدراذات الؿليا كترػجيـ
البا يف مف مختلؼ التخززات كالخلميات ؾلٍ التماؾؿ كاِنزوار مـ بؿؽوـ البؿض لتطكير
ب ك وـ كألكػارهـ بمػا يػنؿكس ؾلػٍ التقػدـ الؿلمػٍ  .كقػد رؤل نتيجػٌ للدراذػات المذتميؽػٌ –
ؽػػركرة اذػػت داث مجػػاِت للدراذػػات الؿليػػا متداخلػػٌ التخززػػات – طبقػػا للمؿػػايير الؿلميػػٌ
المتؿارؼ ؾليوا دكليا لٍ مجاؿ الدراذات الؿليا كالب كث.
زدر لً ضش يكنيك ضػؼشـ قرار رُيس جموكريٌ مزر الؿربيٌ رقـ ؼضص لذػنٌ ضػؼش
بتؿػديؿ بؿػض أ كػاـ الُّ ػٌ التنميذيػٌ للقػانكف رقػـ ؼط لذػنٌ صغؼشـ برػأف تنظػيـ الجامؿػػات
كيتؽمف القرار انراء مؿود الدراذات الؿليا كالب كث بجامؿٌ اكذػكندريٌ كالػذل يؽػـ قذػميف
هما :قذـ الدراذات البيُيٌَ كقذػـ ؾلػكـ المػكادَ ذلػؾ نتيجػٌ للدراذػات المذتميؽػٌ التػٍ رأت
ؽركرة اذت داث مجاِت للدراذػات الؿليػا تؿتمػد ؾلػٍ الدراذػات المتباينػٌ ك المتداخلػٌ طبقػا
للمؿايير الؿلميٌ المتؿارؼ ؾليوا دكليا.
كتبػػـ ذلػػؾ زػػدكر قػػرار المجلػػس األؾلػػٍ للجامؿػػات بػػأف يكػػكف مؿوػػد الدراذػػات الؿليػػا
كالب كث ك دة ذات طابـ خاص تابؿٌ للمؿود .ـ زدر القػرار الػكزارم رقػـ ؼغص لػً غ مػايك
غػؼشـ بانراء قذميف جديديف هما :قذـ ؾلكـ التكنكلكجيا ال يكيٌَ كقذـ تكنكلكجيا المؿلكمات.

تطٌر انهٌائح انذاخهْخ ثبنًعيــــــذ
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 .1زػػدرقرار رُػػيس الجموكريػػٌ رقػػـ ؼضص لذػػنٌ ضػؼش بانرػػاء مؿوػػد الدراذػػات الؿليػػا
كالب كث كالُّ ػػػػػٌ المنظمػػٌ لى ككاف يؽػػػػـ قذػمٍ الدراذػات البيُيػػػػٌ كقذػػػػػػػـ
ؾلػػػػػػػػكـ المػػػػػكاد.
 .2زػػدر قرار ؼغص لذنٌ غػؼش بالمكالقػػٌ ؾلٍ الُّ ٌ الداخليٌ ألقذػػاـ المؿوػػػد بؿػد
إنراء قذميف جديديف كهما قذـ ؾلكـ التكنكلكجيا ال يكيٌ كقذػـ تكنكلكجيػا المؿلكمػات
بجانب اِقذاـ الؿاملػٌ كتتؽػمف الُّ ػٌ البنػكد األذاذػيٌ مػف يػث ذياذػٌ القبػكؿ َ
كالتخززات التٍ يقبلوا كػؿ قذػـ كذػنكات الدراذػٌ كؾػدد المقػررات التػٍ يجػب أف
يجتازها الطلبٌ الملت قيف بكؿ قذػـ َ كم تكيػات كػؿ مقػرر ككيميػٌ تقيػيـ الطلبػٌ لقيػاس
نجا وـ
.3
طػ

تـ تؿديؿ الُّ ٌ الداخليٌ للمؿود بؿد مكالقػٌ مجلػس المؿوػد لػٍ ض/ط/ضؼؼش كمكالقػٌ
مجلس الجامؿٌ لٍ عص/ط/طؼؼش كتؽمف التؿديؿ انراء دبلكمات جديدة كهٍ:
دبلكـ الدراذػػات البيُيػػػػػٌ
دبػػػلكـ ؾػػػلكـ كتكنكلكجيا المػػػػػػػػكاد
دبلكـ التكنكلكجيا ال يػػكيٌ
دبلكـ تكنكلكجيا المؿلكمات
امتدادا للتطكير المطلكب لٍ رأف الدراذػات الؿليػا بالجامؿػات المزػريٌ َ لقػد تػـ تؿػديؿ
لكاُح الدراذات الؿليا بالمؿود لتتكالؽ مـ نظػاـ الذػاؾات المؿتمػدة المػراد تطبيقػى َ كقػد
بدأت إجراءات التؿديؿ لٍ ُِ ٌ المؿود الداخليٌ للدراذات الؿليا بكؿ البػرامج الدراذيػػػٌ
( دبلكـ ػ ماجذتيرػ كالدكتكراق ) إؾتبار نا مف ؾاـ طسسص الٍ أف زدر القػرار الػكزارل
رقـ طػسض لؿاـ عسسص بالمكالقٌ ؾلٍ التؿديّت المقتر ٌ لٍ الُّ ٌ الداخليػٌ للمؿوػػػػد
لتتكالؽ مـ الؿمؿ بنظاـ الذاؾات المؿتمػدة  .كتػـ تطبيػؽ القػرار الػكزارل كالؿمػؿ بنظػاـ
الذاؾات المؿتمدة إؾتبار نا مف الؿاـ الجامؿػػػٍ غسسص/ػسسص.
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سعبنخ انًؼٓذ:
"تقديـ برامج الدراذات الؿليا لً مجاِت دي ٌ ؽمف منظكمٌ تؿليميٌ كب يٌ متطكرة
تؿتمد ؾلٍ الدراذات المتباينٌ كالمتداخلٌ تزكد خريجً المؿود بالمؿارؼ كالموارات ال دي ٌَ
كترردهـ إلٍ ذلككيات كقيـ الؿمؿ القكيمٌَ َ كما يذؿٍ المؿود كجراء الب كث التطبيقيٌالوادلٌ
التً تؤهؿ خريجيى لمجاِت الؿمؿ المتنكؾٌ كيقدـ خدماتى الؿلميٌ للمجتمـ التً ترمؿ الب كث
المرتركٌ كاِذترارات كالت اليؿ كبرامج التدريب المذتمر".
.

سؤٚخ انًؼٓذ :
يذؿٍ مؿود الدراذات الؿليا ك الب كث آلف يبرز ككياف ؾلمٍ ب ٍ متميز يتكالؽ آداؤق مـ
المؿايير القكميٌ كالؿالميٌ لجكدة التؿليـ .كهك يطمح أف ي قؽ هذا التميز الب ٍ كالؿلمٍ لٍ كالٌ
برامجى التؿليميٌ كالب يٌ كخدمٌ المجتمـَ كأف يذوـ لً زناؾٌ الؿلـ كإ راء المؿرلٌ بالب ث
الؿلمً الوادؼَ كإقامٌ رراكٌ مـ المجتمؿات الؿلميٌ المتقدمٌ كبناء جذر نا مزدكجا بينى كبيف
المجتمـ لكٍ يزؿ بالمؿارؼ كالتقنيات كاألب اث ال دي ٌ إلٍ القطاؾات التؿليميٌ كاكنتاجيٌ
كالخدميٌ كالمجتمؿيٌ
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األىذاف االطتزاتْجْخ نهًعيذ :
ش .اِذتمرار لٍ تطبيؽ مؿايير اِؾتماد المكؽكؾٌ مف قبػؿ القكميػٌ لؽػماف جػكدة التؿلػيـ
كاِؾتماد.

ص.

اذتكماؿ البنيٌ الت تيٌ للمؿود كت ذيف البيٌُ التؿليميٌ كالتكنكلكجيٌ.

ض.

إمداد الطّب بخدمات تؿليميٌ كتدريبيٌ ذات جكدة ؾاليٌ تزيد مػف قػدراتوـ التنالذػيٌ لػٍ
ذكؽ الؿمؿ

ط .تطػكير بػرامج الدراذػات الؿليػا (دكتػكراق ػ ماجذػتير ػ دبلػكـ )كالتأكػد مػف أنوػا تقابػؿ
المقاييس المونيٌ كالؿلميٌ المطلكبٌ كتكقؿات األطراؼ المذتميدة مف الخدمٌ.
ظ .الت ذيف المذتمر لٍ جكدة الؿمليٌ التؿليميٌ كاِنمتاح ؾلٍ مزادر متنكؾٌ للمؿرلٌ.
ع .تطكير كتنميٌ الككادر البرريٌ بالمؿود.
غ .التكذـ لٍ الب كث كاِذترارات كالدكرات التدريبيٌ كزيادة كماءتوا كلاؾليتوا.
ػ .تطكير قدرات المؿود كأؾؽاء هيُػٌ التػدريس كالويُػات المؿاكنػٌ لػٍ مجػاؿ الدراذػات
كالب كث الؿلميٌ كالتطبيقيٌ .
ؼ .تذكيؽ الدكرات التدريبيٌ كاِذترارات كالقياذات كالك دة ذات الطابـ الخاص لتػكلير
مزادر للدؾـ كالتمكيؿ الذاتٍ للمؿود.
نرر الكؾٍ البيٍُ لخدمٌ المجتمـ كتنميٌ البيٌُ كزيادة قٌ المجتمػـ لػٍ الخػدمات

سش.
التٍ

يقدموا المؿود.
شش .اتخاذ قرارات تزكيبيٌ ؾند دكث خطأ لٍ التنميذ أك ؾند كجكد أزمٌ.
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رإطبء يجبنض األلظبو انعهًْخ
ـ

القذـ

اِذـ

 .1أ.د .ؾماؼ الظ

رُيس مجلس قذـ الدراذات البيُيٌ

 .2أ.د .ؾادؿ الزفبٍ

رُيس مجلس قذـ تكنكلكجيا المؿلكمات

 .3أ.د .م مد ؾكض

رُيس مجلس ؾلكـ المكاد

 .4أ.د .زّح ركيتى

رُيس مجلس قذـ تكنكلكجيا ال يكيٌ
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انظبدح أعضبء ىْئخ انتذرّض ثمظى انذراطبد انجْئْخ
ـ

األذـ

الدرجٌ

التخزص

البريد اِلكتركنً

اذتاذ متمرغ

الكيمياء ال يكيٌ كالذرطنٌ البيُيٌ

Mostafa.hassan@yahoo.com

اذتاذ متمرغ

الميزياء البيُيٌ – اِذترؿار ؾف
بؿد كؾلكـ المؽاء

melraey@gmail.com

الكرا ٌ

hodabghdadi@yahoo.com

ش

أ.د  .مزطمٍ ذف مزطمً

ص

أ.د  .م مد ؾز الديف الراؾً

ض

أ.د  .راكر لمً الذيد

اذتاذ متمرغ

ط

أ.د  .هدم ذف بقدادم

اذتاذ متمرغ

كيمياء النباتات

ظ

أ.د  .الذيد م مكد الذيد ذالـ

اذتاذ متمرغ

الز ٌ الؿامٌ

Prof-salem@yahoo.com

ع

أ.د  .ذمير م مكد نزر

اذتاذ متمرغ

الجيكلكجيا الب ريٌ

Samir_nasr@yahoo.com

غ

أ.د  .هراـ زكً ابراهيـ

اذتاذ

الكيمياء كذميٌ المبيدات

HZ-Ibrahim@yahoo.com

ػ

أ.د  .م مد زّح الديف ذكنٌ

اذتاذ متمرغ

الميكركبيكلكجً

ؼ

أ.د  .ا مد مرذً ؾطيٌ

اذتاذ

الكيمياء كذميٌ المبيدات

attiaamm@yahoo.com

سش

أ.د  .ؾلً بذيكنً ؾقاب

اذتاذ

لذيكلكجيا ال يكاف البيُيٌ

aborab@hotmail.com

شش

أ.د .مختار ابراهيـ يكذؼ

أذتاذ

لذيكلكجيا ال يكاف البيُيٌ

yousefmokhtar@yahoo.com

صش

أ.د  .الذيد ا مد رلبً

اذتاذ

بيٌُ التربٌ

eashalaby@yahoo.com
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أ.د  .م مد ؾبد ال ميد اِذكندرانً

اذتاذ متمرغ

ؾلكـ ال اذب

meskand@yahoo.com

اذتاذ

الميكركبيكلكجيا البيُيٌ

ظش

أ.د  .لاطمٌ م مدم الدمرداش

اذتاذ

الكيمياء ال يكيى

عش

أ.د  .جيواف ذنً ؾبد الذميـ

اذتاذ

الز ٌ الؿامٌ كالذرطنٌ الجزيُيٌ

غش

أ.د  .ؾماؼ م مكد الظ

اذتاذ

الكرا ٌ

ػش

أ.د  .م مد ؾبد الكريـ ؾلً

اذتاذ

إقتزاديات البيٌُ

ؼش

أ.د .ذكرم لومً فطاس

اذتاذ

الميزياء البيُيٌ

Z-ghatass@yahoo.com

سص

د .هالى ا مد ؾكنً

اذتاذ

الكيمياء ال يكيٌ

hawney@gimail.com

شص

د .مزطمٍ م مد ؾباذً

اذتاذ مذاؾد

صص

د .ا مد اذماؾيؿ رمؽاف

اذتاذ مذاؾد

ضص

د .زباح جابر ذيف البنا

اذتاذ مذاؾد

طص

د .مرلت اميف ؾبد القكم

اذتاذ مذاؾد

ظص

د .ابراهيـ هنداكم زالح رادم

اذتاذ مذاؾد

عص

د .م مد ؾبد الكهاب ؾبد ال ليـ

مدرس متمرغ

طش

أ.د  .ابتذاـ ابراهيـ البذتاكم

المبيدات كالكيمياء البيُيٌ
الميكركبيكلكجيا البيُيٌ
الكيمياء ال يكيٌ
الوندذٌ الكيمياُيٌ
الميزياء البيُيٌ
الوندذٌ الكوربيٌ
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shackerh@yahoo.com

S-hassouna@link.net

ebtesamelbestawy@yahoo.c
om
feldemerdash@yahoo.com
gihanhosny@yahoo.com
amhafez@yahoo.com
mabdrabo@hotmail.com

abbassymms@yahoo.com
khalilaii@yahoo.com
Sabah-gaber@yahoo.com
Mervat-kawi@yahoo.com
ihindawy@yahoo.com
Maa_rayan@yahoo.com

غص

د .لريد رمؽاف نمير

مدرس

كيمياء كذميٌ المبيدات

Nomeirfryousef@yahoo.com

ػص

د .إبراهيـ ؾبد الباقً األؾزر

مدرس

الميكركبيكلكجيا البيُيٌ

Elaasser59@yahoo.com

ؼص

د .هراـ م مد لريد الزيات

مدرس

التؿليـ البيًُ

elzayath@yahoo.com

انظبدح أعضبء ىْئخ انتذرّض ثمظى عهٌو انًٌاد
الدرجٌ

التخزص
المكاد المتراكبٌ

ـ

األذـ

ش

أ.د  .ؾلً ذف الريد

اذتاذ ؾالـ متميز

ص

أ.د  .لؤاد أ مد ابك المتكح

اذتاذ ؾالـ متميز

خّيا كوركؽكُيٌ

ض

أ.د  .اذامٌ ذنٍ البيكمً

اذتاذ ؾالـ متميز

مكاد ؽكُيٌ

ط

أ.د  .رريؼ ذيف قنديؿ

اذتاذ متمرغ

المكاد المتبلمرق

s.kandil@usa.net

ظ

أ.د  .م مد ؾزاـ الديف الرالؿً

اذتاذ متمرغ

هندذى ميكانيكيٌ

essam@yahoo.com

ع

أ.د  .م مد م مكد الرربينً

اذتاذ متمرغ

المجاِت
الكوركمقناطيذيٌ

mmsherbiny@yahoo.com

غ

أ.د  .م مد ؾكض خطاب

اذتاذ

كيمياء كليزياء البكليمرات

El_fateh99@hotmil.com

ػ

أ.د  .مؿتز باهلل م مد ذليماف

اذتاذ

خّيا كوركؽكُيٌ

Msoliman2@yahoo.com

أ.د .رليؽ ؾباس م مكد ؾكض

اذتاذ

تكنكلكجيا مكاد البناء

rafikaabs@yahoo.com

ؼ

د .تكليؽ ؾلً رمؽاف

اذتاذ مذاؾد
متمرغ

الخكاص الؽكُيٌ
كالكوربيٌ للبلكرات

Ta-_ramadan@yahoo.com

سش

د .هدل ا مد ؾامر

اذتاذ مذاؾد
متمرغ

الخّيا الرمذيٌ – ارباق
المكزّت

شش

د .ذمير ؾبد هللا الؿطكم

اذتاذ مذاؾد
متمرغ

ارباق المكزّت

Samir_atawy@yahoo.com

صش

د .ؾلً م مكد جاد

اذتاذ مذاؾد

كيمياء البكليمرات

Aligad2003@yahoo.com

ضش

د .م مد يكذؼ لتي ى

اذتاذ مذاؾد

خّيا الكتركؽكُيٌ

Fateha_my@jic.edu.sa

طش

د .ؾبد القمار المقربً الدمرداش

اذتاذ مذاؾد

كيمياء كليزياء البكليمرات

eldemerd@yahoo.com

ظش

د .كجيى ؾبد الؿليـ زديؽ

اذتاذ مذاؾد

كيمياء ؽكُيٌ كبكليمرات

Wagih-said@yahoo.com

عش

د .راكر مبركؾ ابراهيـ

اذتاذ

غش

د .ؾادؿ كليـ نارد

مدرس

ػش

د .ا مد م مد ال مناكم

مدرس

ؼش

د .ا مد ؾبد المتاح مأمكف

مدرس

fuadpvl@iseet.org
osamaelbayoumi@yahoo.
com

Hoda.amer@link.net

ليزياء البكليمرات

shebrahim@ige.alex.edveg

الكيمياء الؽكُيٌ

nashedow@yahoo.com

تأكؿ الملزات
المكاد المتبلمرق

14

البريد اِلكتركنً

Hefn5@yahoo.com
A_fattaho@yahoo.com

انظبدح أعضبء ىْئخ انتذرّض ثمظى تكنٌنٌجْب
انًعهٌيبد
ـ

األذـ

البريد اِلكتركنً

الدرجٌ

التخزص

ش

أ.د  .ؾزت ؾبد التكاب قرنً

اذتاذ

هندذٌ اتزاِت

eztkorany@hotmail.com

ص

أ.د  .رككت كماؿ جرجس

اذتاذ

هندذٌ اذب

Shawkat_g@yahoo.com

ض

د  .ؾادؿ ؾبد المنؿـ الزفبً

اذتاذ

هندذٌ ؾلكـ اذب

Zoghabi@yahoo.com

ط

د  .ا مد م مد ا مد المطاطرم

اذتاذ مذاؾد

تجارة ادارق اؾماؿ

ahmed@katwa.net

ظ

د  .ذؿد م مد ذؿد دركيش

اذتاذ مذاؾد

ؾلكـ ا زاء ك اذب
الً

ع

د .أررؼ م مد الذيد إماـ

مدرس

هندذٌ كوربيٌ إتزاِت

غ

د .م مد لطمً إبراهيـ

مدرس

تطبيقات ال اذب لً
اكقتزاد

ػ

د .ذاـ أ مد نكر

مدرس

هندذٌ مدنٍ

ؼ

د  .ذ ر الذيد بيكمً

مدرس

ؾلكـ ا زاء

سش

د .ماجدة م مد ؾبد المتاح المدبكلٍ

مدرس

Saad-darwish@gmail.com

sahbayoumi@hotmail.com
mmadbouly@hotmail.com

انظبدح أعضبء ىْئخ انتذرّض ثمظى انتكنٌنٌجْب انحٌّْخ
ـ

األذـ

الدرجٌ

التخزص

أذتاذ متمرغ

ميكركبيكلكجٍ
كيمياء يكيٌ

البريد اِلكتركنً

ش

أ.د  .طى إبراهيـ م مد زفلكؿ

ص

أ.د .مد ت أبك جمؿٌ هاركف

اذتاذ

ض

أ.د .زّح أ مد ركيتى

أذتاذ

كيمياء يكيٌ

ط

د  .هراـ م مكد ذؿيد

أذتاذ

كيمياء يكيٌ

Hesham25166@yahoo.com

ظ

د .م مد لمٍ إذماؾيؿ

أذتاذ مذاؾد

كيمياء يكيٌ

essmailgadmoh@yahoo.com

ع

د .أ مد ؾبد الر يـ ذيف

أذتاذ مذاؾد

تكنكلكجيا يكيٌ

Unarc2000@hotmil.com

غ

د .أميرة م مد إمبابٍ

مدرس

تكنكلكجيا يكيٌ

amira_mohamed_2000@yahoo,.com
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tzaghloul@hotmail.com
mharounag@yahoo.com

تشكْم يجهض انًعيذ نهعبو انجبيعَ 3123/ 3122
عميد المعهد ورئيسا ً للمجلس

السيد األستاذ الدكتور /مختار ابراهيم يوسف
وكـــــالء المعهـــــــد :
أ.د .الســـيد احمــــد شــــــــــلبى

وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحـوث

أ.د .احمد مرســــــى عطيـــــــة

وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أعضاء المجلس :
 -1 -1أ.د .يسًــــذ ػـــٕض خطــبة
 -2أ.د .صالذ ازًذ زغٍ شٕٚزــــــّ

اســتاذ ورئيس مجلــــس قســـم عــلوم المــــــواد
 4استاذ ورئيـــس مجلـس قسـم التكنولوجيا الحيويـــــة

 -3أ.د .ػفبف يسًـــٕد زبفـــــــــع

أستاذ ورئيس مجلس قسم الدراسات البيئيــــــــــــــة

 -4أ.د.ػبدل ػجذ انًُؼى انضغجـــــــــجٗ

استاذ ورئيــس مجلــس قسـم تكنولوجيـا المعلومــات

 -7أ.د .مصطفى حســــــن مصطفى

استاذ متفـــــرغ بقســــــم الدراســـات البيئيـــــــــة

 -8أ.د .محمـــــد محمــود الشربينى

استاذ متفــــرغ بقســـــــــم علــــــوم المـــــــــواد

 -9أ.د .الســـيد محمــــــود ســــــالم

استاذ متفــــرغ بقســــــم الدراســات البيئيــــــــــة

 -11أ.د .عًــــٛش يسًـــــٕد َصــــــش

استاذ متفــــرغ بقســــــم الدراســات البيئيــــــــــة

 -11أ.د.يسًذ صالذ انذ ٍٚزغـَّٕ

استاذ متفــــرغ بقســــــم الدراســات البيئيــــــــــة

 -12أ.د.شــــــٕكذ كًبل خشخـــــظ

استاذ متفـــرغ بقســــم تكنولوجيــــــا المعـلومـات

 -31أ.د .محمد عبد الحميد األسكندرانى

استاذ متفــــرغ بقســــــم الدراســات البيئيــــــــــة

 -14أ.د .يذزذ اثٕ خًؼــّ ْـــبسٌٔ

استاذ بقســــــم التكنولوجيـــا الحيويـــــــــــة

 -15أ.د .ركـــشٖ فــــًٓٗ غطــبط

استاذ بقســــــم الدراســات البيئيــــــــــة

 -16أ.د .يصطفٗ يسًـذ صبنر ػجبعٗ

اســــتاذ مساعــــد بقســــــم الدراســــات البيئيــــــة

 -71د .أميرة محمــد إمبابــى

مـــــــــــدرس بقســــــــــــم التكنولوجيـــا الحيويــــة

أعضاء من الخارج :
 -7أ.د .عصام خميـس ابراهيم

 -2م .هانى محمـد عبد العزيز

 -3د .مسعد عطيه محمد القصبى

رئيس مدينة األبحاث العممية والتطبيقات التكنولوجيـة

مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة لمبتروكيماويات
رئيس مجمس ادارة شـركة األضافات البتروليـة (أكبا)
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اإليكبنْبد
ًانخذيبد
ثبنًعيذ
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اإلمكانيات المعملية بالمعهد
يكجد بالمؿود ظ ك دات للمؿامؿ المركزيٌ ك مؿملٍ تلػكث الوػكاء كتلػكث الميػاق كالبيُػٌ
الب ريٌ المتنقليف يث يتـ تطبيؽ مؿايير الجكدة الؿالميػٌ "ايػزك ظصسغش" لػٍ كالػٌ الت لػيّت
كتؿمػػؿ ؾلػػٍ تقػػديـ المرػػكرة المنيػػٌ ليمػػا يخػػتص بمرػػاكؿ اكنتػػاج كدراذػػات تقيػػيـ نظػػـ األمػػف
الزناؾٍ كتقييـ درء المخاطر .كما أف المؿود بزدد ال زػكؿ ؾلػٍ رػوادة تككيػد الجػكدة لوػذق
المؿامؿ باِؽالٌ الٍ  25مؿمؿ ب ٍ كطّبٍ كايؽ نا مجمكؾٌ مف المراكز الب يٌ المتخززػٌ
كليما يلٍ نبذة ؾف مؿامؿ المؿود كالمراكز كاألنرطٌ التٍ تقكـ بوا:

أًال ً ً :حذاد انًعبيم انًزكشّخ انتخصصْخ
 .2انًعًم انًزكشٍ نهتحبنْم انكًْْبئْخ انحٌّْخ ( رلى  332انذًر انخبنَ )
يكجد بالمؿمؿ األجوزة اآلتيٌ :ػ
UV light / Visible light Spectrophotometers
ش .أجوزة
لقياس ردة الطيؼ لٍ مدل الؽكء المرٍُ مف طكؿ مكجى سؼش ػػ سسشش كاِرؿٌ لكؽ
البنمذجيٌ مف سسشش ػػ ظصض للؿينات الذاُلٌ كالزلبٌ كالمذح الطيمٍ للؿينات
 Scanningمف طكؿ مكجٌ سؼش الٍ سسشش
ص .أجوزة الطرد المركزل لترذيب الؿينات مف ش-ص مؿ تٍ سظ مؿ ؾلٍ ذرؾات مختلمٌ
)  ( 3000rpm/664xg _ 14000rpm/14462xgبأزمنٌ مختلمٌ
تتراكح بيف
ذب نكع الؿينٌ كدرجات ال رارة .
 .3أجوزة ديب لريزر لتجميد ك مظ الؿينات ت ت درجٌ رارة ( ػػ سػ سـ )
) 4. HPL ( High performance liquid chromatography
جواز
ك يقكـ الجواز بالقياذات اِتيٌ :
 HPLC Analysis of phenolic antioxidants .
 HPLC analysis of polyyclic aromatic hydrocarbon pollutant
 Separation of DNA, RNA and proteins.
 Purification of organic monomers.
 Purification and identification of organic materials.
18

جواز

5. Real time PCR

كيقكـ الجواز بالقياذات اِتيٌ:
 Quantifying the expression of genes on the transcriptional level
(m RNA) in both eukaryotic and prokaryotic ells.
 Genotyping (detection of SNPs localized on human genome and
plant genome) .
 Pathogen detection in food sample and lineal samples.
جهاز

)6. GPC (gel permeation chromatograp

كيقكـ الجواز بقياس الكزف الجزٍُ للمكاد .

