
 

 
1 

                                                                                                                               

 الصفحة المحتــــــــــــــــويات م

 2 مقدمة   1

 2 انشاء معهد الدراسات العليا و البحوث  2

 2 اف المعهددأه  3

 3 خلية بالمعهــــــدتطور اللوائح الدا  4

 4 رؤية ورسالة المعهد  5

 5 أقسام المعهد  6

 5 الرقم الكودى للمعهد و األقسام العلمية  7

 6 جامعة اإلسكندرية  -قواعد الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لمعهد الدراسات العليا والبحوث   8

 6 البــاب األول : القواعد األساسية  9

 11 ــانى : برامج الدراسات العليا الباب الث  10

 12 الباب الثــالث : قواعد الحصول على دبلوم الدراسات العليا  11

 13 الباب الرابــع : قواعد الحصول على درجة الماجستير  12

 15 الباب الخامس : قواعد الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة  13

 18 الباب السادس : التعليم المستمر  14

 20 بالمعهد الفلسفة ودرجات الماجستير ودكتوراه لدبلوماتبالتخصصات المطلوبة لاللتحاق المؤهالت وا  15

 21 بالمعهد الفلسفة ودكتوراهودرجات الماجستير  عدد الساعات المعتمدة للدبلومات  16

 23 بيئيةالالباب السابع : قائمة المقررات ووصفها للدبلومات ودرجات الماجستيرودكتوراه الفلسفة فى الدراسات   17

 56 الباب الثـامن : قائمة المقررات ووصفها للدبلومات ودرجات الماجستيرودكتوراه الفلسفة فى علوم المواد  18

19  
الباب التــــاسع : قائمة المقررات ووصفها للدبلومات ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة فى التكنولوجيا 

 الحيوية
80 

20  
ت ووصفها للدبلومات ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة فى تكنولوجيا الباب العـــاشر : قائمة المقررا

 المعلومات
94 



 

 
2 

 

 مقدمــــــة
 

بمنشأرلا  عأأي ةيئأأة  الي ن أأة    1972أنشأت  امعةأأة اندأأة مركة علدأأس المرادأم  الةحيأأم مالب أأ    أأم  

يي البأأأمن ين عأأأن ع رحأأأ  مالبلنأأأمعإل اانىأأأمم  لمعأأأ  الىر أأأمي   برأأأمل رأأأم ي  عمردأأأة المرادأأأم  الةحيأأأم مرشأأأ 

الر صصم  مال حفيم   ح  الرفم ل ماننصرمر عي بةضر  البةض لرط كل ب أ هر  مأكةأمرة  بىأم كأ ةةى  حأ  

ضأألمري ادأأر ما  ع أأمن  لحمرادأأم  الةحيأأم عرما حأأة  –الرقأأم  الةحىأأ  د مؤأأم رجة نري أأة لحمرادأأم  الى رفيضأأة 

 م دمليم ك  ع مل المرادم  الةحيم مالب   دطبقم لحىةمكيل الةحىية الىرةمرل  حير –الر صصم  

 

 تطور إنشاء معهد الدراسات العليا والبحوث

برةمكل بةأض أنةأم  الحم أة الر في كأة لقأمن    1983ل  ة  239مؤم صمرؤلار رميى ال ىر ركة رؤ       

  " ب يأ  كشأىل   مكرضىن القلار " إنشمء عةرأم المرادأم  الةحيأم مالب أ 1972ل  ة  49ر ظي  ال معةم  رؤ  

مربأأي كلأأو صأأممر ؤأألار الى حأأى اع حأأ  لح معةأأم  بأأت  كةأأ   علدأأس    المرادأأم  البيئيأأة م حأأ   الىأأ ادؤ أأى

 1987ل  ة  279المرادم  الةحيم مالب    منمي كا  طمبي  مص رمبةة لحىةرم   ه  صمر القلار ال زارة رؤ  

مرة  ل ايأأم الرة  ل ايأأم ال ي كأأة  ؤ أأى   حأأ  بإنشأأمء ؤ أأىين امكأأمكن بىةرأأم المرادأأم  الةحيأأم مالب أأ   ةىأأم 

 الىةح عم د

 

 أهداف المعهد

ؤمعأأف كح أأفة الىةرأأم  حأأ  رةأأ كن الر صصأأم  البي يأأة مالىرما حأأة نيأأ  كحرقأأ  البأأمن    عأأن ع رحأأ   

أكةمر مع أمةإل ر أم م  حأ  نأل الىشأةحة نأح   –عن زامكره  –الر صصم  لىةمل ة ع ض ع عرشةب كيطلح دل 

  دا ركم  عرةمعح  

معن أةمال الىةرم اللمي ية أالاء اعب م  ك  الى من  الرمعة الر  ر م  البيئة مالى رىأي مبملرةأمم  عأي 

الىؤد م  الب  ية مالرةحيىية بمل معةة م مرارم معأي الصأ م ة مالقطأمع السرا أ  لر قيأ  ةأمل رطبيقأ   مةأ  

 مممي الىلا ي عن رحو اعب م د لمج نرممإل اعب م  عن ال يس الىةىح  ال  الى رىي لر قي  الف

دىم كرمل الىةرم إل  رقمك  درادم  ع رىلي ك  ع مل الرةحي  مالرمركب كيقم  د  كم  عأم كقألم عأن أربةأ   

نحقأأة درادأأية  كقأأ   بملرأأمركى كيرأأم اعدأأمر ي الىصأألك   ماعامنأأب الىر صصأأ   كأأ  الى ضأأ  م  الرأأ  ررأأ  

 رة ك  شر  الى من دالى رىي الب    مالص م   ماننرما  مالر م

مأكضم  كرمل الىةرم ال  رقمك  اندرشمرا  لحىؤد م  الص م ية مالةحىيأة كأ  الى ضأ  م  الرأ  رقأي كأ  

ع أمل ر صأأخ م بأألي أ ضأمء ةيئأأة الرأأمركى بأه علدأأسا   حأأ  ال فأمس  حأأ  البيئأأة ماندأر ما  اللشأأيم لحىأأ ارد 

نشطة الر  كىةن أ  رؤدة ال  اةمار رحأو الىأ ارد  مكلأو الطبيةية الى رحفة مال يح لة دم  مؤ ع الىىمردم  ماع

 لة نرم رشةل ع سمنم  أدمديم  لةىحيم  الر ىيأة منقأم  عأن نقأ ج اعايأمل القمدعأة معلدأسا   حأ  رة  ل ايأم الىأ ادد

 مكرمل الىةرم أكضم  ا  كصبح بيرم  عن بي   ال بلي اعدمدية ك  عمك ة اادة مركةد
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 ة بالمعهــــــدتطور اللوائح الداخلي
 

 

بانشددداء معهدددد الدراسدددات العليدددا والبحدددوث  1983لسدددنة  239صددددرقرار رئددديس الةمهوريدددة رقدددم  .1

 وم المـــــواد.ــــــــعلقســــــم م قسمى الدراسات البيئيـــة وـــوالالئحـــــة المنظمــة له وكان يض

 

ألقسـددـام المعهــددـد  بعددد إنشدداء بالموافقـددـة علددى الالئحددة الداخليددة   1987لسددنة  279در قددرار ـددـص .2

قسدم علدوم التكنولوجيدا الحيويدة وقسدم تكنولوجيدا المعلومدات  بةاند  االقسدام    اقسمين جديددين وهمد

الئحة البنود األساسية من حيث سياسة القبول ، والتخصصات التى يقبلهدا كدق قسدم لالعاملة وتتضمن ا

ا الطلبدة الملتحقدين بكدق قسدم ، ومحتويدات كدق وسنوات الدراسة وعدد المقررات التى ية  أن يةتازه

 مقرر وكيفية تقييم الطلبة لقياس نةاحهم 

 

وموافقة مةلس الةامعدة  3/4/1993الئحة الداخلية للمعهد  بعد موافقة مةلس المعهد فى لتم تعديق ا .3

 وتضمن التعديق انشاء دبلومات جديدة وهى: 26/4/1994فى 

 ات البيئيـــــةــدبلوم الدراس -

 المــــــــوادوتكنولوجيا ــلوم عـــلوم دبـ -

 دبلوم التكنولوجيا الحيــوية -

 دبلوم تكنولوجيا المعلومات -

 

امتدادا للتطوير المطلوب فى شأن الدراسات العليا بالةامعات المصرية ، فقدد تدم تعدديق لدوائح  الدراسدات   ـ   4

 ةيقه ، وقد بدأت إجدراءات التعدديق فدى الئحدالعليا بالمعهد لتتوافق مع نظام الساعات المعتمدة المراد تطب

ـ  ماجستيردـ  والددكتوراهإ إعتبداران مدن  للدراسات العليدا بكدق البدرامج الدراسدية  ل دبلدوم ةالمعهد الداخلي

 بالموافقدة علدى التعدديالت المقترحدة  2006لعام  3084صدر القرار الوزارى رقم  الى أن   2004عام 

ـد لتتوافق مع العمدق بنظدام السداعات المعتمددة . وتدم تطبيدق القدرار الدوزارى  لالئحة الداخلية للمعهــفى ا

 .2007/2008والعمق بنظام الساعات المعتمدة إعتباران من العام الةامعـــى 
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 رؤية ورسالة المعهد

 

 

 الرؤية 
يأم  أ  كة   عةرم المرادم  الةحيم مالب    عةرما  رامما  عىيأسا  ؤ عيأم  مإؤحيىيأم  م ملى

كةىأأل بفم حيأأة ن أأب عةأأمكيل ال أأ دي الةملىيأأة كأأ  رقأأمك  بأألاعإل م  معةرىأأما  دمليأأم  

لحمرادم  الةحيم مالب    رؤةأل  لك يأه لحةىأل بملى أر ة الأممل د الةىأل  حأ  أ  

كة   الىةرم ا لا   حىيم  لةب ر دمكة كلمع الةحأ   مالرق يأم  ال مك أة إلأ  ؤطم أم  

كقأ   ب معأة الى رىأي عأن  أحل الشألادة عأي   ممجالرةحي  مالب   مالص م ة ماانر

 الى رىةم  الةحىية الىرقمعة معن  حل أداء عرط ر ك ادب الرقم  الةملى د

 

 

 

 الرسالة 
رقأأمك  بأألاعإل المرادأأم  الةحيأأم كأأ  ع أأمن  نمك أأة ضأأىن ع ظ عأأة رةحيىيأأة مب  يأأة 

  يمدأم  الق عيأةرةرىم  ح  المرادم  الىربمك ة مالىرما حة الر  ر قأ  اعةأمال مال 

رؤةل البلاعإل المرادية مالب  يأة بملىةرأم دأ ادر  حىيأة عبم أه معرىيأسي معرىة أة م

إاألاء ب أ   رامأمي ؤأمدري  حأ   عن الرق يم  ال مك ة  ح  دراة  ملية عن الةفأمءيد

رقمك  اادرشمرا  الةحىية   مرقمك  نح ل عبرةلي لىشمدل الص م ة مؤطم م  اانرمج

مااررقمء بىرمرا  رحو الة ادر عن  حل الرةحي  مالرأمركب ك  ع من  عر صصة 

 الى رىلد
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 أقسام المعهد

 

 

 

 الرقم الكودى للمعهد واألقسام العلمية:

 (20)   الىةرم    (1

 :اعؤ م  الةحىية   (2

 (01) المرادــــــــــم  البيئية -أ

 (02)  حــــــــــــ   الىـــــ اد -م

 (03) الرة  ل ايـــــم ال ي كة -ج

 ( 04) رة  ل ايم الىةح عـم   -د

  

 كود البرنامج :

 

 600   د د المبح  

 700   د د الىما ريل

 800   د د المدر راه 

            

 
 

 Department القســـــــــــم م

 Environmental Studies الدراسات البيئية 1

 Materials Science علوم المواد 2

 Biotechnology التكنولوجيا الحيوية 3

 Information Technology تكنولوجيا المعلومات 4
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 قواعد الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

 جامعة اإلسكندرية –لمعهد الدراسات العليا والبحوث 

 الباب األول: القواعد األساسية

 مادة 

 إ1ل

 رملية  ب مء   ح  اؤرلاح ع حى الىةرــــم: رى ح امعةة اادة مركة المبح عم  مالمرام  الةحىية ال   

  ـ  دبح عم  المرادم  الةحيم )الىر ية مالر صصية(د 1 

 ـ  دراـة الىما ــــــريلد 2 

  ـ  دراـة ددرـ راه الفح فة د 3 

 مادة

 إ2ل 

 مواعيد الدراسة:

 نعر منم دأدب  م  دراديم  شمعح  ا 15كصل ال لك  : كبمأ ال بف ال مل  عن دبرىبل ملىمي  -1

 أدب  م  درادـيم  شمعح  انعر منم د 15كصل اللبيـــي : كبمأ ال بف ال مني عن كبلاكل ملىمي  -2

  أدمبيي درادـــــية شمعحة انعر منم د 8كصل الصيــ  : كبمأ ال بف اعمل عن ك لي  ملىمي  -3

 مادة

 إ3ل 

 نظام الدراسة:

دأم ة عةرىأمي  16كي  أمد عأن ال أم م  ن كسكأم  أن كُ ىح لحطملب بملر  يل كي كصحي ال لك  ماللبيي 

دأم م   9لةل كصلد دىأم ك أىح لحطملأب الر أ يل كأي كصأل الصأي  كأي  أمد عأن ال أم م  ن كسكأم  أن 

  من ر ر ب دم م  ر  يل اللدملة ضىن ة ه ال م م د  عةرىميد

 مادة

 إ4ل 

 الساعة المعتمدة:

 قلر كي الفصل المرادي ال انم  مة  رةمدل:ال م ة الىةرىمي ةي منمي ؤيمس لر مكم مز  دل ع

 أ  ـ  دم ة درادية نظلكة مانمي كي اعدب عد

 م ـ  أم دم رين رطبيقيرين أم دم رين عن الرمركبم  الىةىحية كي اعدب عد     

 ج ـ أم أربي دم م  عن الرمركبم  الىيمانية كي اعدب ع ط ال الفصل المراديد

 مادة

 إ5ل 

 بول والتسةيق:الشروط العامة للق

كقبأأل الطملأأب ال مصأأل  حأأ  دراأأة البةأأمل رك س أمالحي أأمنى عأأن إنأأمة ال معةأأم  الىةرأألل برأأم عأأن  -1

إل  بلنأمعالى حى اع ح  لح معةأم  لحمرادأة ببألاعإل المرادأم  الةحيأم إكا أدأر كي شألمط القبأ ل بةأل 

 (د22-21) الى ض ة بمل ممل صــحر صصم  مل م  مطبق

ق   الةحىي ) إ  مام ( مأ  ك صل  ح  ع اكقة ع حأى الق أ  الى أرخ أ  ك ر كي الطملب شلمط ال -2

 مع حى الىةرمد

 أ  ك ر كي الطملب الى ر ما  مال ىمكج الىطح بة مكقمعرم ال  إداري المرادم  الةحيم بملىةرمد -3

ك رأمر الطملأأب الىقألرا  الى مدأأبة مكىأم ادأأرىمري ر أأ يل الىقألرا  مكةرىأأمه عأن الىلشأأم اعدأأمدكىي  -4

 عن ال يم اددد مديل الىةرم لشئ   المرادم  الةحيم مالب   د  ع حى الق   مرةرىم اندرىمريمرميى 

 الر  يل شلط أدمدي لةي ك ىح لحطملب بمل ض ر من مم الىقلرا  المرادية لهد -5
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 ن كةربلالطملب ع  ح  كي أي عقلر إن بةم دماد اللد   المرادية  حل الى ا يم الىقلريد -6

كق   بإنرمء إالاءا  الر  يل ؤبل نرمكة اعدب ع ال مني عن كصح  ال لك  ماللبيي أم الطملب ال ي ن  -7

 اعدب ع اعمل عن الفصل الصيفي ن ك   له نض ر الى مضلا د

 مادة

 إ6ل 

 :قواعد دراسة مقرر

  كقلر ع حى الىةرـــم ال م اعدن  لةمد الطحم لفرح عقلرا  درادية ب مء   ح  اؤرلاح ع ملى اعؤ م -1

 الةحىية د

ك أأ  لحطملأأب أ  ك أأ ل  كضأأي  أي عقأألر ؤبأأل نرمكأأة اعدأأب ع ال أأمني عأأن بماكأأة الفصأأل المرادأأي  -2