 3ـ انًعًم انًزكشٍ ناليتصبص انذرٍ (رلى  743انذًر انظبدص)
Atomic absorption spectrometry
يكجد بى جواز اِمتزاص الذرل
يقكـ بقياس تركيزات الؿنازر ال قيلٌ كؾددهـ صش ؾنزر .
 4ـ انًعًم انًزكشٍ نتشخْض انًٌاد ( رلى  337انذًر انخبنَ )
يكجد بى األجوزة اآلتيٌ :ػ
جهاز

)7( Fluorescence spectro photometer le55

يقكـ الجواز بقياس طيؼ اِنبؿاث الؽكٍُ لٍ منطقٌ  UV-Visbible regionللمركبات
الكيمياُيٌ كالمكاد المختلمٌ لٍ الم اليؿ كلٍ ال الٌ الزلبٌ .
جواز الت ليؿ بأطياؼ اِرؿٌ ت ت ال مراء.
(2) Perkin Elmer BXIIFTIR Spectrophometer.
يقكـ الجواز بالن ليؿ النكؾٍ كالكمٍ للمكاد (ت ليؿ زكات الكلٍ)
( جهاز التحميل الحرارى )

(3) TA – SDTQ600 Thermal Analysis

يقكـ الجواز بدراذٌ التقيرات ال راريٌ للمادة نتيجٌ التذخيف .
5ـ انًعًم انًزكشٍ نكزًيبتٌجزافْب انغبس – انًطْبف انكتهـَ ( رلـى  433انـذًر
انخبنج)
كيكجد بى جواز

)Gas chromatograph – Mass spectrometer (GC-MS
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يقكـ الجواز بقياس مذتكيات المركبات الؿؽكيٌ لٍ ؾينات البيٌُ كاِفذيٌ المختلمٌ  .كلٍ ؽكء
المركبات الؿؽكيٌ القياذيٌ المتا ٌ َ لإف هذا المؿمؿ بإمكانػى اجػراء التقػدير الكزػمٍ كالكمػٍ
باذتخداـ الكارمات المرلقٌ بالجواز كهٍ :
) Electron capture Detecor ( ECD) & Flame lonization Detector ( FIDلؿديػد مػف
تلؾ المركبػات كمػا انػى باذػتخداـ كارػؼ المطيػاؼ الكتلػٍ )  (Mass Spectrometerكيمكػف
اجراء قياذات كزميٌ ككميٌ لمركبات ؾؽكيٌ ؾديػدة ( ككذلؾ بركؿ تقريبٍ كزميا لتلؾ القير
متكلر لوا مركبات قياذيٌ َ كذلؾ باِذتؿانٌ بالػ . MS Library
كيل ػؽ مػـ هػذا الجوػاز ايؽػ نا ك ػدة ِ Purge – Trap Concentratorذػتخّص كتركيػز
المركبػػات الؿؽػػكيٌ المتطػػايرة ) Volatile Organic Complounds ( VOCsمػػف الؿينػػات
الذاُلٌ كبالت ديد المياق َ ليتـ تقديرها بالجواز بؿد مركرها مف تلؾ الك دة .
كما يقكـ مؿمؿ الكيمياء البيُيٌ المرلؽ للمؿمؿ المركزل لكركماتكجراليا القاز بت ؽػير الؿينػات
مف اذتخّص كتنقيٌ كتجزُػٌ ( إف لػزـ اِمػر ) للمذتخلزػات الؿؽػكيٌ َ كتجويزهػا بزػكرة
تناذب اجراء قياس مذتكيات المركبات الؿؽكيٌ بوا َ كذلؾ تبؿا لطرؽ الت اليؿ القياذيٌ .
6ـ يعًم انطزد انًزكشٍ الجيشح انطزد انًزكشٍ عبنَ انظزعخ ًفبئك انظـزعو
( انذًر االرضَ )
اِجوزة المكجكدة
High Speed Centrifuge
Ultra Centrifuge
يتـ ؾمؿ طرد مركزل ؾالٍ الذرؾٌ تٍ سسسرسص لمى  /دقيقٌ كلاُؽ الذرؾٌ للؿينات الذاُلٌ
المختلمٌ مف سسسرسص لمى  /دقيقٌ تٍ سسسرسسش لمى  /دقيقٌ.

حبنْبً :يعًهَ تهٌث انيٌاء ًتهٌث انًْبه ًانجْئخ انجحزّخ
2ـ يعًم تهٌث انيٌاء ( رلى  733 ، 733انذًر انظبدص )
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يقكـ بجميـ قياذات ملك ات الوكاء مف فازات ؾؽكيٌ (كهك الك يػد بجموكريػٌ مزػر الؿربيػٌ
المجوز لقياس القازات الؿؽكيٌ) كفير ؾؽكيٌ كالجذيمات الؿالقٌ.
انمْبطبد انتَ ّمٌو ثيب انًعًم :ـ

قياس انٍ أكذيد الكبريت قياس اِتربٌ الزدريٌ كالؿالقٌ
قياس أكاذيد النتركجيف

قياس الؽكؽاء

قياس أكاذيد الكربكف

قياس ردة اِذتؽاءة

قياس اِكزكف

قياس الكطٍء ال رارل

قياس القازات الؿؽكيٌ

قياس الؿنازر ال قيلٌ

2ـ يعًم تهٌث انًْبه ًانجْئخ انجحزّخ (رلى  634ـ  632انذًر انخبيض)
ي قكـ بجميـ القياذات الطبيؿيٌ كالكيمياُيٌ كالميكركبيٌ لخزاُص المياق كمدل مطابقتوا للقػكانيف
المختلمٌ ذكاء كانت المياق مخززٌ للررب أك لّذتخداـ الؿاـ كذلؾ لً المياق الؿذبٌ كالمال ػٌ
َ كالمؿامؿ مجوزة بكالٌ اكمكانيات الّزمٌ مف قكارب كأدكات كأجوػزة مؿمليػٌ للت ػرؾ كأخػذ
الؿينات مف مزادرها

حبنخبً  :انًعبيم انجحخْخ ًانطالثْخ
 .2يعًم انمْبطبد اإلشعبعْخ ( رلى  212انجذرًو )
ّمٌو انًعًم ثبنمْبطبد االشعبعْخ فَ انجْئخ ًىَ :
القياذات المؿمليٌ
كتتؽمف ؾينات يتـ قياذوا كتقدير مذتكيات المكاد المرؿٌ الزناؾيٌ كالطبيؿيٌ لٍ المؿمػؿ بؿػد
ؾمليات التجويز كالت ؽير كترتمؿ ؾلٍ ؾينػات التربػٌ كالميػاق كالوػكاء كالنباتػات كالمخلمػات
كذلؾ الم ص اِرؿاؾيٌ لّفذيٌ المذتكردة لؽماف ذّمتوا.
القياذات ال قليٌ
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تتؽمف قياذات مذ يٌ لت ديد المناطؽ الملك ٌ باِرؿاعَ ككذلؾ ل ص مدل ذػّمٌ المزػادر
المرؿٌ لٍ تخزينوا اك اذتخداموا اك نقلواَ كتقػيـ المذػتكيات اِرػؿاؾيٌ لػٍ المخلمػات الزػلبٌ

كالذاُلٌ .تقييـ الجرؾات اِرؿاؾيٌ الرخزيٌ للؿامليف لٍ اِنرطٌ المتؽمنٌ لّرؿاع.
 .3يعًم يٌاد انجنبء ( رلى  213انجذرًو)
انمْبطبد انتَ تجزٍ ثبنًعًم
اختبار الخكاص الطبيؿيٌ كالميكانيكيٌ كالكيمياُيػٌ لمػكاد البنػاء ( اِذػمنت بأنكاؾػى المختلمػٌ –
الركاـ الزقير كالكبير بانكاؾى – المياق – الخراذنى – الطكب – اِ جار ).
 .4يعًم انخالّب انشًظْخ ( رلى  335ـ  333انذًر انخبنَ )
مؿمؿ الخّيػا الرمذػيٌ مػف أكاُػؿ المؿامػؿ ؾلػٍ المذػتكل الم لػٍ الػذل انرػأ لنقػؿ كتػكطيف
تكنكلكجيا الطاقٌ الرمذيٌ يث يكجد بالمؿمؿ إمكانيات لتزنيـ كاختبػار الخّيػا الكوركؽػكُيٌ
ككذلؾ تجميـ الخّيا لؿمؿ األلكاح الكوركؽػكُيٌَ كقػد تػـ تجويػز المؿمػؿ مػف خػّؿ اليكنذػكك
كمرركع نقؿ تكنكلكجيا الخّيا الرمذيٌ مـ جامؿٌ ايندهكلف بوكلندا.
انًعًم ّمٌو ثبثحبث فَ انًجبالد االتْخ
أ – الخّيا الكوركؽكُيٌ
ب – النباُط اِلكتركنيٌ كالمجذات .
ج – النقاط الكميٌ
د – تجميـ اِلكاح الكوركؽكُيى
هػ -ت ؽير المكاد النانكمتريى لتطبيقات الطاقٌ الرمذيٌ .
ك – البكليمرات المكزلى
المؿمؿ لديى اِمكانيات لت ؽير كترخيص اِلّـ كالنباُط كالخّيا الكوركؽكُيى
 .5يعًم انكًْْبء انضٌئْخ ( رلى  334انذًر انخبنَ)
يجرل قياذات ؾلٍ جواز طيؼ اِنبؿاث الؽكًُ كي لؿ المكاد باذتخداـ الػػ  Infraredكيقػكـ
بت ليؿ البّذتيؾ.
22

القياذات التٍ تجرل بوذا المؿمؿ
ش .قياس ارتؿاليٌ البكليمرات
ص .قياس امتزاص المركبات للطيؼ المرٍُ
ض .ت ؽير كترخيص البكليمرات
ط .مؿالجٌ مياق الزرؼ الزناؾٍ
 .6يعًم انمْبطبد انكيزثْخ ( 336ـ  332انذًر انخبنَ)
يقكـ المؿمؿ بقياس المكزػليٌ الكوربيػٌ مػـ تقيػر درجػٌ ال ػرارة كقيػاس جوػد المػدمر لؿينػات
البكليمر.
 .7يعًم انتكنٌنٌجْب انحٌّْخ (رلى  433ـ  435انذًر انخبنج )
انمْبطبد انتَ تجزٍ ثبنًعًم
ش .اذتخّص المادة الكرا يٌ مف الخّيا البكتيريٌ كاِنذجٌ المختلمٌ كت ليلوا .
ص .تماؾؿ البلمرة المتكرر ( ) PCR
ض .قياس نراط بؿض اِنزيمات
ط .تنقيٌ بؿض البركتينات مف اِنذجٌ كالخّيا .
ظ .قياس البركتينات بطرؽ مختلمٌ .
 .2يعًم انتكنٌنٌجْب انحٌّْخ انًْكزًثْخ ( رلى  432 ، 434انذًر انخبنج)
يقكـ المؿمؿ بت ليؿ البركتينات كالتؿرؼ ؾلػٍ البزػمٌ الكرا يػٌ ك ؾمػؿ الم ػكص الميكركبيػٌ
كنراط اكنزيماتَ كما يقكـ بدراذٌ اِنتمػاع مػف بؿػض المخلمػات البيُيػٌ باذػتخداـ ميكركبػات
زديقٌ مؿدلٌ بطريقٌ الوندذٌ الكرا يٌ
 .3يعًم انًنبعخ ًانتشخْض انجشّئَ (رلى  436انذًر انخبنج)
يقكـ المؿمؿ بأب اث الترخيص الجزيٍُ لبؿض اِمراض التٍ تزيب اِنذاف مـ اجراء بؿػض
القياذات المناؾيٌ.
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 .4يعًم كًْْبء اننجبتبد ( رلى  434انذًر انخبنج)
يقكـ المؿمؿ باآلتٍ :ػ
ش .إذتخّص المكاد المؿالٌ مف النباتات م ؿ القلكيدات كالجلكككزيدات كان رلكينكنات
كالمينكِت كاأل ماض كالزابكنينات كالذكريات كالزيكت الطيارة ........الد.
ص .دراذٌ التلكث الزناؾٍ كالبيٍُ ؾلٍ النباتات كدراذٌ المكاد المؿالٌ مف النا يٌ
اكقتزاديٌ كالز يٌ.
ض .التأ ير البيكلكجٍ للمكاد المؿالٌ ؾلٍ اكنذاف مف النا يٌ الز يٌ ككذلؾ ذميٌ
النباتات.
ط .التقدير الكمٍ كالكيمٍ للمكاد المؿالٌ للنباتات كالزيكت بأنكاؾوا.
ظ .دراذٌ الزيكت الطيارة ؾلٍ الميكركبات م ؿ البكتريا.
ع .تأ ير البيٌُ كالتلكث البيٍُ ؾلٍ إنتاج كميٌ المكاد المؿالٌ للنباتات.
غ .اذتخّص الزيكت الطيارة مف النباتات كدراذٌ تأ يرها البيكلكجٍ.
ػ .اذتخّص مؽادات لألكذدة مف النباتات كدراذٌ تأ يرها البيكلكجٍ.
ؼ .دراذٌ تأ ير الملك ات البيُيٌ ؾلٍ النباتات م ؿ الؿنازر ال قيلٌ كالمبيدات.
.21

يعًم طًْخ انجْئخ ( رلى  443ـ  441انذًر انخبنج)

المؿمؿ يقكـ بقياس الؿينات ؾلٍ اجوزة الطرد المركزل كجوػاز قيػاس الطيػؼ كالؿكػارة َ كيػتـ
ؾمؿ دراذات الذميٌ ؾلٍ الملك ػات البيُيػٌ ككػذلؾ طػرؽ تجنػب كالتقلػب ؾلػٍ التؿػرض لوػذق
الملك ات بما ليوا المبيدات.
.22

يعًم كًْْبء انجْئخ (رلى  437انذًر انخبنج)

المؿمؿ يقكـ بتجويز جميـ أنكاع الؿينات الخازٌ بالبيٌُ (هكاء ػ مياق ػ تربى ػ ركاذب لاؾليٌ مػف
الب ار أك الب يرات ػ كاُنات يٌ كخؽركات) كجراء الت اليػؿ الدقيقػٌ ؾليوػا لقيػاس مذػتكيات
الملك ات الؿؽكيٌ بوا م ػؿ (المبيػدات ػ المركبػات الويدرككربكنيػٌ ؾديػدة ال لقػات ػ المركبػات
ؾديدة الكلكر ناُيٌ المينيؿ كفيرها مف الملك ات الؿؽكيٌ لٍ البيٌُ.
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.23

يعًم انٌراحخ ًانًْكزًثٌْنٌجْب انجْئْخ ( رلى  543ـ  541انذًر انزاثع)

يؿمؿ المؿمؿ لٍ مجاؿ مؿالجٌ مياق الزرؼ الزناؾٍ كمجاؿ تنقيٌ مياق الررب كمجاؿ التخلص
مف الملك ات البيُيٌ بطرؽ ميكركبيٌ منوا اكز اح البيٍُ للمذط ات الماُيٌ َ كما يؿمؿ المؿمػؿ
لٍ مجاؿ القياذات البيُيٌ لت ديد نكؾيٌ المياق ك الؿمؿ ؾلٍ التجويزات المؿمليٌ الّزمٌ ِجػراء
تلؾ التجارب كالقياذات.
.24

يعًم انٌراحخ ( رلى  542 ، 534انذًر انزاثع )

انمْبطبد انتَ تجزٍ ثيذا انًعًم
قياس الذميٌ الكرا يٌ للملك ات البيُيٌ .
طرؽ المؿالجٌ البيكلكجيٌ لمياق الزرؼ الز ٍ كالزناؾٍ .
.25

يعًــم انطبلــخ انحٌّْــخ ًانظــًْخ انتنبطــْهخ (رلــى 535ــ  533انـذًر

انزاثع)
االثحبث انتَ تجزٍ ثبنًعًم
(ش) الذميٌ التناذيلٌ (تأ ير المركبات المخلٌ بكظاُؼ الورمكنات ك الملك ات كالذمكـ كالؿكامؿ
البيُيٌ المختلمٌ ؾلٍ خزاُص الذاُؿ المنكل كالبّزما المنكيٌ كالورمكنات التناذيلٌ).
(ص) دراذٌ اذتخداـ مؽادات اِكذدة لل مايٌ مف الملك ػات البيُيػٌ التػٍ ت ػدث أكذػدة هادمػٌ
كتؤ ر ؾلٍ
اِنزيمات المؽادة لّكذدة كالمككنات الخلكيٌ.
(ض) دراذػػػػػػٌ تأ ير الكيماكيات الؽارة ؾلٍ كظاُؼ اِؾؽاء المختلمػػػػٌ ( كبد  .كلٍ  .مد )..
(ط) دراذٌ اذتخداـ بؿض المركبات الطبيؿيٌ لؿػّج مػرض الذػكر كالذػميٌ الكبديػٌ كالكلكيػٌ
بقيػػاس القياذػػات الكيمياُيػػٌ ال يكيػػٌ (البركتينػػات كالػػدهكف  ) ............كاِنرػػطٌ اِنزيميػػٌ
كالوذتكلكجيٌ .
(ظ) دراذٌ اذتخداـ بؿض المركبات الطبيؿيٌ لت ذيف الكماءق التناذيلٌ لٍ الذككر كذلػؾ بقيػاس
خزاُص الذاُؿ المنكل كالورمكنات التناذيلٌ الذكريٌ .
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(ع) تأ ير الملك ات البيُيٌ ؾلٍ خزػاُص الػدـ (القياذػات الويماتكلكجيػٌ ػ الت ليػؿ الكامػؿ للػدـ
. )CBC
 .26يعًم انيزيٌنبد ( رلى  533ـ  537انذًر انزاثع)
انمْبطبد انتَ تجزٍ ثيذا انًعًم
قياذات ؾلٍ الدـ ػػ ت ليؿ كامؿ للػدـ ػػػ كظػاُؼ الكبػد ػػػ كظػاُؼ الكيليػٌ ػػػاِنزيمات المؽػادة
لّكذدة الودامٌ ػػ انزيمات ايض الؿقاقير لٍ الكبد.
 .27يعًم االنشًّبد ( رلى  532ـ  536انذًر انزاثع )
انمْبطبد انتَ تجزٍ ثبنًعًم
ش .تؿييف البركتينات بكاذطٌ اجوزة الوجرة الكوربيٌ .
ص .تجميد الؿينات .
ض .ط ف الؿينات ) ( Polytron – Homogenizer
ط .لزؿ الؿينات بكاذطٌ اِؾمدة الكركماتكجراليٌ .
.22

يعًم انًٌاد انظْزايْكْخ ًانشجبجْخ (رلى 532ـ  534انذًر انزاثع)

كيكجػد بػى جوػاز c), drying furnceسِ Muffle furnace (800 - 900جػراء اِب ػاث
لػػػٍ:

Preparation of glasses and ceramics samples – We make

pruperties
laboratory

physical
central

using

by

of

measurement

)(Optical,thermal,electrical,mechanical
devices and other places.ػش.

انمْبطبد انًْكْبنْكْخ ( 636انذًر انخبيض)
انمْبطبد انتَ تجزٍ ثبنًعًم
ش .قياس الرد الميكانيكٍ
ص .تزكير كتكبير الؿينات
ض .قياس ردة الزّدة
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يعًـم

.24

يعًم انذراطبد انجشّئْخ ًانطْفْخ (رلى  641ـ  643انذًر انخبيض)

يقكـ المؿمؿ بت ؽير بؿض المركبػات البذػيطٌ كالمتبلمػرة ذات الخػكاص الؽػكُيٌ المميػزة
كدراذٌ التركيب الكيمياٍُ لوا باذتخداـ طرؽ الت ليؿ المختلمٌ م ؿ طيؼ األرؿٌ ت ت ال مػراء
كطيؼ اِمتزاص كطيؼ اِنبؿاث الؽكٍُ.
.31

يعًم انكًْْبء انكيزثبئْخ ًانتآكم ( 633ـ  637انذًر انخبيض)

القياذات التٍ يقكـ بوا مؿمؿ التآكؿ
ش .مؿدِت تآكؿ الملزات
ص .دراذات كورككيمياُيٌ
ض .كماءة اِؽالات البتركليٌ
ط .تقييـ الدهانات
ظ .كماءة الم بطات
ع .الترذيب الكوربٍ
.32

يعًم انجٌنًْز ( 633ـ  635انذًر انخبيض)

القياذات التٍ تجرل بالمؿمؿ
ش .قياس انتقاليٌ البكليمرات
ص .قياس لمتزاص المركبات للطبؼ المرٍُ
ض .ت ؽير كترخيص البكليمرات
ط .مؿالجٌ مياق الزرؼ الز ٍ
.33

يعًم عهٌو انًٌاد (رلى  741انذًر انظبدص)

يقكـ المؿمؿ بت ؽير بكليمرات مت للٌ بيكلكجيا باِؽالٌ الٍ انى مؿمؿ طّب الدراذػات الؿليػا
بقذـ ؾلكـ المكاد.
.34

يعًم انظزطنخ انجشّئْخ (رلى  735ـ  733انذًر انظبدص)
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يقكـ باختبارات المكاد المطمرة كالمذرطنٌ بأنكاؾوا.
.35

يعًم تزشْذ انطبلخ ( رلى  732انذًر انظبدص)

ّمٌو انًعًم ثبٓتَ :ـ
شػ بت ديد لرص ترريد اذتوّؾ الطاقٌ لٍ الرركات .
ص ػ مراجؿٌ الطاقٌ ال راريٌ ( كماءة اِ تراؽ ػ كماءة القّيٌ ػ لاقد الطاقٌ كالؿزؿ ال رارل).
ضػ قياس الؽكؽاءءء.
طػ قياس ردة اِؽاءة.
.36

يعًم انهْشر ( رلى  734ـ  742انذًر انظبدص)

بالمؿمؿ أجوزة للقياذات الطيميٌ كالت ليؿ الؿنزرل بكاذطٌ جواز بّزما ّ ٍ الطكر.
تكجد ك دة لت ؽير الؿينات مزكدة بك دة طرد للقازات.

راثعبً  :انًزاكش انجحخْخ ثبنًعيذ
ش .يزكش ثحٌث انتؤلهى يع انتغْزاد انًنبخْخ ( انذًر انظبدص )
 دؾـ قدرات البا يف مف يث موارات الب ث األذاذيٌ كالمؿرلٌ التقنيٌ كاألدكات
المتؿلقٌ بالقؽايا ذات الزلٌ بتقير المناخ.
 زيادة كؾٍ اِطراؼ المختلمٌ بالمراكؿ المتؿلقٌ بالتقيرات المناخيٌ.
 اجراء الب كث ذات الزلٌ بالذياذات ككؽـ القرار مما يتيح لرص لتزكيد زناع
الذياذات كالقرارات لٍ المجاِت ذات الزلٌ بتقير المناخ كتأ يراتى المختلمٌ كذبؿ
التأقلـ مـ ارتماع مذتكل ذطح الب ر كتأ يراتى.
 .3يزكش انتغْزاد انًنبخْخ ًانحذ ين انًخبطز ( رلى  744انذًر انظبدص )
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يقكـ المركز بإؾداد الخراُط الدقيقٌ ذكاء كانت خراُط ؾامٌ م ؿ الخراُط الطبكفراليٌ أك
خراُط مكؽكؾيٌ م ؿ خراُط القطاء األرؽً كاذتخداـ األراؽً كخراُط المخاطر الطبيؿيٌ
كالمزنؿٌ مذتخدم نا لً ذلؾ أ دث كذاُؿ الت ليؿ الرقمً لمرُيات األقمار الزناؾيٌ.
ض .يزكش انًعهٌيبد نهحبطجبد ًتكنٌنٌجْب انًعهٌيبد ( انذًر انظبدص )
ّمٌو انًزكش ثتمذّى انعذّذ ين انخذيبد يخم:ـ
 دكرات ICDL
 Excel ك الم اذبٌ اِليكتركنيٌ
 قكاؾد البيانات SQL
 موارات اِنترنت
 البرمجٌ C++& V.Basic
 دكرة متخززٌ لٍ اذاليب رقابٌ الجكدة باذتخداـ ال اذب.
 الؽبط اِ زاٍُ للجكدة باذتخداـ ال اذب
 دكرة Six Sigfma
 برنامج اِ زاء SPSS
 الرذـ الوندذٍ باذتخداـ Auto CAD
ي زؿ الطالب ؾلٍ روادة مؿتمدة مف مؿود الدراذات الؿليا كالب كث ػػ جامؿٌ اِذكندريٌ
كيكجد بالمركز قاؾات مكيمٌ بوا ا دث اجوزة ال اذب متزلٌ باكنترنت ككذاُؿ الؿرض.
م اؽريف مؿتمديف مف الجامؿات المزريٌ
يتـ ت ديد ميؿاد الدكرة زبا يٌ أك مذاُيٌ ب يث يتناذب مـ ظركؼ كطبيؿٌ ؾمؿ الدارذيف.
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المكتبٌ

30

المكتبػػػػػػػػػػػٌ
تاريد اكنراء :ػ أنرُت المكتبٌ ؾاـ صغؼش
البريد اكلكتركنٍ ؾلٍ ربكٌ اكنترنت :ػ Lib@igsr.Alexu.edu.edu.eg
التليمكف  :غسسظؼصطضس
الماكس  :صؼغظػصطضس

م تكيات المكتبٌ
ص

جواز كمبيكتر.

ص

طا بؿٌ ليزر.

ش

قارلء للترميز الؿمكدل (.)barcode machine

ش

. switch 8 port

المراجـ كالدكريات:
عسضط كتاب انجليزل.
طشص كتاب ؾربً.
ضشغ رذالٌ ؾلميٌ.
غؼش دكريٌ ؾلميٌ.
ظ

داُرة مؿارؼ.

ضض

قامكس لبنجليزيٌ كالمرنذيٌ كالركذيٌ.

ط

اطلس للؿالـ كأمريكا كأطلس ؾلمٍ للطاقٌ الرمذيٌ كأطلس مزكر بيكلكجٍ.

ظ

خراُط.
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ايكبنْبد انًكتجخ ثبنًعيذ
ش .دخلت المكتبٌ لً مرركع المكتبٌ الرقميٌ التابـ للمجلس األؾلٍ للجامؿات كإت اد
المكتبات الجامؿيٌ المزريٌ كمرركؾات التطكير كأهـ هذق المرركؾات ؾمؿ ربكٌ
تؽـ مقتنيات المكتبات الجامؿيٌ كالتٍ ترمؿ غش جامؿٌ ككميٌ كغش جامؿٌ خازٌ َ
كقد دخلت مكتبٌ المؿود لً هذا المرركع كإكتمؿ لً نوايٌ ؾاـ ػسسص ك زلت ؾلٍ
اكؾتماد رذمي نا لً مارس ؼسسص كيرمؿ مرركع المكتبٌ الرقميٌ ؾدة مرركؾات
منوا :
 نظاـ  Future libraryكيتػيح إمكانيػٌ اكذػتؿارة مػف خػّؿ النظػاـ أك جػز كتػاب اك
مرجـ اكنرر اِب ػاث الؿلميػٌ للذػادة اؾؽػاء هيُػٌ التػدريس ككػذلؾ اكبػّغ ؾػف ال
رككل إلكتركني نا.
 جميػػػـ المزػػػادر المدرجػػػٌ ؾلػػػٍ البكابػػػٌ اِلكتركنيػػػٌ للمجلػػػس اِؾلػػػٍ للجامؿػػػات
 www.eulc.edu.egتودؼ اتا ٌ المزادر المدرجٌ ؾلٍ البكابٌ كهٍ :
 رذاُؿ الماجذتير ك الدكتكراق للبا يف المزرييف.
 اب اث اؾؽاء هيٌُ التدريس بالجامؿات المزريٌ.
 المجّت الؿلميٌ التً تزدرها الجامؿات المزريٌ.
 المقتنيات اِلكتركنيٌ التً تملكوا الجامؿات المزريٌ.
 التكازؿ مـ كبرم المكتبات الؿالميٌ لمؿرلٌ ا دث الكتب.
 التكازؿ مـ كبرم قكاؾد البيانات الؿالميٌ المرترؾ بوا المجلس اِؾلٍ للجامؿػات
للتؿرؼ ؾلٍ ا دث اِب اث الؿلميٌ ؾلػٍ مذػتكم الؿػالـ باكؽػالٌ إلػٍ اِطػّع
ؾلٍ اك ر مف ظص الؼ دكريٌ كت ميؿ النص الكامؿ لوا .
ص .اكطّع ؾلٍ م تكيات المكتبٌ مف داخؿ ال رـ الجامؿٍ ؾلٍ المكاقـ التاليٌ :
www.eul.edu.eg 

مف داخؿ ال رـ الجامؿٍ كمف أل كليٌ

32

 www.eulc.edu.eg مػف المنػزؿ كؾلػٍ الطالػب ال زػكؿ ؾلػٍ Account
number and passwordمف المكتبٌ.
كما تقكـ المكتبى بتكلير امت انات األؾكاـ الذابقى مرتبى بالذنكات كطبق نا لألقذاـ مـ إتا توا
للطلبٌ قبؿ اِمت انات بكقت كاؼ.
 كذيتـ إتا ٌ اب اث اؾؽاء هيٌُ التدريس بالجامؿات المزريٌ
ؾلٍ الرابط  َ http://www.eulc.edu.eg/papersك ألؾؽاء
هيٌُ التدريس بجامؿٌ المنزكرة ؾلٍ الرابط
 http://Papers.mans.edu.egك يمكف للمرتركيف بالمكقـ
إدخاؿ اب ا وـ الؿلميٌ مف خّؿ قاُمٌ ”خدمات المذتؿير” كذلؾ
بؿد تذجيؿ الدخكؿ ؾلٍ النظاـ.
اإلطالع انذاخهٗ ٔاإلػبسح انخبسخٛخ :
ش .تقدـ المكتبٌ خدمٌ اكؾارة الداخليٌ لجميـ البا يف ذكاء مف خػارج المؿوػد أك مػف
داخلى َ رريطٌ اف يقدـ كارنيى خاص بالمكتبٌ .
ص .تقتزر اكؾارة الخارجيٌ ؾلٍ أؾؽاء هيٌُ التدريس بالمؿوػد كيزػرح لوػـ ب ّ ػٌ
كتب لمدة أذبكؾيف كتجدد مرتيف.
ض .يجكز للمكتبٌ طلب أل مف المكاد المؿارة لً كقت قبؿ المكؾد الم دد لوا إذا دؾػت
ال اجٌ إلٍ ذلؾ.
ط .إلتػػزاـ المذػػتؿير بمكاؾيػػد رد الكتػػاب المؿػػار هػػك األذػػاس لػػً ؽػػماف إذػػتمرار
اكذتؿارة الخارجيٌ لى.
ظ .يذمح بتجديد إذتؿارة الكتب المؿار خارجي نا مرتيف مالـ تكف مطلكبٌ.
ع ِ .يجكز إؾارة الكتب المرجؿيٌ كالدكريات كالنررات كالتقارير كالب كث.
غ.

المذتؿير مذُكؿ ؾما يذتؿيرق كملزـ بردق بال الٌ التٍ تذلموا ؾليوا كلٍ الٌ
المقد أك التلؼ تطبؽ ؾليى الجزاءات الخازٌ بوذا الرػأف بالُّ ػٌ الؿامػٌ لمكتبػات
جامؿٌ األذكندريٌ.

ػ .ت رر اكدارة كارنيوات كذتخداـ المكتبٌ يكؽػح ليوػا مذػتكل البا ػث الدراذػً
ذكاء كاف طالب نا أك فير ذلؾ .
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ؼ .ألميف المكتبٌ ال ؽ لً إلقاء اكنتماع بخدمات المكتبٌ ؾند مخالمػٌ المنتمػـ للقكاؾػد
كالنظـ المؿمكؿ بوا.

موسوعة البحوث العلمية المصرية و العربية
 تؿتبر قاؾدة البيانات التٍ تـ تنميذها بالمؿود كا دة مف اِنجازات لٍ مجاؿ الب ث الؿلمٍ
نظرا لما تقدمى مف خدمٌ التب يث بالدارذيف مف داخؿ الجامؿػٌ كخارجوػاَ كتؿمػؿ ؾلػٍ
الربط بيف المراكز الؿلميٌ كالب يٌ المزريٌ كالؿربيٌ.
 تؽـ المكذكؾٌ تٍ اآلف أك ر مف سسظ ألؼ مرجـ كأك ر مف سسش ألؼ ب ث كامؿ
 تقدـ خدمٌ الب ث ؾف الرذاُؿ ك المراجػـ المزػريٌ ك الؿربيػٌ للبػا يف ك الطػّب لػٍ
مختلؼ الجامؿات ك مراكز الب كث بمزر
 كقد زدر ؾف المكذكؾٌ أقراص مؽقكطٌ  CDتؽـ كالٌ أؾداد مجّت ؾلميٌ مزػريٌ
متخززٌ
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الئسخ يؼٓذ انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕس ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح
اػزجبساً يٍ  2111ـ 2111

ألغبو انًؼٓذ
يتككف مؿود الدراذات الؿليا كالب كث ػ جامؿٌ األذكندريٌ مف األقذاـ اآلتيٌ :ػػ
ش .الدراذات البيُيٌ
ص .ؾلكـ المكاد
ض .التكنكلكجيا ال يكيٌ
ط .تكنكلكجيا المؿلكمات
مذميات اقذاـ المؿود باللقٌ الؿربيٌ كاكنجليزيٌ

و

اعى انمغـــــــــــى

Department

1

انذساعبد انجٛئٛخ

Environmental Studies

2

ػهٕو انًٕاد

Materials Science

3

انزكُٕنٕخٛب انسٕٚٛخ

Biotechnology

4

ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد

Information Technology
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ثزايج انذراطبد انعهْب
تمنح جامؿٌ اكذكندريٌ الدبلكمات كالدرجات الؿلميٌ التاليٌ بنا نء ؾلٍ اقتراح مجلس المؿود
كهٍ ؾلٍ الن ك التالٍ -:

أو ً
ال :

أ ـ دبلومات الدراسات العليا المهنية فى :

 .1الدراذات البيُيٌ لٍ اِذترؿار ؾف بؿد كقكاؾد المؿلكمات الجقراليٌ.
 .2الدراذات البيُيٌ لٍ اِدارة البيُيٌ.
 .3الدراذات البيُيٌ لٍ ترريد الطاقٌ .
 .4ؾلكـ المكاد لٍ ؾلكـ كتكنكلكجيا البكليمرات .
 .5ؾلكـ المكاد لٍ مكاد الطاقٌ المتجددة.
 .6ؾلكـ المكاد لٍ مكاد كتكنكلكجيا الترميـ.

ب ػ دبلكمات الدراذات الؿليا التخززىٌ لٍ :
 .1الدراذات البيُيػػػػػػػػػػٌ.
 .2ؾلكـ كتكنكلكجيا المكاد .
 .3التكنكلكجيا ال يػػػػػػكيٌ.
 .4تكنكلكجيا المؿلكمػػػػات .

ثاني ًا  :درجـــة الماجستير فى:
 -1الدراذػػػػات البيُيػػػػػػػٌ لٍ:
 الؿلكـ الميزياُيػػٌ
 الؿلكـ البيكلكجيػٌ
 الؿلكـ التكنكلكجيٌ
 الؿلكـ الز يػػػػػػػٌ
 الدراذات اِداريٌ كاِقتزاديٌ
 -2ؾلكـ المكاد لٍ:
 ػهٕو انًٕاد
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 ركُٕنٕخٛب انًٕاد
 -3التكنكلكجيػػػػػا ال يػػكيٌ.
 -4تكنكلكجيا المؿلكمػػػػػات.

ثالث ًا  :درجة دكتــــوراه الفلسفة فى :
 .1الدراذػػػػػػػات البيُيػػػػٌ.
 .2ؾلكـ المكاد.
 .3التكنكلكجيا ال يػػػػػػكيٌ.
 .4تكنكلكجيػػػا المؿلكمػػات.

انًظتنذاد ًاإللزاراد انًطهٌثخ نتظجْم طبنت ثبنذراطبد انعهْب:
يجب ؾلٍ الطالب أف يذتكلً المذتندات كالنماذج المطلكبٌ لً إدارة الدراذات الؿليا كهٍ:
ش -روادة ال انكيٌ الؿامٌ.
ص -روادة البكالكريكس
ض -بياف درجات لألربـ ذنكات
ط -روادة الماجذتير.
ظ -بياف الٌ دراذيٌ بمر لٌ الماجذتير.
ع -روادة الميّد.
غ -زكرة البطاقٌ الرخزيٌ.
ػ --روادة المؿاملٌ الؿذكريٌ.
ؼ -ؾدد ع زكر رخزيٌ.
سش -طلب الت اؽ بالدراذٌ.
شش -نمكذج بيانات طالب (سش).
صش -اذتمارة قيد الطالب (اذتمارة رقـ ص دراذات ؾليا).
ضش -اقرار بؿدـ قيد اك رطب اك الت اؽ الطالب ِل درجٌ جامؿيٌ مف قبؿ.
طش -اقرار المذتكل اللقكل كالرخزٌ الدكليٌ لقيادة ال اذب اِلٍ (.)ICDL

37

انشزًط انعبيخ نهمجٌل ًانتظجْم:
 -1يقبؿ الطالب ال ازؿ ؾلٍ درجٌ البكالكريكس أكالليذانس مػف إ ػدل الجامؿػات المؿتػرؼ
بوا مف المجلس األؾلػٍ للجامؿػات للدراذػٌ ببػرامج الدراذػات الؿليػا إذا أذػتكلً رػركط
القبكؿ بكؿ برنامجَ كطبق نا للتخززات المكؽ ٌ ص (صظ).
 -2أف يذتكلً الطالب رركط القذـ الؿلمً ( إف كجدت) كأف ي زؿ ؾلٍ مكالقٌ مجلس القذـ
المختص كمجلس المؿود.
 -3أف يذتكلً الطالب المذتندات كالنماذج المطلكبٌ كيقدموا الٍ إدارة الدراذات الؿليا
بالمؿود.
 -4يختار الطالب المقررات المناذبٌ كيمأل اذػتمارة تذػجيؿ المقػررات كيؿتمػدق مػف المررػد
األكػاديمً كرُػيس مجلػس القذػـ كتؿتمػد اِذػتمارة مػف الذػيد ا.د .ككيػؿ المؿوػد لرػُكف
الدراذات الؿليا كالب كث.
 -5التذجيؿ ررط أذاذً لكً يذمح للطالب بال ؽكر ك ذاب المقررات الدراذيٌ لى
 -6يؿتبرالطالب مذجّن لً أم مقرر إِ بؿد ذداد الرذكـ الدراذيٌ خّؿ المكاؾيد المقررة.
 -7الطالب الذم ِ يقكـ بإنواء إجراءات التذجيؿ قبؿ نوايٌ األذبكع ال انً مف لزلٍ الخريػؼ
كالربيـ أك األذبكع األكؿ مف المزؿ الزيمً ِ ي ؽ لى ؽكر الم اؽرات.

يٌاعْذ انذراطخ:
 -1لزؿ الخريؼ  :يبدأ الذبت ال الث مف ذبتمبر كلمدة ظش أذبكؾ نا دراذي نا رامّن اِمت انات.
 -2لزؿ الربيػػػـ  :يبدأ الذبت ال انً مف لبراير كلمدة ظش أذبكؾ نا دراذػي نا رامّن اِمت انات.
 -3لزؿ الزيػػؼ  :يبدأ الذبت األكؿ مف يكليك كلمدة ػ أذابيـ دراذػػػػػيٌ راملٌ اِمت انات.

نظبو انذراطخ:
يُذمح للطالب بالتذجيؿ لً لزلً الخريؼ كالربيـ لً ؾدد مف الذاؾات ِ يزيد ؾف عش
ذاؾٌ مؿتمدة لكؿ لزؿ .كما يذمح للطالب التذجيؿ لً لزؿ الزيؼ لً ؾدد مف الذاؾات ِ
يزيد ؾف ؼ ذاؾات مؿتمدة .كِ ت تذب ذاؾات تذجيؿ الرذالٌ ؽمف هذق الذاؾات.
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انظبعخ انًعتًذح:
الذاؾٌ المؿتمدة هً ك دة قياس لت ديد كزف كؿ مقرر لً المزؿ الدراذً الكا دَ كهٍ
تؿادؿ:
أ ػ ذاؾٌ دراذيٌ نظريٌ كا دة لً األذبكع.
ب ػ أك ذاؾتيف تطبيقيتيف أك ذاؾتيف مف التدريبات المؿمليٌ لً األذبكع.
ج ػ أك أربـ ذاؾات مف التدريبات الميدانيٌ لً األذبكع طكاؿ المزؿ الدراذً.

لٌاعذ دراطخ انًمزر:
 -1يقرر مجلس المؿوػػػد ال د األدنٍ لؿػدد الطػّب لمػتح مقػررات دراذػيٌ بنػا نء ؾلػٍ اقتػراح
مجالس األقذاـ الؿلميٌ .
 -2ي ػؽ للطالػب أف ي ػػذؼ /يؽػيؼ أم مقػػرر قبػؿ نوايػٌ األذػػبكع ال ػانً مػػف بدايػٌ المزػػؿ
الدراذً (الخريؼ – الربيـ) أك نوايٌ األذبكع األكؿ مف لزؿ الزيؼ بؿد إذتيماء ال ػذؼ
أكاكؽالٌ لٍ إذتمارة تذػجيؿ المقػررات كمكقؿػى مػف المررػد األكػاديمً دكف أف يظوػر
المقرر الذم تـ ذلى لً ذجلى الدراذً.
 -3يذمح للطالب باِنذ اب مف المقرر الدراذً قبػؿ نوايػٌ األذػبكع ال ػانً ؾرػر مػف بدايػٌ
لزػػلً الربيػػـ كالخريػػؼ أك األذػػبكع الذػػادس مػػف المزػػؿ الزػػيمً بؿػػد تؿبُػػٌ إذػػتمارة
اِنذ اب كمكقؿى مف المررد األكاديمً كلً هػذق ال الػٌ ِ ت ذػب للطالػب ذػاؾات هػذا
المقرر كيرزد للطالب تقدير منذ ب ) Withdrawal (wلً ذجلى الدراذً.
 ِ -4يذمح للطالػب بػدخكؿ اِمت ػاف النوػاًُ إِ إذا ؽػر ظغ ٪ؾلػٍ األقػؿ مػف الذػاؾات
التدريذيٌ للمقرر لإذا تجػاكزت نذػبٌ فيابػى ظص ٪مػف مجمػكع ؾػدد الذػاؾات التدريذػيٌ
للمقررَ يخطر الطالػب ب رمانػى مػف دخػكؿ امت ػاف نوايػٌ المزػؿ كيرزػد لػى لػً ذػجلى
الدراذً منذ با انذ ابا إجباريا مف المقرر (.Forced Withdrawal (FW
 -5ي زؿ الطالب ؾلٍ تقدير فيػر مكتمػؿ ( Incomplete )Iإذا تؿػذر ؾليػى دخػكؿ اِمت ػاف
النواًُ لمقرر أك إتماـ بؿػض متطلباتػى ألذػباب قوريػٌ يقبلوػا مجلػس القذػـ كتقرهػا لجنػٌ
الدراذات الؿليا كمجلػس المؿوػد رػريطٌ أف يكػكف قػد ؽػر كأدل ظغ ٪ؾلػٍ األقػؿ مػف
متطلبات المقرر كؾليى أداء اِمت اف خّؿ أذبكؾيف مف بدء المزؿ الدراذػً التػالً ك إِ
زؿ ؾلٍ تقدير منذ ب إجبارم (.(FW
 -6المقررات التً ي زؿ ليوا الطالب ؾلٍ تقدير ) ِ (I, W, FW or MWت ذب لى
كذاؾات دراذيٌ كِ تدخؿ لً ذاب المتكذط التراكمً للدرجات.
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 -7ي ؽ للطالب إؾادة التذجيؿ لً أم مقرر ذبؽ لى النجػاح أك الرذػكب ليػى بقػرض ت ذػيف
تقديرق لً هذا المقرر.
 -8يرزػػد لػػً ذػػجؿ الطالػػب الدراذػػً  Student Transcriptجميػػـ تقػػديرات المقػػررات
ال ازؿ ؾليوا لً جميـ م اكِتى كتدخؿ جميؿ نا لً ذاب متكذط نقػاط التقػدير التراكمػً
للدرجات لً جميـ المزكؿ الدراذيٌ )Cumulative Grade Point Average (CGPA
 -9يجكز للطالب التذجيؿ لً مقررات دراذيٌ مف خارج القذػـ أك المؿوػد أك الجامؿػٌ ؽػمف
برنامجى الدراذً كذلؾ بؿد مكالقٌ مجلس المؿود بنا نء ؾلٍ اقتراح مجلس القذػـ المخػتص
كتدخؿ هذق المقررات لً ذاب متكذط نقاط التقػدير التراكمػً للػدرجات Cumulative
)Grade Point Average (CGPA
 ِ -11ي ذب للطالب المقرر ؽمف الذاؾات المطلكبٌ لل زػكؿ ؾلػٍ الدرجػٌ إذا زػؿ ليػى
ؾلٍ تقدير اقؿ مف ( َ(Cكيجب ؾليى إؾادة دراذٌ المقػرر إذا كػاف أذاذػي نا كي ػؽ للطالػب
دراذٌ مقرر بػديؿ إذا كػاف اختياريػ نا كتػدخؿ الػدرجات ال ازػؿ ؾليوػا لػً م اكِتػى لػً
ذاب متكذط نقاط التقدير التراكمً للدرجات ) (CGPAلً جميـ المزكؿ الدراذيٌ.
لً

-11

الٌ رطب الطالب مف البرنامج ِ ي ؽ لى التذجيؿ لنمس البرنامج مرة أخرل لً

ذات التخزص .
 ِ-12ي ذب للطالب المقرر الذم درذى كمر ؾليى أك ر مف خمس ذنكات مف تاريد اجتيازق
المقرر ك تٍ كقت ال زكؿ ؾلٍ الدبلكـ أك الماجذتير أك ذبـ ذنكات تٍ كقت ال زكؿ
ؾلٍ الدكتكراق.
 -13ذاب المتكذط التراكمً للدرجات:
أ -نقاط تقدير المقرر= ؾدد الذاؾات المؿتمدة للمقرر  Xنقاط المقرر.
ب  -المتكذط التراكمً للدرجات  GPAلكؿ لزؿ دراذػً (ألقػرب ّ ػٌ أرقػاـ ؾرػريٌ)
كلق نا للمؿادلٌ:
[نقاط تقدير المقرر ش] [ +نقاط تقدير المقػرر ص] -------- +
مجمكع الذاؾات المؿتمدة لكؿ المقررات الدراذيٌ التً أكملوا الطالب لً المزؿ الدراذً
ج  -يتـ ذاب متكذط نقاط التقدير التراكمً للدرجات  CGPAكلقا للمؿادلٌ:
= CGPA

مجمكع نقاط تقدير جميـ المقررات التً أكملوا الطالب

مجمكع الذاؾات المؿتمدة لكؿ المقررات الدراذيٌ التٍ اكملوا الطالب

Sum of points of credit hours of all completed courses
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=CGPA

Sum of numbers of credit hours of all completed courses
 -14يمكف للطالب أف يذجؿ مقرر دراذً كمذػتمـ دكف دخػكؿ اِمت ػاف كلػً الػٌ ؽػكر
الطالػػب ظغ ٪مػػف الذػػاؾات التدريذػػيٌ للمقػػرر أك أك ػػر يرزػػد للطالػػب تقػػدير مذػػتمـ
)Listener (L
ِ يذمح للطالب بالتذجيؿ لً مقرر دراذً إذا كاف لى متطلب ذابؽ كيجب ؾليػى
-15
أف يجتاز المتطلب الذابؽ أك ن
ِ.
-16

يذمح للطالب باِنذ اب مف المقرر الدراذً بؿد التذجيؿ ؾند اذتدؾاُى ألداء

الخدمػػٌ الؿذػػكريٌ كيرزػػد لػػى تقػػدير منذ ػ ب ألداء الخدمػػٌ الؿذػػكريٌ Military
) Withdrawal (MWلً ذجلى الدراذً كِ ت ذب هػذق المتػرة ؽػمف مػدة زػّ يٌ
المقررات.
-17

يرزد تقدير الطالػب لػً الذػجؿ الدراذػً ) In Progress (IPأ نػاء تقدمػى لػً

ب ث رذالٌ الماجذتير أك الدكتكراقَ كترزد لى نتيجٌ مناقرػٌ الرذػالٌ بتقػدير مرؽػً
) Satisfactory (Sأك فير مرؽً ) Unsatisfactory (Uكِ تدخؿ لً ذاب متكذط
نقاط التقدير التراكمٍ للدرجات .CGPA

لٌاعذ تمْْى انًمـــزر:
 -1يخزص سع ٪مف الدرجٌ لّمت اف النواًُ كيخزػص بػاقً الدرجػٌ (سط )٪لّختبػارات
الدكريٌ كالتقييـ المذتمر.
 -2يككف نظاـ ا تذاب النقاط لكؿ ذاؾٌ دراذيٌ مؿتمدة كما يلً:
)Marks(%
انذسخبد():
رشصذ ْزِ انزمذٚشاد نهطهجخ انز ٍٚاظٓشٔا أداء ػبنٛب ً

from 90 to100

A

4.000

85 to>90

A-

3.666

80 to>85

+

B

3.333

75 to>80

B

3.000

70 to>75

B-

2.666

65 to>70

C+

2.333

60 to>65

C

2.000

55 to>60

-

C

1.666

50 to>55

D+

1.333

Very high graduate caliber
رشصدددذ ْدددزِ انزمدددذٚشاد نهطهجدددخ اندددز ٍٚأظٓدددشٔا أداء
يشضٛب ً
Saisfactory Performance

رشصذ ْدزِ انزمدذٚشاد نهطهجدخ اندز ٍٚاظٓدشٔا أداء ألدم
يٍ انًزٕلغ يُٓى
The Performance is less than expected
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Points
Grade
انُمبط
انًؼذل/انزمذٚش

ٚشصذ ْزا انزمذٚش نهطهجخ انز ٍٚاظٓشٔا أداء غٛش
يشض

40 to>50

D

1.000

Unsatisfactory Performance
 Failيرصد للطالب راسب

>40

F

0.000

W

---

FW

-----

I

---

MW

---

L

---

ٚشصذ نهطبنت انًغددم نغدبػبد انشعدبنخ انؼهًٛدخ ٔندى
ركزًم ثؼذ In Progress

IP

---

ٚشصددذ نهطبنددت ػُددذ يُبلسددخ انشعددبنخ انؼهًٛددخ ثُدددبذ
Satisfactory

S

---

ٚشصدددذ نهطبندددت ػُدددذ سعدددٕثّ فددد ٙيُبلسدددخ انشعدددبنخ
Unsatisfactory
انؼهًٛخ

U

---

 Withdrawalيرصد للطالب المنسحب من مقرر
يرصد للطالب المنسحب إجباريا ً من المقــرر
Forced

Withdrawal

يرصددددددددد للطالددددددددب الددددددددذ لددددددددم يكمددددددددل متطلبددددددددات المقددددددددرر
Incomplete
يرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية
Military Withdrawal
يرصددددددددددددددددددددددد للطالددددددددددددددددددددددب المسددددددددددددددددددددددجل مسددددددددددددددددددددددتمع
Listener

انًزشذ األكبدًِّ:
ي ػدد مجلػس القذػـ لكػؿ طالػب مررػدا أكاديميػا مػف أؾؽػاء هيُػٌ التػدريس بالقذػـ مػف نمػس
التخزص كلما أمكفَ كذلؾ لتقديـ النزح كاكرراد خّؿ لترة دراذػتى كلمذػاؾدتى لػً اختيػار
المقػػررات الدراذػػيٌ األذاذػػيٌ ك اكختياريػػٌ الّزمػػٌ لمجػػاؿ تخززػػى .كيكػػكف رأم المررػػد
األكاديمً اذتراريا كليس إلزاميا للطالب كذلؾ تػٍ نوايػٌ دراذػٌ الطالػب للمقػررات .كيجػكز
للطالب ريػٌ اختيػار المرػرؼ األكػاديمٍ كلمػا كػاف ذلػؾ ممكنػ نا .كيذػتبدؿ المررػد األكػاديمً
بالمررؼ الؿلمً ؾند تذجيؿ رذالٌ الطالب لدرجتً الماجذتير كالدكتكراق.

تحٌّم انظبعبد انًعتًذح:
 -1بؿد مكالقٌ مجلس المؿود كبناء ن
نً ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ يذمح للطالػب بت كيػؿ ؾػدد مػف
الذاؾات المؿتمدة ذبؽ لى أف درذوا لً كليٌ  /مؿود أك جامؿٌ أخرل ؾلٍ أف تككف مف بيف
متطلبات ال زكؿ ؾلٍ الدرجٌ كاف يككف قد نجح ليوا بتقدير ِ يقؿ ؾػف(  ( Cأك مػا يؿادلػى
بررط :
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( أ ) أِ يزيد مجمكع الذاؾات الم كلٌ ؾف سض ٪مف مجمكع الذاؾات الدراذيٌ الّزمٌ
لل زكؿ ؾلٍ الدرجٌ.
(ب) أِ تككف قد ا تذبت لى ك زؿ بمكجب دراذتوا ؾلٍ روادة أك درجٌ ؾلميٌ أخرلَ
(ج) ِ تدخؿ تلؾ الذاؾات المؿتمدة الم كلٌ مػف جامؿػٌ أخػرل لػً ذػاب متكذػط نقػاط
التقدير التراكمً للدرجات .CGPA
ص ػ يذمح للطالب المذجؿ لً أ د برامج الدراذات الؿليا بجامؿٌ اكذكندريٌ أف ي كؿ أم
ؾدد مف الذاؾات المؿتمدة التً نجح ليوا بتقدير )  )Cؾلٍ األقؿ أك مػا يؿادلػى ذػبؽ كأف
درذوا لً جامؿٌ اكذكندريٌ لً برنامج التؿليـ المذتمر أك برنامج لػـ يذػتكمؿ إلػٍ أم
مف برامج الدراذات الؿليا التً يرفػب لػً اِلت ػاؽ بوػا إذا كانػت هػذق المقػررات مػف
متطلبات البرنػامج كتػدخؿ هػذق الذػاؾات لػً ذػاب متكذػط نقػاط التقػدير التراكمػً
للدرجات .CGPA
بررط إِ يككف قد مر أك ر مف خمس ذنكات مف تاريد اجتيازق المقرر ك تٍ زػكلى
ؾلً روادة الدبلكـ أك درجٌ الماجذتير كذبـ ذنكات تٍ زكلى ؾلٍ درجٌ دكتػكراق
الملذمٌ.