اللبيأأي( أم نرمكأأة اعدأأب ع اعمل عأأن كصأأل الصأأي  بةأأم إدأأريفمء ال أأ ل أمااضأأمكة كأأ   –)ال لكأأ  

 كأه كأأي إدأرىمري ر أ يل الىقأألرا  مع ؤةأه عأأن الىلشأم اعدأأمدكىي دم  أ  كظرأل الىقأألر الأ ي رأأ  ن

 د حه المراديد

ك ىح لحطملب بمنن  مم عن الىقلر المرادي ؤبل نرمكة اعدب ع ال مني  شل عأن بماكأة كصأحي اللبيأي  -3

مال لك  أم اعدب ع ال مدس عن الفصل الصيفي بةم رةبئأة إدأرىمري انن أ مم مع ؤةأه عأن الىلشأم 

لصأأم لحطملأأب رقأأمكل ع  أأ ب اعدأأمدكىي مكأأي ةأأ ه ال ملأأة ن ر  أأب لحطملأأب دأأم م  ةأأ ا الىقأألر مك

Withdrawal (w)  كي د حه المراديد 

٪  حأأ  اعؤأأل عأأن ال أأم م  الرمرك أأية 75ن ك أأىح لحطملأأب بأأم  ل انعر أأم  ال رأأممي إن إكا نضأأل  -4

٪ عأن ع ىأ ع  أمد ال أم م  الرمرك أية لحىقألر  ك طأل الطملأب 25لحىقلر كإكا ر ممز  ن بة غيمبأه 

لفصل مكلصأم لأه كأي دأ حه المرادأي ع  أ بم ان أ مبم إابمركأم عأن ب لعمنه عن د  ل اعر م  نرمكة ا

 دForced Withdrawal (FWالىقلر )

إكا رةأ ر  حيأه د أ ل انعر أم  ال رأأممي  Incomplete( Iك صأل الطملأب  حأ  رقأمكل غيأل عةرىأل ) -5

مع حى  لىقلر أم إرىم  بةض عرطحبمره عدبمم ؤرلكة كقبحرم ع حى الق   مرقلةم ل  ة المرادم  الةحيم

٪  حأ  اعؤأل عأن عرطحبأم  الىقألر م حيأه أداء انعر أم  75الىةرم شلكطة أ  كة   ؤم نضأل مأدة 

 FW). حل أدب  ين عن بمء الفصل المرادي الرملي م إن نصل  ح  رقمكل ع   ب إابمري )

ن ر  ب له د م م    (I, W, FW or MW)الىقلرا  الري ك صل كيرم الطملب  ح  رقمكل  -6

 من رم ل كي ن مم الىر دط الرلادىي لحمرام ددرادية 

ك   لحطملب إ مدي الر  يل كي أي عقلر دب  لأه ال  أمح أم اللدأ م كيأه بتألي ر  أين رقأمكله كأي  -7

 ة ا الىقلرد

الىقلرا  ال مصل  حيرم  رقمكلا اىيي Transcript   Studentكلصم كي د ل الطملب المرادي -8

مم عر دأأط نقأأمط الرقأأمكل الرلادىأأي لحأأمرام  كأأي اىيأأي كأأي اىيأأي ع ممنرأأه مرأأم ل اىيةأأم  كأأي ن أأ

  Cumulative Grade Point Average (CGPA)الفص ل المرادية 

ك  ز لحطملب الر  يل كي عقلرا  درادية عن  مرج الق   أم الىةرم أم ال معةة ضىن بلنمع ه  -9

مرم ل ة ه  المرادي مكلو بةم ع اكقة ع حى الىةرم ب مء   ح  اؤرلاح ع حى الق   الى رخ

 Cumulative Grade Point الىقلرا  كي ن مم عر دط نقمط الرقمكل الرلادىي لحمرام 

Average (CGPA) 
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ن ك  ب لحطملب الىقلر ضىن ال م م  الىطح بة لح صأ ل  حأ  المراأة إكا نصأل كيأه  حأ  رقأمكل  -10

ادأة عقألر بأمكل إكا مك أ  لحطملأب در دمدأيم    مك ب  حيه إ مدي درادة الىقلر إكا دأم  أC))اؤل عن 

دم  ا ريمركم  مرم ل المرام  ال مصل  حيرم كي ع ممنره كي ن مم عر دط نقأمط الرقأمكل الرلادىأي 

 كي اىيي الفص ل المراديةد  (CGPA)لحمرام 

شطب الطملب عن البلنمعإل ن ك   له الر  يل ل فى البلنمعإل علي أ لة كي كا     ةكي نمل  -11

 الر صخ د 

ىقلر ال ي درده معل  حيه أد ل عن  ىى د  ا  عن رمركخ ااريمزه الىقلر منر  ن ك  ب لحطملب ال -12

 مؤف ال ص ل  ح  المبح   أم الىما ريل أم دبي د  ا  نر  مؤف ال ص ل  ح  المدر راهد

 ن مم الىر دط الرلادىي لحمرام : -13

 نقمط الىقلرد  Xنقمط رقمكل الىقلر=  مد ال م م  الىةرىمي لحىقلر  -أ

لةأأل كصأأل درادأأي )عؤأألم هحهأأة أرؤأأم   شأألكة( مكقأأم   GPAط الرلادىأأي لحأأمرام  الىر دأأ -م   

 لحىةمدلة:

 ---------[ + 2[ + ]نقاط تقدير المقرر 1]نقاط تقدير المقرر                         

 دراسيمةموع الساعات المعتمدة لكق المقررات الدراسية التي أكملها الطال  في الفصق ال                  

  مكقم لحىةمدلة:CGPA كر  ن مم عر دط نقمط الرقمكل الرلادىي لحمرام   -ج 

 مةموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطال                               

  التى اكملها الطال  مةموع الساعات المعتمدة لكق المقررات الدراسية                             

                     Sum of points of credit hours of all completed courses  

                   Sum of numbers of  credit hours of all completed courses  

كىةأأن لحطملأأب أ  ك أأ ل عقأألر درادأأي دى أأرىي دم  د أأ ل انعر أأم  مكأأي نملأأة نضأأ ر  الطملأأب   -14

  Listener (L)لحىقلر أم أد ل كلصم لحطملب رقمكل ع رىي ٪ عن ال م م  الرمرك ية 75

ن ك ىح لحطملب بملر  يل كي عقلر درادي إكا دم  له عرطحب دمب  مك ب  حيه أ  ك رمز الىرطحأب   -15

 ال مب  أمن د

ك ىح لحطملب بمنن  مم عن الىقلر المرادأي بةأم الر أ يل   أم ادأرم ممه عداء ال معأة الة أةلكة    -16

كي د حه  Military Withdrawal (MW) م له رقمكل ع   ب عداء ال معة الة ةلكة مكلص

 المرادي من ر  ب ة ه الفرلي ضىن عمي صحنية الىقلرا د

أه أأمء رقمعأأه كأأي ب أأ  ردأأملة  In Progress (IP)كلصأأم رقأأمكل الطملأأب كأأي ال أأ ل المرادأأي    -17

أم  Satisfactory (S)للدملة برقأمكل علضأي الىما ريل أم المدر راه  مرلصم له نري ة ع مؤشة ا

من رأأأم ل كأأأي ن أأأمم عر دأأأط نقأأأمط الرقأأأمكل الرلادىأأأ   Unsatisfactory (U)غيأأأل علضأأأي 

 دCGPAلحمرام  

 

= GPA 

= CGPA 

CGPA= 
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 مادة 

 إ7ل

 

 قواعد تقييم المقـــرر:

٪إ لالختبدارات الدوريدة 40٪ مدن الدرجدة لالمتحدان النهدائي ويخصدص بداقي الدرجدة ل60يخصص  -1

 تمر. والتقييم المس

 يكون نظام احتساب النقاط لكق ساعة دراسية معتمدة كما يلي: -2

 
Marks(%) 

 المرام )٪(

Grade 

 الىةمل الرقمكل

Points 

 ال قمط

 رلصم ة ه الرقمكلا  لحطحبة ال كن اسرلما أداء  مليم  

Very high graduate caliber 

 < 90-100  A 4.000 

85 to>90 A- 3.666 

80 to>85 B+ 3.333 

 رلصم ة ه الرقمكلا  لحطحبة ال كن أسرلما أداء علضيم  

Saisfactory Performance 

75 to>80 B 3.000 

70 to>75 B- 2.666 

65 to>70 C+ 2.333 

60 to>65 C 2.000 

رلصم ة ه الرقأمكلا  لحطحبأة الأ كن اسرألما أداء أؤأل عأن 

 الىر ؤي ع ر  

The Performance is less than expected 

55 to>60 C- 1.666 

50 to>55 D+ 1.333 

كلصم ة ا الرقمكل لحطحبة ال كن اسرلما أداء غيل علي                       

Unsatisfactory Performance 
40 to>50 D 1.000 

 Fail                                                                                        >40 F 0.000كلصم لحطملب رادب                               

 --- Withdrawal                                                  W    كلصم لحطملب الى   ب عن عقلر

 كلصم لحطملب الى   ب إابمركم  عن الىقــلر  

     Withdrawal  Forced 

 
FW ----- 

                              حبأأأأأم  الىقأأأأألركلصأأأأأم لحطملأأأأأب الأأأأأ ي لأأأأأ  كةىأأأأأل عرط

Incomplete 

 
I --- 

 كلصم لحطملب الى   ب عداء ال معة الة ةلكة

     Military Withdrawal  

 
MW --- 

                                                           كلصأأأأأأأأأأأأأأأأم لحطملأأأأأأأأأأأأأأأأب الى أأأأأأأأأأأأأأأأ ل ع أأأأأأأأأأأأأأأأرىي

Listener 

 
L --- 

ل أأم م  اللدأأملة الةحىيأأة ملأأأ  كلصأأم لحطملأأب الى أأ ل 

 In Progressرةرىل بةم  

 
IP --- 

               كلصأأأم لحطملأأأب   أأأم ع مؤشأأأة اللدأأأملة الةحىيأأأة ب  أأأمح 

Satisfactory 

 
S --- 

          كلصأأم لحطملأأب   أأم ردأأ به كأأي ع مؤشأأة اللدأأملة الةحىيأأة

Unsatisfactory 

 
U --- 
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 مادة 

 إ8ل

 لدراسات العليا:الرسوم الدراسية لبرامج ا

ر مد كأي بماكأة دأل  أم  درادأي ؤيىأة ر أ يل ال أم ة الىةرىأمي لبألاعإل المرادأم  الةحيأم بقألار عأن رمأيى 

 ال معةة ب مء   ح  ع اكقة ع حى ال معةةد

 مادة 

 إ9ل

 المرشد األكاديمي:

خ دحىأم الق   لةل طملب علشما أدمدكىيم عأن أ ضأمء ةيئأة الرأمركى بملق أ  عأن نفأى الر صأع حى ك مد 

أعةأأن  مكلأأو لرقأأمك  ال صأأح ماارشأأمد  أأحل كرأألي درادأأره ملى أأم مره كأأي ا ريأأمر الىقأألرا  المرادأأية 

اعدمدية م اا ريمركة الحزعة لى أمل ر صصأهد مكةأ   رأي الىلشأم اعدأمدكىي ادرشأمركم ملأيى إلساعيأم 

الىشألل اعدأمدكى  دحىأم  لحطملب مكلو نر  نرمكة درادة الطملب لحىقلرا د مك  ز لحطملب نلكأة ا ريأمر

دأأم  كلأأو عىة أأم د مك أأربمل الىلشأأم اعدأأمدكىي بملىشأألل الةحىأأي   أأم ر أأ يل ردأأملة الطملأأب  لأأمراري 

 الىما ريل مالمدر راهد

مادة 

 إ10ل

 تحويق الساعات المعتمدة:

 حأ  اؤرألاح ع حأى الق أ  ك أىح لحطملأب بر  كأل  أمد عأن ال أم م   بةم ع اكقة ع حى الىةرأم مب أمء   -1

أم امعةة أ لة  ح  أ  رة   عن بين عرطحبأم  ال صأ ل  دحية   عةرم ةرىمي دب  له أ  دردرم كيالى

 أم عم كةمدله بشلط:  C ) ح  المراة ما  كة   ؤم ن ح كيرم برقمكل ن كقل  ن)

 ٪ عن ع ى ع ال م م  المرادية الحزعة    30) أ (  أن كسكم ع ى ع ال م م  الى  لة  ن 

  ح  المراةدلح ص ل         

  )م( أن رة   ؤم انر بف له منصل بى اب درادررم  ح  شرمدي أم دراة  حىية أ لة 

)ج( ن رأأم ل رحأأو ال أأم م  الىةرىأأمي الى  لأأة عأأن امعةأأة أ أألة كأأي ن أأمم عر دأأط نقأأمط الرقأأمكل 

 دCGPAالرلادىي لحمرام  

كة أ  ك أأ ل أي  أأمد عأأن ك أأىح لحطملأأب الى أأ ل كأأي أنأأم بأألاعإل المرادأأم  الةحيأأم ب معةأأة اادأأة مر -2

 حأ  اعؤأل أم عأم كةمدلأه دأب  مأ  دردأرم كأي امعةأة (  ( Cال م م  الىةرىأمي الرأي ن أح كيرأم برقأمكل

اادة مركة كي بلنمعإل الرةحي  الى رىل أم بلنمعإل ل  ك رةىل إلأ  أي عأن بألاعإل المرادأم  الةحيأم الرأي 

  البلنمعإل مرم ل ة ه ال م م  كي ن مم كلغب كي انلر مج برم إكا دمنف ة ه الىقلرا  عن عرطحبم

 دCGPAعر دط نقمط الرقمكل الرلادىي لحمرام  

بشلط إن كة   ؤم عل أد ل عن  ىى د  ا  عن رمركخ ااريأمزه الىقألر منرأ  نصأ له  حأي شأرمدي       

 المبح   أم دراة الىما ريل مدبي د  ا  نر  نص له  ح  دراة ددر راه الفح فةد
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 ني: برامج الدراسات العلياالباب الثا

مادة  

 إ11ل

 رى ح امعةة اادة مركة المبح عم  مالمرام  الةحىية الرملية ب مء   ح  اؤرلاح ع حى الىةرم 

 -مة   ح  ال    الرمل  :

 أ ـ  دبلومات الدراسات العليا المهنى فى : 

  ك  اندرشةمر  ن بةم مؤ ا م الىةح عم  ال تلاكيةد  المرادم  البيئية د1

 المرادم  البيئية ك  انداري البيئيةد  د2

 المرادم  البيئية ك  رلشيم الطمؤة د د3

  ح   الى اد  ك   ح   مرة  ل ايم الب ليىلا  د  د4

  ح   الى اد ك  ع اد الطمؤة الىر مديد د5

  ح   الى اد ك  ع اد مرة  ل ايم الرلعي د د6

 ب ـ  دبلومات الدراسات العليا  التخصصى فى :

 ــــــــــةدالمرادم  البيئي د1

  ح   مرة  ل ايم الى اد د د2

 الرة  ل ايم ال يــــــ كةد د3

 رة  ل ايم الىةح عــــم  د د4

 ج ــ  درجـــة الماجستير  فى:

 المرادــــم  البيئيـــــــة ك :  -1

 الةح   الفيسكمميــة  ❖

 الةح   البي ل ايـة ❖

 الةح   الرة  ل اية ❖

 الةح   الص يـــــــة ❖

 انؤرصمدكةالمرادم   انداركة م ❖

  ح   الى اد ك : -2

  ح   الى اد ❖

 رة  ل ايم الى اد ❖

 الرة  ل ايـــــم ال يــ كةد -3



 

 
12 

 رة  ل ايم الىةح عـــــم د  -4

  د  ــ  درجة دكتــــوراه الفلسفة فى :

 المرادـــــــم  البيئيــــةد د1

  ح   الى ادد د2

 الرة  ل ايم ال يــــــ كةد  د3

 رة  ل ايـــم الىةح عــم د .4

 لباب الثالث: قواعد الحصول على دبلوم الدراسات العلياا

مادة 

 إ12ل

 شروط التسةيق:

كشرلط عم كحي كي ر  يل الطملب ل يأل أي عأن دبح عأم  المرادأم  الةحيأم بماضأمكة لحشألمط الأ اردي كأي 

 (: 5الىمدي )

ل برأم عأن ةرلأ  كة   نمصح   ح  دراة البةمل رك س  الحي منى عن إنمة ال معةم   الىةمةم الى -1

 دالى حى اع ح  لح معةم 

 حأأ  ر صأأية ع حأأى الق أأ  ؤبأأ ل ر أأ يل الطملأأب ال مصأأل  حأأ  دراأأة  اك أأ ز لى حأأى الىةرأأم ب أأمء   -2

(  بةم ااريمزه 1( ب م )5البةمل رك س  الحي منى كي غيل الر صصم   الى ص ص  حيرم ك  الىمدي )

ى الق أأ  الى أأرخد ب يأأ  ن كر ممز أأمد  أأمدا  عأأن الىقأألرا  المرادأأية الرةىيحيأأة الرأأي ك أأمدةم ع حأأ

مكأي نملأة  الىقلرا  الرةىيحية  ن أربةة عقلرا  بشلط أن رة   عرطحبم  دمب  لحىقلرا  اعدمديةد

زكمدررم  ن أربةة عقألرا  كقضأي الطملأب دأ ة رتةيحيأة لح  أمح كأي ةأ ه الىقألرا  دشألط لر أ يل 

  من ر  أأب لأأه ةأأ ه  C)) الىقأألرا   أأن عقأألرا  الأأمبح   مك أأب إن كقأأل الىر دأأط الرلادىأأي لرحأأو

 الىقلرا  ضىن دم م  البلنمعإلد 

 مكلصم الرقمكل مالىةمل الرلادىي لحمرام  كي شرمدي المبح  د  -3

مادة 

 إ13ل

 الساعات الدراســية للبرنامــج:

 المبح   الىر   -1

 دم ة عةرىمي بيمنرم دملرمل  : 21لح ص ل  ح  المبح   الىر ي كمرس الطملب   

 دم م  عةرىمي لحىشلمع الب     6دم ة عةرىمي عقلرا  درادية  بمنضمكة ال   مد 15      

 المبح   الر صص - 2

 دم ة عةرىمي بيمنرم دملرمل :  24لح ص ل  ح  المبح   الر صصي كمرس الطملب   

 دم م  لحىشلمع الب    د 6دم ة عةرىمي عقلرا  درادية بمنضمكة ال   18
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 قواعد الحصول على درجة الماجستير الباب الرابع:

مادة 
 إ14ل

 شــــروط التســـةيق:

 (: 5كشرلط عم كحي كي ر  يل الطملب لمراة الىما ريل بماضمكة لحشلمط ال اردي كي عمده )

أ  كة   نمصح   ح  دراة البةمل رك س  الحي منى كي الر صصأم  الرأ  ك أمدةم ع حأى الق أ    -1

أم عم كةمدل ة ا الرقمكل عن إنمة ال معةم   الىةمةم الىةرلل  (+C)م برقمكل  م  ايم  ح  اعؤل أ

 برم عن الى حى اع ح  لح معةم د

ك  ز لى حى الىةرم ب مء   ح  اؤرلاح ع حى الق   الى رخ ؤبأ ل ر أ يل الطملأب ال مصأل  حأ   -2

مزه دراة البةأمل رك س   الحي أمنى كأي غيأل الر صصأم  الرأ  ك أمدةم ع حأى الق أ د مكلأو بإاريأ

 مدا  عن الىقلرا  المرادية الرةىيحية مالرأي كلاةأم الق أ  ضألمركة  أحل الفصأحين المرادأيين عأن 

أمل ر  يحه ك  البلنمعإل  ب ي  ن كر ممز  مد الىقلرا  الرةىيحية  ن أربةة عقلرا  مبشألط أن 

طملأب دأ ة رة   عرطحبم  دمب  لحىقلرا  اعدمدية مكي نملة زكمدررم  أن أربةأة عقألرا  كقضأي ال

رتةيحية لح  مح كي ة ه الىقلرا  دشلط لر  يل عقلرا  الىما ريل من ر  أب لأه ةأ ه الىقألرا  

 ضىن دم م  البلنمعإلد

 حي الطملب ال مصل  ح  رقمكل عقب ل كي البةمل رك س  الحي أمنى مكلغأب كأي الر أ يل لمراأة  -3

 ح  اعؤل أم ااريمز  +C)مكل)الىما ريل طبقم  لحم ة الىةرم إعم ال ص ل  ح  دبح   ر صصي برق

د مكطبأ  كأي نةأ  الىقألرا  الرةىيحيأة نةأ  +Cعقلرا  رةىيحية ك مدةم الىةرم برقمكل ن كقأل  أن 

 عن ة ه الحم ةد 2الب م  14أم  12الىمدي 

كرقأأم  الطملأأب بطحأأب لر أأ يل ع ضأأ ع اللدأأملة بةأأم إاريأأمزه الىقأألرا  المرادأأية ب  أأمح برقأأمكل  -4

CGPA ( ن كقل  ن(C+  مإن ماب  حي الطملب الر  يل كأي عقألرا  إضأمكية أم إ أمدي بةأض

الىقلرا  لر  ين عر دط رقمكل المرام  مك  ز ال ىمح لحطملب بملر أ يل لى ضأ ع اللدأملة بةأم 

 د +C)ن كقل  ن ) CGPA دم ة عةرىمي عن الىقلرا  المرادية ب  مح مبرقمكل 18ااريمزه لةمد 

 مر لحق   ؤبل الرقم  بر  يل ع ضأ ع اللدأملة لةلضأه  حأ  كةلي الطملب  طة الب   كي ديىي -5

 ع حى الق  د

م ر مكأم ع أر ي الحتأة اعا بيأة   ICDL ال صأ ل  حأ  الل صأة الممليأة لقيأمدي ال مدأب ا لأي -6

شلطين ل يل دراة الىما أريل م كلأو ؤبأل ع مؤشأة اللدأملة ممكقأم  لحقألارا  الى ظىأة الصأمدري عأن 

 ع حى ال معةةد

طملب كي اىيي الىقألرا  ال مصأة بملمراأة بىر دأط نقأمط الرقأمكلالرلادىي لحأمرام  بةم ن مح ال -7

CGPA ( ن كقل  ن(C+   ماننررأمء عأن ع ضأ ع اللدأملة كأر   ألي رقلكأل صأحنية اللدأملة

  ح  ع حى الق  د

رى ح دراة الىما ريل لحطحم ال كن ك رمزم  عرطحبم  المراة مبةم ع مؤشأة ردأملرر  الةحىيأة من  -8

 صم الرقمكل أم الىةمل الرلادىي لحمرام  كي شرمدي الىما ريلد كل
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مادة 

 إ15ل

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 دم ة عةرىمي بيمنرم دملرمل  : 32لةي ك صل الطملب  ح  دراة الىما ريل ك ب أ  كمرس 

 دم م  عةرىمي لحلدملة د 8دم ة عةرىمي عقلرا  درادية  بماضمكة إل   24     

مادة 

 إ16ل

 هيئة اإلشراف:

كقل ع حى الىةرم رشةيل ل  ة ااشلال  ح  الطملب الى أ ل لمراأة الىما أريل ب أمء   حأ  اؤرألاح  -1

ع حى الق   ممك   طة الق   الب  ية عن بأين اعدأمر ي أم اعدأمر ي الى أم مكند مك أ ز لحىمردأين 

  أ  كةأ   الىشألل انشرلا  كي ااشلال ب يأ  ن كسكأم  أمد الىشألكين  أن أربةأة أ ضأمء  حأ

 اللمي ي عن امعةة اادة مركةد                                                                                

كي نملة ؤيم  الطملب  بمالاء اسء عن ب  ه  مرج ال معةة ك  ز بى اكقة ع حى الىةرم أ  كشأرل   -2

 راه أم عأن كمي ال بألي كأي ع أمل الر صأخ كي ااشلال انم الىر صصين  نىحة دراـأـة الأمدر

 عن ال رة الري ك لة كيرم الب  د

كي نمل دفل أنم الىشلكين مل  كىأض  حأ  إشألاكه  أم  كحى حأى الىةرأم أ  كلكأي ادأىه عأن ل  أة  -3

ااشلال ب مء   ح  اؤرلاح ع حى الق أ   مكأي ةأ ه ال ملأة ك صأي الى حأى بر ايأه الشأةل إليأه كأي 

 إةماء اللدملةد

ل دفلأنم أ ضمء ةيئة انشلال  ح  اللدأملة بةأم عضأ   أم   حأ  الر أ يل كقأم  دأيمدره مكي نم -4

رقلكلا   حىيم   ن عمة رقم  الطملب كي ردملره  حل عمي اشلاكه  ح  اللدملة ع ؤةم   حيأه عأن بأمؤي 

الىشلكين عي اننرفمس ب قه كي نشل نرممإل اللدملةد مك  رقلكأل الصأحنية كةرفأ  برقلكأل الىشألل 

 م الىشلكين بملما لدأ

ك لر الىشلك    ح  اللدملة رقلكلا  دمركم   ن عمة رقم  الطملب دل درة أشرل عن رأمركخ ر أ يل  -5

 طة الب   مكر  الر ؤيأي  حيأه عأن ؤبأل ل  أة ااشألال ع رىةأة  مكأي نملأة ا أرحل  راء أ ضأمء 

د رةرىأم الرقأمركل عأن ع حأى ل  ة ااشلال كق   الق   الةحىي بمرادة ال ملة مار مك القلار الى مدب

الق أأ  م ل  أأة المرادأأم  الةحيأأم بملىةرأأم مع حأأى الىةرأأم م كأأر  إ طأأمر الطملأأب  أأن طأأـلك  إداري 

المرادم  الةحيأم بملىةرأم بألأي ل  أة ااشألال  أن عأمة رقمعأه كأي اللدأملة )ادأرىلار الر أ يل أم 

 إن ار الطملب أم إلتمء ر  يل اللدملة(د

لر له هحهة رقمركل دمركأة رفيأم بأت  أداءه غيأل عأليل م كلأو بةأم ر ايأه كحت  ر  يل الطملب إكا ن -6

 هح  ان ارا  لهد

 

 



 

 
15 

مادة 

 إ17ل

 لةنة الحكـــــم:

ررقم  ل  ة ااشلال  ح  اللدملة بةم اننررمء عأن إ أمادةم إلأ  ع حأى الق أ  الى أرخ رىريأما  لحةألي 

  ح  ع حى الىةرم بم ري: 

مؤشأأة ع ضأأ م  بأأه عأأم ؤأأم  بأأه البمنأأ   م كقأأ   بأأملر ؤيي  حيأأه اىيأأي رقلكأأل  أأن صأأحنية اللدأأملة لحى  -1

الىشلكيند دىم رقأم  ل  أة ااشألال اؤرلانأم  برشأةيل ل  أة ال ةأ   حأ  اللدأملة مكأي نملأة دأفل أنأم 

الىشألكين كلدأل الىشألل الى أأمكل  طمبأم  أم كمد أم   أأحل أدأب  ين كفيأم ع اكقرأه  حأأ  عأم اأمء كأأي 

  كصل اللد كطحب ع أه عألي أ ألة إردأمل الرقلكأل  م كأي نملأة  أم  مرمد رقلكل الصحنيةد م إكا ل

 ع اكقره  حل أدب  ين  ح  رقمك  رقلكل الصحنية كةربل كلو بى مبة الى اكقةد

كشةل ع حى الىةرم ب أمء   حأ  اؤرألاح ع حأى الق أ  الى أرخ ل  أه ال ةأ   حأ  اللدأملة عأن هحهأة  -2

ض ا  ا  ألا  عأن بأين اعدأمر ي ماعدأمر ي الى أم مكن أ ضمء أنمةىم الىشلل  ح  اللدملة مالة

بمل معةأأم  م كةأأ   رمأأيى الح  أأة أؤأأم  اعدأأمر ي مكأأي نملأأة رةأأمد الىشأألكين ك أأ ز أ  كشأأرلد ا كأأي 

الح  أأة  حأأ  أ  كةأأ   لرأأ  صأأ   مانأأمد م ك أأ ز أ  كةأأ   الةضأأ ا  أم أنأأمةىم عأأن اعدأأمر ي 

الةحىأي عأن الىر صصأين م كأر  ا رىأمد رشأةيل  الىرفلغين أم غيل الىرفلغين أم عىن كأي ع أر اة 

 ل  ة ال ة  عن ال يم اندرمك المدر ر نممب رميى ال معةة لحمرادم  الةحيم مالب   د

ك  ز أ  رر  الى مؤشة ب ض ر أنم عى حأي ل  أة ااشألال كأي ل  أة ال ةأ  كأي نملأة رةأ ر نضأ ر  -3

 الىشلكين ا  لكند

عأن رأمركخ ا رىأمد ال معةأة لرشأةيل ل  أة ال ةأ  كةأمد ا رىأمد إكا ل  ر مؤش اللدملة  حل هحهة أشرل  -4

 الح  ة ب فى اع ضمء علي أ لة مكي نملة  م  انةقمد الح  ة كر  رتييل رشةيل الح  ة بح  ة أ لةد

لح  ة ال ة  أ  ر ص  بإ مدي اللدملة إل  البمن  ندرةىمل عم رلاه عن نقخ  ح  أ  ررقم  برقلكأل  -5

ص  كيه بى ح الطملب عرحة ندرةىمل عحنظمررأم  أحل دأرة أشأرل  حأ  اىم ي لحق   الى رخ ر 

 اعد ل عن رمركخ الى مؤشة  ح  أ  ر اك  ل  ة ال ة  أم عن رف ضه  ح  إامزي اللدملة عن  معهد

 الباب الخامس: قواعد الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة

 

مادة 

 إ18ل

 

 

 

 شروط التسةيق:

 ( : 5لرملي كي ر  يل الطملب لمراة المدر راه بماضمكة لحشلمط ال اردي كي عمده )كشرلط ا

أ  كة   نمصح   ح  دراة الىما ريل ك  نفأى ع أمل  الر صأخ أم عأم كةأمدل ةأ ه الر صصأم   -1

 عن أنمة ال معةم  أم الىةمةم الىةرلل برم عن الى حى اع ح  لح معةم د 

ح ع حأى الق أ  الى أرخ ؤبأ ل ر أ يل الطملأب ال مصأل  حأ  ك  ز لى حى الىةرم ب مء  ح  اؤرلا -2

 دراة الىما ريل كي غيل كلع الر صخد



 

 
16 

 

 

 

 

 

مادة 

 إ18ل

مك  نملة ر مكم  مد عن الىقلرا  المرادية الرةىيحية مالري كلاةم الق   ضلمركة كإنة ك أب  حأ    -3

 الطملب إاريمزةم ب  مح  ب ي  ن كر أممز  أمد الىقألرا  الرةىيحيأة  أن أربةأة عقألرا  بشألط أن

مكي نملة زكمدررأم  أن أربأي عقألرا  كقضأي الطملأب دأ ة  رة   عرطحب دمب  لحىقلرا  اعدمدية

دشأألط لحقيأأم كأأي المرادأأة الرىريمكأأة أم الر أأ يل لحلدأأملة من ر  أأب لأأه ةأأ ه  ااريمزةأأمرتةيحيأأة 

 الىقلرا  ضىن دم م  البلنمعإلد

 ة عة نة عن هحهة ا ضمء شف كم   اعم  ل  Comprehensive Examكةقم لحطملب اعر م  شمعل  -4

كي ع مل الر صخ بةم أ  كرقم  بمل طة الب  يأة للدأملره مبةأم ااريأمز الىقألرا  المرادأية ب  أمح 

  م إن ماأب  حأي الطملأب +C)) ن كقأل  أن  CGPAبىر دط نقأمط الرقأمكل الرلادىأ  لحأمرام  

 المرام د الر  يل كي عقلرا  إضمكية أم إ مدي بةض الىقلرا  لر  ين عر دط رقمكل

كرمل انعر م  الشمعل إل  ؤيمس ؤمري الطملب  ىقم  مشأى ن   كأي ادأريةمم ع ضأ  م  الر صأخ     

اللمي أأي مالر صصأأم  الفل يأأة الى أأمنمي مكرأأمل إلأأ  ؤيأأمس ؤأأمري الطملأأب الى ر يأأة  حأأ  الرتعأأل 

 مالر حيل ماندر رمج ماؤرلاح ال ح ل الى مدبة لىم كةلي  حيه عن أدئحةد 

 12 لية أداء انعر أم  الشأمعل لمراأة الأمدر راه طأـبقم  لىأم مرد بقألار ع حأى ال معةأة رؤأ   مرطب  -4