لٌاعذ انحصٌل عهَ دثهٌو انذراطبد انعهْب
شزًط انتظجْم:
 يرترط ما يلً لً تذجيؿ الطالب لنيؿ أم مف دبلكمات الدراذات الؿليا
 -1أف يكػػكف از ػّن ؾلػػٍ درجػػٌ البكػػالكريكس /الليذػػانس مػػف إ ػػدل الجامؿػػات /المؿاهػػد
المؿترؼ بوا مف المجلس األؾلٍ للجامؿات.
 -2يجكز لمجلس المؿود بناء ن
نً ؾلٍ تكزيٌ مجلس القذـ قبػكؿ تذػجيؿ الطالػب ال ازػؿ ؾلػٍ
درجٌ البكالكريكس /الليذانس لً فير التخززات المنزكص ؾليوػا لػٍ المػادة (ظ) بنػد
(ش) بؿد اجتيازق ؾدد نا مف المقررات الدراذيٌ التكميليٌ التً ي ددها مجلس القذـ المختص.
ب يث ِ يتجاكزؾدد المقررات التكميليٌ ؾف أربؿٌ مقررات برػرط أِ تكػكف متطلبػ نا ذػابؽ
للمقررات األذاذيٌ .كلً الػٌ زيادتوػا ؾػف أربؿػٌ مقػررات يقؽػً الطالػب ذػنٌ تأهيليػٌ
للنجاح لً هذق المقررات كررط لتذجيؿ مقررات الدبلكـ كيجب إِ يقؿ المتكذط التراكمً
لتلؾ المقررات ؾف ( َ (Cكِ ت ذب لى هذق المقررات ؽمف ذاؾات البرنامج.
كيرزد التقدير كالمؿدؿ التراكمً للدرجات لً روادة الدبلكـ.
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انظبعبد انذراطْخ نهجزنبيج
 -1الدبلكـ المونٍ
لل زكؿ ؾلٍ الدبلكـ المونً يدرس الطالب شص ذاؾٌ مؿتمدة بيانوا كالتالٍ :
ظشذاؾٌ مؿتمدة مقررات دراذيٌ باِؽالٌ الٍ ؾدد ع ذاؾات مؿتمدة للمرركع الب ٍ
ص  -الدبلكـ التخززٍ
لل زكؿ ؾلٍ الدبلكـ التخززً يدرس الطالب طص ذاؾٌ مؿتمدة بيانوا كالتالٍ:
ػش ذاؾٌ مؿتمدة مقررات دراذيٌ باِؽالٌ الٍ ع ذاؾات للمرركع الب ٍ

لٌاعذ انحصٌل عهَ درجخ انًبجظتْز
شــــزًط انتظـــجْم:
 يرترط ما يلً لً تذجيؿ الطالب لدرجٌ الماجذتير
 -1أف يككف از ن
ّ ؾلٍ درجٌ البكالكريكس /الليذانس لً التخززات التٍ ي ددها مجلػس
القذـ بتقدير ؾاـ جيد ؾلٍ األقؿ أك ) (C+أك ما يؿػادؿ هػذا التقػدير مػف إ ػدل الجامؿػات/
المؿاهد المؿترؼ بوا مف المجلس األؾلٍ للجامؿات.
 -2يجكز لمجلس المؿود بنا نء ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ المختص قبكؿ تذجيؿ الطالب ال ازؿ
ؾلٍ درجٌ البكالكريكس  /الليذانس لً فير التخززات التٍ ي ددها مجلس القذـ .كذلػؾ
بإجتيازق ؾدد نا مف المقررات الدراذيٌ التكميليٌ كالتً يراها القذـ ؽركريٌ خّؿ المزػليف
الدراذييف مف أكؿ تذجيلى لػٍ البرنػامجَ ب يػث ِ يتجػاكز ؾػدد المقػررات التكميليػٌ ؾػف
أربؿٌ مقررات كبررط أِ تككف متطلب نا ذابؽ للمقررات األذاذيٌ كلػً الػٌ زيادتوػا ؾػف
أربؿٌ مقػررات يقؽػً الطالػب ذػنٌ تأهيليػٌ للنجػاح لػً هػذق المقػررات كرػرط لتذػجيؿ
مقررات الماجذتير كِ ت ذب لى هذق المقررات ؽمف ذاؾات البرنامج.
 -3ؾلً الطالب ال ازؿ ؾلٍ تقدير مقبكؿ لً البكالكريكس /الليذانس كيرفب لػً التذػجيؿ
لدرجٌ الماجذتير طبق نا لُّ ٌ المؿود إما ال زكؿ ؾلٍ دبلكـ تخززػً بتقػدير( (C+ؾلػٍ
األقؿ أك اجتياز مقررات تكميليٌ ي ػددها المؿوػد بتقػدير ِ يقػؿ ؾػف  .C+كيطبػؽ لػً كػـ
المقررات التكميليٌ كـ المادة صش أك طش البند ص مف هذق الُّ ٌ.
 -4يتقدـ الطالب بطلب لتذجيؿ مكؽكع الرذالٌ بؿد إجتيازق المقررات الدراذيٌ بنجاح بتقػدير
 ِ CGPAيقؿ ؾف ( (C+كإِ كجب ؾلً الطالػب التذػجيؿ لػً مقػررات إؽػاليٌ أك إؾػادة
بؿض المقررات لت ذيف متكذط تقدير الدرجات كيجكز الذماح للطالب بالتذجيؿ لمكؽكع
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الرذالٌ بؿد اجتيازق لؿدد ػش ذاؾٌ مؿتمدة مف المقررات الدراذيٌ بنجاح كبتقػدير CGPA
ِ يقؿ ؾف (.(C+
 -5يؿرض الطالػب خطػٌ الب ػث لػً ذػيمينار للقذػـ قبػؿ التقػدـ بتذػجيؿ مكؽػكع الرذػالٌ
لؿرؽى ؾلٍ مجلس القذـ.
 -6ال زكؿ ؾلٍ الرخزٌ الدكليٌ لقيادة ال اذب اآللً  ICDLك ت ديد مذتكم اللقٌ األجنبيٌَ
ررطيف لنيؿ درجٌ الماجذتير ك ذلؾ قبؿ مناقرٌ الرذالٌ ككلق نا للقرارات المنظمٌ الزادرة
مف مجلس الجامؿٌ.
 -7بؿد نجاح الطالب لػً جميػـ المقػررات الخازػٌ بالدرجػٌ بمتكذػط نقػاط التقػديرالتراكمً
للػػدرجات  ِ CGPAيقػػؿ ؾػػف ( (C+كاِنتوػػاء مػػف مكؽػػكع الرذػػالٌ يػػتـ ؾػػرض تقريػػر
زّ يٌ الرذالٌ ؾلٍ مجلس القذـ.
 -8تمنح درجٌ الماجذتير للطػّب الػذيف يجتػازكف متطلبػات الدرجػٌ كبؿػد مناقرػٌ رذػالتوـ
الؿلميٌ كِ يرزد التقدير أك المؿدؿ التراكمً للدرجات لً روادة الماجذتير.
انظبعبد انذراطْخ نهجزنبيج
لكً ي زؿ الطالب ؾلٍ درجٌ الماجذتير يجب أف يدرس صض ذاؾٌ مؿتمدة بيانوا كالتالٍ :
طص ذاؾٌ مؿتمدة مقررات دراذيٌ باكؽالٌ إلٍ ػ ذاؾات مؿتمدة للرذالٌ .

ىْئخ اإلشزاف
ش .يقر مجلس المؿود تركيؿ لجنٌ اكرراؼ ؾلٍ الطالػب المذػجؿ لدرجػٌ الماجذػتير بنػا نء
ؾلػػٍ اقتػػراح مجلػػس القذػػـ ككلػػؽ خطػػٌ القذػػـ الب يػػٌ مػػف بػػيف األذػػاتذة أك األذػػاتذة
المذاؾديف .كيجكز للمدرذيف اِرتراؾ لً اكرراؼ ب يث ِ يزيد ؾدد المررليف ؾػف
أربؿٌ أؾؽاء ؾلٍ أف يككف المررؼ الرُيذً مف جامؿٌ اكذكندريٌ.
ص .لً الٌ قياـ الطالب باجراء جزء مف ب ى خارج الجامؿٌ يجكز بمكالقٌ مجلس المؿوػد
أف يرترؾ لً اكرراؼ ا د المتخززيف

ملٌ درجػػٌ الػدكتكراق أك مػف ذكم الخبػرة

لً مجاؿ التخزص مف الجوٌ التً يجرل ليوا الب ث.
ض .لً اؿ ذمر أ د المررليف كلـ يمض ؾلٍ إررالى ؾاـ للمجلس المؿود أف يرلػـ اذػمى
مف لجنٌ اكرراؼ بنا نء ؾلػٍ اقتػراح مجلػس القذػـَ كلػً هػذق ال الػٌ يكزػً المجلػس
بتكجيى الركر إليى لً إهداء الرذالٌ.
ط .كلً اؿ ذمرأ د أؾؽاء هيٌُ اِرراؼ ؾلٍ الرذالٌ بؿػد مؽػٍ ؾػاـ ؾلػٍ التذػجيؿ
يقدـ ذيادتى تقرير نا ؾلمي نا ؾف مػدل تقػدـ الطالػب لػً رذػالتى خػّؿ مػدة ارػرالى ؾلػٍ
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الرذالٌ مكقؿ نا ؾليى مف باقً المررليف مـ اِ تماظ ب قى لً نرر نتػاُج الرذػالٌ .كلػٍ
تقرير الزّ يٌ يكتمٍ بتقرير المررؼ أك المررليف بالداخؿ.
ظ .ي رر المررلكف ؾلٍ الرذالٌ تقرير نا دكري نا ؾف مدل تقدـ الطالػب كػؿ ذػتٌ أرػور مػف
تاريد تذجيؿ خطٌ الب ث كيتـ التكقيـ ؾليى مف قبؿ لجنٌ اكرراؼ مجتمؿٌَ كلػً الػٌ
اختّؼ آراء أؾؽاء لجنٌ اكرراؼ يقكـ القذـ الؿلمػً بدراذػٌ ال الػٌ كاتخػاذ القػرار
المناذب .تؿتمػد التقػارير مػف مجلػس القذػـ ك لجنػٌ الدراذػات الؿليػا بالمؿوػد كمجلػس
المؿوػد ك يػتـ إخطػػار الطالػب ؾػف طػػػريؽ إدارة الدراذػات الؿليػا بالمؿوػػد بػرأم لجنػػٌ
اكرراؼ ؾف مػدل تقدمػى لػً الرذػالٌ (اذػتمرار التذػجيؿ أك إنػذار الطالػب أك إلقػاء
تذجيؿ الرذالٌ).
مرض ك ذلؾ بؿد
ع .يلقٍ تذجيؿ الطالب إذا رر لى ّ ٌ تقارير دكريٌ تميد بأف أداءق فير
ٍ
تكجيى ّث انذارات لى.

نجنخ انحكـــــى
تتقدـ لجنٌ اكرراؼ ؾلٍ الرذالٌ بؿد اِنتواء مف إؾدادها إلٍ مجلس القذـ المختص تمويد نا
للؿرض ؾلٍ مجلس المؿود باآلتً:
 -1تقرير ؾف زّ يٌ الرذالٌ للمناقرٌ مكؽ نا بى مػا قػاـ بػى البا ػثَ ك يقػكـ بػالتكقيـ ؾليػى
جميـ المررليف .كما تقدـ لجنٌ اكرراؼ اقترا نا بتركيؿ لجنٌ ال كـ ؾلٍ الرذالٌ كلً الٌ
ذمر أ د المررليف يرذؿ المررؼ المذالر خطاب نا أك لاكذػ نا خػّؿ أذػبكؾيف يميػد مكالقتػى
ؾلٍ ما جاء لً تقرير الزّ يٌ .ك إذا لـ يزؿ الرد يطلب منى مرة أخرل إرذاؿ التقريرَ ك
لً الٌ ؾدـ كركد مكالقتى خّؿ أذبكؾيف ؾلػٍ تقػديـ تقريػر الزػّ يٌ يؿتبػر ذلػؾ بم ابػٌ
المكالقٌ.
 -2يركؿ مجلس المؿود بنا نء ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ المختص لجنى ال كػـ ؾلػٍ الرذػالٌ مػف
ّ ٌ أؾؽاء أ دهما المررؼ ؾلٍ الرذالٌ كالؿؽكاف اآلخراف مف بيف األذاتذة كاألذاتذة
المذاؾديف بالجامؿات ك يككف رُيس اللجنٌ أقدـ األذاتذة كلً الػٌ تؿػدد المرػرليف يجػكز
أف يرترككا لػً اللجنػٌ ؾلػٍ أف يكػكف لوػـ زػكت كا ػد .ك يجػكز أف يكػكف الؿؽػكاف أك
أ ػػدهما مػػف األذػػاتذة المتمػػرفيف أك فيػػر المتمػػرفيف أك ممػػف لػػً مذػػتكاهـ الؿلمػػً مػػف
المتخززيف ك يتـ اؾتماد تركيؿ لجنٌ ال كـ مف الذيد اِذتاذ الدكتكر ناُب رُيس الجامؿٌ
للدراذات الؿليا كالب كث.
 -3يجكز أف تتـ المناقرٌ ب ؽكر أ د مم لً لجنٌ اكرػراؼ لػً لجنػٌ ال كػـ لػً الػٌ تؿػذر
ؽكر المررليف اآلخريف.
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 -4إذا لـ تناقش الرذالٌ خّؿ ّ ٌ أرور مف تاريد اؾتماد الجامؿٌ لترػكيؿ لجنػٌ ال كػـ يؿػاد
اؾتماد اللجنٌ بنمس األؾؽاء مرة أخرل كلً الٌ ؾدـ انؿقاد اللجنٌ يتـ تقيير تركيؿ اللجنٌ
بلجنٌ أخرل.
 -5للجنٌ ال كـ أف تكزٍ بإؾادة الرذالٌ إلٍ البا ث ِذتكماؿ ما تراق مف نقص ؾلٍ أف تتقدـ
بتقرير جماؾً للقذـ المختص تكزٍ ليى بمنح الطالػب مولػٌ ِذػتكماؿ مّ ظاتوػا خػّؿ
ذتٌ أرور ؾلٍ األك ر مف تاريد المناقرٌ ؾلٍ أف تكالؽ لجنػٌ ال كػـ أك مػف تمكؽػى ؾلػٍ
إجازة الرسالة من عدمه.

انمٌاعذ انعبيخ نهحصٌل عهَ درجخ دكتٌراه انفهظفخ
شزًط انتظجْم:
 يرترط التالً لً تذجيؿ الطالب لدرجٌ الدكتكراق
 -1أف يكػػكف از ػّن ؾل ػٍ درجػػٌ الماجذػػتير لػػٍ نمػػس مجػػاؿ التخزػػص أك مػػا يؿػػادؿ هػػذق
التخززات مف أ دل الجامؿات أك المؿاهد المؿترؼ بوا مف المجلس األؾلٍ للجامؿات.
 -2يجكز لمجلس المؿود بناء ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ المختص قبكؿ تذجيؿ الطالب ال ازػؿ
ؾلٍ درجػٌ الماجذػتير لػً فيػر لػرع التخزػص .كلػٍ الػٌ ت ديػد ؾػدد مػف المقػررات
الدراذيٌ التكميليٌ كالتً يراها القذػـ ؽػركريٌ لإنػٌ يجػب ؾلػٍ الطالػب إجتيازهػا بنجػاح
ب يث ِ يتجاكز ؾدد المقررات التكميليٌ ؾف أربؿٌ مقررات بررط أِ تككف متطلػب ذػابؽ
للمقررات األذاذػيٌ كلػً الػٌ زيادتوػا ؾػف أربػـ مقػررات يقؽػً الطالػب ذػنٌ تأهيليػٌ
كجتيازهػػا كرػػرط للقيػػد لػػً الدراذػػٌ التمويديػػٌ أك التذػػجيؿ للرذػػالٌ كِ ت ذػػب لػػى هػػذق
المقررات ؽمف ذاؾات البرنامج.
 -3يؿقد للطالب امت اف رامؿ  Comprehensive Examرػمكي نا امػاـ لجنػٌ مككنػٌ مػف ّ ػٌ
اؾؽاء لً مجاؿ التخزص بؿد أف يتقدـ بالخطٌ الب يػٌ لرذػالتى كبؿػد اجتيػاز المقػررات
الدراذيٌ بنجاح بمتكذط نقاط التقدير التراكمػٍ للػدرجات  ِ CGPAيقػؿ ؾػف ( َ(C+ك إِ
كجب ؾلً الطالب التذجيؿ لً مقررات إؽاليٌ أك إؾادة بؿض المقررات لت ذيف متكذػط
تقدير الدرجات.
يودؼ اِمت اف الرامؿ إلٍ قياس قػدرة الطالػب ؾمقػ نا كرػمكِنَ لػً اذػتيؿاب مكؽػكؾات
التخز ػص الرُيذػػً كالتخززػػات المرؾيػػٌ المذػػاندة كيوػػدؼ إلػػٍ قيػػاس قػػدرة الطالػػب
المنوجيٌ ؾلٍ التأمؿ كالت ليؿ كاِذتنتاج كاقتػراح ال لػكؿ المناذػبٌ لمػا يؿػرض ؾليػى مػف
أذُلٌ.
ط -كتطبؽ آليٌ أداء اِمت اف الرامؿ لدرجٌ الدكتكراق طػبق نا لما كرد بقرار مجلس الجامؿٌ رقـ
صش لذنٌ ؼسسص
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ظ .-يؿرض الطالػب خطػٌ الب ػث لػً ذػيمينار للقذػـ قبػؿ التقػدـ بتذػجيؿ مكؽػكع الرذػالٌ
كؾرؽى ؾلٍ مجلس القذـ.
 -6ال زكؿ ؾلٍ الرخزٌ الدكليٌ لقيادة ال اذب اِلٍ  ICDLكت ديد مذػتكل اللقػٌ األجنبيػٌ
كررط لنيؿ درجٌ الدكتكراق كلق نا لقرارات المنظمػٌ الزػادرة مػف مجلػس الجامؿػٌ مػؿ لػـ
يجتازها الطالب بنجاح أ ناء الدراذٌ الذابقٌ.
 -7بؿد نجاح الطالب لً جميػـ المقػررات الخازػٌ بالدرجػٌ بمتكذػط نقػاط التقػدير التراكمػً
للدرجات  ِ CGPAيقؿ ؾف ( (C+كإجتياز اِمت اف الرامؿ ((Comprehensive Exam
كاِنتواء مف مكؽكع الرذالٌ.
تمنح درجٌ دكتكراق الملذمٌ للطالب الذم يذتكمؿ جميـ متطلبػات الدرجػٌ كيجتػاز مناقرػٌ
رذالتى الؿلميٌ كذلؾ بنا نء ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ كمكالقٌ مجلس المؿوػد كِ يرزػد التقريػر
أك المؿدؿ التراكمً للدرجات لً روادة الدكتكراق.

انظبعبد انذراطْخ نجزنبيج انذكتٌراح
لكً ي زؿ الطالب ؾلٍ درجٌ الدكتكراق يجب أف يدرس صط ذاؾٌ مؿتمدة بيانوا كالتالٍ:
 ػشذاؾٌ مؿتمدة مقررات دراذيٌ .
 طص ذاؾٌ للرذالٌ.

ىْئـــخ اإلشــــزاف
 -1يقر مجلس المؿود تركيؿ لجنٌ اكرراؼ ؾلٍ الطالب المذجؿ لدرجػٌ الػدكتكراق بنػا نء ؾلػٍ
اقتراح مجلس القذـ ككلؽ خطػٌ القذػـ الب يػٌ مػف بػيف األذػاتذة أك األذػاتذة المذػاؾديف
كيجكز للمدرذيف اِرتراؾ لً اكرراؼ ب يث ِ يزيد ؾدد المررليف ؾػف أربؿػٌ أؾؽػاء
ؾلٍ أف يككف المررؼ الرُيذٍ مف جامؿٌ اِذكندريٌ.
 -2لً الٌ قياـ الطالب بب ػث خػارج الجامؿػٌ يجػكز بمكالقػٌ مجلػس المؿوػد أف يرػترؾ لػً
اكرػػراؼ ا ػػد المتخززػػيف مػػف ملػػٌ درجػػٌ الػػدكتكراق اك مػػف ذكل الخبػػرة لػػً مجػػاؿ
التخزص مف الجوٌ التً يجرل ليوا الب ث .كلً جميـ األ كاؿ ِ تزيد لجنٌ اكرراؼ ؾف
أربؿٌ أؾؽاء ك ؾلٍ أف يككف المررؼ الرُيذٍ مف جامؿٌ اكذكندريٌ.
 -3لً اؿ ذمر أ د المررليف كلـ يمض ؾلٍ إررالى ؾاـ للمجلس المؿود أف يرلـ اذػمى مػف
لجنٌ اكرراؼ بناء ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ .كيكزً المجلس بتكجيى الركر إليى لً إهداء
الرذالٌ.
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 -4لً اؿ ذمر المررؼ ؾلٍ الرذالٌ بؿد مؽٍ ؾاـ ؾلٍ التذجيؿ يقدـ ذيادتى تقرير نا ؾلميػ نا
ؾف مدل تقدـ الطالب لً الب ػث خػّؿ مػدة ارػرالى ؾلػٍ الرذػالٌ مكقؿػ نا ؾليػى مػف بػاقً
المررليف مـ اِ تماظ ب قى لً نرر نتاُج الرذػالٌ .كلػً تقريػر الزػّ يٌ يكتمػً بتقريػر
المررؼ أك المررليف بالداخؿ.
 -5ي رر المررلكف ؾلٍ الرذالٌ تقرير نا دكري نا ؾف مدل تقدـ الطالب كؿ ذتٌ أرور مف تػاريد
تذجيؿ خطٌ الب ث .كيتـ التكقيـ ؾليى مف قبؿ لجنٌ اكرراؼ مجتمؿٌَ كلػً الػٌ اخػتّؼ
آراء أؾؽاء لجنٌ اكرػراؼ يقػكـ القذػـ الؿلمػً بدراذػٌ ال الػٌ كاتخػاذ القػرار المناذػب
كتؿتمد التقارير مف مجلس القذـ كلجنٌ الدراذات الؿليا بالمؿوػد كيػتـ إخطػار الطالػب ؾػف
طػريؽ إدارة الدراذات الؿليا بالمؿود برأم لجنٌ اكرراؼ ؾف مدل تقدمى لػً الرذػالٌَ أك
اِذتمرار لً التذجيؿ أك إنذار الطالب أك إلقاء تذجيؿ الرذالٌ.
يلقٍ تذجيؿ الطالب إذا رر لى ّ ٌ تقارير دكريٌ تميد بأف أداءق فير مرض كذلؾ بؿػد تكجيػى
ّث انذارات لى.

نجنخ انحكى
تتقدـ لجنٌ اكرراؼ ؾلٍ الرذالٌ بؿد اِنتواء مف إؾدادها إلٍ مجلس القذـ المختص تمويد نا
للؿرض ؾلٍ مجلس المؿود باآلتً:
 -1تقريرؾف زّ يٌ الرذالٌ للمناقرٌ مكؽح بى مذتكاها الؿلمً كالب ً كاكؽالات الؿلميٌ
التً قاـ بوا البا ث ك يقكـ بالتكقيـ ؾليى جميـ المررليف .كما تقدـ لجنػٌ اكرػراؼ اقترا ػ نا
بتركيؿ لجنٌ ال كـ ؾلٍ الرذالٌ.
 -2يركؿ مجلس المؿود بنا نء ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ المختص لجنى ال كػـ ؾلػٍ الرذػالٌ مػف
ّ ػػٌ أؾؽػػاء أ ػػدهما المرػػرؼ ؾلػػٍ الرذػػالٌ كالؿؽػػكاف اآلخػػراف مػػف بػػيف األذػػاتذة
بالجامؿات ك يككف رُيس اللجنٌ أقدـ األذاتذة كلً الٌ تؿدد المررليف يجػكز أف يرػترككا
لػً اللجنػٌ ؾلػٍ أف يكػكف لوػـ زػكت كا ػد .ك يجػكز أف يكػكف الؿؽػكاف أك أ ػدهما مػف
األذاتذة الذابقيف أك ممف لػً مذػتكاهـ الؿلمػً مػف المتخززػيف ك ذلػؾ برػرط أف يكػكف
أ دهما ؾلٍ األقؿ مف خارج الجامؿػٌ .ك يػتـ اؾتمػاد ترػكيؿ لجنػٌ ال كػـ مػف ناُػب رُػيس
الجامؿٌ للدراذات الؿليا كالب كث.
 -3يجكز أف تتـ المناقرٌ ب ؽكر أ د مم لً لجنٌ اكرراؼ لً الٌ تؿذر ؽكر المررليف
اآلخريف.
 -4إذا لـ تناقش الرذػالٌ خػّؿ ّ ػٌ أرػور مػف تػاريد اؾتمػاد األذػتاذ الػدكتكر ناُػب رُػيس
الجامؿٌ لرُكف الدراذات الؿليا كالب كث لترػكيؿ لجنػٌ ال كػـ يؿػاد اؾتمػاد ترػكيؿ اللجنػٌ
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بنمس األؾؽاء مرة أخرل كلً الٌ ارتراؾ ممت ف أجنبً يجكز أف تمتػد هػذق المتػرة إلػٍ
أربؿٌ أرور كلً الى ؾدـ انؿقاد اللجنٌ يتـ تقيير تركيؿ اللجنٌ بلجنٌ أخرل.
 -5للجنٌ ال كـ أف تكزٍ بإؾادة الرذالٌ إلٍ البا ث ِذتكماؿ ما تراق مف نقص ؾلٍ أف تتقدـ
بتقرير جماؾً للقذـ المختص تكزٍ ليى بمنح الطالػب مولػٌ ِذػتكماؿ مّ ظاتوػا خػّؿ
ذتٌ أرور ؾلٍ األك ر مف تاريد المناقرٌ ؾلٍ أف تكالؽ لجنػٌ ال كػـ أك مػف تمكؽػى ؾلػٍ
إجازة الرذالٌ مف ؾدمى.

انجزايج انًشتزكخ يع جبيعبد أخزٍ
يجكزمنح روادات أك درجات ؾلميٌ مرتركٌ مـ جامؿات أخػرل بنظػاـ البػرامج ال ناُيػٌ Dual
 Degreeأك بنظػػاـ الدرجػػٌ المرػػتركٌ  Joint Degreeكلقػػ نا للؽػػكابط التػػً ي ػػددها مجلػػس
الجامؿٌ.

انتعهْى انًظتًز
 -1ي ؽ للطالب أف يذجؿ لً مقررات دراذيٌ مف برامج الدراذػات الؿليػا مػف خػّؿ برنػامج
التؿليـ المذتمر كذلؾ بؿػد مكالقػٌ مجلذػً القذػـ كالمؿوػدَ كتبلػك الجامؿػٌ بأذػماء الطلبػٌ
المقبكليف لً برنامج التؿليـ المذتمر تٍ األذبكع ال الث مف بدء الدراذٌ ك د أقزً.
 -2لً الى اجتياز الطالب المقرر كمتطلباتى بنجاح يمنح إلادة بذلؾ.
يجكز للطالب أف يقكـ بت كيؿ هذق المقػررات إلػٍ أ ػد بػرامج الدراذػات الؿليػا إذا مػا اذػتكلً
رركط القبكؿ التٍ ي ددها مجلس القذـ بالبرنػامج ؾلػً أِ يمػر أك ػر مػف خمػس ذػنكات ؾلػً
دراذتوا بالنذبٌ لبرامج الدبلكـ كالماجذتير كذبـ ذنكات لبرامج الدكتكراق.

انجزايج انتجبدنْخ
 -1يجكز لمجلس المؿود بنػا نء ؾلػٍ اقتػراح مجلػس القذػـ المخػتص كاؾتمػاد الجامؿػٌ الذػماح
لطػػّب الدراذػػات الؿليػػا بدراذػػٌ بؿػػض مقػػررات الدراذػػات الؿليػػا بالجامؿػػات األجنبيػػٌ
المرتبطٌ مـ جامؿٌ اكذكندريٌ باتماقيات تماهـ ناُيٌ .كيتـ ا تذاب هػذق المقػررات ؽػمف
متطلبات منح الدرجٌ .كيذمح للطالب أف ي كؿ أم ؾدد مف هذق المقػررات التػً نجػح ليوػا
بتقدير  Cؾلػٍ األقػؿ أك مػا يؿادلػى إلػٍ أم مػف بػرامج الدراذػات الؿليػا التػً يرفػب لػً
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اِلت اؽ بوا إذا كانت هذق المقررات مف متطلبات البرنامج كتدخؿ ذػاؾات هػذق المقػررات
لً ذاب متكذط نقاط التقديرالتراكمً للدرجات  CGPAبررط ؾدـ مركر أك ر مف خمس
ذنكات ؾلٍ دراذتوا بالنذبٌ لبرامج الدبلكـ كالماجذتير كذبـ ذنكات لبرامج الدكتكراق.
 -2يجكز لمجلس المؿود بنػا نء ؾلػٍ اقتػراح مجلػس القذػـ المخػتص الذػماح للطػّب األجانػب
المقيديف بجامؿات أجنبيٌ بدراذٌ بؿض مقررات الدراذات الؿليا بالمؿود كلً الػٌ اجتيػاز
الطالب المقرر كمتطلباتى بنجاح يمنح إلادة بذلؾ.
 -3يجكز لمجلس المؿود بنا نء ؾلٍ اقتراح مجلس القذـ المختص الذماح لألذاتذة مػف جامؿػات
أجنبيٌ متميزة بتدريس بؿض مقررات الدراذات الؿليا بالمؿود.

انتعهْى عن ثعذ
يجكز لمجلس المؿود بنا نء ؾلٍ اقتراح القذػـ المخػتص الذػماح للطػّب المزػرييف كاألجانػب
باِلت ػػاؽ ببػػرامج الدراذ ػات الؿليػػا المرػػتركٌ مػػـ الجامؿػػات األجنبيػػٌ المرتبطػػٌ مػػـ جامؿػػٌ
اكذكندريٌ باتماقيات قاليٌ ؾف طػريؽ التؿليـ ؾػف بؿػد أك التؿلػيـ اكلكتركنػً .يجػكز لمجلػس
المؿود بؿد أخذ رأل مجالس األقذاـ المختزى ؾلٍ ت كيػؿ أل مقػرر دراذػٍ ( أك جػزء منػى )
بالُّ ى إلٍ نظاـ التؿلـ اِلكتركنٍ بنمس الم تكيات كنمس تكزيـ الدرجات.
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انًئىالد ًانتخصصبد انًطهٌثخ نالنتحبق نهذثهٌيبد
ًدرجبد انًبجظتْز ًدكتٌراه انفهظفخ ثبنًعيذ
األلظبو

انًئىم انًطهٌة نالنتحبق ثبنذثهٌيبد ًدرجبد
انًبجظتْز ًدكتٌراه انفهظفخ

انذراطبد انجْئْخ

خريجٍ كليات الطب -طب اِذناف -الزيدلٌ -الطب
البيطرل -الؿلكـ  -الزراؾٌ -الوندذٌ -المنكف الجميلٌ -
التجارة (اقتزاد)  -اآلداب (جقراليا)  -كأقذاـ البيٌُ المناظرة
مف كليات الجامؿات المؿتمدة مف المجلس األؾلٍ للجامؿات.