 2009ل  ة 

كةلي الطملب  طة الب   كي ديىي مر لحق   ؤبل الرقم  بر  يل ع ضأ ع اللدأملة م لضأه  حأ   د-5

 ع حى الق  د

لحتة اعا بية دشألط مر مكم ع ر ة ا ICDLال ص ل  ح  الل صة المملية لقيمدي ال مدب انل   -6

ل يل دراة المدر راه مكقم  لقلارا  الى ظىة الصأمدري عأن ع حأى ال معةأة عأل لأ  ك رمزةأم الطملأب 

 ب  مح أه مء المرادة ال مبقةد

بةم ن مح الطملب كي اىيي الىقألرا  ال مصأة بملمراأة بىر دأط نقأمط الرقأمكل الرلادىأي لحأمرام   -7

CGPA ( ن كقل  ن(C+  شمعل )  المإاريمز انعر م (Comprehensive Exam  ماننررمء

 عن ع ض ع اللدملةد

رى ح دراة ددر راه الفح فة لحطملب ال ي ك رةىل اىيي عرطحبم  المراة مك رمز ع مؤشة ردملره       

الةحىية مكلو ب مء   ح  اؤرلاح ع حى الق   مع اكقة ع حى الىةرم من كلصم الرقلكل أم الىةمل 

 كي شرمدي المدر راهدالرلادىي لحمرام  

مادة 

 إ19ل

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 دم ة عةرىمي بيمنرم دملرمل  :  42لةي ك صل الطملب  ح  دراة المدر راه ك ب أ  كمرس 

 ددم ة عةرىمي عقلرا  درادية 18 •

 ددم ة لحلدملة 24 •
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مادة 

 إ20ل

 

 

 

 

 

 

 

مادة 

 إ20ل

 راف:ــــهيئـــة اإلش

ل  ة ااشلال  حأ  الطملأب الى أ ل لمراأة الأمدر راه ب أمء   حأ  اؤرألاح  كقل ع حى الىةرم رشةيل -1

ع حى الق   ممك   طة الق   الب  يأة عأن بأين اعدأمر ي أم اعدأمر ي الى أم مكن مك أ ز لحىمردأين 

انشرلا  كي ااشلال ب يأ  ن كسكأم  أمد الىشألكين  أن أربةأة أ ضأمء  حأ  أ  كةأ   الىشألل 

 ركةد اللمي   عن امعةة اندة م

ااشألال كي نملة ؤيم  الطملب بب    أمرج ال معةأة ك أ ز بى اكقأة ع حأى الىةرأم أ  كشأرل  كأي  -2

اة المدر راه ام عن كمة ال بلي كي ع مل الر صخ عن ال رة الري رانم الىر صصين عن نىحة د

ك لة كيرم الب  د مكي اىيي اعن ال ن رسكم ل  ة ااشلال  ن أربةأة أ ضأمء م  حأ  أ  كةأ   

 عن امعةة اادة مركةد  الىشلل اللمي 

كي نمل دفل أنم الىشلكين مل  كىأض  حأ  إشألاكه  أم  كحى حأى الىةرأم أ  كلكأي ادأىه عأن ل  أة  -3

 ااشلال ب مء  ح  اؤرلاح ع حى الق  د مك صي الى حى بر ايه الشةل إليه كي إةماء اللدملةد

كقأم  دأيمدره رقلكألا   حىيأم   أن  كي نمل دفل الىشلل  ح  اللدأملة بةأم عضأ   أم   حأ  الر أ يل -4

عمة رقم  الطملب كأي الب أ   أحل عأمي اشألاكه  حأ  اللدأملة ع ؤةأم   حيأه عأن بأمؤي الىشألكين عأي 

اننرفمس ب قه كي نشل نرممإل اللدملةد مكأي رقلكأل الصأحنية كةرفأي برقلكأل الىشألل أم الىشألكين 

 بملما لد

عمة رقم  الطملب دل درة أشرل عن رأمركخ ر أ يل ك لر الىشلك    ح  اللدملة رقلكلا  دمركم   ن  -5

 طة الب  د مكر  الر ؤيي  حيه عأن ؤبأل ل  أة ااشألال ع رىةأة  مكأي نملأة ا أرحل  راء أ ضأمء 

ل  ة ااشلال كق   الق   الةحىي بمرادة ال ملة مار مك القلار الى مدب مرةرىم الرقأمركل عأن ع حأى 

ر  إ طمر الطملب  ن طـلك  إداري المرادم  الةحيأم بملىةرأم الق   مل  ة المرادم  الةحيم بملىةرم مك

بلأي ل  ة ااشلال  أن عأمة رقمعأه كأي اللدأملة  أم اندأرىلار كأي الر أ يل أم إنأ ار الطملأب أم 

 إلتمء ر  يل اللدملةد

كحت  ر  يل الطملب إكا نلر له هحهأة رقأمركل دمركأة رفيأم بأت  أداءه غيأل عألي مكلأو بةأم ر ايأه  -6

 ارا  لهدهح  ان 

مادة 

 إ21ل

 لةنة الحكم:

ررقم  ل  ة ااشلال  ح  اللدملة بةم اننررمء عن إ مادةم إل  ع حى الق   الى رخ رىريما  لحةلي 

  ح  ع حى الىةرم بم ري: 

رقلكل ن صحنية اللدملة لحى مؤشة ع ضح به ع أر اةم الةحىأي مالب  أي مااضأمكم  الةحىيأة الرأي  -1

بملر ؤيي  حيه اىيي الىشلكيند دىم رقم  ل  ة ااشلال اؤرلانأم  برشأةيل ل  أة ؤم  برم البمن  م كق   

 ال ة   ح  اللدملةد

كشةل ع حى الىةرم ب أمء   حأ  اؤرألاح ع حأى الق أ  الى أرخ ل  أه ال ةأ   حأ  اللدأملة عأن هحهأة  -2

 أ ضمء أنمةىم الىشألل  حأ  اللدأملة مالةضأ ا  ا  ألا  عأن بأين اعدأمر ي بمل معةأم  م كةأ  
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رميى الح  ة أؤم  اعدمر ي مكي نملة رةمد الىشلكين ك  ز أ  كشرلد ا كي الح  ة  ح  أ  كة   لر  

ص   مانأمد م ك أ ز أ  كةأ   الةضأ ا  أم أنأمةىم عأن اعدأمر ي ال أمبقين أم عىأن كأي ع أر اة  

ىمد الةحىي عن الىر صصين م كلو بشلط أ  كة   أنمةىم  ح  اعؤل عن  مرج ال معةةد م كر  ا ر

 رشةيل ل  ة ال ة  عن نممب رميى ال معةة لحمرادم  الةحيم مالب   د

ك  ز أ  رر  الى مؤشة ب ض ر أنم عى حي ل  ة ااشلال كي نملة رة ر نض ر الىشلكين  -3

 ا  لكند

إكا لأأ  ر أأمؤش اللدأأملة  أأحل هحهأأة أشأأرل عأأن رأأمركخ ا رىأأمد اعدأأرمك الأأمدر ر نممأأب رمأأيى ال معةأأة  -4

لةحيم مالب    لرشةيل ل  ة ال ة  كةمد ا رىمد رشةيل الح  ة ب فى اع ضأمء عألي لشئ   المرادم  ا

أ لة مكي نملة اشرلا  عىر ن أا بي ك  ز أ  رىرم ة ه الفرألي إلأ  أربةأة أشأرل مكأي نملأه  أم  

 انةقمد الح  ة كر  رتييل رشةيل الح  ة بح  ة أ لةد

درةىمل عم رلاه عن نقخ  ح  أ  ررقم  برقلكأل لح  ة ال ة  أ  ر ص  بإ مدي اللدملة إل  البمن  ن -5

اىم ي لحق   الى رخ ر ص  كيه بى ح الطملب عرحة ندرةىمل عحنظمررأم  أحل دأرة أشأرل  حأ  

 اعد ل عن رمركخ الى مؤشة  ح  أ  ر اك  ل  ة ال ة  أم عن رف ضه  ح  إامزي اللدملة عن  معهد

مادة 

 إ22ل

 البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:

 Dualك  زع ح شرمدا  أم درام   حىية عشرلدة عي امعةم  أ لة ب ظم  البلاعإل ال  ممية 

Degree  أم ب ظم  المراة الىشرلدةJoint Degree مكقم  لحض ابط الري ك مدةم ع حى ال معةةد 

 الباب السادس: التعليم المستمر

مادة 

 إ23ل

ادأم  الةحيأم عأن  أحل بلنأمعإل الرةحأي  ك   لحطملب أ  ك أ ل كأي عقألرا  درادأية عأن بألاعإل المر -1

الى رىل مكلو بةم ع اكقة ع ح ي الق   مالىةرم  مربحغ ال معةة بتدىمء الطحبة الىقب لين كي بلنأمعإل 

 الرةحي  الى رىل نر  اعدب ع ال مل  عن بمء المرادة د م أؤصيد

 كي نمله ااريمز الطملب الىقلر معرطحبمره ب  مح كى ح إكمدي ب لود -2

حطملب أ  كق   بر  كل ة ه الىقلرا  إل  أنم بلاعإل المرادم  الةحيأم إكا عأم ادأر كي شألمط ك  ز ل -3

القب ل الر  ك مدةم ع حى الق   بملبلنمعإل  حي أن كىل أد ل عن  ىى د  ا   حي درادررم بمل  بة 

 .لبلاعإل المبح   مالىما ريل مدبي د  ا  لبلاعإل المدر راه

مادة 

 إ24ل

 :البرامج التبادلية

ك أأ ز لى حأأى الىةرأأم ب أأمء   حأأ  اؤرأألاح ع حأأى الق أأ  الى أأرخ ما رىأأمد ال معةأأة ال أأىمح لطأأحم  -1

المرادم  الةحيم بمرادأة بةأض عقألرا  المرادأم  الةحيأم بمل معةأم  اعا بيأة الىلربطأة عأي امعةأة 

ك أىح اادة مركة بمرفمؤيم  رفمة  ه مميةد مكر  انر مم ة ه الىقلرا  ضىن عرطحبم  ع ح المراةد م
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 حأ  اعؤأل أم عأم كةمدلأه إلأ    Cلحطملب أ  ك  ل أي  مد عن ة ه الىقلرا  الري ن ح كيرأم برقأمكل 

أي عن بلاعإل المرادم  الةحيم الري كلغأب كأي انلر أمج برأم إكا دمنأف ةأ ه الىقألرا  عأن عرطحبأم  

 CGPA  البلنمعإل مرم ل دم م  ة ه الىقلرا  كي ن مم عر دط نقمط الرقمكلالرلادىي لحأمرام

بشلط  م  علمر أد ل عن  ىى دأ  ا   حأ  درادأررم بمل  أبة لبألاعإل الأمبح   مالىما أريل مدأبي 

 د  ا  لبلاعإل المدر راهد

ك أ ز لى حأأى الىةرأم ب أأمء   حأ  اؤرأألاح ع حأى الق أأ  الى أرخ ال أأىمح لحطأحم اعامنأأب الىقيأأمكن  -2

كأي نملأة ااريأمز الطملأب الىقألر ب معةم  أا بية بمرادة بةض عقلرا  المرادأم  الةحيأم بملىةرأم م

 معرطحبمره ب  مح كى ح إكمدي ب لود 

ك  ز لى حى الىةرم ب مء   ح  اؤرلاح ع حى الق أ  الى أرخ ال أىمح لمدأمر ي عأن امعةأم  أا بيأة  -3

 دعرىيسي برمركى بةض عقلرا  المرادم  الةحيم بملىةرم

مادة 

 إ25ل

 التعليم عن بعد:

رلاح الق   الى رخ ال ىمح لحطحم الىصلكين ماعامنب بمنلر مج  ح  اؤ ء  ك  ز لى حى الةحية ب م

ببلاعإل المرادم  الةحيم الىشرلدة عي ال معةم  اعا بية الىلربطة عأي امعةأة اادأة مركة بمرفمؤيأم  

هقمكية  ن طـلك  الرةحي   ن بةم أم الرةحي  االةرلمنيد   ك  ز لى حى الىةرم بةم أ   رأة ع ملى 

رصه  ح  ر  كل أة عقلر دراد  ) أم اسء ع ه ( بملحم ه إل  نظم  الرةح  انلةرلمن  اعؤ م  الى 

 دب فى الى ر كم  منفى ر زكي المرام 

مادة 

 إ26ل

لحىةرم ال أ  كأي كأرح ر صصأم  امكأمي لحأمبح عم  ملأمراري الىما أريل مالأمدر راه الرأي رقرلنرأم 

 ل رم  الى رصة عن مزاري الرةحي  الةمليداعؤ م  بةم ع اكقة ع حى الىةرم مع حى ال معةة ما

مادة 

 إ27ل

 2010 2009كةىل بر ه الحم ة ا ربمرا  عن الفصل المرادي اعمل )كصل ال لك ( لحةم  ال معةي 

 .2010 1 31مكلو ب مء  ح  ؤلار ع حى ال معةة ب ح ره الى ةقمي كي 
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 للدبلومات المؤهالت والتخصصات المطلوبة لاللتحاق

 بالمعهد الفلسفة ودرجات الماجستير ودكتوراه

 
 

 األقسام
المؤهق المطلوب لاللتحاق بالدبلومات ودرجات 

 الفلسفة ودكتوراهالماجستير 

 الدراسات البيئية

 

 -العلددوم  -الطدد  البيطددرى -الصدديدلة -طدد  االسددنان -خريةددى كليددات الطدد 

 -اآلداب لجغرافيداإ -اقتصدادإتةارة لال -الفنون الةميلة -الهندسة-الزراعة 

وأقسام البيئة المناظرة من كليات الةامعدات المعتمددة مدن المةلدس األعلدى 

 للةامعات. 

 

 علوم المواد
الهندسددة  مددن الةامعددات المعتمدددة  –العلددوم  -خريةددى كليددات طدد  األسددنان 

 من المةلس األعلى للةامعات.

 

 التكنولوجيا الحيوية

 

 

 

العلددوم         -الطدد  البيطددرى -الصدديدلة -االسددنانطدد   -خريةددى كليددات الطدد 

الزراعدددة لأقسدددام  -النبددداتإ -الميكروبيولدددوجى-لأقسدددام الكيميددداء الحيويدددة

كليدة التربيدة لقسدم   -الصناعات الغذائية واأللبانإ -وقاية النبات –الوراثة 

أقسدددام التكنولوجيدددا  -الهندسدددة  لقسدددم الهندسدددة الكيميائيدددةإ -البيولدددوجىإ

 ى كليات الةامعات المعتمدة من المةلس األعلى للةامعات.الحيوية ف

 

 

تكنولوجيا 

 المعلومات

 

 

جميع التخصصات فى كليات الةامعات المعتمدة من المةلس األعلى 

 للةامعات.
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 عدد الساعات المعتمدة للدبلومات

 بالمعهد الفلسفة ودكتوراهودرجات الماجستير 
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 البرامج الدراسية

 ات المعتمدةعدد الساع

 االختيارية األساسية
المشروع 

 البحثى
 ىالكل

 دبلومات الدراسات العليا المهنيـــــــــة فى:  -أ

الدراسات البيئية فى االستشعار عن بعد وقواعد  -1

 21 6 6 9 المعلومات الةغرافية.

 21 6 6 9 االدارة البيئية الدراسات البيئية فى  -2

 21 6 6 9 ترشيد الطاقة  الدراسات البيئية فى -3

 21 6 6 9 علوم وتكنولوجيا البوليمراتعلوم المواد فى  -4

 21 6 6 9 مواد الطاقة المتةددة علوم المواد فى  -5

 21 6 6 9 مواد وتكنولوجيا الترميم علوم المواد فى  -6

 دبلومات الدراسات العليا التخصصية فى: -ب

 24 6 9 9 الدراسات البيئية -1

 24 6 6 12 علوم وتكنولوجيا المواد -2

 24 6 9 9 التكنولوجيا الحيوية -3

 24 6 9 9 تكنولوجيا المعلومات -4

 الماجستير فى: ةدرج -ج

 32 8 15 9 الدراسات البيئية -1

 32 8 12 12 علوم المواد -2

 32 8 13 11 التكنولوجيا الحيوية -3

 32 8 24 - تكنولوجيا المعلومات -4
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 رامج الدراسيةالب

 عدد الساعات المعتمدة

 اال ختيارية األساسية
المشروع 

 البحثى
 الكلي

 : فى درجة دكتوراه الفلسفة -د

 42 24 18 - الدراسات البيئية -1

 42 24 18 - علوم المواد -2

 42 24 18 - التكنولوجيا الحيوية -3

 42 24 18 - تكنولوجيا المعلومات -4
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 الباب السابع

 

قائمة المقررات ووصفها 

 للدبلومات ودرجات الماجستير

 ودكتوراه الفلسفة 

 فى الدراسات البيئية
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية  -1

 األستشعار عن بعد وقواعد المعلومات الةغرافية فى

 
 ختيارية مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات اال 3ساعة معتمدة منها  15يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 

 اسم المقرر كود المقرر م

 األسبوعية تعدد الساعا
المتطل  

 السابق
 عملى نظرى

مةموع 

 الساعات

 المقررات  األساسية  

  3 - 3 األستشعار عن بعد 2001601  1

2  
200160

2 

وقواعد  األستشعار عن بعدتطبيقات 

 المعلومات الةغرافية
2 2 3 2001601 

3  
200160

3 

 اتوالتطبيق نظم المعلومات الةغرافية

 البيئية
2 2 3  

 ختياريةالمقررات  اإل

4  
200160

4 

تطبيقات األستشعار عن بعد ونظم 

 فى البيئة المعلومات الةغرافية
2 2 3 2001603 

5  
200160

5 
  3 - 3 األنظمة البيئية والبيئة الفيزيائية

6  
200160

6 
  3 2 2 ومعالةة الصور الفضائية تحليق

7  
200160

7 
  3 2 2 تقييم المخاطر البيئية

8  
200160

8 

انظمة االنذار المبكر و الحد من 

 مخاطر الكوارث
3 - 3  

 

 إ  ساعات معتمدة6ل   2001609باإلضافة إلى المشروع التطبيقى بكود    
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية فىوصف 

 الةغرافيةاألستشعار عن بعد وقواعد المعلومات 

 

 كود المقرر

2001601 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

 األستشعار عن بعد 

 المتطل  السابق

---------------- 

نبأأ ي رمرك يةأأـ الىبأأمدس اعدمدأأية مرة  ل ايأأم الفضمءأأـ أنأأ اع معأأمارا  اعؤىأأمر انصط م يةأأـ الى  أأم  عرةأأمدي  •

 أع حة مرطبيقم داعطيمل ـ الةىحيم  اعملية لر حيل الص رـ 

رلديأأب ممسأأمم  -ر ىيأأي ماداري مر حيأأل نظأأ  الىةح عأأم  ال تلاكيأأة  -ةيمدأأل بيمنأأم  نظأأ  الىةح عأأم  ال تلاكيأأة •

  دأع حة مرطبيقم  –مادر ماعم  نظ  الىةح عم  ال تلاكية 

 كود المقرر

2001602 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

تطبيقات األستشعار عن بعد وقواعد 

 معلومات الةغرافية ال

 المتطل  السابق

----------------- 

الصأأأ ر الفضأأأممية مأشأأألطررم الطيفيأأأة  -أنظىأأأة اعدرشأأأةمرعن بةأأأم -اعؤىأأأمر اعصأأأط م ية مأن ا رأأأم معأأأماراررم

 -اعةمنيم  ر حيل الظ اةل مالىرتيلا  اعرضأية -ؤمري الرىييس -ؤ ي الر حيل الىةمن  مال ؤر  مالطيف   -م صممصرم

 -دعإل الص ر الفضممية مطلج ر حيل الىلدبم  اللمي ية -عةمل ة مر ضيح مر حيل مرص ي  الص ر الفضمميةطلج 

 ادر ما  ؤ ا م الىةح عم  ال تلاكيةد -رقحيل اعبةمد مرف يل الص ر

 

 كود المقرر

2001603 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

نظم المعلومات الةغرافية والتطبيقات 

 البيئية 

 المتطل  السابق

----------------- 

 -رق يم  اد مل البيمنم  ال تلاكية م لضرم م علااةررأم -نظ  ادقمط ال لامط  -عبمدس أنظىة الىةح عم  ال تلاكية 

عةمل أة  -طلج ا ماد البيمنأم  ال تلاكيأة لحىةمل أة -رةمعل البيمنم  ال تلاكية مالص ر الفضممية مالقيمدم  اعرضية

القيأي  اليئأ  مؤأمكل الرتيألا   -رطبيقأم  ا ريأمر الى اؤأي  -طلج م ىحيم  ر حيل البيمنأم  مدؤررأم -ل تلاكيةالبيمنم  ا

 أع حةد - ىحيم  ار مك القلرا  -البيئية م دؤررم

 كود المقرر

2001604 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

تطبيقات األستشعار عن بعد ونظم 

 يئة    المعلومات الةغرافية فى الب

 المتطل  السابق

----------------- 

درادة مصفية معةىحية  لةمد عن البلاعإل ك  ع مل الرطبيقم  البيئية لى رح  أن اع الص ر الفضممية لر مكأم الى اؤأي  

بمنضأمكة الأ  رأمركب عةىحأ   حأ   -مدرادة الرتيلا  اعرضية ندأر ماعم  اعراضأ  مال  مدأية البيئيأة لحى اؤأي

حيل مر ضيح مرصأ ي  الصأ ر الفضأممية مر مكأم دؤأة الرصأ ي  مبألاعإل ر حيأل بيمنأم  ؤ ا أم الىةح عأم  بلاعإل ر 

 درادة  ىحية مرقمك  رقلكل  رمد -ال تلاكية

 كود المقرر

2001605 

عدد الساعات 

 إ 3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 األنظمة البيئية والبيئة الفيزيائية

 المتطل  السابق

----------------- 

بمدس اعنظىة البيئية ـ ارأسا  الأ ظ  البيئيأة ـ عصأمدر الطمؤأة كأي البيئأة ـ ارأسا  الطمؤأة ـ التأحل ال أ ة ـ انرأسا  ع

ال لاري ـ القأ ة الى أببة لح لدأة ـ اعنظىأة الشأمطئية ـ دمري الىيأمه ال أط ية مال  كيأة ـ رةأ   القأمرا  مال بأمل 

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد -ة مالفيسكمميةمالسنزل مالبلادين ـ   اعل الرةلكة الةيىيممي
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 كود المقرر

2001606 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 ومعالةة الصور الفضائية تحليق

 المتطل  السابق

----------------- 

ر ضأأيح مرصأأ ي   -الصأأ ر الفضأأممية مطأألج عةمل ررأأم -الىبأأمدس اعدمدأأية لةحأأ   مرة  ل ايأأم الفضأأمء م صممصأأه

الصأأ ر الفضأأممية  مليأأة الر حيأأل الطيفأأ  مطأألج  -دعأأإل معةمل أأة الصأأ ر الفضأأممية مرف أأيلةم –الفضأأممية الصأأ ر 

طألج ر مكأم مرقيأي  مرف أيل رتيألا  الصأ ر  -الرما ل الألادارة مرطبيقمرأه –الص ر الفضممية اللاداركة  -عةمل ررم

عىيأسا   -صأبية لر حيأل الصأ ر الفضأمميةطألج الشأبةة الة -أهحة مرطبيقأم   ىحيأة –ر مكم دؤة الرص ي   -الفضممية

 م ي م الطلج الى رحفةد

 كود المقرر

2001607 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 تقييم المخاطر البيئية

 المتطل  السابق

----------------- 

 طأأألج ؤيأأأمس ال  مدأأأية لحى أأأمطل لمكأأألاد - صأأأممخ الةأأأ ار  مأبةمدةأأأم  -اع طأأأمر مالى أأأمطل مال  مدأأأية 

ر حيأأل ال أأمن    -طأألج الرقأأمكل الةىأأ  لحى أأمطل البيئيأأة -الىؤشأألا  البيئيأأة كا  المنلأأة مأةىيررأأم  -مالى رىةأأم 

 الطلج الى رحفة لرقيي  الى مطل معمة عحمىة دل ع رم لحبيمنم د -الى طقة ال م  ة -عةمعح  الى مطل -الىرطلكة

 كود المقرر

2001608 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 المقرراسم 

انظمة االنذار المبكر والحد من مخاطر 

 الكوارث

 المتطل  السابق

----------------- 

الرتيألا  ال أمدي  -ال أي ل -السنزل -ابةمد الرتهيلا   ح  الر ىية -الة ار  البيئية الطبيةية مالة ار  ص ي اان م 

دمري ال أم  -مطل ماادرةماد مطألج الى اارأةاع طمر مالى  -الة اص  ال لاركة مالرلابية -مالىرطلكة ك  الى مخ

 -اادأرلاري ية الممليأة لح أم عأن الةأ ار  -أع حأة عأن الةأ ار  البيئيأة معةأمنررم -الىؤشألا  البيئيأة -عن الةأ ار 

نظأ   -اعنظىأة الفضأممية لح أم عأن الةأ ار  -اعنظىأة اعرضأية م طأط الطأ ارس -ؤ ا م الىةح عم   ن الةأ ار 

 ؤمري الى رىةم   ح  الىقممعة مال م عن أهل الة ار د   -بررم لحى رىةم  الىرتهلياارصمن  م ع مد

 كود المقرر

2001609 

عدد الساعات 

 إ6المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المشروع التطبيقى

 المتطل  السابق

----------------- 

 

 دة الق   مبى اكقة ع حى الق  كر  ا ريمر الى ض ع الرطبيق  لحىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل ط
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية فى االدارة البيئية -2

 

 مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  3ساعة معتمدة منها  15يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 

 إ ساعات معتمدة6ل 2001626باإلضافة إلى المشروع التطبيقى بكود  

 

 اسم المقرر كود المقرر م

 األسبوعية تعدد الساعا
المتطل  

 لسابقا
 عملى نظرى

مةموع 

 الساعات

 المقررات  األساسية  

1 
200161

6 
  3 - 3 نظم االدارة البيئية

2 
200161

7 
  3 - 3 أساسيات اإلدارة البيئية

3 
200161

8 
  3 2 2           للمشروعاتتقييم األثر البيئى 

 ختياريةالمقررات  اإل

 3 - 3 نظم البيئيةال 2001619 4
 

  3 - 3 البيئية  اللوائح والقوانين والسياسة  2001620 5

  3 - 3 الوعى البيئىاإلعالم و 2001621 6

  3 - 3 التعليم البيئى 2001622 7

  3 2 2 اقتصاديات بيئية  2001623 8

  3 2 2 إ1ل للمشروعات البيئية ىالتقييم اإلقتصاد 2001624 9

  3 - 3 اقتصاديات وإدارة الطاقة 2001625 10  
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 وصف مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية في اإلدارة البيئية
 

 كود المقرر

2001616 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 أسم المقرر

 نظم االدارة البيئية

 المتطل  السابق

------------------- 

إك مبيأم  مدأحبيم  نظأ  ااداري  -عمةية نظ  ااداري البيئيأة -أدما  ااداري البيئية -ااداري البيئية رمركخ مرط ر عفمةي 

 ط ا  رصىي  مرطبي  نظأ  ااداري  -أنىمط نظ  ااداري البيئية -البيئية ) ح  ع ر ة الىؤد ة م ح  الى ر ة الةم (

 درادم  نملة رطبيقية ل ظ  ااداري البيئيةد  -عكسم البيئيةب ية عةمكيل ا -الىةمكيل المملية ل ظ  ااداري -البيئية

 كود المقرر

2001617 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 أسم المقرر

 أساسيات اإلدارة البيئية

 المتطل  السابق

------------------- 

 –ال طأط  مال يمدأم  البيئيأة –  مصأل انداري البيئيأة  –رةلكفم  ااداري البيئية  –عقمعة كي أدمديم  ااداري البيئية 

عبأمدس  –الرقيأي  البيئأي  –نظأ  انداري البيئيأة  –طلج انماعل مالأر ة   –اندما  انؤرصمدكة  –أدما  انداري البيئية 

 درادم  نملة لرطبيقم  ااداري البيئيةد –الى فةة  –أدح م الرةحفة  –أدح م كةملية الرةملي   –الرقيي  انؤرصمدي 

 قرركود الم

2001618 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 أسم المقرر

 للمشروعاتتقييم األثر البيئي 

 المتطل  السابق

------------------- 

عرطحبأم  إاألاء درادأم   –أنىأمط مأةأمال درادأم  رقيأي  اعهأل البيئأي لحىشألم م   –ال ماة إل  رقيي  اعهل البيئأي 

الرشأألكةم   –أدأأمليب ر حيأأل الرأأ هيلا  البيئيأأة   -رقيأأي  ا هأأل البيئأأ   طأأ ا  ر فيأأ  درادأأم   -رقيأأي  ا هأأل البيئأأ  

رطبيقأم  ماؤةيأة  -ؤ ام  الىلااةأة  طأ ا  إاألاء الىلااةأة البيئيأة  -ماشرلاطم  إالاء رقيي  ا هل البيئي ك  عصل 

 لرقيي  اعهل البيئيد 

 كود المقرر

2001619 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 أسم المقرر

 يئيةالنظم الب

 المتطل  السابق

------------------- 

رطبيقأأم  اعنظىأأة  –الأأ ظ  الى أأممدي  –ع أأمدا  الأأ ظ   –نظأأ  ال بأأم  ماننرقأأمل  –نظأأ  اننرقأأمل  –عقمعأأة  أأن الأأ ظ  

 صأأممخ ال ظأأم  البيئأأ  م معمرأأة :  -رصأأ ي   أأمعم  البيئأأة لىر أأ ة القأألار–رةلكأأ   أأمعم  ال ظأأم  البيئأأ   -البيئيأأة

 الرما ل الفةمل(د –الرتيلا  ال مدهة لح معم  ك  ال ظ  البيئية -الةمعة مال مصة)اننريمام  

 كود المقرر

2001620 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 اللوائح والقوانين والسياسة البيئية

 المتطل  السابق

------------------ 

الى ظأ ر الىصألي لحقأ انين  –ؤهلي إل  إصمار ؤ انين بيئيأة الة اعل الى –رةلك  دمر الةح  مالقمن   كي نىمكة البيئة 

 –إؤرصأمدكم  البيئأة )الىبأمدس مالرةلكأ (  –رط كل أةمال ااداري البيئيأة  – 1994ل  ة  4ؤمن   البيئة رؤ   –البيئية 

التأ اء مالقأ انين دأحعة  –الر ىيأة الى أرماعة  –الرقيي  ااؤرصمدة لحبيئة  –أدبمم الرمة ر البيئ  عن ع ظ ر إؤرصمدة 

 الىصلكةد

 كود المقرر

2001621 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 أسم المقرر

 اإلعالم والوعي البيئي

 المتطل  السابق

------------------- 

أدأأى  –عبأأمدس انرصأأمل البشأألي  –الىشأأةح  البيئيأأة اللمي أأية  –أةأأمال الر  يأأة البيئيأأة  –عبأأمدس الأأ  ي البيئأأي 

اع حؤيأم  البيئيأة مأ حؤيأم  الر ىيأة  -نىأمكج لمنشأطة البيئيأة  –أدى رصىي  ع اد الر  ية  -صمل ادرلاري يم  اان

 رطبيقم   ىحيةد –ال فمس  ح  ال ظ  ال ي كة  –إةرىمعم  بيئية لرم رتهيل  ملىي مع حي  –الى رماعة 
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 كود المقرر

2001622 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 أسم المقرر

 التعليم البيئي

 المتطل  السابق

------------------- 

 –ار مةأم  كأي ب أ   الرلبيأة البيئيأة  –الر ىيأة مالبيئأة  –رط ر عفأمةي  الرةحأي  البيئأي  –رمركخ مرط ر الرلبية البيئية 

ر مكأم ع ر كأم   –نىمكج عأن عبأمدس ماب أم  منظلكأم  الرةحأي  البيئأي  –أةمال الرةحي  البيئي  –نىمكج لحرلبية البيئية 

 ال  انب الرطبيقية ك  الىقلرا  البيئيةد –لىقلرا  البيئية لى ر كم  الرةحي  الى رحفة ا