عهٌو انًٌاد

انتكنٌنٌجْب انحٌّْخ

تكنٌنٌجْب انًعهٌيبد

خريجٍ كليات طب األذناف  -الؿلكـ – الوندذٌ مف
الجامؿات المؿتمدة مف المجلس األؾلٍ للجامؿات.

خريجٍ كليات الطب -طب اِذناف -الزيدلٌ -الطب
البيطرل -الؿلكـ (أقذاـ الكيمياء ال يكيٌ-الميكركبيكلكجٍ-
النبات)  -الزراؾٌ (أقذاـ الكرا ٌ – كقايٌ النبات -الزناؾات
القذاُيٌ كاأللباف) -كليٌ التربيٌ (قذـ البيكلكجٍ) -الوندذٌ
(قذـ الوندذٌ الكيمياُيٌ) -أقذاـ التكنكلكجيا ال يكيٌ لٍ
كليات الجامؿات المؿتمدة مف المجلس األؾلٍ للجامؿات.

جميـ التخززات لٍ كليات الجامؿات المؿتمدة مف المجلس
األؾلٍ للجامؿات.
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لبئًخ انًمزراد نهذثهٌيبد ًدرجبد انًبجظتْز
ًدكتٌراه انفهظفخ فَ انذراطبد انجْئْخ
شػ يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انًينْخ
فَ األطتشعبر عن ثعذ ًلٌاعذ انًعهٌيبد انجغزافْخ
يختار الطالب ظش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:
ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ
ـ

اذـ المقرر

ككد المقرر

نظرل

ؾملٍ

مجمكع
الذاؾات

المتطلب
الذابؽ

المقررات األذاذيٌ
1

2001601

األذترؿار ؾف بؿد

2

سعشسسص
ص

تطبيقات األذترؿار ؾف بؿد كقكاؾد

3

سعشسسص
ض

ض

-

ض

2

2

ض

2001601

المؿلكمات الجقراليٌ
نظـ المؿلكمات الجقراليٌ كالتطبيقات

ص

ص

ض

البيُيٌ

المقررات اكختياريٌ
4

سعشسسص
ط

تطبيقات األذترؿار ؾف بؿد كنظـ
المؿلكمات الجقراليٌ لٍ البيٌُ

2

2

ض

5

سعشسسص
ظ

األنظمٌ البيُيٌ كالبيٌُ الميزياُيٌ

ض

-

ض

6

سعشسسص
ع

كمؿالجٌ الزكر المؽاُيٌ ت ليؿ

2

ص

ض

7

سعشسسص
غ

تقييـ المخاطر البيُيٌ

2

2

ض

8

سعشسسص
ػ

انظمٌ اِنذار المبكر ك ال د مف مخاطر
الككارث

ض

-

ض

باكؽالٌ إلٍ المرركع التطبيقٍ بككد ؼسعشسسص (ع) ذاؾات مؿتمدة
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2001603

ص

ػ

يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انًينْخ فَ االدارح انجْئْخ

يختار الطالب ظش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:
ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ
ككد المقرر

ـ

اذـ المقرر
نظرل

ؾملٍ

مجمكع
الذاؾات

المقررات األذاذيٌ
ش

عشعشسسص

نظـ اِدارة البيُيٌ

ض

-

ض

ص

غشعشسسص

أذاذيات اكدارة البيُيٌ

ض

-

ض

ض

ػشعشسسص

تقييـ األ ر البيٍُ للمرركؾات

ص

ص

ض

المقررات اكختياريٌ
ط

ؼشعشسسص

النظـ البيُيٌ

ض

-

ض

ظ

سصعشسسص

اللكاُح كالقكانيف كالذياذٌ البيُيٌ

ض

-

ض

ع

شصعشسسص

اكؾّـ كالكؾٍ البيٍُ

ض

-

ض

غ

صصعشسسص

التؿليـ البيٍُ

ض

-

ض

ػ

3صعشسسص

اقتزاديات بيُيٌ

2

2

ض

ؼ

24عشسسص

التقييـ اكقتزادل للمرركؾات البيُيٌ
(ش)

2

2

ض

25عشسسص

اقتزاديات كإدارة الطاقٌ

ض

-

ض

سش

باكؽالٌ إلٍ المرركع التطبيقٍ بككد ( 2001626ع) ذاؾات مؿتمدة
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المتطلب
الذابؽ

 4ـ يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انًينْخ فَ تزشْذ انطبلخ
يختار الطالب ظش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

ككد
المقرر

ـ

األذبكؾيٌ ؾدد الذاؾات
اذـ المقرر
نظرل

ؾملٍ

مجمكع
الذاؾات

المقررات األذاذيٌ
ش

مزادر الطاقٌ  -لاقد الطاقٌ كالؿزؿ
شضعشسسص
ال رارل

ض

-

ض

ص

صضعشسسص تكنكلكجيا ترريد الطاقٌ

ض

-

ض

ض

تكنكلكجيا اذتخداـ الطاقٌ كؾلـ
ضضعشسسص
اِ تراؽ

ض

-

ض

المقررات اكختياريٌ
ط

شصعشسسص اكؾّـ كالكؾٍ البيٍُ

ض

-

ض

ظ

ؼصعشسسص اِ زاء التطبيقٍ (ش)

ص

ص

ض

ع

طضعشسسص ب كث الؿمليات كتنميط الطاقٌ

ص

ص

ض

غ

ظضعشسسص اقتزاديات كإدارة الطاقٌ

ض

-

ض

ػ

عضعشسسص أجوزة قياس الطاقٌ

ص

ص

ض

باكؽالٌ إلٍ المرركع الب ٍ بككد غضعشسسص (ع) ذاؾات مؿتمدة
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المتطلب
الذابؽ

 5ـ يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انتخصصَ فَ انذراطبد انجْئْخ
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

األذبكؾيٌ ؾدد الذاؾات

ككد
المقرر

م

اذـ المقرر
نظرل

ؾملٍ

مجمكع
الذاؾات

المقررات األذاذيٌ
1

022062
4

تطبيقػػات اكذترػػؿار ؾػػف بؿػػد كنظػػـ
المؿلكمات الجقراليٌ لٍ البيٌُ

2

022060
6

نظـ اكدارة البيُيٌ

3

2001620

اللكاُح كالقكانيف كالذياذات البيُيٌ

0

0

3

3

-

3

3

-

3

المقررات اكختياريٌ
4

022060
9

النظـ البيُيٌ

ض

-

3

5

022060
0

اكؾّـ كالكؾٍ البيٍُ

ض

-

3

6

022060
0

التؿليـ البيٍُ

ض

-

3

7

022060
7

ب كث الؿمليات كتنميط البيٌُ (ش)

ص

0

3

8

022060
8

أذاذيات إدارة كاقتزاديات البيٌُ

ض

-

3

9

022060
9

اك زاء التطبيقٍ (ش)

ص

0

3

باكؽالٌ إلٍ المرركع الب ٍ التخززٍ بككد ( 2001630ع) ذاؾات مؿتمدة
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المتطلب
الذابؽ

ظػ

يمزراد انًبجظتْز فَ انذراطبد انجْئْخ

يرترط أف يجتاز الطالب طص ذاؾٌ مؿتمدة مف المقررات األذاذيٌ كاكختياريٌ ؾلٍ اف يجتاز الطالب ؼ
ذاؾات مؿتمدة مف المقررات األذاذيٌ ؾلٍ األقؿ .

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ
ـ

ككد المقرر

اذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

المقررات األذاذيٌ
ش

سغشسسص
ش

األنظمٌ البيُيٌ كالبيٌُ الميزياُيٌ

ض

-

ض

2

سغشسسص
ص

أذاذيات البيٌُ التطبيقيٌ

ض

-

ض

ض

سغشسسص
ض

قكانيف كذياذٌ البيٌُ كإدارتوا
كاقتزادياتوا

ض

-

ض

ط

سغشسسص
ط

المكارد الطبيؿيٌ

ض

-

ض

ظ

سغشسسص
ظ

البيٌُ التطبيقيٌ – متقدـ

ص

ص

ض

ع

سغشسسص
ع

إدارة كاقتزاديات البيٌُ

ض

-

ض

غ

سغشسسص
غ

مقدمٌ لٍ ؾلـ الذميٌ البيُيٌ

ض

-

ض

ػ

سغشسسص
ػ

الكيمياء ال يكيٌ البيُيٌ

ص

ص

ض

ؼ

سغشسسص
ؼ

القياذات البيُيٌ

ش

ط

ض

سش

شغشسسص
س

المخاطر الز يٌ البيكلكجيٌ

ض

-

ض

57

المتطلب
الذابؽ

شش

شغشسسص
ش

ض

تكنكلكجيا البيٌُ ال ؽريٌ

-

ض

المقررات اِختياريٌ
صش

شغشسسص
ص

تأ ير التلكث ؾلٍ النبات كال يكاف

ض

-

ض

ضش

شغشسسص
ض

طرؽ القياذات البيُيٌ

ص

ص

ض

طش

شغشسسص
ط

تقييـ األ ر البيًُ كالمراجؿٌ البيُيٌ

ض

-

ض

ظش

شغشسسص
ظ

نظـ المؿلكمات الجقراليٌ (ض)

ض

-

ض

عش

شغشسسص
ع

اِذترؿار ؾف بؿد (ض)

ض

-

ض

غش

شغشسسص
غ

تلكث الوكاء

ص

ص

ض

ػش

شغشسسص
ػ

الدراذات الجيكلكجيٌ
كالجيككيمياُيٌ

ض

-

ض

ؼش

شغشسسص
ؼ

تأ ير اكرؿاؾات الذريٌ كالكقايٌ
منوا

ص

ص

ض

سص

صغشسسص
س

ب كث الؿمليات كتنميط البيٌُ (ص)

ص

ص

ض

شص

صغشسسص
ش

اك زاء التطبيقٍ (ص)

ص

ص

ض

صص

صغشسسص
ص

المبيدات كالبيٌُ كز ٌ اكنذاف

ض

-

ض

ضص

صغشسسص
ض

المؿالجٌ البيكلكجيٌ للمخلمات

ض

-

ض

طص

صغشسسص
ط

الميكركبيكلكجيا التطبيقيٌ

ص

ص

ض

ظص

صغشسسص
ظ

التقنيٌ ال يكيٌ البيُيٌ

ض

-

ض

58

عص

صغشسسص
ع

الم ميات الطبيؿيٌ

ض

-

ض

غص

صغشسسص
غ

الكتلٌ ال يكيٌ كالطاقٌ

ض

-

ض

ػص

صغشسسص
ػ

اقتزاديات بيُيٌ متقدمٌ

ض

-

ض

ؼص

صغشسسص
ؼ

اقتزاديات المكارد الطبيؿيٌ

ض

-

ض

سض

ضغشسسص
س

التقييـ اِقتزادل للبيٌُ

ض

-

ض

شض

ضغشسسص
ش

األدكات اِقتزاديٌ كدارة البيٌُ

ض

-

ض

صض

ضغشسسص
ص

التقييـ اِقتزادل للمرركؾات
البيُيٌ (ص)

ض

-

ض

ضض

ضغشسسص
ض

ت رير التجارة الدكليٌ كالبيٌُ

ض

-

ض

طض

ضغشسسص
ط

الكؾٍ البيٍُ

ض

-

ض

ظض

ضغشسسص
ظ

ز ٌ البيٌُ كاألذرة

ض

-

ض

ع ػ يمزراد دكتٌراه انفهظفخ فَ انذراطبد انجْئْخ
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة مف المقررات التاليٌ

ـ

ككد المقرر

األذبكؾيٌ ؾدد الذاؾات

اذـ المقرر
59

المتطلب

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

ش

سسػشسسص

الؿلكـ ك الذياذيات البيُيٌ

3

-

3

ص

شسػشسسص

اكيككتككذيككلكجٍ

3

-

3

ض

صسػشسسص

الميزياء البيُيٌ

3

-

3

ط

ضسػشسسص

ت قيؽ األم ليٌ للنظـ البيُيٌ

3

-

3

ظ

طسػشسسص

تككذيككلكجٍ

3

-

3

ع

ظسػشسسص

الز ٌ المونيٌ ك األماف البيٍُ

3

-

3

غ

عسػشسسص

اكدارة الز يٌ ك األماف

3

-

3

ػ

غسػشسسص

ؾلـ ذميٌ القذاء

3

-

3

ؼ

ػسػشسسص

كيمياء البركتينات

ص

ص

3

سش

ؼسػشسسص

اكنزيمات

2

2

3

شش

سشػشسسص

لذيكلكجيا اكجواد البيٍُ

3

-

3

صش

ششػشسسص

اكتجاهات ال دي ٌ لٍ التؿامؿ مـ
المخلمات الزلبٌ

3

-

3

ضش

صشػشسسص

إدارة الككارث البيُيٌ

3

-

3

طش

ضشػشسسص

ميكركبيكلكجيا البيُات المجودة

3

-

3

ظش

طشػشسسص

الت كـ الكرا ٍ لٍ الكاُنات الدقيقٌ

3

-

3

عش

ظ200181

تداكؿ ك إدارة النمايات الزلبٌ

3

-

3

غش

2001816

تلكث الوكاء متقدـ

2

2

3

ػش

2001817

دراذٌ متقدمٌ لٍ مؿالجٌ زكر
األقمار الزناؾيٌ ك اكذترؿار ؾف بؿد

3

-

3

ؼش

2001818

التقيرات المناخيٌ – التأ يرات اكقليميٌ
كالتأقلـ

2

2

3

سص

2001819

أنظمٌ اكنذار المبكر ك تقليؿ األزمات

3

-

3

شص

2001820

تقييـ الخطر البيٍُ

3

-

3

صص

2001821

تلكث الب ار(الرزد ك الت كـ)

3

-

3

60

الذابؽ

ضص

2001822

اكدارة المتكاملٌ للمناطؽ الذا ليٌ

3

-

3

طص

2001823

تلكث التربٌ ( النماذج ك الت كـ )

3

-

3

ظص

2001824

رزد التلكث الب رل ك الت كـ ليى

3

-

3

عص

2001825

الجيكلكجيا البيُيٌ

3

-

3

غص

2001826

ؾلكـ الب ار البيُيٌ

3

-

3

ػص

2001827

تنقيب البيانات

2

2

3

ؼص

2001828

طرؽ التخلص مف المخلمات الخطرة

3

-

3

سض

2001829

الت كـ لٍ التلكث الزناؾٍ

3

-

3

شض

2001830

المكاد المؤكذدة (مانؿات األكذدة
كالجذكر ال رة)

3

-

3

صض

2001831

أنظمٌ المؿلكمات الجقراليٌ
كالتطبيقات البيُيٌ

2

2

3

ضض

2001832

التقييـ اكقتزادل للمرركؾات
البيُيٌ(ض)

3

-

3

طض

2001833

الم ميات الطبيؿيٌ

3

-

3

ظض

2001834

الكيمياء البيُيٌ

3

-

3

عض

2001835

ؾلـ الذميٌ الكرا يٌ

3

-

3

غض

2001836

مقرر ب ٍ

3

-

3

ػض

غضػشسسص

القذاء كالذمكـ البيُيٌ

3

-

3

ؼض

ػضػشسسص

المكاد المخلٌ بالقدد الزماء كالذميٌ
التناذليٌ كتطكر اِجنٌ

3

-

3

سط

ؼضػشسسص

الطرؽ القياذيٌ لت ليؿ المياق

2

2

3

شط

سطػشسسص

تكنكلكجيا مؿالجٌ المياق

2

2

3

صط

شطػشسسص

الطرؽ ال دي ٌ لً مؿالجٌ مياق
الزرؼ الزناؾً

2

2

3

ضط

صطػشسسص

مزادر المياق الؿذبٌ لً مزر

3

-

3

61

قاُمٌ المقررات للدبلكمات كدرجات الماجذتيركدكتكراق
الملذمٌ لٍ ؾلكـ المكاد
ش-

يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انًينْخ فَ عهٌو ًتكنٌنٌجْب انجٌنًْزاد

يختار الطالب ظش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
62

كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:
ـ

ككد
المقرر

األذبكؾيٌ ؾدد الذاؾات

اذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

المقررات األذاذيٌ
ش

2002601

مقدمٌ لً ؾلـ البكليمرات

ص

ص

3

ص

2002602

طرؽ البلمرة

ص

ص

3

ض

2002603

ترخيص البكليمرات

ص

ص

3

المقررات اكختياريٌ
ط

2002604

تكنكلكجيا البكليمرات

ص

ص

3

ظ

2002605

اكؽالات المختلمٌ للبكليمرات

ص

ص

3

ع

2002606

تدكير البكليمرات

ص

ص

3

غ

2002607

ت لؿ ك بات المكاد المتبلمرة

ص

ص

3

باِؽالٌ الٍ المرركع الب ٍ بككد ػسعصسسص بؿدد ع ذاؾات مؿتمدة

ص -يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انًينْخ فَ
يجبل يٌاد انطبلخ انًتجذدح
يختار الطالب ظش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

63

المتطلب
الذابؽ

ـ

ككد المقرر

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ

اذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

المتطلب
الذابؽ

المقررات األذاذيٌ
ش

2002616

المكاد الكوركؽكُيٌ

ص

ص

3

ص

2002617

مكاد الذخانات الرمذيٌ

ص

ص

3

ض

2002618

مكاد خّيا الكقكد

ص

ص

3

المقررات اكختياريٌ
ط

2002619

التقير الكيمياًُ كخكاص المكاد ()I

ص

ص

3

ظ

2002620

المكاد المتراكبٌ ك مكاد الترييد()I

ص

ص

3

ع

2002621

المكاد الزجاجيٌ كالذيراميكيٌ ()I

ص

ص

3

غ

2002622

مكاد تخزيف الطاقٌ

ص

ص

3

باِؽالٌ الٍ المرركع الب ٍ بككد  2002623بؿدد ع ذاؾات مؿتمدة.

ض -يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انًينْخ فِ يٌاد ًتكنٌنٌجْب انتزيْى
يختار الطالب ظش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:
ـ

ككد المقرر

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ

اذـ المقرر

64

المتطلب

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

الذابؽ

المقررات األذاذيٌ
ش

2002631

ترخيص المكاد ()I

ص

ص

3

ص

2002632

المكاد المتبلمرة ()I

ص

ص

3

ض

2002633

ص

ص

3

مقدمٌ ؾف ترميـ المبانً
التاريخيٌ

المقررات اكختياريٌ
التقير الكيمياًُ كخكاص
المكاد ()I

ط

2002616

ظ

2002634

طرؽ ل ص تدهكر المبانً

ع

2002635

مكاد كطرؽ الترميـ

غ

2002636

أنكاع المكاد المذتخدمٌ لً
المبانً التاريخيٌ

ص

ص

3

ص

ص

3

ص

ص

3

ص

ص

3

باِؽالٌ الٍ المرركع الب ٍ بككد غضعصسسص بؿدد ع ذاؾات مؿتمدة.

 -4يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انتخصصِ فَ
عهٌو ًتكنٌنٌجْب انًـٌاد
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

65

ككد المقرر

ـ

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ

اذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

المتطلب
الذابؽ

المقررات األذاذيٌ
ش

2002616

التقير الكيمياًُ كخكاص المكاد ()I

ص

ص

ض

ص

2002631

ترخيص المكاد ()I

ص

ص

ض

ض

2002641

ؾلـ البلكرات كؾيكب البنياف ()I

ص

ص

ض

المقررات اِختياريٌ
ط

2002620

المكاد المتراكبٌ كمكاد الترييد ()I

ص

ص

ض

ظ

2002621

المكاد الزجاجيٌ كالذيراميكيٌ ()I

ص

ص

ض

ع

2002632

المكاد المتبلمرة ()I

ص

ص

ض

غ

2002642

التقير الطكرم كاختيار المكاد ()I

ص

ص

ض

ػ

ؾلكـ كتكنكلكجيا
2002643
البلكرات النانكمتريٌ ()I

ص

ص

ص

ص

ؼ

ذات

المكاد

الكيمياء الؽكُيٌ كتطبيقاتوا ()I

2002644

ض
ض

باِؽالٌ الٍ المرركع الب ً بككد ظطعصسسص بؿدد ع ذاؾات مؿتمدة.

 -5يمزراد انًبجظتْزفَ عهٌو انًٌاد
يختار الطالب طص ذاؾٌ مؿتمدة مقررات دراذيٌ منوا ط مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات
اِختياريٌ

ـ

كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

ككد المقرر

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ

اذـ المقرر

نظرل
66

ؾملٍ

مؿتمدة

المتطلب
الذابؽ

المقررات األذاذيٌ
ش

2002701

تركيب المكاد

ص

ص

ض

ص

2002702

خكاص المكاد

ص

ص

ض

ض

2002703

ترقيؿ المكاد

ص

ص

ض

ط

2002704

ترخيص المكاد ()II

ص

ص

ض

المقررات اِختياريٌ
ظ

2002705

المكاد المتبلمرة ()II

ص

ص

ض

ع

2002706

المكاد المتراكبٌ كمكاد الترييد ()II

ص

ص

ض

غ

200270غ

اختيار المكاد

ص

ص

ض

ػ

20027ػس

الكيمياء الؽكُيٌ كتطبيقاتوا ()II

ص

ص

ض

ؼ

20027ؼس

المكاد الزجاجيٌ كالذيراميكيٌ ()II

ص

ص

ض

ص

ص

ض

شش

2002711

الت كـ لً تآكؿ المكاد

ص

ص

ض

صش

200271ص

ليزياء أرباق المكزّت

ص

ص

ض

ضش

20027ضش

مكاد الطاقٌ المتجددة

ص

ص

ض

طش

20027طش

ت لؿ ك بات المكاد

ص

ص

ض

ظش

200271ظ

ليزياء ككيمياء البكليمرات

ص

ص

ض

عش

2002716

التقير الطكرم كاختيار المكاد II

ص

ص

ض

غش

200717

المكاد كالبيٌُ

ص

ص

ض

سش

ؾلكـ كتكنكلكجيا المكاد ذات
2002710
البلكرات النانكميتريٌ ()II

 - -6يمزراد دكتٌراه انفهظفخ فِ عهٌو انًٌاد
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة مف المقررات التاليٌ:

ـ

ككد المقرر

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ

اذـ المقرر
67

المتطلب

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

ش

اِتجاهات ال دي ٌ لً ؾلكـ
سػصسسص
كتكنكلكجيا خّيا الكقكد
س

ص

ص

ض

ص

سػصسسص
ش

تزنيـ اِلكتركنيات الدقيقٌ

ص

ص

ض

ض

تكنكلكجيا النانك لّلكتركنيات
سػصسسص
الدقيقٌ كالتطبيقات اِلكتركؽكُيٌ
ص

ص

ص

ض

ط

سػصسسص
ض

المكاد ربوٌ المكزلى

ص

ص

ض

ظ

سػصسسص
ط

ليزياء الخّيا الرمذيٌ

ص

ص

ض

ع

سػصسسص
ظ

المجذػات

ص

ص

ض

غ

سػصسسص
ع

تكنكلكجيا النانك للمجذات

ص

ص

ض

ػ

سػصسسص
غ

البكليمرات المكزلٌ ك تطبيقاتوا

ص

ص

ض

ؼ

سػصسسص
ػ

ت ػػػػػػػػػػػلؿ البكليمػػػػرات

ص

ص

ض

سش

سػصسسص
ؼ

ترخيص البكليمرات

ص

ص

ض

شش

المتبلمرات الممتصة والمتحللة
شػصسسص
س
ح حيويا

ص

ص

ض

صش

شػصسسص
ش

البكليمرات النانكمتريٌ

ص

ص

ض

ضش

شػصسسص
ص

خُّط البكليمر

ص

ص

ض

طش

شػصسسص
ض

المكاد المتراكبٌ

ص

ص

ض

ظش

شػصسسص
ط

تكنكلكجيا المطاط

ص

ص

ض
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الذابؽ

عش

شػصسسص
ظ

الكيمياء الكوربيٌ كؾلـ التآكؿ

ص

ص

ض

غش

شػصسسص
ع

البكليمرات لت بيط التآكؿ

ص

ص

ض

ػش

شػصسسص
غ

ل ص كمتابؿٌ التآكؿ

ص

ص

ض

ؼش

التقنيػػػػػات الت ليليػػػػٌ لؿلػػػػكـ
شػصسسص
كتكنكلكجيػػػا الخرذػػػػانٌ
ػ

ص

ص

ض

سص

مكاد كتكنكلكجيا المبانً
شػصسسص
الخؽراء
ؼ

ص

ص

ض

شص

صػصسسص
س

مكاد كتكنكلكجيا إزّح المبانً

ص

ص

ض

صص

صػصسسص
ش

إنتاج كتركيب المكاد األذمنتيػػٌ

ص

ص

ض
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قاُمٌ المقررات للدبلكمات كدرجات الماجذتير
كدكتكراق الملذمٌ لٍ التكنكلكجيا ال يكيٌ
1ػ يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انتخصصَ فَ انتكنٌنٌجْب انحٌّْخ
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات أذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ
كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

ككد المقرر

ـ

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ

اذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

المقررات األذاذيٌ
سعضسسص
ش

ص
ض

ش
سعضسسص
ص

التكنكلكجيا ال يكيٌ الميكركبيٌ (ش)

ص

ش

ض

أذاذيات التكنكلكجيا ال يكيٌ (ش)

ض

-

ض

ش

ط

ض

الت ليّت الكيمك يكيٌ لٍ الؿلكـ
2003603
البيكلكجيٌ (ش)

المقررات اِختياريٌ
ط

20016ؼص

اك زاء التطبيقً (ش)

ص

ص

ض

ظ

2003604

تكنكلكجيا التخمر (ش)

ص

2

3

ع

2003605

الوندذٌ الكيمك يكيٌ (ش)

ص

-

ص

غ

2003606

الطاقٌ ال يكيٌ (ش)

ص

-

ص

ػ

2003607

اِذتمادة مف المخلمات البيُيٌ (ش)

ص

ص

ض

ؼ

2003608

الجزيُات الكبيرة المؿقدة (ش)

ص

-

ص
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المتطلب
الذابؽ

باكؽالٌ الٍ المرركع الب ً بككد 9سعضسسص بؿدد ع ذاؾات مؿتمدة

 .3يمزراد انًبجظــــتْزفَ انتكنٌنٌجْب انحٌّْخ
يختار الطالب طص ذاؾٌ مؿتمدة منوا ظ مقررات أذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ

كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ
ككد المقرر

ـ

اذـ المقرر

نظرل

الذاؾات
ؾملٍ
 hالمؿتمدة

انًزطهت
انغبثك

المقررات األذاذيٌ
1

2003غ01

التكنكلكجيا ال يكيٌ الميكركبيٌ (ص)

ص

-

ص

2

2003غ02

أذاذيات البيكلكجيا الجزيُيٌ

ص

-

ص

3

2003غ03

أذاذيات التكنكلكجيا ال يكيٌ (ص)

ص

-

ص

4

2003غ04

ش

ط

ض

5

2003غ05

ص

-

ص

الت ليّت الكيمك يكيٌ لً الؿلكـ
البيكلكجيٌ )(I
تطبيقات التكنكلكجيا ال يكيٌ

0372003

المقررات اِختياريٌ
6

06غ2003

7

اك زػػػاء ال يػػػكل كالمؿلكماتيػػػٌ
7سغضسسص
ال يكيٌ

ص

8

الكيميػػػاء البيكلكجيػػػٌ للتكنكلكجيػػػا
2003708
ال يكيٌ

ض

-

9

2003709

تكنكلكجيا التخمر (ص)

ص

2

3

10

سشغ2003

الكرا ٌ الجزيُيٌ الميكركبيٌ

ص

-

ص

11

الت لػػيّت الكيمك يكيػػٌ لػػً الؿلػػكـ
ش1غ2003
البيكلكجيٌ )(II

ش

ط

ض

ص

-

ص

12

ص1غ2003

البيكلكجيا الجزيُيٌ المتقدمٌ

الوندذٌ الكيمك يكيٌ (ص)

71

ص

-

ص

ص

ض
ض

2003702

13

ض1غ2003

الطاقٌ ال يكيٌ (ص)

ص

-

ص

14

طشغ2003

الوندذٌ الكرا يٌ

ص

-

ص

2003702
أٔ
2003710

15

ظشغ2003

طرؽ ب يٌ لً الميكركبيكلكجيا

ص

ص

ض

2003701

16

عشغ2003

طرؽ ب يٌ لً البيكلكجيا الجزيُيٌ

ص

ص

ض

2003702

17

غشغ2003

اِذتمادة مف المخلمات البيُيٌ (ص)

ص

-

ص

18

ػش20037

الجزيُات الكبيرة المؿقدة (ص)

ص

-

ص

19

19غ2003

تكنكلكجيا مؿالجٌ المياق

ص

ص

ض
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ض. .

يمزراد دكتٌراه انفهظفخ فَ انتكنٌنٌجْب انحٌّْخ
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة مف المقررات التاليٌ
ؾدد الذاؾات األذبكؾيٌ

ـ

ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ػ
ؼ
سش

ككد المقرر

سػضسسص
ش
سػضسسص
ص
سػضسسص
ض
سػضسسص
ط

اذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

الذاؾات
المؿتمدة

الوندذٌ الكرا يٌ المتقدمٌ

ض

-

ض

تكنكلكجيا اكنزيمات كتطبيقاتوا

ض

-

ض

الترخيص الجزيٍُ لبمراض

ض

-

ض

الجينات كالتطمر

ض

-

ض

ض

-

ض

المؿلكماتيٌ البركتينيٌ كالجينيٌ

ض

-

ض

تقنيات المناؾٌ ال يكيٌ

ض

-

ض

المؿلكماتيٌ الجينيٌ الزيدليٌ

ض

-

ض

التزنيـ ال يكل

ض

-

ض

مقرر تخززٍ متقدـ

ض

-

ض

تقنيات المقاكمٌ ال يكيٌ
سػضسسص
كاذتخداماتوا
ظ
سػضسسص
ع
سػضسسص
غ
سػضسسص
ػ
سػضسسص
ؼ
شػضسسص
س
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المتطلب
الذابؽ

قاُمٌ المقررات للدبلكمات كدرجات الماجذتير
كدكتكراق الملذمٌ لٍ تكنكلكجيا المؿلكمات
 - 2يمزراد دثهٌو انذراطبد انعهْب انتخصصَ
فَ تكنٌنٌجْب انًعهٌيبد
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة منوا ض مقررات اذاذيٌ كيذتكمؿ الباقٍ مف المقررات اِختياريٌ

كذلؾ مف الجدكؿ التالٍ:

ـ

ككد المقرر

الذاؾات األذبكؾيٌ

إذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

المتطلب
الذابؽ

المقررات األذاذيٌ
ش

ش 200460تكنكلكجيا كتطبيقات الكذاُط المتؿددة )(I

ص

ص

ض

____

ص

 2004602أمف الربكات كالمؿلكمات )(I

ص

ص

ض

____

ض

 2004603نظـ المؿلكمات المبنيٌ ؾلٍ ربكٌ الكيب )(I

ص

ص

ض

____

المقررات اكختياريٌ
ط

 2004604نظـ التجارة اكلكتركنيٌ )(I

ص

ص

ض

____

ظ

 2004605الم اكاة بال اذبات )(I

ص

ص

ض

____

ع

 2004606النظـ القاُمٌ ؾلٍ المؿرلٌ )(I

ص

ص

ض

____

غ

 2004607نظـ دؾـ اتخاذ القرار الذكيٌ )(I

ص

ص

ض

____

ػ

 2004608قياذات البرمجيات كنظـ الجكدة )(I

2

ص

ض

____
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هذا باكؽالٌ إلٍ المرركع الب ٍ ؼسعطسسص بكاقـ ذتٌ ) (6ذاؾات مؿتمدة

ص ػ يمزراد انًبجظتْز فَ تكنٌنٌجْب انًعهٌيبد
يختار الطالب طص ذاؾٌ مؿتمدة مف المقررات المكؽ ٌ لٍ الجدكؿ التالٍ:

المتطلب
الذابؽ

الذاؾات األذبكؾيٌ
ـ

ككد المقرر

إذـ المقرر
نظرل

ؾملٍ

الذاؾات
المؿتمدة

ش

شس20047

تكنكلكجيا اكنترنت

2

2

3

____

ص

صس20047

منوجيات ؿ المركّت

2

2

3

____

ض

ضس20047

نظـ اِتزاِت كربكات ال اذبات

2

2

3

____

ط

طس20047

ت ليؿ كتزميـ نظـ المؿلكمات

2

2

3

____

ظ

2004705

الربكات الؿزبيٌ كالبرمجٌ الجينيٌ

2

2

3

____

ع

2004706

نظـ قكاؾد البيانات

2

2

3

____

غ

2004707

نظـ التجارة اكلكتركنيٌ )(II

2

2

3

____

ػ

2004708

تكنكلكجيا كتطبيقات الكذاُط

2

2

3

____

ؼ

2004709

سش

 2004710نظـ المؿلكمات المبنيٌ ؾلٍ ربكٌ
ؿ الكيب )(II

المتؿددة )(II
2

2

3

____

أمف الربكات كالمؿلكمات )(II

2

2

3

____

شش

2004711

هياكؿ البيانات

2

2

3

____

صش

2004712

التؿرؼ ؾلٍ األنماط

2

2

3

____

ضش

2004713

نظـ ؽقط كترمير البيانات

2

2

3

____
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طش

2004714

2

مؿالجٌ الزكر كالرذكمات

2

3

____

كاكظوار
ظش

2004715

الم اكاة بال اذبات )(II

2

2

3

____

عش

2004716

النظـ القاُمٌ ؾلٍ المؿرلٌ )(II

2

2

3

____

غش

2004717

نظـ دؾـ اتخاذ القرار الذكيٌ )(II

2

2

3

____

ػش

2004718

أمف نظـ الترقيؿ

2

2

3

____

ؼش

2004719

هندذٌ البرمجيات

2

2

3

____

سص

 2004720قياذات البرمجيات كنظـ الجكدة
))II
(

2

2

3

____

شص

2004721

مخازف البيانات كالتنقيب ؾف البيانات

2

2

3

____

صص

2004722

البرمجٌ المتقدمٌ

2

2

3

____

ضص

2004723

نظـ قكاؾد البيانات المتقدمٌ

2

2

3

2004706

طص

 2004724النظـ المتقدمٌ لبتزاِت ك ربكات
ؿ ال اذبات

2

2

3

ضس20047

2

2

3

طس20047

ظص

2004725

ت ليؿ ك تزميـ نظـ المؿلكمات
المتقدمٌ

عص

2004726

نظـ التجارة اكلكتركنيٌ المتقدمٌ

2

2

3

2004707

غص

2004727

تكنكلكجيا كتطبيقات الكذاُط

2

2

3

2004708

المتؿددة المتقدمٌ
ػص

2004728

أمف الربكات ك المؿلكمات المتقدـ

2

2

3

2004709

ؼص

2004729

نظـ المؿلكمات المتقدمٌ المبنيٌ ؾلٍ

2

2

3

2004710

ربكٌ الكيب
سض

2004730

هياكؿ البيانات المتقدمٌ

2

2

3

2004711

شض

2004731

التؿرؼ ؾلٍ األنماط المتقدـ

2

2

3

2004712

صض

2004732

نظـ ؽقط ك ترمير البيانات المتقدمٌ

2

2

3

2004713

ضض

2004733

المؿالجٌ المتقدمٌ للزكر

2

2

3

2004714

كالرذكمات كاكظوار
76

طض

2004734

الربكات الؿزبيٌ ك البرمجٌ الجينيٌ

2

2

3

2004705

المتقدمٌ
ظض

2004735

الم اكاة المتقدمٌ بال اذبات

2

2

3

2004715

عض

2004736

النظـ المتقدمٌ القاُمٌ ؾلٍ المؿرلٌ

2

2

3

2004716

غض

2004737

النظـ المتقدمٌ الَذكيٌ لدؾـ

2

2

3

2004717

إتخاذ القرار
ػض

2004738

هندذٌ البرمجيات المتقدمٌ

2

2

3

2004719

ؼض

2004739

قياذات البرمجيات ك نظـ الجكدة

2

2

3

2004720

سط

 2004740مخازف البيانات ك التنقيب ؾف
البيانات المتقدـ

المتقدمٌ
2

77

2

3

2004721

ض ػ يمزراد دكتٌراه انفهظفخ فَ تكنٌنٌجْب انًعهٌيبد
يختار الطالب ػش ذاؾٌ مؿتمدة مف المقررات األتيٌ:

ككد المقرر

الذاؾات األذبكؾيٌ

إذـ المقرر

نظرل

ؾملٍ

مؿتمدة

ص

ص

ض

ص

2004802

أمف ال اذبات كالربكات المتقدـ

ص

ص

ض

ض

2004803

التنقيب لٍ قكاؾد البيانات

ص

ص

ض

ط

2004804

ص

ص

ض

ظ

2004805

النظـ المكزؾٌ

ص

ص

ض

ع

2004806

ذياذات نظـ المؿلكمات

ص

ص

ض

غ

2004807

ص

ص

ض

ػ

2004808

تطبيقات الم اكاة كالتنميط بال اذبات

2

ص

ض

ؼ

2004809

أذاليب ب يٌ لٍ الت ليؿ كالتزميـ

ص

ص

ض

سش

2004810

الرؤيٌ بال اذب

ص

ص

ض

شش

2004811

تماؾؿ اِنذاف ك ال اذب

ص

ص

ض

صش
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المتطلب
الذابؽ

يٌاعْذ فتح ثبة انتمذّى نهتظجْم نهذثهٌو ًانًبجظتْز ًانذكتٌراه نهطالة انجذد
ش -يتـ التذجيؿ مرتيف لً الؿاـ الدراذً لً لزػؿ الخريػؼ (المزػؿ الدراذػً األكؿ) كلزػؿ
الربيـ (المزؿ الدراذً ال انً).

ص -قبؿ بدايٌ المزؿ الدراذػً بمػدة كاليػٌ تقػكـ األقذػاـ الؿلميػٌ بت ديػد التخززػات ٔانجدشايح
الممتك ٌ للتذجيؿ بوا كذلؾ ؾػف طريػؽ تكجيػى خطػاب مػف الذػيد األذػتاذ الػدكتكر /ككيػؿ
المؿود للدراذات الؿليا بذلؾ لألقذاـ الؿلميٌ.
ض -تقكـ األقذاـ الؿلميٌ بالمؿود بإبّغ الذػيد األذػتاذ الػدكتكر /ككيػؿ المؿوػد بذياذػٌ القبػكؿ
للطّب الجدد مف يث التخززات الممتك ػٌ كقكاؾػد القبػكؿ كؾػدد الطػّب كأم رػركط
للقذـ الؿلمً إف كجد كجميـ األكراؽ المطلكبٌ للتقديـ ِؾتمادها مػف لجنػٌ الدراذػات الؿليػا
كمجلس المؿود.
ط -يتـ لتح بػاب التذػجيؿ للطػّب الجػدد لػً بدايػٌ رػور يكليػك ك تػٍ ظش أفذػطس لمزػؿ
الخريؼ .كلً بدايٌ رور ديذمبر تٍ ظش يناير لمزؿ الربيـ كؾطاء كقت كاؼ لّنتواء مف
إجراءات التذجيؿ.
ظ -يقكـ الطالب باذتيماء جميـ األكراؽ المطلكبٌ بقذـ الدراذات الؿليا لؿمؿ ملؼ الطالػب كيػتـ
فبؽ باب القبكؿ لٍ المكاؾيد الم ددة لٍ البند رقـ (ط) َ كيتـ ارذاؿ ملمات الطّب لألقذاـ
الؿلميٌ بؿد فلؽ باب التقديـ مبارر نة.
عٚ -مٕو انمغى انؼهً ٙثإخزٛبس انطالة كالمررد األكاديمً للطالب كيتـ اؾتمػاد ذلػؾ مػف مجلػس القذػـ
كترذؿ األكراؽ للذيد األذتاذ الدكتكر /ككيؿ المؿود للدراذات الؿليا كالب كث ِؾتمادهػا مػف
لجنٌ الدراذات الؿليا كمجلس المؿود.
غ -يقكـ المررد األكاديمٍ بمذاؾدة الطّب ِختيار المقررات الدراذيٌ كذلؾ لٍ اذتمارة تذجيؿ
المقررات الدراذيٌ َ كيتـ اؾتمادها مف كؿ مف  :الطالػب كالمررػد األكػاديمٍ كالذػيد اِذػتاذ
الدكتكر رُيس القذـ الؿلمٍ كككيؿ المؿود للدراذات الؿليا كالب كث كيقكـ الطالػب باِ تمػاظ
بنذخى مؿى مف هذق اِذتمارة كتذليـ نذخٌ لكػؿ مػف  :الذػيد اِذػتاذ الػدكتكر /رُػيس القذػـ
كالمررد األكاديمٍ كالذيد اِذتاذ الدكتكر /ككيؿ المؿود للدراذات الؿليا كالب كث.
ػ -ي دد القذـ الؿلمً الذادة األذاتذة أؾؽاء هيٌُ التدريس القاُميف بتػدريس المػكاد الدراذػيٌ
كاؾداد الجدكؿ الدراذٍ لكػؿ لزػؿ دراذػٍ كيؿتمػدها مػف مجلػس القذػـ كارذػالوا لككيػؿ
المؿود للدراذات الؿليا كالب كث ِؾتمادها مف لجنٌ الدراذات الؿليا كمجلس المؿود.
ؼ -يقكـ الطالب بدلـ المزركلات الدراذيٌ تٍ آخر األذبكع ال انٍ مف الدراذٌ طبقػ نا لُّ ػٌ
الماليٌ المؿتمدة مف مجلس الجامؿٌ.
79

سش -يتـ إرذاؿ ملؼ الطالب إلً إدارة الدراذات الؿليا بالجامؿٌ طبق نا للمكاؾيد المقررة.

اإلجزاءاد اإلدارّخ نًنح انذرجبد انعهًْخ
بؿد نجاح الطالػب لػً المقػررات األذاذػيٌ ك اكختياريػٌَ كاِنتوػاء مػف إؾػداد الرذػالٌ
الؿلميٌ َ يقكـ الطالب بؿرض ذيمينار ؾف رذالتى اماـ القذـ الؿلمػٍ ػـ يتقػدـ الطالػب برذػالتى
إلٍ لجنٌ اكرراؼ التً ترلؿوا مرمكؾٌ بتقرير الزّ يٌ للؿرض ؾلٍ مجلس القذـ األكػاديمً
المؿنً .كيقكـ مجلس القذػـ بػاقتراح ترػكيؿ لجنػٌ ؾلميػٌ مػف األذػاتذة الجػامؿييف أك الخبػراء
المتخززيف لل كـ ؾلٍ الرذالٌ .كيتـ رلـ األمر إلٍ لجنػٌ الدراذػات الؿليػا كالب ػكث بالمؿوػد
التً تقكـ بمراجؿٌ اذػتيماء الرذػالٌ للرػركط األكاديميػٌ كاكداريػٌ تمويػدا لرلؿوػا إلػٍ مجلػس
المؿود كمنى إلٍ ناُب رُيس الجامؿٌ للدراذات الؿليا كالب كث .
كبؿد اؾتماد الذيد األذتاذ الدكتكر ناُب رُيس الجامؿٌ للدراذات الؿليا كالب كث للجنٌ ال كـ
ؾلػػٍ الرذػػالٌَ يخطػػر المؿوػػد بػػذلؾ كتقػػكـ إدارة الدراذػػات الؿليػػا بالمؿوػػد بمخاطبػػٌ الذػػادة
الم كميف للرذالٌ كارذاؿ نذد الرذالٌ للت كيـ.

بؿد كزكؿ تقارير ل ص الرذالٌ مف الذادة الم كميف ترلػـ إلػٍ مجلػس القذػـ الػذم ي ػدد
تاريد مناقرٌ الطالب ب يػث ِ تتجػاكز المػدة بػيف مكالقػٌ الذػيد األذػتاذ الػدكتكر ناُػب رُػيس
الجامؿٌ ؾلٍ اقتراح لجنٌ ال كـَ كتاريد المناقرٌ ّ ٌ أرػور .كِ يجػكز إجػراء المناقرػٌ قبػؿ
مركر ظش يكما مف تاريد المكالقٌ ؾلٍ لجنٌ ال كـ بالنذبٌ لرذاُؿ الماجذتير ك الدكتكراق.

بؿد ا جراء المناقرٌ الؿلنيٌ ترلـ التقارير المرديٌ باكؽالٌ إلٍ التقرير الجماؾً مـ التكزػيٌ بػػ
(قبكؿ الرذالٌ  /ت تاج مراجؿٌ كإؾادة تقديموا  /ؾدـ قبكؿ الرذالٌ) للؿرض ؾلٍ مجلس القذػـ
المختص الذم يرلـ تكزيتى إلٍ لجنػٌ الدراذػات الؿليػا كالب ػكث ػـ إلػٍ مجلػس المؿوػد لمػنح
الدرجٌ مف ؾدمى ـ إلٍ مجلس جامؿٌ اكذكندريٌ ِؾتماد القرار .
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آنْخ دعى ً تشجْع انطالة انًتفٌلْن
بؿد إنتواء أؾماؿ إمت انات كؿ ؾاـ أكاديمً كإنتواء نتيجٌ إمت انات كػؿ األقذػاـ بالمؿوػد يػتـ
إجراء ت ليؿ إ زاًُ للنتيجٌ لت ديد الطلبٌ المتمكقييف مـ ت ديد مؿيار التمػكؽ الػذل ذػيتـ ؾلػٍ
اذاذى ت ديد هذق المٌُ كبالم ؿ ت ديد الطلبٌ المتؿ ريف.

آنْخ دعى انًتفٌلْن
ش -تقديـ مبلك مالٍ (سسظ) جنيو نا مزري نا يتـ زرلى مف زندكؽ االخدمٌ التؿليميٌ للطالب
ال ازؿ ؾلٍ المرتبٌ األكلػٍ لػٍ كػؿ برنػامج مػف البػرامج المؿركؽػٌ لػٍ كػؿ ؾػاـ
جامؿٍ .
ص -ؾمؿ مؿ ذنكم لتكريـ هكِء المتمكقيف كاؾطاُوـ روادات تقدير.
ض -اكذتؿانٌ بػالطّب المتمػكقيف لػٍ التػدريس للطػّب الجػدد (الػدركس الؿمليػٌ – ػؿ
المذاُؿ)
ط -مراركٌ الطلبٌ المتمكقيف مـ الذادة أؾؽاء هيٌُ التػدريس لػٍ األب ػاث كالمػؤتمرات
كالمراريـ الخازٌ بوـ مما يذاهـ لٍ اؾداد ككادر أكاديميٌ متميزة.
ظ -كؽـ زكر لوؤِء المتمكقيف لٍ دليؿ الطالب ذنكي نا لت ميز الطلبٌ اآلخريف.
ع -مخاطبٌ جوات الؿمؿ المختلمٌ لبؾّـ ؾػف الطلبػٌ المتمػكقيف كتذػكيقوـ لػٍ الويُػات
الخدميٌ كال ككميٌ
غ -اِؾّف ؾف جكاُز المؿود المتا ٌ لطلبٌ الدراذات الؿليا لت ميزهـ ؾلٍ التمكؽ ك
الجكاُز ّث كهٍ :أ .الذيد األذتاذ الدكتكر /ؾبدالر مف الزدر
ب .الذيد األذتاذ الدكتكر /زّح مرذٍ.
ج .الذيد اِذتاذ الدكتكر /الذيد م مكد ذالـ.
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انًئتًز انعهًِ نأللظبو األكبدًّْخ
تػػنص المػػادة (طط) مػػف قػػانكف تنظػػيـ الجامؿػػات ؾلػػٍ أف
يرػػكؿ المػػؤتمر الؿلمػػً للقذػػـ برُاذػػٌ رُػػيس مجلػػس القذػػـ
كؾؽكيٌ كؿ مف:
أ .جميـ أؾؽاء هيٌُ التدريس بالقذـ.
ب .مم ليف ؾف المدرذيف المذاؾديف كالمؿيديف لً القذـ.
ج .مم ليف ؾف الطّب.

انًئتًز انعهًِ نهًعيذ
تػنص المػادة (غض) مػف قػػانكف تنظػيـ الجامؿػات ؾلػٍ أف يرػػكؿ المػؤتمر الؿلمػً للمؿوػػد
برُاذٌ الؿميد كؾؽكيٌ كؿ مف:
أ .جميـ أؾؽاء هيٌُ التدريس بالمؿود.
ب .مم ليف ؾف المدرذيف المذاؾديف كالمؿيػديف بؿػدد ِ يتجػاكز نذػبٌ سض %مػف أؾؽػاء هيُػٌ
التدريس أؾؽاء المؤتمرَ كيككف اختيارهـ ذنكيا تبؿا لألقدميٌ ؾلٍ أف يراؾػٍ بقػدر اكمكػاف
أف يم ؿ كؿ قذـ مدرس مذاؾد كمؿيد.
ج .مم ليف ؾػف الطػّب بؿػدد ِ يتجػاكز نذػبٌ سص %مػف ؾػدد أؾؽػاء هيُػٌ التػدريس أؾؽػاء
المؤتمر.

نظبو تمْْى انعًهْخ انتعهًْْخ ثبنًعيذ
ي تاج تطكير الؿمليٌ التؿليميٌ ؾمكما كأم منوج دراذً خزكزا إلٍ آليٌ مذتمرة لتقكيـ
المنوج الدراذً كطرؽ تدريذى .كيتـ ذلؾ ؾف طريؽ التقذيٌ المرتدة مف قبؿ هؤِء القاُميف ؾلٍ
التدريس لً طرؼ (كهك ما يجرم لً المجالس الؿلميٌ المختلمػٌ)َ كالمتلقػيف للمػادة الؿلميػٌ لػً
الطرؼ اآلخر مف الؿمليٌ التؿليميٌ كهـ الطّب .كمف ـ تػـ إؾػداد اذػتبياف رأم لػً المقػررات
الدراذيٌ يكزع ؾلٍ الطّب مل ؽ (ص)َ الودؼ الرُيذً منػى هػك تقيػيـ األداء للؿمليػٌ التؿليميػٌ
كم تػػكل المقػػررات الدراذػػيٌ ك أداء أؾؽػػاء هيُػػٌ التػػدريس كتطكيرهػػا إلػػٍ األلؽػػؿ .كهػػذا
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اِذتبياف يككف مميدا جدا لك تـ تنميذق بجديٌَ كبركح التؿرؼ ؾلٍ الجكانب التً ت تاج إلٍ تقكيـ
لً األداء كبلكغ درجٌ أرقٍ لً تنميذ الؿمليٌ التؿليميٌَ كقد يككف ؽارا جدا لػك تػـ تنميػذق بػركح
تزيد األخطاء كجلد الذات .كبلكغ الوػدؼ اكيجػابً يؿتمػد ؾلػٍ مػدل النؽػج الؿلمػً كالنمذػٍ
للمؤذذٌ الؿلميٌ التً تقكـ بؿمليٌ التقكيـ الذاتً كهً مذُكليٌ مرتركٌ بػيف الطالػب كالمؤذذػٌ
التؿليميٌ.

شكبًُ انطالة ًيمتزحبتيى
لػػً إطػػػار ممارذػػٌ الطالػػػب للؿمليػػػٌ التؿليميػػٌ بالمؿوػػػدَ لػػإف إدارة المؿوػػػد تذػػػتقبؿ
مقترح/رككل الطلبٌ مف خّؿ زناديؽ مكجكدة بقاؾات التدريسَ كبجكار قذـ الدراذات الؿليا
ك يث يتـ التؿامؿ مؿوا بكامؿ الذريٌ كاكيجابيٌ.

األنشطخ انطالثْخ
المؿود بزدد انراء مكتب لألنرطٌ الطّبيٌ كرابطٌ للخريجيف.

دنْم انطالة انٌافذّن
يكجػػد بالمؿوػػد لجنػػٌ خازػػٌ لرؾايػػٌ الطلبػػٌ الكالػػديف بالمؿوػػد لتقػػديـ المذػػاؾدة ك الػػرد ؾلػػٍ
اكذتمذارات الخازٌ بوـ

يزاحم انتظجْم ثبنًعيذ نهطهجخ انٌافذّن
أًال ً  :تقػػديـ طلػػب اكلت ػػاؽ لل زػػكؿ ؾلػػٍ المكالقػػٌ المبدُيػػٌ مػػف المؿوػػد ػػـ تقػػديـ األكراؽ
المطلكبٌ مف الطّب الكالديف مف خارج جموكريٌ مزر الؿربيٌ كبيانوا كالتالٍ :
 روادة البكالكريكس اك الماجذتير ( مؿادلٌ مف المجلس األؾلٍ للجامؿات بالقاهرة ).
 الذجؿ الدراذً (تقديرات ذنكات الدراذٌ بالكليٌ).
 روادة الميّد.
 روادة ال انكيٌ الؿامٌ.
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 ع زكر رخزيٌ.
 مكالقٌ المذترار ال قالٍ بذمارة الدكلٌ التٍ ي مؿ الطالب جنذيتوا لً جموكريػٌ مزػر
الؿربيٌ ؾلٍ الت اؽ الطالب بالدراذات الؿليا.
 زكرة جكاز الذمر كاملٌ.
حبنْبً  :إذتيماء إذتمارات األمف كهٍ تتؽمف بيانات الكالديف كإذتمارة المؿلكمات.

حبنخبً  :إرذاؿ األكراؽ إلٍ جامؿٌ اِذػكندريٌ لل زػكؿ ؾلػٍ مكالقػٌ الجامؿػٌ ؾلػٍ الطػّب
الكالديف.

راثعبً  :ذداد الرذكـ الدراذيٌ كتذجيؿ المكاد.
كللمزيد مف المؿلكمات كاكذتمذار ؾف البرامج الدراذيٌ التٍ يقدموا المؿود نرجك اكتزاؿ :
رُيس قذـ الدراذات البيُيٌ أ.د .ؾماؼ م مكد الظ
amhafez@yahoo.com
رُػػػػػػػػػػيس قذػػػػػػػػػػـ ؾلػػػػػػػػػػكـ المػػػػػػػػػػػػػػػػكاد ا.د .م مػػػػػػػػػػد ؾػػػػػػػػػػكض خطػػػػػػػػػػاب
El_fateh99@hotmil.com
رُيس قذـ تكنكلكجيا المؿلكمات أ.د .ؾادؿ ؾبد المنؿـ الزفبٍ
رُػػػػػيس قذػػػػػـ ؾلػػػػػكـ التكنكلكجيػػػػػا ال يكيػػػػػٌ أ.د .زػػػػػّح ا مػػػػػد ذػػػػػف رػػػػػكيتٌ
ssheweita@yahoo.com
كما يقكـ المؿود بالمذاؾدة برأف تكلير المؿلكمات التٍ ي تاج إليوػا الكالػد خػّؿ تكاجػدق
لً مدينٌ اكذكندريٌ مف خّؿ المؿلكمات التاليٌ :

المكقـ :
تقـ اكذكندريٌ ؾلٍ خط ؾرض شض رماِص َ كترمؿ رريط نا ذا لي نا يمتد طكلى سغ كيلك متػر
رماِن فرب الدلتا َ كي دها مف الرماؿ الب ر المتكذط َ كب يرة مريكط جنكب نا َ تٍ الكيلك شغ
ؾلٍ طريؽ القاهرة اكذكندريٌ الز راكل َ كخليج أبكقير ك ادكك ررق نا َ كذيدل كريػر فربػ نا
إلٍ الكيلك سض.عض ؾلٍ طريؽ إذكندريٌ  -مطركح.
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كاألذكندريٌ مف اكبر مكانئ جموكريٌ مزر الؿربيٌ َ كما تؿد مف اهػـ مراكػز اكزػطياؼ لػً
المنطقٌ الؿربيٌ َ كتبؿد اكذكندريٌ ؾػف القػاهرة ظصص كيلػك متػر بػالطريؽ الزراؾػٍ َ ك شصص
بالطريؽ الز راكل.