 كود المقرر

2001623 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 أسم المقرر

 اقتصاديات بيئية 

 المتطل  السابق

------------------- 

إك مبيم  مدحبيم  أدمليب الرقيأي  انؤرصأمدة  –( أدمليب الرقيي  البيئ  )اعدى انؤرصمدكة –عبمدس الرقيي  ااؤرصمدي 

الأـرتهيل  حأ  اعدأ اج مر صأيخ  -ال أحبية(  -ا همر ال مراية لحرتيلا  البيئية )ااك مبية  –نق ج الىحةية مالبيئية  -

كة الىبأمدس اعدمدأية لحىشأمدل ااؤرصأمد -أدى ر مكم ع ر ة الرح   اعع ل لحرحأ   عأن ع ظأ ر اؤرصأمدة  –الى ارد 

 البيئية د

 كود المقرر

2001624 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 أسم المقرر

 التقييم اإلقتصادي للمشروعات البيئية

 إ1ل

 المتطل  السابق

------------------- 

أدأح م  -أدح م كةملية الرةمك   –أدمليب ر مكم الرةملي  مالى مكي  -ديفية ر مكم اعمل كم   –أدى الرقيي  انؤرصمدة 

أدأمليب رقيأي  الرةأملي   –الرةملي  مالى مكي الةمعة كي ع اارة الرةأملي  مالى أمكي ال مصأة  ––الى فةة  – حيل الرةحفة ر

 ال رممإل ااك مبية لحرقيي  اعؤرصمدة لحىشمركي البيئيةد-عبمأ ال ص  م حؤره بملى مكي مالرةملي  -مالى مكي الةمعة 

 كود المقرر

2001625 

عدد الساعات 

 إ3ل تمدةالمع

 أسم المقرر

 اقتصاديات وإدارة الطاقة

 المتطل  السابق

------------------- 

 - ألي الطمؤأة مالة اعأل الىأؤهلي  حيأه  -طبيةة الطحب  ح  عصأمدر الطمؤأة الى رحفأة مع مدارأه -الطحب  ح  الطمؤة

إداري مديمدأة  -الطبيةأي أدأ اج التأمز -أدأ اج البرألمل ) ألي مطحأب مدمر اعمبأو(  –اد اج الطمؤأة مع أمداررم 

 ديمدة الطمؤة كي عصل )انةمال ماعدما (د  –اعةمال الةمعة ل يمدم  الطمؤة  –الطمؤة: عفمةي  أدمدية 

 كود المقرر

2001626 

عدد الساعات 

 إ6المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المشروع التطبيقى

 المتطل  السابق

----------------- 

 ىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل طة الق   مبى اكقة ع حى الق  كر  ا ريمر الى ض ع الرطبق  لح
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية فى ترشيد الطاقة -3

 

 مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  3ساعة معتمدة منها  15يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:
 

كود  م

 المقرر
 المقرر اسم

 األسبوعية تعدد الساعا
المتطل  

 السابق
 عملى نظرى

مةموع 

 الساعات

 المقررات  األساسية  

1 2001631 
د الطاقة والعزل فاق  -مصادر الطاقة 

 الحرارى
3 - 3  

  3 - 3 تكنولوجيا ترشيد الطاقة 2001632 2

3 2001633 
تكنولوجيا استخدام الطاقة وعلم 

 الحتراق
3 - 3  

 ختياريةلمقررات  اإلا

  3 - 3 اإلعالم والوعى البيئى 2001621 4

 3 2 2 إ1االحصاء التطبيقى  ل 2001629 5
 

  3 2 2 بحوث العمليات وتنميط الطاقة 2001634 6

  3 - 3 اقتصاديات وإدارة الطاقة 2001635 7

  3 2 2 أجهزة قياس الطاقة 2001636 8

 

 إ ساعات معتمدة6ل 2001637ى بكود   باإلضافة إلى المشروع البحث    
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 وصف مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية فى ترشيد الطاقة
 

 كود المقرر

2001621 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

 اإلعالم والوعى البيئى 

 المتطل  السابق

------------------ 

أدأى رصأىي   –عبمدس انرصمل البشلي  –ةح  البيئية اللمي ية الىش –أةمال الر  ية البيئية   -عبمدس ال    البيئ  

اةرىمعأم  بيئيأة لرأم رأتهيل  –اع حؤيأم  البيئيأة مأ حؤيأم  الر ىيأة الى أرماعة  -نىمكج لمنشطة البيئية  –ع اد الر  ية 

 ا همر ااك مبية لسكمدي ال    البيئ د -ال فمس  ح  ال ظ  ال ي كة – ملى  مع ح  

 قرركود الم

2001629 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

 إ1اإلحصاء التطبيقى ل 

 المتطل  السابق

------------------ 

 

أن اع البيمنم  ـ اىي الةي م  ـ نظلكة اننرىمن  ـ اانصمء اعمل  ـ الر زكي ال  ممي مالطبيةي ـ ر حيل الربمكن عرةأمد 

ـ ر حيأل انن أمار الب أيط معرةأمد  (Z – T – F) لكأة انكرلاضأية ـ ا ربأمرالىرتيألا  ـ اندأرمنل اانصأممي ـ ال ظ

 الىرتيلا  ـ ر حيل الىر ح ح  السع ية ـ الر حيل عرةمد الىرتيلا د

 كود المقرر

2001631 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

 مصادر الطاقة ـ فاقد الطاقة والعزل الحراري

 المتطل  السابق

---------------- 

غأمزا  اننرألاج مأهمرةأم  حأ   –عصأمدر الطمؤأة الىر أمدي  -عصمدر الطمؤة التيل عر مدي –عقمعة  ن أن اع ال ؤ د  

الىةأمدن  الةمعأة  -ااشأةمع(  –ال ىأل   -طألج انرقأمل ال ألاري )الر صأيل -البيئيةد عقمعة  ن عبمدس انرقمل ال ألاري 

 -الىةأمدن  الةمعأة ننرقأمل ال ألاري بماشأةمع -عة ننرقمل ال لاري بمل ىلالىةمدن  الةم –ننرقمل ال لاري بملر صيل 

 -أنأأ اع الةأأسل ال أألارة –الىبأأمدل ال أألارة مأن ا أأه معىيأأسا  م يأأ م دأأل نأأ ع  –عةمعأأل انرقأأمل ال أألاري الةحأأ  

 رطبيقم   ح  طلج انرقمل ال لاري مالةسل ال لارةد

 كود المقرر

2001632 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تكنولوجيا ترشيد الطاقة

 المتطل  السابق

---------------- 

الى حفم  كي البيئية الىصلكة )السرا ة  –طلج رلشيم الطمؤة  ن طلك  ادر ما  الةرحة ال ي كة معصمدر الى حفم  

الةحىي لحى حفم  كي اندر ما   –طلج ر  كل الى اد الةض كة إل  عصمدر نظيفة لحطمؤة  –البحمكة(  –الص م ة  –

 –عقمرنة بين الرة  ل ايم  الى رحفة عن ني  رةحفررم مالطمؤة ال مر ة   رم  –إنرمج الطمؤة مالرة  ل ايم الىلربطة ب لو

علااةة الطمؤة )اا ماد لىلااةة  -ال ظ  الىرةمعحة انرمج الطمؤة عن الىصمدر الةض كةد علااةة من مبم  الطمؤة

الةممم عن علااةة  -علااةة طمؤة أنظىة الب مر( -علااةة الطمؤة الىيةمنيةية-ة الةرلبيةعلااةة الطمؤ –الطمؤة 

 الطمؤةد

 كود المقرر

2001633 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تكنولوجيا استخدام الطاقة وعلم االحتراق

 المتطل  السابق

---------------- 

 –أن اع الىصمبيح  -اعنىمل الةرلبية -شبةم  ر زكي الةرلبمء -لةرلبيةكلص رلشيم الطمؤة ا –كلص رلشيم الطمؤة 

رطبيقم   ح  كلص رلشيم الطمؤة  -أن اع عصمكم الب مر –كلص رلشيم الطمؤة ك  أنظىة الب مر  –أن اع الى  ن  

أن اع  –امامل الب مر   –دفمءي اننرلاج(  -الر اء السامم –ارسا  الىمدي مالطمؤة  –د ىحية انرلاج ال ؤ د )عةمدن  

ن مم الةفمءي  -عىيسا  م ي م دل ن ع(  -غحكم  كا  أنمبيب الىيمه –التحكم  )غحكم  كا  أنمبيب الحرب 

 ال لاركة لحتحكة بملطلكقة الىبمشلي مالتيل عبمشليد
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 كود المقرر

2001634 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 بحوث العمليات وتنميط الطاقة
 تطل  السابقالم

---------------- 

ال ل ال بلي  –ال ل البيمني ل ىمكج البلع ة ال طية ر حيل ال  مدية بملطلكقة البيمنية  –عقمعة لةح  ب    الةىحيم  

 -بةض الرطبيقم  الةىحية مالبيئية لحبلع ة ال طية  –ر حيل ال  مدية لحبلع ة ال طية  –ل ىمكج البلع ة ال طية 

ال ىمكج مالر حيل اانصممي  –نىمكج الشبةم   –ر حيل نظ  الطمؤة  –ل قل مالشبةم  لحبلع ة ال طيةإضمكة نىمكج ا

نىمكج الرشتيل ااؤرصمدي لى طم  ر ليم الطمؤة  –علمنة ال ةل معلمنة الم ل لحطحب  ح  الطمؤة  –لبيمنم  الطمؤة 

 الةرلبمميةد

 كود المقرر

2001635 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

المقرر اسم  

 اقتصاديات وإدارة الطاقة

 المتطل  السابق

---------------- 

 –أدـ اج البرلمل ) لي مطحب مدمر اعمبو(  –أد اج الطـمؤة مع مداررم  – لي الطـمؤة  –الطحب  ح  الطـمؤة 

صل )اعةـمال ديمدة الطـمؤة كي ع –اعةمال الةمعة ل يمدم  الطـمؤة  –أدـ اج التمز الطبيةي ـ عفمةي  أدـمدية 

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد-البةم البيئ  اداري الطمؤة -ماعدما (

 كود المقرر

2001636 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 أجهزة قياس الطاقة

 المتطل  السابق

---------------- 

ر ة عن انرلاج ال ؤ د )غمز اعدمس ال ظلي منظلكة الرشتيل ممص  دمعل لىة نم  أارسي ؤيمس عح هم  الر اء ال م

اعدأمس ال ظأألي مطلكقأة الرشأأتيل  –غأأمز أمل مهأمني أد أأيم الةلبأ  (  –أدمدأيم ال رألماين  –هأمني أد أيم الةبلكأأف 

الريأمرمدلب نم   –عيةألم   1اعرلبأة الصأمركة اعؤأل عأن  –مال ص  الةمعل عارأسي ؤيأمس )التبأمر الةحأ  الىةحأ  

ؤيأمس عةمعأل  –ىحأي لقيأمس أداء اعلأ اح الشى أية الى صأحة  حأ  الرأ الي مالرأ ازي اعدأمس الة الةض كة الىرطمكلي(د

 رتهيل شمي ااشةمع  ح  أداء اعل اح الةرلمض ميةد  –القمري مارمز الر ة  كي الش ن لمنظىة الةرلمض مية 

 كود المقرر

2001637 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المشروع التطبيقى

 سابقالمتطل  ال

----------------- 

 

 كر  ا ريمر الى ض ع الرطبق  لحىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل طة الق   مبى اكقة ع حى الق  
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا التخصصى فى الدراسات البيئية -4

 رات االختيارية مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقر 3ساعة معتمدة منها  18يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 

 

 اسم المقرر كود المقرر م

 األسبوعية تعدد الساعا
المتطل  

 السابق
 عملى نظرى

مةموع 

 الساعات

 المقررات  األساسية  

1 
200160

4 

تطبيقددات اإلستشددعار عددن بعددد ونظددم 

 المعلومات الةغرافية فى البيئة
2 2 3 

 

2 
200161

6 

 يئيةنظم اإلدارة الب
3 - 3  

3 
اللددددددوائح والقددددددوانين والسياسددددددات  2001620

 البيئية
3 - 3  

 ختياريةالمقررات  اإل

4 
200161

9 
  3 - 3 النظم البيئية

5 
200162

1 
  3 - 3 اإلعالم والوعى البيئى

6 
200162

2 
  3 - 3 التعليم البيئى

7 
200162

7 
  3 2 2 إ1ل بحوث العمليات وتنميط البيئة

8 
200162

8 
  3 - 3 إدارة واقتصاديات البيئة اسياتأس

9 
200162

9 
  3 2 2 إ1ل اإلحصاء التطبيقى
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 إ  ساعات معتمدة6ل   2001630بكود   البحثى التخصصىباإلضافة إلى المشروع    
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 وصف مقررات دبلوم الدراسات العليا التخصصى فى الدراسات البيئية

 كود المقرر

2001604 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

 فى البيئة  يةالةغراف

 المتطل  السابق

----------------- 

درادة مصفية م عةىحية  لةمد عن البألاعإل كأ  ع أمل الرطبيقأم  البيئيأة لى رحأ  انأ اع الصأ ر الفضأممية لر مكأم الى اؤأي  

بألاعإل بمنضمكة ال  رمركب عةىحأ   حأ   -مدرادة الرتيلا  انرضية ندر ماعم  انراض  م ال  مدية البيئية لحى اؤي

 -ر حيل م ر ضيح م رصأ ي  الصأ ر الفضأممية م ر مكأم دؤةالرصأ ي  مبألادإل ر حيأل بيمنأم  ؤ ا أم الىةحأ ا  ال تلاكيأة

 درادة  ىحية مرقلكل   رمد

 كود المقرر

2001616 

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 نظم االدارة البيئية

 المتطل  السابق

----------------- 

إك مبيم  مدأحبيم  نظأ  ااداري  –عمةية نظ  اعداري البيئية  –أدما  ااداري البيئية  –عفمةي  ااداري البيئية رمركخ مرط ر 

 طأ ا  رصأىي  مرطبيأ  نظأ  ااداري  -أنىمط نظ  ااداري البيئية  –البيئية ) ح  ع ر ة الىؤد ة م ح  الى ر ة الةم ( 

 درادم  نملة رطبيقية ل ظ  ااداري البيئيةد  -ب ية عةمكيل اعكسم البيئية  –الىةمكيل المملية ل ظ  ااداري  -البيئية 

 كود المقرر

2001619 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 النظم البيئية

 المتطل  السابق

----------------- 

 -رطبيقأم  اعنظىأة البيئيأة –ممدي الأ ظ  الى أ –ع مدا  ال ظ   –نظ  ال بم  ماننرقمل  –نظ  اننرقمل  –عقمعة  ن ال ظ  

 صأممخ ال ظأم  البيئأ  م معمرأة : )اننريماأم   -رص ي   أمعم  البيئأة لىر أ ة القألار–رةلك   معم  ال ظم  البيئ  

 الرما ل الفةمل(د –الرتيلا  ال مدهة لح معم  ك  ال ظ  البيئية -الةمعة مال مصة

 كود المقرر

2001620 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 اللوائح والقوانين والسياسات البيئية

 المتطل  السابق

----------------- 

الى ظأ ر الىصألي لحقأ انين  –الة اعل الىؤهلي إل  إصمار ؤأ انين بيئيأة  –دمر الةح  مالقمن   كي نىمكة البيئة  –رةلك  

 –إؤرصأأمدكم  البيئأأة )الىبأأمدس مالرةلكأأ (  –ئيأأة رطأأ كل أةأأمال ااداري البي – 1994ل أأ ة  4ؤأأمن   البيئأأة رؤأأ   –البيئيأأة 

دأحعة التأ اء مالقأ انين  –الر ىيأة الى أرماعة  –الرقيأي  ااؤرصأمدة لحبيئأة  –أدبمم الرمة ر البيئأ  عأن ع ظأ ر إؤرصأمدة 

 الىصلكةد 

 كود المقرر

2001621 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 اإلعالم والوعي البيئي

 المتطل  السابق

----------------- 

أدأى رصأىي  عأ اد  -عبأمدس انرصأمل البشألي -الىشةح  البيئيأة اللمي أية -أةمال الر  ية البيئية  -عبمدس ال    البيئ 

اةرىمعم  بيئية لرم رتهيل  أملى  مع حأ   -نىمكج لمنشطة البيئية اع حؤيم  البيئية مأ حؤيم  الر ىية الى رماعة  -الر  ية

 رطبيقم   ىحيةد –  ال ظ  ال ي كةال فمس  ح -

 كود المقرر

2001622 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 التعليم البيئى 

 المتطل  السابق

------------------ 

 نىأمكج –ار مةم  كي ب    الرلبية البيئيأة  –الر ىية مالبيئة  –رط ر عفمةي  الرةحي  البيئي  –رمركخ مرط ر الرلبية البيئية 

ر مكأم ع ر كأم  الىقألرا   –نىمكج عن عبمدس ماب م  منظلكأم  الرةحأي  البيئأي  –أةمال الرةحي  البيئي  –لحرلبية البيئية 

 ال  انب الرطبيقية ك  الىقلرا  البيئيةد –البيئية لى ر كم  الرةحي  الى رحفة 
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 لمقرركود ا

2001627 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إ1ل بحوث العمليات وتنميط البيئة

 المتطل  السابق

----------------- 

ال أل ال بألي  –ال ل البيمني ل ىمكج البلع ة ال طية ر حيل ال  مدية بملطلكقأة البيمنيأة  –عقمعة لةح  ب    الةىحيم  

 -بةأض الرطبيقأم  الةىحيأة مالبيئيأة لحبلع أة ال طيأة  –ل  مدأية لحبلع أة ال طيأة ر حيأل ا –ل ىمكج البلع أة ال طيأة 

ال ىأمكج مالر حيأل اانصأممي  –نىأمكج الشأبةم   –ر حيل نظأ  الطمؤأة  –إضمكة نىمكج ال قل مالشبةم  لحبلع ة ال طية

رصأمدي لى طأم  ر ليأم الطمؤأة نىمكج الرشتيل ااؤ –علمنة ال ةل معلمنة الم ل لحطحب  ح  الطمؤة  –لبيمنم  الطمؤة 

 الةرلبمميةد

 كود المقرر

2001628 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 أساسيات ادارة واقتصاديات البيئة

 المتطل  السابق

----------------- 

لبيئة ـ الضلر البيئي الىفمةي  اعدمدية اداري البيئة ـ  طط الةىل البيئي نظ  ااداري البيئية ـ الةحؤة بين انؤرصمد ما

أةمال مرط كل  –ال يمدة البيئية ك  عصل  –منظم  ال  ج ـ اعدما  انؤرصمدكة ـ الر ىية الى رماعة معؤشلاررم 

 الرقيي  ااؤرصمدةد –أدبمم اان مار البيئ  عن ع ظ ر إؤرصمدة  –عبمدس مرةلل إؤرصمدكم  البيئة  –ااداري البيئية 

 المتطل  السابق اسم المقرر الساعات عدد كود المقرر
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 ----------------- إ1اإلحصاء التطبيقي ل إ3المعتمدة ل 2001629

أن اع البيمنم  ـ اىي الةي م  ـ نظلكة اننرىمن  ـ اانصمء اعمل  ـ الر زكي ال  ممي مالطبيةي ـ ر حيل الربمكن عرةأمد 

ـ ر حيأل انن أمار الب أيط معرةأمد  (Z – T – F) ا ربأمرالىرتيألا  ـ اندأرمنل اانصأممي ـ ال ظلكأة انكرلاضأية ـ 

 الىرتيلا  ـ ر حيل الىر ح ح  السع ية ـ الر حيل عرةمد الىرتيلا د

 كود المقرر

2001630 

عدد الساعات 

 إ6المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المشروع البحثى 

 المتطل  السابق

------------------ 

 

 بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل طة الق   مبى اكقة ع حى الق  دكر  ا ريمر الى ض ع الب    لحىشلمع 



 

 
39 

 

 مقررات الماجستير فى الدراسات البيئية -5

 

ساعات  9واإلختيارية على ان يةتاز الطال   ت األساسيةمن المقررا معتمدة  ساعة  24الطال  أن يةتاز  يشترط 

 .األساسية على األقق  معتمدة من المقررات 

 اسم المقرر مقرركود ال م
المتطل   األسبوعية تعدد الساعا

 معتمدة عملى نظرى السابق

 المقررات األساسية

  3 - 3 األنظمة البيئية والبيئة الفيزيائية 2001701 1

  3 - 3 أساسيات البيئة التطبيقية 2001702 2

قوانين وسياسة البيئة وإدارتها  2001703 3

 واقتصادياتها
3 - 3  

4 0170420   3 - 3 الموارد الطبيعية 

  3 2 2 متقدم –البيئة التطبيقية  2001705 5

  3 - 3 إدارة واقتصاديات البيئة 2001706 6

  3 - 3 مقدمة فى علم السمية البيئية 2001707 7

  3 2 2 الكيمياء الحيوية البيئية 2001708 8

  3 4 1 القياسات البيئية 2001709 9

  3 - 3 طر الصحية البيولوجيةالمخا 2001710 10

  3 - 3 تكنولوجيا البيئة الحضرية 2001711 11

 المقررات االختيارية

  3 - 3 تأثير التلوث على النبات والحيوان 2001712 12

  3 2 2 طرق القياسات البيئية 2001713 13

  3 - 3 تقييم األثر البيئي والمراجعة البيئية 2001714 14

  3 - 3 إ3ل المعلومات الةغرافية نظم 2001715 15

  3 - 3 إ3االستشعار عن بعد ل 2001716 16

  3 2 2 تلوث الهواء 2001717 17

  3 - 3 الدراسات الةيولوجية والةيوكيميائية 2001718 18

  3 2 2 تأثير اإلشعاعات الذرية والوقاية منها 2001719 19
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  3 2 2 إ2ل البيئة يطبحوث العمليات وتنم 2001720 20

  3 2 2 إ2اإلحصاء التطبيقى ل 2001721 21

  3 - 3 المبيدات والبيئة وصحة اإلنسان 2001722 22

  3 - 3 المعالةة البيولوجية للمخلفات 2001723 23

  3 2 2 الميكروبيولوجيا التطبيقية 2001724 24

  3 - 3 التقنية الحيوية البيئية 2001725 25

  3 - 3 طبيعيةالمحميات ال 2001726 26

  3 - 3 الكتلة الحيوية والطاقة 2001727 27

  3 - 3 اقتصاديات بيئية متقدمة 2001728 28

  3 - 3 اقتصاديات الموارد الطبيعية 2001729 29

  3 - 3 التقييم االقتصادى للبيئة 2001730 30

  3 - 3 األدوات االقتصادية إلدارة البيئة 2001731 31

  3 - 3 إ2ل ييم االقتصادى للمشروعات البيئيةالتق 2001732 32

  3 - 3 تحرير التةارة الدولية والبيئة 2001733 33

  3 - 3 الوعى البيئى 2001734 34

  3 - 3 صحة البيئة واألسرة 2001735 35
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 وصف مقررات الماجستير فى الدراسات البيئية
 

 المتطل  السابق

----------------- 

 م المقرراس

 األنظمة البيئية والبيئة الفيزيائية

عدد الساعات 

إ3المعتمدةل  

 كود المقرر

2001701 

عبمدس اعنظىة البيئية ـ ارسا  ال ظ  البيئية ـ عصمدر الطمؤة كي البيئة ـ ارسا  الطمؤة ـ التحل ال  ة ـ انرسا  

ىيمه ال ط ية مال  كية ـ رة   القمرا  مال بمل ال لاري ـ الق ة الى ببة لح لدة ـ اعنظىة الشمطئية ـ دمري ال

 مالسنزل مالبلادين ـ   اعل الرةلكة الةيىيممية مالفيسكمميةد

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 اساسيات البيئة التطبيقية
عدد الساعات 

إ3المعتمدةل  

 كود المقرر

2001702 

–الرلبة مالى رىي البشلة  –انن م  معة نم  البيئة  –  ال ظ  البيئية رلديب ممسمم –ادمديم  البيئة الرطبيقية 

 –ال ىمكج البيئية  –الرتيلا  المكى غلاكية  –ار مةم  ال ى  ال ةمن   –الة مكة ال ةمنية   -الىة نم  البي ل اية لحبيئة 

 –ان اع الى رحفة عن الر  ل  –ية الرتيلا  ال ي ية مالبي ل ا –نقل ال صممخ البيئية  –البيئة مانعلاي البيئية 

الر ىية الى رماعة لحبيئة  –ادمديم  انداري لحبئة الص لامكة  –الرص ل دىشةحة بيئية  –الرلديب ال ةمن  

 الرمهيل البيئ  لحىح هم  الىممية –عصمدر مكلمج الىح هم  الىممية  –الص لامكة 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 ن وسياسة البيئة وإدارتها واقتصادياتهاقواني
عدد الساعات 

إ3المعتمدةل  

 كود المقرر

2001703 

دمر الةحأ   –رةأملي  الأر حخ عأن الى حفأم   –ااداري البيئيأة  – 1994( ل أ ة 4ؤمن   رؤ  ) –درادة ؤ انين البيئية 

 طأأط  –ر حيأأل الرةحفأأة لحى فةأأة  –كة ال ظلكأأم  انؤرصأأمد –طأألج رقيأأي  اعهأأل البيئأأي  –مالقأأمن   كأأي نىمكأأة البيئأأة 

 ا همر ال مراية م حؤررم بق ة ال  جد –الرةحي  البيئي  –إدرلاري يم  الر ة  كي الرح   

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 الموارد الطبيعية
عدد الساعات 

إ3المعتمدةل  

 كود المقرر

2001704 

 -ر ىيأة الىصأمدر ال مليأة: عشألم م  رطأ كل نرأل ال يأل -ال ملية: الىيمه ال ط ية  الىصمدرأد عصمدر الىيمه الة بة:  

دمر الصأ م ة كأي ال فأمس   -طلج رلشيم عصمدر الىيمه الة بة: عشلم م  رط كل اللي مالصلل مالىحنة ال رلكة 

  ح  الىيمه الة بة  عيمه الشلم مطلج عةمل ررم مطلج ال فمس  حيرمد

اعرك   –ادرتحل مر ىية الىصمدر الب لكة  –الىصمدر الب لكة لحىةمد  : مالىةمد  مالبرلمل الىصمدر الب لكة -م 

 طلج الرلشيم مال فمس  ح  عصمدر الطمؤةد –عصمدر زكف البرلمل ال م   -القمركة 

ل ي انية لمغ كة نملة الى ارد ال راهية ال بمرية ما -أةىية الى ارد ال راهية لمغ كة مالسرا ة : الى ارد ال راهية -ج

انرفمؤيم  المملية الري  -طلج صيمنة منىمكة الى ارد ال راهية ال بمرية مال ي انية -ر مكم الر  ع ال راهي  -مالسرا ة

 ر ظ  ربمدل الى ارد ال راهية مادر ماعرم الى رما  ماؤر م  الى مكي ال مشئة  ن ادر ما  رحو الى ارد بص ري  مدلةد
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 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

متقدم -البيئة التطبيقية  

عدد الساعات 

إ3المعتمدةل  

 كود المقرر

2001705 

الرتهيل الف ي ل ا   –الىح هم  معصيلةم كي ال ظم  انكة ل ا   –أدمديم  انكة رة ية ل ا   –البيئة الرطبيقية 

عشمدل  - ح  ال راهة الرط رة –ال راهة مالبيئة  – ي كة المنمل ال –مالبي ديىممة لحىح هم   ح  الةمم م  الى رحفة 

الر ىية الى رماعة لحى ارد  –ر زكي الىلا   مديفية إدارررم ك  البيئة الص لامكة  -الى مط  ال مكة مال ح ل الىقرلنة

الةمم م  المؤيقة  دمر –البيئة الىممية: عة نمررم ال ية مالتيل نية مالةىحيم  الطبيةية برم  –ال ي انية ك  الص مرة 

 دمر الةمم م  المؤيقة ك  انرسا  البيئ د –ك  رممكل الة مصل اعدمدية مالىح هم  ك  البيئة الىممية 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 ادارة واقتصاديات البيئة

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001706 

الضلر  -الةحؤة بين انؤرصمد مالبيئة – طط الةىل البيئ  نظ  انداري البيئية  –ئة الىفمةي  اعدمدية اداري البي

أةمال –ال يمدة البيئية ك  عصل  –الر ىية الى رماعة معؤشلاررم  –اعدما  انؤرصمدكة  –البيئ  منظم  ال  ج 

الرقيي   –ئ  عن ع ظ ر إؤرصمدة أدبمم اان مار البي -عبمدةء مرةلل إؤرصمدكم  البيئة -مرط كل ااداري البيئية

 دااؤرصمدة

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 مقدمة فى علم السميةالبيئية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001707 

مكة عن ال ؤ -الى اد ال ىية  –انعلاي مالص ة  –انن م  مالبيئة  –الى مطل الص م ية  –الى مطل الص ية البيئية 

عصيلمر هيلالى اد  –طلج ال ىمكة  –الىبيما  مالىح هم  الر اء  –رمايل ال ىية  –الى اد ال ىية البيئية  –الرح   

 دىية الة مصل ال قيحةد –ا ريمر ال ىية البيئية  –الةيىيممية كي البيئة 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 الكيمياء الحيوية البيئية

الساعات  عدد

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001708 

التمد الصىمء مةلع نمررم ـ أن اع اللدل الةيىيممية ـ الى رقبح  ال ح كة م ىل الرلع نم  ـ الةيىممكم  البيئية كا  

الرتهيل اعدرلماي ي ـ  ليم   ىل الةيىممكم  البيئية الىش ش لفةل الرلع نم  الطبيةيةد اانسكىم  ـ الى صح  

دمري نىض ال يرلكو ـ ر حل الةلب ةيمرا  ـ دمري دةل  ىمدي الف دفم  ـ دح حة  -أكض اانسكىم   -لةخ+بيةا

 –ال حكم ال ية  -DNAاعنىمي ال  مكة  -المة   -الر فى ماعد مي الف ف ركة ـ أكض ال شم: الر حل  الب مء

 البلمري م د –ىمي اععي ية عربحىلا  اعن –اعنىمي اععي ية  –ال سكئم  الةبيلي الىةقمي 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 القياسات البيئية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001709 

 -طلج ؤيمس عح هم  الر اء ال  ة  –البي ل اية (  –الةيىيممية  –طلج ر حيل الىيمه)الفيسكممية  –طلج اىي الةي م 

أارسي القيمس المؤيقة  –طلج ر حيل ال رممإل مالرتدم عن دؤررم  –أارسي القيمس الىةىحية  –م  طلج ر حيل اللد بي

 انبةمهم  البحزعم(د –اللنين  –اعطيمل  –انعرصمص ال ري  –عمر الاكي م)الةل
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 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 المخاطر الصحية البيولوجية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001710 

الىىمردم  ال يمرية ال مطئة الى ببة  –الرةلضم  الىر ية مالبيئية  –الرم ين مع مطله الص ية البي ل اية 

 –الى اد الى ببة لحطفلا  ال راهية مال لطم   –الرتهيل البي ل ا  لحىح هم   -الى مطل الص م ية البيئية  -لمعلاي

ديفية ال ؤمكة عن  –إنسكىم  انكض لحى اد الةيىيممية -ديفية نمم  ال لطم  –رهع ببم -عفر   ال لطم  البيئي 

 رتهيل الىح هم  البيئية  ح  الص ة الر مدحيةد -ال لطم  مع ي نممهه

 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 تكنولوجيا البيئة الحضرية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001711 

أدمليب  –الر طيط ال ضلي )عفمةي  مع ر ية(  –أدمليب انةرىم  بملى مط  ال ضلكة  –مةم  الر ضل  ملىيم  ار 

 –الرةمعل عي الىشةح  ال ضلكة )ال قل مالى اصح   –كة )ادر ماعم  اعراضي لإلدةم ( لإداري الى مط  ال ض

 .الى حفم  الصحبة( –الصلل الص ي 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 تأثير التلوث على النبات والحيوان

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001712 

رتهيل  –ىح هم  الى رحفة طلج الرةلي لح –ع ر كم  الرح   ك  الى مط  الى رحفة  –الىشمدل اللمي ية الرح   البيئي 

  -ح  الر فى م الر  ل الت امي ك   حكم ال بم  مال ي ا  رتهيل الرح     -البيئية  ح  ال حكم ماعن  ة  الىح هم

إعلاي ب بب الىح هم   –رةمكل نرممإل الىح هم  البيئية  –نمن  درادة  –طلج ع مربة ال    لحرةلي لحىح هم  

 طلج ال ىمكة عن الىح هم د –البيئية 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 طرق القياسات البيئية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001713 