مكاقـ إلكتركنيٌ مومٌ
 لنػػػػػػادؽ مدينػػػػػػٌ اكذػػػػػػكندريٌ www.egypt-tourism-eg.com\Alexandria- :
hotels.php
 جريدة خازٌ بؿرض اذؿار تاجير الرقؽ www.ewaset.com :
 دليؿ التليمكف www.yellowpages.com :
 خريطٌ اكذكندريٌ www.discoveralex.com\map :
 أذماء كؾناكيف البنكؾ www.tinanet.com :
 ؾناكيف كتليمكنات الذمارات www.insamasry.com :
 دليؿ ذيا ٍ لتاجير الذيارات كالليمكزيف www.alex4all.com\guide :
 إرتراؾ بتكزيؿ خدمٌ  ADSLلٍ المنازؿ :
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www.tedata.net

آليٌ أداء اكمت اف الرامؿ طبق نا
لقرار مجلس الجامؿٌ رقـ (صش) لذنٌ ؼسسص
برأف اِمت اف الرامؿ لدرجٌ الدكتكراق
بجميـ كليات كمؿاهد جامؿٌ اكذكندريٌ
مجلس جامؿٌ اكذكندريٌ:
 بؿد اكطّع ؾلٍ قانكف تنظيـ الجامؿات رقـ (ؼط) لذنٌ صغؼش كالقكانيف المؿدلٌ لى. كؾلٍ قرار الذيد رُيس الجموكريٌ رقػـ (ؼسػ) لذػنٌ ظغؼش بالُّ ػٌ التنميذيػٌ لقػانكفتنظيـ الجامؿات الذالؼ الذكر كالقرارات المؿدلٌ لى.
 كؾلٍ مكالقٌ مجلس الجامؿٌ بجلذتى المنؿقدة لً شض /ض /ؼسسص.قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
مادة (ش) :اِمت اف الرامؿ لدرجٌ الدكتكراق ؾبارة ؾف مناقرات مذتميؽٌ للجكانب الؿلميٌ مـ
التطرؽ للجكانب اكنذانيٌ كاألخّقيٌ كاكلماـ الرامؿ بما لى ؾّقٌ بالمكؽكع ؾػيف التخزػص
مف قريب أك بؿيد كبرًء مػف ال ياديػٌ .كتقبػؿ كجوػات نظػر الدارذػيف بػؿ كير ػب باجتوػادهـ
كؾرؽوـ ألراء ت ليليٌ جديدة كيتـ ذلؾ لً جػك أكػاديمً يذػكدق الترقػب كالتأهػب لتخطػٍ هػذا
اللقاء الذم يجب أف يؿتبر مف كجوى نظر الطالب كلجنػٌ الممت نػيف نقطػٌ بدايػٌ كإؽػالٌ كاؾػدق
الطالب كجامؿتى .كفالبا ما يتـ ذلؾ مف خّؿ المناقرات الرمكيٌ إِ إذا تطلػب التخزػص كتابػٌ
مقاؿ أك ما رابى  .أما اختبارات ت زيؿ ك مظ المؿلكمات أك الموارات اليدكيػٌ أك اككلينيكيػٌ أك
فيرها لمف الممركض أف تتـ خّؿ المقررات التً تبدأ مـ التذػجيؿ للدرجػٌ كتتػزامف مػـ ؾمػؿ
الطالب بالرذالٌ.
مادة(ص) :يجب أف تنص جميـ اللكاُح ؾلٍ انؿقػاد امت ػاف رػامؿ لدرجػٌ الػدكتكراق رػمكيا بؿػد
اجتياز المقررات الدراذيٌ بنجاح كبمؿدؿ تراكمً ( (C+ؾلٍ األقؿ كذلؾ لً المترة بؿػد تذػجيؿ
مكؽكع الرذالٌ كت ديد لجنٌ اكرراؼ كإؾداد بركتكككؿ الب ث كقبؿ مناقرٌ الرذالٌ.
مادة (ض) :يودؼ اِمت اف الرامؿ إلٍ قياس قدرة الطالب ؾلٍ ربػط األ ػداث كتمذػير الممػاهيـ
الؿلميٌ المرتبطٌ ببرنامجى الدراذً كقياس موارة التمكير لديى كبذلؾ ِ يودؼ اِمت اف التػأهيلً
إلٍ إؾادة اختبار الطالب لً مقررات دراذيٌ ذبؽ كاجتازها بنجاح.
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مادة(ط) :رركط التقدـ لّمت اف الرامؿ :
أف يككف الطالب قد اذػتكمؿ بنجػاح المقػررات الدراذػيٌ اكجباريػٌ كاِختباريػٌ طػػبق نا لُّ ػٌ
المؿود الداخليٌ المؿود.
مادة (ظ) :ميؿاد التقدـ لّمت اف الرامؿ
يتقدـ الطالب لّمت اف الرامؿ بؿد تذجيلى خطٌ الب ث أك مكؽكع الرذالٌ لً أم كقت ؾلٍ اِ
يناقش الرذالٌ إِ بؿد اجتيازق اِمت اف الرامؿ بنجاح.
مادة (ع) :خطكات التقدـ لّمت اف الرامؿ:
يتقدـ الطالب بطلب إلٍ مجلس القذـ المذجؿ ليى للذماح لى للتقدـ لّمت اف كيقترح مجلس القذـ
تركيؿ لجنٌ اِمت اف الرامؿ كتقرها لجنٌ الدراذات كيؿتمدها مجلس المؿود.
مادة (غ) :تتككف لجنٌ اِمت اف الرامؿ مف ؾدد ّ ٌ إلٍ خمذػػػػٌ أذػػػاتذة ؾلٍ أف يككف مف
بينوـ اذتاذ مف المررليف ؾلٍ رذالٌ الطالب.ك يمكف اِذتؿانٌ لً لجنٌ اِمت ػاف بأؾؽاء مػف
خارج التخزص أك مف خارج المؿوػد أك مػف خػارج الجامؿػٌ ؾلػٍ أِ يتجػاكز ؾػدد الممت نػيف
الخارجييف ؾف ؾؽكا كا دا لً الػٌ اللجػاف ال ّ يػٌ أك ؾؽػكيف لػً الػٌ اللجػاف الخماذػيٌ
كيجكز ارتراؾ األذاتذة المذاؾديف لً لجنٌ اِمت اف ؾند الؽركرة القزكل.
مادة (ػ) :إذا دث خّؼ لً الرأم بيف أؾؽػاء لجنػٌ اِمت ػاف الرػامؿ يرلػـ المكؽػكع إلػٍ
مجلس القذـ كيؿتبر قرار مجلس القذـ ؾلٍ مذتكل األذاتذة لً هذق ال الٌ ملزما ألؾؽاء لجنٌ
اِمت ػػاف الرػػامؿ كإذا تؿذػػر مجلػػس القذػػـ لػػً ػػؿ الخػػّؼ يرلػػـ األمػػر إلػػٍ ككيػػؿ المؿوػػد
للدراذات الؿليا كالب كث لؿرؽى ؾلٍ لجنٌ الدراذات الؿليا كالب كث بالمؿود كيؿتمد القرار مف
مجلس المؿود.
مادة (ؼ) :اجتياز اِمت اف الرامؿ:
 يؿتبر الطالب قد اجتاز اِمت اف إذا زؿ ؾلٍ مكالقٌ أفلبيٌ أراء أؾؽاء لجنٌ اِمت افمف خّؿ تقرير جماؾً يرلـ ِؾتمادق مف المجالس المتخززٌ.
 نتيجٌ الطالب النواُيٌ لّمت اف تككف مؤهؿ أك فير مؤهؿ. لً الٌ القرار بؿدـ اجتياز الطالب لّمت اف الرامؿ يتؿيف أف يككف القرار مذببا.مادة ( سش )  :إؾادة التقدـ لّمت اف الرامؿ :
 لػً الػػٌ ؾػدـ اجتيػػاز الطالػب اِمت ػػاف الرػامؿ ي ػػؽ لػى مؿرلػػٌ أذػباب ؾػػدـ اجتيػػازقلّمت اف مف خّؿ قرار اللجنٌ الذم ِبد أف يككف مذببا لً تلؾ ال الٌ.
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 لً الٌ ؾدـ اجتياز الطالب اِمت اف الرامؿ يتقدـ بطلػب إلػٍ مجلػس القذػـ للذػماح لػىللتقدـ لّمت اف مرة أخرل كذلؾ بؿػد مػركر ّ ػٌ أرػور ؾلػٍ األقػؿ مػف تػاريد دخكلػى
اِمت اف الذم يذبقى كأماـ نمس اللجنٌ كإذا تكرر رذكبى يذمح لى التقدـ أماـ لجنٌ جديػدة
يتـ تركيلوا باقتراح جديد مف مجلس القذـ كاؾتمادها مف المجالس المتخززٌ.
مادة (شش) :يؿمؿ بوذا القرار اؾتبار نا مف تاريد زدكرق.
 زدر ؾف مجلس جامؿٌ اكذكندريٌ بجلذتى المنؿقدة لً شض/ض/ؼسسص.مل ؽ (ش) - :الرركط المك دة للكتابٌ الؿلميٌ لمرركع الدبلكـ كرذاُؿ الماجذتير كالدكتكراق

أكِ  :أنكاع الكرؽ:
( أ ) ال جػـ :المقاس كرؽ  A -4كمقاذى غؼص × سشص ملليمتر
(ب) الذمؾ :الكزف سػ جػػراـ
(ج) اللػكف :أبيػػػػض
( د) تجليد المرركع :تجليد لزكنً بّذتيؾ أبيض كالقػّؼ الخػارجً رػماؼ كالخلمػً
ملكف.
(هػ) تجليد الرذاُؿ :اللكف األذكد لدرجٌ الماجذتير كاللكف البنً لدرجٌ الدكتكراق.
انيا :طػريقٌ الكتابٌ:
(ش) الكتابٌ :بالكمبيكتر
(ص) الطباؾٌ :باذتخداـ طابؿات الليزر
 :ؾلٍ كجى كا د لقط مف كؿ كرقٌ لً الٌ المراريـَ كالرذػاُؿ قبػؿ
(ض) الزم ات
الت كيـ كؾلٍ كجوً الزم ٌ لً النذد النواُيٌ للرذالٌ.
(ط) نكع الخط كالؿناكيف:
 تكتب الرذالٌ باذتخداـ  Font Size 12كنكع Times New Roman ؾناكيف األبكاب تكتب لً منتزؼ الزم ٌ باذتخداـ )Font Size 18 (uppercase الؿناكيف الرُيذيٌ تككف باذتخداـ Font Size 16 Bold الؿناكيف ت ت الرُيذيٌ تككف باذتخداـ Font Size 14 Bold -الؿنكاف الجانبً يككف Font Size 12 Bold

 ؾنكاف الجداكؿ  Font Size 12 Boldؾلٍ رأس الجدكؿَ بينما ؾنػكاف األرػكاؿ يكػكف Font Size 12 Boldأذمؿ الركؿ.
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 :تككف الكتابػٌ بمذػالتيف بػيف الذػطكر لػً المرػاريـ كالرذػاُؿ قبػؿ
(ظ) الذػطكر
الت كيـَ كمذالٌ كا دة لً النذد النواُيٌ للرذاُؿ.
(ع) الوكامش :ص ذـ يميف الزم ٌ ك ض ذـ مف اليذار كالؿكس لً الرذاُؿ باللقٌ الؿربيػٌ
(مراؾاة لؿمليٌ التجليد).
(غ) ترقيـ الزم ات:
 لً اللقػٌ الؿربيػٌ :الركف األيذػر األؾلٍ.
 لً اللقٌ اكنجلػيزيٌ :الركف األيمف األؾلٍ لً الٌ الكتابٌ ؾلٍ كجى كا دَ لً
الٌ الكتابٌ ؾلٍ كجويف يككف الترقيـ لً منتزؼ أذمؿ الزم ٌ.
(ػ) األرػكاؿ:
أ -يجب ذكر رقـ الركؿ كاكرارة إليى لً متف الرذالٌ  /مرركع الدبلكـ كذلؾ بكؽـ
رقـ مذلذؿ لكؿ ركؿ بيف قكذيف ( …  )Figure 1, 2, 3,كهكذا
ب  -األركاؿ ترمؿ الرذـ البيانً كالزكر الؽكُيٌ
ج  -الركؿ يكؽـ لػً أقػرب مكقػـ للكتابػٌ مػف الزػم ات التػً ذكػر الرػكؿ ليوػا (أك
الزم ٌ التً تليوا)
د  -يكتب الػرقـ ت ػت الرػكؿ تذػبقى كلمػٌ رػكؿ كتليػى نقطتػاف  Figure 1 :ػـ ؾنػكاف
الركؿ
هػ ػ ترقـ زم ات األركاؿ لً تذلذؿ مـ بقيٌ زم ات المرركع الب ً.
(ؼ) الجػداكؿ:
أ-

ٚدت ركش سلى اندذٔل ٔششزّ ف ٙيزٍ انًسشٔع انجسثٙ

ب -يكؽـ الجدكؿ لً أقرب مكاف بؿد ذكرق لً متف الكتابٌ (أكلً الزم ٌ التاليٌ)
ج -يكتب ؾنكاف الجدكؿ أؾّق كيذبؽ الؿنكاف كلمٌ جدكؿ  Table 1يليوا رقمى
د -تذلذؿ أرقاـ الجدكؿ تبؿا لكركدها ))1, 2, 3 , 4 ,…….

هػػػ  -ترقـ زم ات الجداكؿ بالتذلذؿ مـ بقيٌ زم ات المرركع.
(سش) الكتابٌ لً الزم ات الخازٌ:
مرلؽ نمكذج لخطٌ الب ث
ال ا :م تكل المرركع أك الرذالٌ:
يرمؿ المرركع الب ً أك الرذالٌ المقدمٌ مف الطالب المككنات التاليٌ :


زم ٌ الؿنكاف ( ذب النمكذج المرلؽ).
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زم ٌ الركر (كيذجؿ الركر للجنٌ اكرراؼ ؾلٍ المرركع باكؽالٌ لمف يقػدمكف
المذاؾدة الؿلميٌ أك الدؾـ المادم).



قاُمٌ بالمختزرات .List of Abbreviation



إقرار ( )Declarationمف الطالب (طػبق نا للنمكذج المرلؽ).



زم ٌ الم تكيات (المورس).



قاُمٌ الجداكؿ كاألركاؿ كالزكر (.)List of Tables, Figures, Diagrams



الملخص ) ( Summaryكالمذتخلص ):(Abstract

يرمؿ المرركع/الرذالٌ الب يٌ مذتخلزػا  Abstractباللقػٌ الؿربيػٌ كاكنجليزيػٌ
(سسص كلمػػػٌ) كملخػػػص ) (Summaryباللقػػػٌ اكنجليزيػػػٌ (سسسش كلمػػػٌ) تكؽػػػـ قبػػػؿ
المراجػػـَ كملخػػص ) (Summaryباللقػػٌ الؿربيػػٌ (سسسش كلمػػٌ) كيكؽػػـ لػػً نوايػػٌ
المرركع/الرذالٌ.
رابؿا :تبكيب المرركع/الرذالٌ للدراذات النظريٌ:
ت دد كؿ كليٌ نظاما لتبكيب الرذاُؿ الخازٌ بوا كتتخذ اكجراءات المؿنيٌ لتؿميموػا
ؾلٍ األقذاـ األكاديميٌ بؿد إؾػّـ إدارة الدراذػات الؿليػا بالجامؿػٌ بوػاَ كيكػكف اِلتػزاـ
بالنظاـ المتبـ مذُكليٌ المررؼ الرُيذً ؾلٍ الرذالٌ كمجلس القذـ المؿنً.
تبكيب المرركع/الرذالٌ للدراذات الؿمليٌ:
المزؿ األكؿ :المقدمٌ
كترتمؿ مرػكلٌ الب ػث كمبرراتوػا كإجػراءات ب وػا كينتوػً المزػؿ بالوػدؼ مػف
المرركع ( كيتـ كتابتى بركؿ كاؽح كم دد كت ت ؾنكاف منمزؿ) كذلؾ للكليات الؿمليٌ.
المزؿ ال انً :اكطار النظرم كالدراذات )( Review of literature
كيرمؿ الخلميٌ الؿلميٌ للمرركع أك الرذالٌ كمراجؿٌ ما نرر ؾنواَ كتكؽيح أهميٌ
كأذػباب اختيارق ب يث ِ يتؿدل ؾدد زم ات هذا المزؿ سض %مف جـ الرذالٌ.
المزؿ ال الث :مادة الب ث كالطرؽ المذتخدمٌ )(Materials & Methods
يقتزر هذا الجزء ؾلٍ ذكر الطرؽ التجريبيٌ كالنظريٌ (كزػؼ النظػاـ المذػتخدـ)
كيتـ ليى ررح التجارب الؿلميٌ كتكؽيح المنوج التجريبػً الػذم قػاـ بػى البا ػث .كإذا أراد
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البا ث مناقرٌ الطرؽ األخرل فير المذتخدمٌَ أك مقارنػٌ الطػػريقٌ المذػتخدمٌ بقيرهػاَ
ليككف مكاف ذلؾ لً أبكاب المقدمٌ أك المناقرٌ.
المزؿ الرابـ :النتاُج )(Results
كيرمؿ كزؼ أهـ النتاُج المت زؿ ؾليوا كبيانواَ لً زكرة جداكؿ كرذكـ بيانيػٌ
باكؽالٌ إلٍ ررح النتاُج.
المزؿ الخامس :المناقرٌ )(Discussion
كيرػػمؿ بيػػاف أهميػػٌ النتػػاُج كتطبيقاتوػػا كانؿكاذػػاتواَ كمقارنػػٌ النتػػاُج بمػػا ذػػبؽ
ال زكؿ ؾليى مف با يف آخريف لً الب ػكث المنرػكرةَ كأكجػى اِتمػاؽ أك اِخػتّؼ إف
كجدت كرأم البا ث لً أذباب ذلؾ.
(كيجكز أف تكؽـ النتاُج كالمناقرػٌ لً لزؿ كا د).
اِذتنتاجات أك الخّزٌ  :كترمؿ خّزٌ ما تـ التكزؿ إليػى مػف نتػاُج ( اختياريػا طػػبق نا
لطبيؿٌ كؿ كليٌ).
 التكزيات  :كترمؿ تكزيٌ البا ث بكيميٌ تطبيؽ النتاُج كاذتخداموا إذا كاف ذلػؾ كاردا(اختياريا طػبق نا لطبيؿٌ كؿ كليٌ).
المزؿ الذادس :المراجـ ):(References
تكؽػـ قاُمٌ بالمراجـ لً نوايٌ المرركع/الرذالٌ مرقمػٌ ذػب كركدهػا لػً مػتف
المرركع/الرذالٌَ كؾند ذكر مراجـ لً ذياؽ الكّـ يكؽـ رقمى بيف قكذيف كإلٍ أؾلػٍ
قليّ ػ ( كػػذا ) ) (1ػ ك تكؽػـ قاُمٌ بػالمراجـ لػً نوايػٌ خطػٌ الب ػث كمرػركع الػدبلكـ ك
الرذالٌ كترمؿ:
(ش) اذـ المؤلؼ باللقٌ األجنبيٌ كتكؽـ باذـ ؾاُلتى ـ يليػى ال ػرؼ أك ال ػركؼ األكلػٍ
مف أذماُى األخرل كإذا كاف المرجـ بى أك ر مف مؤلؼ يذكر الجميـ بػنمس الطػػريقٌ
ك طػبق نا للتذلذؿ الكارد لً المرجـ األزلًَ
( )2ذنٌ النررَ
( )3ؾنكاف الكتابَ كلً المقاِت يذكر ؾنكاف الب ث بالكامؿ كاذـ المجلٌَ
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( )4رقـ المجلد ػ الؿدد ػ الزم ٌ األكلٍ كاألخيرةَ
( )5مكاف النرر لً الٌ الكتب.

خامذا  :مّ ظػػات ؾامٌ:
ش .كؿ قذـ أك لزؿ يبدأ مف زم ى جديدةَ
ص .تكؽـ لً بدايٌ كؿ لزؿ كرقٌ لازلى ملكنى (أخؽػر/أزرؽ لاتح/أزػمر) يطبػـ
ؾليوا بالبنط الؿريض كلمٌ المزؿ األكؿ أك ال انً (هكذا) Introduction, Review
.of literature, …..
ض .تقػكـ إدارة الدراذػػات الؿليػػا بكػػؿ كليٌ/مؿوػػد بمراجؿػػٌ القكاؾػػد المتؿلقػػٌ بإؾػػداد
الرذاُؿ الؿلميٌ كاذػتّـ نذػخٌ مػف الرذػالٌ ؾلػٍ قػرص مػدمج ) (CDل مظوػا
بمكتبٌ الكليٌ.
 .4تككف الكتابٌ ؾلٍ جلدة الكؿب باللكف الذهبً ب يث تككف مؿتدلٌ إذا كؽؿت
الرذالٌ لً اِتجاق الطكلً كبيف ؾليوا:
ذنٌ منح الدرجٌ – اذـ زا ب الرذالٌ – الكليٌ كِ داؾً لذكر الدرجٌ ماجذتير
أك دكتكراق ِف ذلؾ يتؽح مف لكف الجلد
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إعالن هام جدا
كللا باي ل

تكل ل ً للا حللأ ا

للان

ش عا حيل

بل ف حلأ ةايلب تسل

ل

دخ ل ال ا

للان حللأ اللاعأ اي ل اد

خلل

ل للال يحال للب ا

ايطايل ل ل
ا

ل للان

ل ل م ل للال
ل

ا ل ل ل ا ح ل للأ ج يل ل ل ل ل ل اد هل ل ل ا
ان

اال إيى حس
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اي أد .

إعالن هام يح ي ايطالب
-1
ا

ظ ل دخ ل ال اي سيا ل ن اي
للان

ل

ل ال ي اعللب

ل جل دل ل ايطايل
لان خايالا – لا ل

داخا عاعلب ا

ايطاي يس ساءيب اي ان نيب.
عسى كا باي

ا

ن

ااإلضاحب إيى

اي طاعب ايحا يب ،اطاعب اي عم اي ى
س اد

أ ث ت شخصي .
109

ي

إعالن هام جدا يح ي بالب اي هد

ل للال بس ل للب اي هل للد

عسل للى ل للال ً ل ل

ااألعس للام اي خ سا للب ح للأ
جل ل للد ال ا

ح للب ي للاد

ل ل للان ايل ل للدخ ال عسل ل للى

صا ب اي هد هى :
wwwigsr.alexu.edu.eg
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خبيؼخ اإلعكُذسٚخ
إداسح انسئٌٕ انزؼهًٛٛخ
كهٛخ ..........

ًووذج أعوال الوالحظت
إيزسبَبد انفصم انذساعٗ  ........نهؼبو اندبيؼٗ
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اعى انًالزع:
خٓخ ػًم انًالزع:
يكبٌ انًالزظخ:
انذٔس:

انًجُٗ :
فزشح انًالزظخ:

انفشلخ:

انمغى انؼهًٗ:
ٚشخٗ يشاػبح يب ٚه:ٙ

-1
 -2اعزالو ػذد يسذد يٍ كشاعبد االخبثخ يٍ يؼبٌٔ انهدُخ ٔ رٕصٚغ
يغبػذح انطالة فٗ رسذٚذ أيبكُٓى فٗ لبػخ االيزسبٌ.

-7

إثالؽ انًشالج ٍٛػٍ أٚخ يسبٔنخ غش أٔ ششٔع ف ّٛأٔ أٖ إخالل آخش ثُظبو
االيزسبٌ.

-8
 -9سد ثطبلبد انطالة ػُذ اعزالو أٔساق اإلخبثخ ٔ خًغ ْزِ األٔساق ػُذ َٓبٚخ

كشاعخ ٔ ازذح نكم طبنت لجم يٕػذ ثذء ناليزسبٌ ثخًظ دلبئك
ػهٗ األلم.

يُغ انطالة يٍ انجمبء فٗ يمش االيزسبٌ ثؼذ رغهًٓٛى نكشاعخ اإلخبثخ.

-3

رٕصٚغ أٔساق األعئهخ ػهٗ انطالة ٔ انزسمك يٍ كزبثخ انطبنت
العًّ ٔ سلى خهٕعّ ػهٓٛب ٔ ػذو رذٔ ُّٚألٖ يؼهٕيبد ثٓب ٔ
يالزظّ ػذو رجبدل انطالة نٓب.

االيزسبٌ ٔ رشرٛجٓب.

-4

خًغ ثطبلبد انطالة ٔ يشاخؼخ ثٛبَبرٓب انًغدهخ يٍ انطبنت ػهٗ
كشاعخ إخبثزّ ٔ انزٕلٛغ ػهٓٛب ٔ انًسبفظخ ػهٗ انجطبلبد ززٗ
رغهًٓٛب نهطالة.

-5

خًغ رٕلٛؼبد انطالة انسبضش ٍٚػهٗ كسٕف انسضٕس ٔ ،إػذاد
اعزًبساد انغٛبة انسًشاء نهطالة انغبئج.ٍٛ

-6

يالزظخ ػذو اعزؼبَخ انطالة ثأٚخ أٔساق أٔ أدٔاد يؼٓى ٔػذو
رُبلهٓى نهًؼهٕيبد أٔ انمٛبو ثإٖ إخالل أخش ثُظبو االيزسبٌ.

-11
-11

رغهٛى أٔساق اإلخبثخ يشرجخ إنٗ يشالجٗ انهدُخ ثؼذ َٓبٚخ االيزسبٌ.

إثالؽ يشالت انهدُخ ثسبنخ كم طبنت ٚسزبج نهشػبٚخ انطجٛخ ٔ فٗ زبنخ يب
إرا سأٖ انطجٛت ػذو رًكٍ انطبنت يٍ يٕاصهخ االيزسبٌ ٚخطش ثزنك سئٛظ
انهدُخ انزٖ ٚسشس رمشٚشا ٕٚلغ ػه ّٛيغ انطجٛت انًخزص .

 -12يالزظ خ انطالة ػُذ رٕخٓٓى إنٗ دٔسح انًٛبِ داخم انهدُخ ثؼذ انسصٕل
ػهٗ إرٌ ثزنك يٍ سئٛظ انهدُخ ٔ إرخبر يب ٚشاِ يٍ اززٛبطبد.

-13

يب ٚكهفٓى ثّ انًشالجٌٕ أٔ سئٛظ انهدُخ يٍ أػًبل.

شبكش ٍٚنغٛبدركى زغٍ رؼبَٔكى يؼُب
يذٚش إداسح انسئٌٕ انزؼهًٛٛخ
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الئحت جزاءاث هخالفاث االهتحاًاث
إعواال للوادة  521هي الالئحت التٌفيذيت لقاًوى تٌظين الجاهعاث
اندضاء
انؼمٕثخ األصهٛخ انؼمٕثخ انزكًٛهٛخ

َٕع انًخبنفخ

انغهطخ انزأدٚجٛخ

خٓخ انطؼٍ

يٛؼبد انطؼٍ

أوال  :اإلخالل بٌظام االهتحاى
(  ) 1اإلخالل انجغٛظ

إنغبء االيزسبٌ فٙ
يمشس

إػالٌ انؼمٕثخ ()1

(  )2اإلخالل اندغٛى

انسشيبٌ يٍ
االيزسبٌ ف ٙفصم
دساعٙ

إػالٌ انؼمٕثخ

ػًٛذ انكهٛخ أٔ
انًؼٓذ

سئٛظ اندبيؼخ

ٕٚ 15يب يٍ يٍ رٕلٛغ
انؼمٕثخ

ثاًيا  :الغش أو الشروع فيه في االهتحاى األصلي
(  )1انغش أٔ انسشٔع نهًشح
األٔنٗ
(  ) 2انغش أٔ انسشٔع فٙ
زبنخ انؼٕدح ()4
ثبنثب  :انغش أٔ انسشٔع فٙ
ايزسبَبد انزخهف انًُؼمذح
ف ٙدٔس يغزمم
-1
-2
-3
-4

إنغبء االيزسبٌ فٙ
ثالثخ يمشساد ()3
إنغبء االيزسبٌ فٙ
فصم دساعٙ
إنغبء االيزسبٌ فٙ
يمشساد انزخهف

إػالٌ انؼمٕثخ
إػالٌ انؼمٕثخ
إػالٌ انؼمٕثخ

يدهظ انزأدٚت
االثزذائٙ
يدهظ انزأدٚت
االثزذائٙ
يدهظ انزأدٚت
االثزذائٙ

يدهظ انزأدٚت
أالعزئُبفٙ
يدهظ انزأدٚت
أالعزئُبفٙ
يدهظ انزأدٚت
أالعزئُبفٙ

ٕٚ 15يب يٍ انؼهى ثمشاس
يدهظ انزأدٚت االثزذائٙ
ٕٚ 15يب يٍ انؼهى ثمشاس
يدهظ انزأدٚت االثزذائٙ

اإلػالٌ ػٍ انؼمٕثخ ثًثبثخ خضاء ركًٛه ٙخٕاص٘ رمشسِ انغهطخ انزأدٚجٛخ ٔٚزى داخم انكهٛخ أٔ انًؼٓذ ( و  126يٍ انالئسخ ) .
ُٚصشف يؼُٗ اإلخالل اندغٛى ٔفمب نهًبدح  126يٍ انالئسخ انزُفٛزٚخ نمبٌَٕ رُظٛى اندبيؼبد إنٗ كم إخالل ُٚدى ػُخ أٔ ٚخسٗ يُخ ػذو اَزظبو االيزسبٌٚ .ؼزجش إخالل ثغٛطب
.
ٚسزشط أٌ ركٌٕ انًمشسا د انًخزبسح يًب ٚزشرت ػهٓٛب سعٕة انطبنت  :رسمٛمب نألثش انز٘ رغٛبِ انًسشٔع يٍ انؼمبة ػهٗ انغش أٔ انًسشٔع ف ّٛف ٙانًبدح  125يٍ انالئسخ
ْٕٔ سعٕة انطبنت  .ثًب يفبدِ أال ٚكٌٕ يٍ ث ٍٛانًمشساد انز ٙرهغٗ ايزسبٌ يمشس يٍ يمشساد انًزطهجبد اندبيؼٛخ.
ف ٙزبنخ انؼٕد ٚكٌٕ ػهٗ خٓخ انزسمٛك ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ ضى خًٛغ يسبضدش انزسمٛدك فد ٙيخبنفدبد انغدش أٔ انسدشٔع فٛدّ انزد ٙاسركبثٓدب انطبندت َفغدّ نٛفصدم فٓٛدب يدهدظ
انزأدٚت يؼب ٔإػًبال نزنك ٚزٕخت أٌ رُؼمذ يدبنظ انزأدٚت ثؼذ اَزٓبء االيزسبَبد.
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كهٛخ ..............................................................:
إداسح انسئٌٕ انزؼهًٛٛخ
ًووذج هحضر
عي حالت ضبط تليفوى هحوول أثٌاء اإلهتحاى
يسضش سلى:
إعى انطبنت ثبنكبيم.......................................................................................... ....................................................................... :
انفشلخ انذساعٛخ انًمٛذ ثٓب انطبنت............ .......................... :

لغى ....................................................... :
انزبسٚخ/ :

إعى يبدح اإليزسبٌ............................................................................... :

سلى اندهٕط ............................. :

 211 /انغبػخ

:

ظشٔف ٔ يالثغبد انضجظ:
.............................................................................................................................................................................. .........................................................................
...................................................................................................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................................................... ........................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............................................................................................
سئٛظ ندُخ انًشالجخ:

ضبثظ انٕالؼخ:

اإلعى............................................................................... :

اإلعى............................................................................... :
انٕظٛفخ............................................................................ :

انٕظٛفخ......................................................................... :

انزٕلٛغ............................................................................. :

انزٕلٛغ........................................................................... :

يسضش سلى:

خبص ثإداسح انسئٌٕ انزؼهًٛٛخ

إعزهًذ أَب  ...............................................................................ثإداسح انسئٌٕ انزؼهًٛٛخ ثبنكهٛخ رهٛفٌٕ يسًٕل يبسكخ.............................. .............. :
ٔ انخبص ثبنطبنت  ........................ ... ..................... ........................ :انًمٛذ ثبنفشلخ........................ :

لغى.................................................................... :

ٔ ثذٌٔ كبسرخ انزسغٛم ٔ ، ،رنك يٍ ندُخ إيزسبٌ يبدح  ، ........................ ........................ ........................ :ػهٗ أٌ ٚزغهًّ انطبنت ثًٕخت ْزا
اإلٚصبل يٍ إداسح انسئٌٕ انزؼهًٛٛخ فٕس إَزٓبء اإليزسبَبد يجبششح.

انزٕلٛـــــــــــــغ :

انزبسٚـــــــــــــخ :

/

/
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يسضش سلى:

خبص ثبنطبنت

إعزهًذ أَب انطبنت  .................................................................... ...........انًمٛذ ثبنفشلخ .................... :لغى......................................................... ........... :
انزهٛفٌٕ انًسًٕل انخبص ثٚ ٔ – ٙؼًم ثصٕسح طجٛؼٛخ ٔ خٛذح.
انزٕلٛـــــــــــــغ :
إعى انًٕظف انًخزص........................ ........................ ........................ :

انزبسٚـــــــــــــخ :
انزٕلٛغ:
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118
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انحهمبد انذراطْخ ًاالطتشبراد
أًال – انحهمبد انذراطْخ
يقوم المركز بتنظيم حلقات دراسية فى موضوعات علمية تطبيقية تهم العديد من القطاعات .وينظم المركدز
حلقات نقاشية ودورات تدريبية فى الموضوعات التالية:
 فى مجال البيئة
 تقييم األثر البيئى للمشروعات
 اإلدارة البيئة.
 دراسات الجدوى البيئية
 إدارة المناطق الساحلية
 اخطار الكيماويات فى البيئة الصناعية
 تلوث الهواء
 تلوث التربة
 الصحة والسالمة المهنية
 أخطار إستعمال المبيدات
 الوسائط المتعددة فى التعليم البيئ
 الليزر وتطبيقاتة فى القياسات البيئية
 استشعار البيئة عن بعد
 الطرق الحديثة لتحليل الزيوت والدهون
 الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى
 حاضر ومستقبل النفايات الخطرة فى مصر
 التقنيات الحديثة فى علم األطياف وتطبيقاتها فى مجال القياسات البيئية
 المكثفات ومعامل القدرة والتوافقيات فى الصناعة لترشيد الطاقة
فى مجال علوم المواد
 التحليل الحرارى للمواد
 الطاقة الكهروضوئية
 طبيعة المواد المتراكبة وتطبيقاتها التكنولوجية
 اشتعال واحتراق المواد المتبلمرة
 الغرويات فى المنتجات الكيميائية الصناعية
 تشكيل وانتاج البوليمرات
 التآكل فى المجال الصناعى
 تكنولوجيا الخاليا الشمسية وتطبيقات
 الطاقة الشمسية
فى مجال التقنية الحيوية
 أساسيات التكنولوجيا الحيوية
 أساسيات الهندسة الوراثية
 الطرق العلمية فى البيولوجيا الجزيئية
 المعالجة البيولوجية للمخلفات البيئية
126

 الوسائل حديثة فى تصنيف الكائنات الحية الدقيقة
 البالزميدات والتحكم فى الجينات
 خصائص وتنقية اإلنزيمات
 تكنولوجيا المعلومات الحيوية
فى مجال تكنولوجيا المعلومات
 تطبيقات الحاسب اآللى فى نظم المعلومات وبناء قواعد المعلومات
 اتصاالت البيانات وشبكات الحاسبات
 تصميم وتنفيذ األعمال الهندسية فى المنشآت الصناعية والتجارية

حبنْب -اإلطتشبراد انصنبعْخ ًانعهًْخ
فددى إطددار التعدداون بددين المركددز والصددناعة يقددوم المركددز بتقددديم إستشددارات صددناعية وتحاليددل مددن خددالل
المجموعات اإلستشارية التالية:
 -0مجموعة االستشارات الصناعية العلمية
تضم هذه المجموعدة أسداتذة متخصصدين فدى مختلدف اإلتجاهدات العلميدة والهندسدية يقددمون األستشدارات
الفنيددة الصددناعية فيمددا يخددتص بددالمواد الخددام وطددرق تطويرهددا والبحددث عددن البدددائل المحليددة المناسددبة لهددا
وكذلك دراسة وسائل اإلنتاج وإمكانيات تحديتها مع إمكانية تحسين خواص المنتج بمدا يدتالءم مدع التطدور
العلمى الحديث .
 -0المجموعة االستشارية لدراسات األثر البيئى والمراجعة ونظم اإلدارة البيئية والتخطيط البيئ
تهتم هذه المجموعة بالدراسات المتكاملة لألثر البيئى للمشروعات
 -3المجموعة االستشارية لالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
يعتبر معمل االستشعار عن بعد وقواعد المعلومات الجغرافية من اقدم معامل البحث فدى هدذا المجدال وتقددم
المجموعدة الخبدرة فدى مجددال تحليدل الصدور الفضددائية واسدتخدامات قواعدد المعلومددات الجغرافيدة فدى دعددم
اتخدداذ القددرار كمددا نتعدداون فددى العديددد مددن المجدداالت مثددل الرصددد للمندداطق السدداحلية والتخطدديط العمرانددى
والمتابعة باالضافة إلى تحديد المواقع المناسبة للمشروعات فى إطار دراسات األثر البيئى.
 -4المجموعة االستشارية لألرصاد البيئة
تهتم هدذه المجموعدة برصدد خصدائص المنداطق السداحلية ورصدد ملوثدات الهدواء للمنداطق الصدناعية وقدد
قامت المجموعة بتكوين قواعدد المعلومدات الجغرافيدة لالرصداد البيئيدة علدى مددى سدت سدنوات مسدتخدمة
أحدددث أجهددزة المعددايرة .كمددا تقددوم المجموعددة بالتكامددل مددع المجموعددات األخددرى بدراسددة األثددر البيئددى
للمشروعات.
 -5المجموعة االستشارية لتكنولوجيا المعلومات
تقدم هذه المجموعة خبرات فى نظم المعلومات .تصميم الشبكات .دعم أتخاذ القرار .وأيضدا الدنظم الخبيدرة
ونظم التحكم اآللى ونظم الذكاء االصطناعى.
 -6المجموعة االستشارية لمواد اإلنشاءات المتطورة
اذدادت فى اآلونة األخيدرة األخطدار التدى تواجده الثدروة العقاريدة فدى االسدكندرية و البدا مدا تكدون العيدوب
ناتجة عن سوء اختيار مواد اإلنشاء والبناء وكذلك لتؤثيرها بالظروف المناخية بالمدينة وعلى هذا فقدد تدم
تشكيل مجموعة بحثية استشارية فى مجال مدواد البنداء الجديددة وذلدك بغدرا إجدراء البحدوث والدراسدات
المتطورة وتقديم االستشارات الفنية للشركات والهيئلت العامة فى مجال اإلنشاء والتعمير.
 -7المجموعة االستشارية للمواد المتبلمرة والمركبة
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تقوم المجموعة بقياس الخواص الميكانيكية للبوليمرات وللمواد المركبة فيها وتحديد نوع البدوليمرات فدى
عينات البالستيك المختلفة ،وأيضدا دراسدة طدرق اإلنتداج والخامدات المناسدبة ،كمدا تقدوم بتحديدد اإلضدافات
المناسبة وطالق خلطها طبقا لالستخدامات المختلفة.
 -8المجموعة االستشارية إلدارة المخلفات الصلبة
تقوم المجموعة بتقديم االستشارات الخاصة بدإدارة المخلفدات الصدلبة البلديدة والصدناعية والزراعيدة ،كمدا
تقوم بعقد دورات وندوات علمية فى هذا المجدال وكندك تشدارك بمشدروعات بحثيدة لتقدديم األسدلوب األمثدل
لمعالجة تلك المخلفات.
 -9المجموعة االستشارية لترشيد الطاقة
تهتم هذه المجموعة بمراجعة الطاقة بكل صورها على كافدة المسدتويات مثدل قيداس وتحليدل دازات العدادم
فددى األفددران والغاليددات بهدددف تحسددين كفدداءة االحتددراق وتقليددل االنبعاثددات ،قيدداس وتحليددل ميدداه الغاليددات
باإلضافة الى اختبارات كفاءة العزل الحرارى وكفاءة اإلضاءة وتحليدل الطاقدة الكهربيدة والتوافدق لألحمدال
الكهربية ،وتقوم المجموعة أيضا بتحديد معامل القددرة لرفدع كفداءة وترشديد الطاقدة المسدتخدمة ومراجعدة
استهالك الطاقة والقياسات اإلشعاعية واختبارات أمان المصادر المشدعة ،ولهدذه المجموعدة معمدل متحدرك
بإمكانه زيارة الموقع وعمل القياسات البيئية الخاصة بالطاقة وكذلك االنبعاثات ودراسة استهالكات الطاقدة
ومدى العزل الحرارى فى المواقع الصناعية.
 -02المجموعة االستشارية للوقاية من األخطار البيئية
وتقدددم هددذه المجموعددة خدددمات الوقايددة مددن اآلفددات الضددارة سددواء كانددت اآلفددات الحشددرية والقددوارا أو
الحشائش ومعالجة األثاثات وذلك باستخدام الطرق العلمية الحديثة والمواد اآمنة.
 -00المجموعة االستشارية لتلوث الهواء
تهدددتم المجموعدددة برصدددد االنبعاثدددات الهوائيدددة والغازيدددة والعضدددوية و يدددر العضدددوية والجسددديمات العالقدددة
بؤنواعها لتحديد جودة ونوعية الهواء فى المناطق الصناعية السكنية ذات الكثافة المرورية العاليدة .يوجدد
لدى المجموعة نماذج رياضية لتوزيع الملوثات فى المساحات الكبيرة وكذلك للتخطديط ومعرفدة االتجاهدات
المستقبلية .وتقوم المجموعة بإدارة الشبكة القومية لمحطات رصد ملوثات الهواء باإلسكندرية والدلتا من
خالل استخدام أجهزة متقدمدة مبرمجدة آليدا ومعدايرة مرجعيدا ً طبقدا ً للمواصدفات العالميدة ومدن خدالل شدبكة
اتصدداالت فوريددة .وتقدددم خدددمات استشددارية للمصددانع والهيئددات لتحديددد نوعيددة الهددواء داخددل وخددارج بيئددة
العمل وأيضا التحكم فى ملوثات الهواء.
 -00مجموعة التقنية الحيوية (البيوتكنولوجى)
تنظم المجموعة عدة حلقات دراسية ودورات تدريبية نظرية وعملية فى مجال الهندسة الوراثية -التقنيدات
المتقدمددة فددى التعددرف علددى الجينددات وعزلهددا – هندسددة البروتينددات – المعلوماتيددة البيولوجيددة – الطددرق
العملية الحديثة فى البيولوجية الجزيئية والتشخيص الجزيئى.
 – 03وحدة التحاليل البيولوجية
تقددوم الةحدددة بمختلددف أنددواع التحليددل البيولوجيددة مثددل تحليددل الميكروبيولوجيددة واألنزيميددة والهرمونيددة
ومتبقيات المبيدات واختبارات السمية.
وقد سبق للمركز أن قدم استشارات فى مجاالت متعددة منها:
فى مجال البيئة
 دراسددة الجددددوى البيئيددة إلنشددداء مصددنع السدددماد (أبددديس )0لتحويددل القمامدددة إلددى سدددماد عضدددوى
(محافظةاإلسكندرية).
 إجراء قياسات لعناصر تلوث الهواء(شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب).
 دراسة مقارنة مقارنة عن تلوث الهواء بالرصاص فى أربع محافظات (وزارة البترول).
 تحليل مياه مياه وحدة معالجة مياه الصابورة (شركة سوميد) .
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تحليل نوعية الهواء وحالة المياه والتربة بمنطقة الطرح محافظة مطروح (وزارة البحث العلمى).
تحليل عينات مياه ضمن مشروع الحد من التلوث (مشروع الوقاية من التلوث البيئىء)
عمل أبحاث واختيار لمبنى مجمع المحداكم باالسدكندرية (شدركة مصدر ألعمدال األسدمنت المسدل –
كمبرو) عمل دراسات خاصة بقياسات نوعية بيئة العمل (شركة اإلسكندرية للكيماويدات – كديمكس
وشركة مصرللبترول).
تحليل صالحية دهان الواجهات من نوعية "ديكاكوت"(شركة الكيماوياتالمتخصصة بروكيم).
تطهير التلوث البترولى (شركة بترول الصحراء الغربية – وبيكو).
عمل قياسات األنبعاثات الغازية (الجمعية التعاونية للبترول)
إجراء قياسات على المداخن الخاصة بالغاليات (شركة مصر للبترول)
قياسات االنبعاثات الهوائية (شركة كوموبالست)
إجراء فحوص وتحاليل لمياه الغاليات وابراج التبريد (فندق شيراتون المنتزه)
إجددراء دراسددة لتقيدديم التددؤثير البيئددى للمنشددآت والمشددروعات الجديدددة "المدددفن الصددحى)(محافظة
اإلسكندرية)
قياس الضوضاء (شركة مارينا للسقاالت – برج العرب)
إجراء تحليل التربة لموقع محطة توليد كهرباء سيدى كرير( هيئة كهرباء مصر باإلسكندرية)
عمل القياس الدورى على الغالية الخاصة بمصنع الطماطم ( شركة المنتجات الغذائية الفاخرة)
عمددل القياسددات الالومددة لقيدداس شدددة الضوضدداء الصددادر مددن وحدددات التكيددف الخارجيددة ( البنددك
التجارى الدولى)
عمل دراسة بيئية كاملة لتقديمها إلى جهاز شئون البيئة ( شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها)
دراسة ميدانية للمواصفات القياسية لتقليل معدل التلوث (شركة سى جرين)
وضدددع خطدددة إدارة لمحميدددات السددداحل الشدددمالى (مشدددروع صددديانة األراضدددى الوطنيدددة والمنددداطق
الساحلية)
إعددداد دراسددة تقيدديم األثددر البيئددى لمحطددة المعالجددة لمندداطق المكددس والدخيلددة والعجمددى (شددركة
أيواكوإيجيبت)
إنشاء محرقة للمخلفات الطبية (شركة أونيكس باإلسكندرية)
قيدداس تركيددزات الغبدددار المعلددق فددى الهدددواء لهددوابر بميندداء الدخيلدددة ( الشددركة العامددة للصدددوامع
والتخزين)
عمل قياسات لمداخن الشركة (شركة فاين فودز)
إجراء تحاليل على زيت الثوم الخام طبقا ً للمواصفات القياسية (شركة كيمت)
عمل تقرير ألشاير أعمدة الدور األول لمشروع مدرسة طاهر بك (شركة اللواء للمقاوالت)
تحديد النسب المئوية لمكونات بوية البالستيك لالستخدام الخارجى (شركة باكين للبويات)
عمل اختبار عزل مقاوم للكهرباء فى الصناعة (شركة الد يدى للتجارة والصناعة)
تقييم خلطات خرسانية (شركة المقاولون العرب)
إجراء تحاليل على عينات من أفالم البالستيك وعلى مكونات المذيب (شركة كوبوش للتغليف)
تحليل رسالة كاولين دياموند آر من شركة جونفين (مكتب مراقبة ومعاينة البضائع)
إجراء اختبارات مشروع محطة تنقية صرف صحى وتحاليل لعينات مياه (شركة المقاولون العرب)
عمل اختبارات التدرج الحبيبى والتحليل الكيميائى والنعومة والتمدد (شركة المقاولون العرب)
تحليالت لمعرفة نوع البوليمرات (مصنع فوزى نجم الدين لمنتجات البالستيك)
عمدددل اختبدددارات إجهددداد كسدددر وبدددرودة ومقاومدددة انضدددغاط وامتصددداص ومقاومدددة شدددد وخضدددوع
وتكسيرمكعبات خرسانية (شركة المقاولون العرب)
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 قياس معامل التوصيل الحرارى للصوف الصخرى (شركة إسكندرية للبترول "كهروميكا")
 اختبددار األليدداف الغيددر منسددوجة مددن إنتدداج شددركة أليدداف بالسددعودية (شددركة المشددمع واألسددفلت
المصرية)
 إجراء القياسات على بعا اآلالت الجراحية لتحديد أسباب الصدأ والكسور (الهيئدة العامدة للتدؤمين
الصحى فرع المنوفية)
 إجراء اختبارات للمفاضلة بين مادتين من مواد طالء الوجهات (شركة كيروسيز)
 تحليل عينة زيت زيتون (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)
 وضع مواصفات ألجهزة الرصد البئدى للغدازات طبقدا لمعدايير جهداز شدئون البيئدة (شدركة أبدو قيدر
لالسمدة)
 إجراء اختبارات على عينات مياه لبيان طبيعدة المدادة التدى تحتدوى عليهدا وعمدا إذا كاندت مطابقدة
أوملوثة للبيئة (اإلدارة العامة لشرطة ميناء اإلسكندرية)
 قياس األتربة العالقة والضوضاء واالنبعاثات الهوائية (شركة البويات والصناعات الكيماوية)
 تحليل مياه الصرف الصحى بموقع الشركة ببرج العرب (شركة دانون مشرق)
 قيدداس تركيددزات أبخددرة الزئبددق داخددل مصددنع إنتدداج اللمبددات الفلوريسددنت (شددركة النصددر لالجهددزة
الكهربائيةوااللكترونية )
 تحليل راش المدفن الصحى وتصنيف للمخلفات الصلبة (شركة أونيكس االسكندرية)
 قياس األتربة فى المطاحن (شركة مطاحن ومخابز اإلسكندرية)
 إجراء تحليل بيولوجى وكيميائى على مياه الصابورة (الشركة العربية ألنابيب البترول سوميد)
فى مجال علوم المواد
 إجراء قياسات عينات مملغمات حشر األسنان (الشركة المصرية للمنتجات الطبية.
 تحليل كيميائى لعينات رمل وصوف زجاجى وأيضا ً صالحية خوازيق (شركة البدر للمقاوالت)
 تحليل عينة من بودرة لحام (الشركة المصرية للحام بيكو)
 عمل اختبار التهشم لعينة زلط خاصة بمدرسة بشبرامنت (شركة النسمة للمقاوالت)
 تحديد الخواص الطبيعية وإجراء االختبارات الكهربية على جوانات مطاط (شركة راكتا).
 تحليل منتج النشا الذى يستخدم فى عملية لصق صناديق الكرتون المضلع (دار النصر للطباعة)
فى مجال التقنية الحيوية
اختبار البالزميدات لكاتنات دقيقة (كلية الطب -جامعة االسكندرية)
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االستشارات خالل العام 0200/0200
_________
نوع االستشارة
الجهة الوارد منها االستشارة
اجراء قياسات بيئية وتحليل عينة
NILE LINEN
مياه صرف صناعى
GROUP
تحليل عينتى طفلة حجر جيرى
عبد الرازق عثكان هارون
تقييم ملوثات الهواء داخل وحدة
شركة مصر للبترول
تصنيع مبيدات اآلفات الزراعية
اجراء قياسات على جهاز
شركة االسراء لالدوية
االمتصاص الذرى
اجراء قياسات بيئية
جمعية تحديث الصناعات
الصغيرة
تحليل عدد  42عينة اسماك تحليل
نرمين عبد العزيز
البروتينات بواسطة التقرير الكهربى
تحليل شامل لعين طفلة أسمنت
شركة النشار للتجارة
والتوريدات
اجراء قياسات بيئية
شركة تى أم أى ايجيبت
اجراء اختبارات على عينة مياه
الشركة الوطنية للدواجن
صرف
اجراء تحليل لعينة مياه صرف
شركة T&C
صناعى
عمل قياسات االتربة المعلقة
شركة مطاحن ومخابز
بمطاحن نوفل والسويحى
االسكندرية
وسلندارات عبد الجواد
اجراء اختبارات على عدد  3عينات
شركة المقاولون العرب
جيوتكستيل الخاصة بعملية حماية
الجسر الغربى لمصب النيل ـ فرع
رشيد
اجراء اختبار الضغط وقياس الهابط
شركة المقاولون العرب
0
0
على عينات من سن وسن ورمل
واسمنت
اجراء اختبارات على عينات من
المقاولون العرب
السن والرمل واالسمنت
باسف كونستر اكشن كيميكلز تصميم خلطة لعملية الجسر الغربى
لمصب النيل فرع رشيد (المقاولون
– ايجيبت
العرب)
تصميم خلطة خرسانية لمشروع
بروكيم – شركة الكيماويات
حماية مصب النيل رشيد (المقاولون
الكتخصصة
العرب)
تصميم  0خلطة لعملية الجسر
ماستر كيمياكلز تكنولوجى
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التاريخ

م

نوع االستشارة
الجهة الوارد منها االستشارة
الغربى لمصب النيل فرع رشيد
MC
(المقاولون العرب)
تصميم خلطة لعملية الجسر الغربى
شركة كيماويات المعادن
والبناء التخصصية  MCCلمصب النيل فرع رشيد (المقاولون
العرب)
شركة مطابع محرم الصناعية قياس الوطؤة الحرارية لعدد 02
نقط باالقسام االنتاجية بمصنعى
النزهة وباكوس
اجراء تجارب على عينة احجار
الهيئة المصرية لحماية
تابعة لعملية حماية جسر النيل
الشواطىء
الغربى
تحليل عينة من المسط المائى
قطاع البحيرات والمزارع
ببحيرة مطار النزهة بحرى
السمكية
اجراء اختالر على عينة من احجار
المقاولون العرب
البازلت
شركة سيكا مصر لكيماويات تصميم خلطة لعملية حماية الجزء
الغربى لمصب فرع رشيد
مواد البناء
عمل قياسات لالنبعاثات الغازية
شركة مصر للحرير الصناعى
بالغاليات
والياف البوليستر
شركة المستودعات المصرية عمل قياسات بيئية بمخازن وورش
الشركة
العامة
اجراء قياسات بيئية
شركة COTTON
CLUB
عمل قياسات بيئية بمقر الشركة
مانتراك
اجراء قياسات لملوثات الهواء
شركة صناعات البالستيك
والكهرباء
اجراء تجربة SULFITE
TARGET
REDUCING BACTERIA

.08

0200/0/05

.09

0200/0/00

.02

0200/0/06

.00

0200/0/09

.00

0200/0/0

.03

0200/0/0

.04

0200/0/07

.05

0200/3/4

.06

0200/3/4

.07
.08

0200/3/6
0200/3/6

.09

0200/3/00

.32
.30
.30
.33

0200/3/02
0200/3/04
0200/3/04
0200/4/3

شركة PWT
شركة مطابع محرم
الشركة الوطنية للدواجن
شركة النيل للمياه الغازية

.34

0200/4/7

شركة المقاولون العرب

.35

0200/4/7

.36

0200/4/00

الهيئة المصرية لحماية
الشواطىء
الهيئة المصرية لحماية
الشواطىء
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تحليل عينة مياه
اجراء قياسات بيئية
تحليل عينة مياه صرف
اجراء قياسات بيئية وتحليل عينة
مياه صرف
اجراء اختبارات على عينة
جيوتكستيل
اجراء اختبارات على عينة احجار
اجراء اختبارات على  0عينة
احجار دولوميت

.37

التاريخ
0200/4/00

الجهة الوارد منها االستشارة
شركة المقاولون العرب

م
.38

0200/4/09

.39

0200/4/06

الهيئة المصرية لحماية
الشواطىء
شركة المقاولون العرب

.42

0200/5/3

.40
.40
.43
.44

0200/5/3
0200/5/7
0200/5/02
0200/5/00

شركة كانون جلوبال
اندسترى
شركة المكس للمالحات
شركة واحة فيوليا
شركة بوليكان
شركة واحة فينيسيا الزراعية

.45
.46

0200/6/06
0200/6/32

محالت مانا
الشركة المصرية لالبحاث
والتطوير

.47

0200/7/3

.48
.49

0200/7/4
0200/7/05

.52

0200/8/0

.50

0200/9/6

.50

0200/02/0

الشركة العالمية لتكنولوجيا
البيئة
كيما اندستريز
الهيئة المصرية لحماية
الشواطىء
الهيئة المصرية لحماية
الشواطىء
شركة النصر لالجهزة
الكهربائية (نيازا)
شركة كراش
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نوع االستشارة
اجراء اختبارات على عينة
جيوتكستيل
اجراء اختبارات على عينة احجار
دولوميت
اجراء اختبارات على عينة
جيوتكستيل
اجراء قياسات بيئية
تحليل  4عينات مل
تحليل عينة مياه
اجراء قياسات لملوثات الهواء
تحليل عينة مياه لمدى وجود
ميكروبات التلوث الزراعية
اجراء قياسات بيئية
قياس عنصر الحديد فى عدد 40
عينة بواسطة جهاز االمتصاص
الذرى
اجراء تجربة SULFATE
REDUCING BACTERIA
اجراء قياسات بيئية
اجراء اختبارات على عينة
جيوتكستيل
اجراء اختبارات على عينة احجار
اجراء قياسات بيئية
تحليل عينة مياه صرف صناعى