ؤيمس عح هم  الىمء مالر اء بمدر ما  الرق يم   –الطلج ال مك ة الى ر معة ك  القيمدم  البيئية  –عقمعة  ن البيئة 

مية طلج ؤيمس ال صممخ الفيسكممية مالةيىيم –ال يمي ال بمرية مالىح هم  البيئية –ؤيمس الة مصل ال قيحة  –ال مك ة 

 طلج ؤمس الىح هم  الةض كةد –لحرلبة 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 والمراجعة البيئية ىتقييم األثر البيئ

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001714 

رقحيل  –البمامل  -ؤيمدم  الر ة  –رق يىم  مأةمل رقيي  اعهل البيئ  لحىشلم م   –ال ماة إل  رقيي  اعهل البيئي 

رق يم  ال ظ   – ط ا  رقيي  اعهل البيئي  -طلج مص  الةىحيم  –الظلمل البيئية  -القيمدم  اعملية -الرتهيلا 

 – أةمال الىلااةة البيئية -الىلااةة البيئية –الشبةم   –ر حيل عصف كم  الرما ل  –ؤ ام  الىلااةة  –الىرقمعة 

  ط ا  إالاء الىلااةة البيئيةد -الىلااةة البيئية م بيئيرطبيقم  ماؤةية لرقيي  اعهل ال
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 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 إ3نظم المعلومات الةغرافية ل

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001715 

 –نظ  إدقمط ال لامط  -البيمنم  ال تلاكية مأن ا رم  –عبمدس نظ  الىةح عم    -عقمعة ل ظ  الىةح عم  ال تلاكية

ادر ماعم  مرطبيقم  ال ظ  الىرقمعة ك  ب مء نظ  الىةحسعما   –ب مء الرب ل ا  الىلااةة مالرمؤي   -إد مل البيمنم 

 المرادم  الرطبيقية ل ظ  الىةح عم  ال تلاكية )درادة نمن (د  -ال تلاكية

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 إ3ن بعدلاالستشعار ع

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001716 

نب ي رمرك ية ـ الىبمدس اعدمدية مرة  ل ايم الفضمء ـ أن اع معمارا  اعؤىمر انصط م ية ـ الى  م  عرةمدي 

 عم  ةيمدل بيمنم  نظ  الىةح -اعطيمل ـ الةىحيم  اعملية لر حيل الص ر ـ أع حة مرطبيقم د عبمدس رصىي  ال لامط

رلديب ممسمم  مادر ماعم  نظ  الىةح عم  -ر ىيي ماداري مر حيل نظ  الىةح عم  ال تلاكية  -ال تلاكية

   دأع حة مرطبيقم  –ال تلاكية 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 تلوث الهواء

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001717 

 –اعرصمد ال  كة مرح   الر اء  –ديىيمء التحل ال  ة  – ي  عح هم  الر اء طلج رق –عصمدر رح   الر اء 

أةىية  -اعدمس ال ظلم عارسي ؤيمس التمزا  التيل  ض كة -طلج ر ىيي مر حيل عح هم  الر اء )الصحبة مالتمزكة(

 -نرشمر عح هم  الر اءال ىمكج اللكمضية ا –ال ممد القص ة لىح هم  الر اء مأدى اع ريمر  -رصم رح   الر اء

 ااداري البيئية لىح هم  الر اءد –الر ة  كي رح   الر اء 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 الدراسات الةيولوجية والةيوكيميائية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001718 

 -الرلديب ال ي ل اي مالةيىيممي لمري  -مالة  كشلح ة ا الىقلر طبيةة اعري م حؤررم بملى ى  ة الشى ية 

نشتي الةلي اعرضية عن الى ىم مرة   الص  ر ال مركة م ىحيم  الرلديب مرة   الص  ر اللد بية م ىحيم  

طبيةة التحل ال  ة مالتحل الىممي لحةلي اعرضية مال  اني ال ي ديىيممية  -الر  ل منة   الص  ر الىر  لة 

طبيةة السنزل مالبلادين مال لما   -  الص  ر الى رحفة مالممري ال ي ديىيممية لحةلي اعرضية الري ر ة  رة 

 الىةمنية مالطمؤة لحةلي اعرضية

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 تأثير اإلشعاعات الذرية والوقاية منها

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001719 

منما  ال شمط ااشةم ي  –ال طل ااشةم ي  –الىصمدر الىشةة مالرفم ح  ال  مكة  –شةمع ماعشةة اا – عقمعة

الرطبيقم   –ال ؤمكة عن ااشةم م  ال ركة  –الة اش  ااشةم ية  –رفم ل ااشةمع عي الىمدي  –مالرةلي ااشةم ي 

 ااشةم ية كي البيئية مالص م ة مالسرا ةد



 

 
45 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 (2) البيئة طبحوث العمليات وتنمي

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001720 

ال ل ال بلي  –ال ل البيمني ل ىمكج البلع ة ال طية ر حيل ال  مدية بملطلك  البيمنية  –عقمعة لةح  ب    الةىحيم  

نىمكج  –بةض الرطبيقم  الةىحية مالبيئية لحبلع ة ال طية  –ال طية ر حيل ال  مدية لحبلع ة  –ل ىمكج البلع ة ال طية 

أةىية رصم  -عةمكيل ا ريمر ع اؤي القيمس -رق ي  عح هم  الر اء -ال قل مالشبةم  لحبلع ة ال طية ـ رةلك  عح هم  الر اء

اعرصمد ال  كة مرح    -ءشبةم  رصم عح هم  الر ا -الطلج ال مك ة لر ىيي م ر حيل عح هم  الر اء -عح هم  الر اء

 مطلج الر ة  كي عح هم  الر اءد -ال ىمكج اللكمضية الى ر معة كي رصم رح   الر اء -الر اء 

 المتطل  السابق

----------------- 
 اسم المقرر

 إ2اإلحصاء التطبيقي ل

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001721 

الر حيل اانصممي لىرتيل مانأم أم أد أل  –الر حيل اانصممي اعمل   –امي الر زكي الطبيةي مالةش  –اىي الةي م  

أن اع البيمنم  ـ نظلكة اننرىمن  ـ اانصمء اعمل  ـ الر زكأي -ال ىمكج ال طية –ال ظلكة انكرلاضية  -–الرةىي   –

 – Z – T) كة انكرلاضية ـ ا ربأمرال  ممي مالطبيةي ـ ر حيل الربمكن عرةمد الىرتيلا  ـ اندرمنل اانصممي ـ ال ظل

F) ـ ر حيل انن مار الب يط معرةمد الىرتيلا  ـ ر حيل الىر ح ح  السع ية ـ الر حيل عرةمد الىرتيلا د 

 المتطل  السابق

----------------- 
 اسم المقرر

 المبيدات والبيئة وصحة اإلنسان

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001722 

بيما  مالةيىممكم  السرا ية كي البيئة ـ عصمدر الرح   بملىبيما  ـ رح   الرلبة مالىيمه بملىبيما  ـ ا ربأمرا  دمر الى

الىبيما  ـ ديفية ال ىمكة عن ن اد  الرةلي لحىبيما  ـ ر سكن الىبيما  مرماملرم ـ ادر ماعم  الىبيأما  ـ الرأتهيلا  

 ـ رقيي  ع مطل الىبيما د ال منبية لحىبيما  ـ الطلج البمكحة لحىةمك ة

 المتطل  السابق

----------------- 
 اسم المقرر

 المعالةة البيولوجية للمخلفات

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001723 

 –الرص ي   –الةىيم   –كر ممل ة ا الىقلر طبيةة الى حفم  السرا ية مالبحمكة مالص م ية عن ني  عصمدرةم 

الر حل  –إنرمج التمز ال ي ي  –طلج الىةمل ة ا ع ة لحى حفم  مع رم: إنرمج الةىب دف  –رم البيئية عشمدح -الرمامل 

الرلاد  ال ي ي لحة مصل غيل الةض كة الى ا دي  –إنرمج علدبم  ص م ية كا  ؤيىة اؤرصمدكة  –البي ل اي 

 بملى حفم د

 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 ولوجيا التطبيقيةالميكروبي

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001724 

نىمكج –الصفم  الى رك ل اية مالرلديب المؤي   –كر ممل ة ا الىقلر عقمعة  ن الىيةلمبم  عن ني  )رص يفرم 

بيئي(د دىم دمرا  الة مصل اعدمدية مدمرةم كي الر از  ال –الظلمل البيئية الىؤهلي  حيرم  –الق ة ال لدية لح ى  

ادر ما  الرق يم  ال ي كة البيئية كي ع رح   –الص م ية  –السرا ية  –كر ممل دمر الىيةلمبم  كي ال  اني الطبية 

 الى من د
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 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 التقنية الحيوية البيئية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001725 

الةىحيم  ال ي كة  –الىلدبم  الةض كة اللمي ية بمل حية  –الرلديب ال ح ي  –ر عقمعة  ن الىيةلمبم  كر ممل ة ا الىقل

ني كة لحر حخ عن الى حفم  ال الرق يةدا ل ال حية  دىم كر ممل أدى الر مدة ال راهية مزرا ة اعن  ة مرطبيقم  

 يم  ال ي كة كي عةمل ة اععمدن الىح هة بملىلدبم  الةض كة مرممكلةم مإنرمج ع اد نمكةة كا  ؤيىة اؤرصمدكةد ادرةىمل الرق

 دمغيل الةض كة

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 المحميات الطبيعية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001726 

 –ة طبيةة الر  ع البي ل اي عم ل كي دراد –عقمعة كي إداري ال ظ  البيئية  -الرةلك  الممل  لحى ىيم  الطبيةية 

ااداري  –الى ىيم  الطبيةية اعدى مالىبمدس انرشمر مأةىية الى ىيم  الص لامكة مال منحية مالب لكة كي عصل 

ال ماة إل  الى ىيم  الطبيةية مالررمكما  الر  ر ااررم عن الر ىةم   –مالر طيط ماعةمال ال مصة بملىةيشة ال منحية 

 رقيي  الىشةح  انارىم ية ال يمدية مااؤرصمدكة لحى ىيم  الطبيةيةد –ال ةمنية ك  عصل 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 الكتلة الحيوية والطاقة

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001727 

الى اد الةض كة كي عصل طلج عصمدر  –عصمدر الةرحة ال ي كة كي دمرا  ر  ل الطمؤة الشى ية إل  الةرحة ال ي كة 

اننريمطم   –ال لج الىبمشل مغيل الىبمشل  –إنرمج الة  ل مالسك    –ادر ما  الةرحة ال ي كة: إنرمج التمز ال ي ي 

 ادر ما  الةرحة ال ي كة دىصمر لحطمؤةد –الف امم انؤرصمدكة  –الرق ية مالبيئية لةىحيم  ادر ما  الةرحة ال ي كة 

 قالمتطل  الساب

----------------- 

 اسم المقرر

 اقتصاديات بيئية متقدمة

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001728 

الرأتهيل  حأ  اعدأ اج مر صأيخ  –دأحبية(  –ا همر ال مراية )إك مبيأة –نق ج الىحةية مالبيئة  -عبمدس الرقيي  ااؤرصمدة 

 -ر حيل مرصىي  نح ل –لحىشمدل ااؤرصمدكة البيئية  الىبمدس اعدمدية -ع ر ة الرح   اعع ل –الى ارد 

 ادر ما  مرطبيقم  اعؤرصمدكم  البيئية ك  الىشلم م  البيئيةد

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 اقتصاديات الموارد الطبيعية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001729 

دكم  الى ارد غيل الىر مدي )الر ةيل مدفمءي ر صيخ الى ارد معةمن  ال ض مد اؤرصم –رق يىم  الى ارد الطبيةية 

اندرماعةد عقمعة اداري الطمؤة )ال ماة  –ال ض م  –عةمن  اندر ما   –اؤرصمدكم  الى ارد الىر مدي )عةمن  الر مد 

 رطبي  الر صيم (د – ماد لرقيي  الطمؤة رقيي  الطمؤة أ –ن مم الطمؤة  –رصىي  بلنمعإل اداري الطمؤة  –اداري الطمؤة 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 التقييم االقتصادي للبيئة

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001730 

 حؤم  عمدكة:  أدمليب ؤ ك  البيئية )ا رىمدا   ح  –القيىة انؤرصمدكة لحبيئية مرق يىمررم  –نمري الى ارد مر مكم اعمل كم  

ر ةيل  –راس الىمل البشلي(  )ا رىمدا   ح   حؤم  دح دية: رةحفة اللنح   –رةحفة الىلي  –  مري اانرماية 

 أدمليب الرقيي  انكرلاضي(د –ر ةيل  ح  أدمس ا رحكم  اعا ر  –الةقمرا  
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 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 رة البيئةاألدوات االقتصادية إلدا

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001731 

أدمليب إداري الى ارد الطبيةية مالبيئية )أدح م االسا  مالر ة  الىةمكيل الرلا يخ(  )أدح م اعدما  انؤرصمدكة: 

 – نظ  ال دكةة ماندرلداد –اا منم   –اللد   مالضلامب  ح  الىم ح  مالى لام   –التلاعم  ماللد   

 الرلا يخ القمبحة لحر مري( ـ أع حة رطبيقية ـ ااداري البيئية الىرةمعحةد

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 (2) التقييم االقتصادي للمشروعات البيئية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001732 

الرةملي  مالى مكي الةمعة كي ع اارة الرةملي   –لي  مالى مكي أدمليب ر مكم الرةم –الى فةة  –عقمعة  ن ر حيل الرةحفة 

ر مكم اعمل كم  ـ ا همر  –ن بة الى مكي   الرةملي   –عبمأ ال ص  م حؤره بملى مكي مالرةملي   –مالى مكي ال مصة 

 انك مبية لحرقي  انؤرصمدة لحىشلم م  البيئيةد

 المتطل  السابق

----------------- 

 رراسم المق

 تحرير التةارة والبيئية

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001733 

أدى ع ظىة الر مري  –الةحؤة عم بين الر مري المملية مالبيئية)مارم  نظل ع رحفة(  –انر مةم  الةملىية لحر مري 

الةحؤم   – همر ةيةحية(  –    همر ال  – همر ر لكل الر مري  ح  البيئية )ا همر الىمدكة:  همر الى رإل–الةملىية 

 الم  (د –نظ  ااداري البيئية  –الة  نة البيئية  –القمن نية مال يمدم  )الىةمكيل البيئية 

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 الوعى البيئى

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001734 

أدأأى  –عبأأمدةء انرصأأمل البشأألة  –الىشأأةح  البيئيأأة اللمي أأية  –بيئيأأة أةأأمال الر  يأأة ال -عبأأمدةء الأأ    البيئأأ 

اةرىمعأم  بيئيأة لرأم  –نىمكج لمنشطة البيئية اع حؤيم  البيئية مأ حؤيأم  الر ىيأة الى أرماعة  –رصىي  ع اد الر  ية 

 يب زكمدي ال    البيئ يئ  ـ أدملال فمس  ح  ال ظ  ال ي كة ـ إك مبيم  زكمدي ال    الب –رتهيل  ملى  مع ح  

 المتطل  السابق

----------------- 

 اسم المقرر

 صحة البيئة واآلسرة

عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 كود المقرر

2001735 

الطلج الى رحفة انع ة  -الص ر الى رحفة لحرح    –عصمدر الرح    -أن اع الرح   مالىح هم  – حؤة انن م  بملبيئة 

رتهيل الفلد ماعدلي  –الة اعل البيئية الىؤهلي  ح  ص ة الفلد ماعدلي  –  مع اارة الرح   البيئ  لحر حخ عن الى حفم

الةمدا  الضمري بص ة أكلاد اعدلي  –ادر ما  الرة  ل ايم ال مك ة مرتهيلةم  ح  البيئة مص ة الفلد  – ح  ص ة البيئة 

ادر ما  الىبيما    -ر ر ة  ح  ع اد ضمري ع ل اندلكحعيمال ابم  الر  -الرم ين-ع ر ضلا  الر ىيل-) انل ع ي  

 ملية(ددا ل الى سل مال  اد  الى سلية مطلج ال ؤمكة ع رم ماندةمكم  اع

 



 

 
48 

 مقررات دكتوراه الفلسفة فى الدراسات البيئية -6
 من المقررات التالية ساعة معتمدة 18يختار الطال  

 اسم المقرر كود المقرر م
المتطل   سبوعيةاأل تعدد الساعا

 معتمدة عملى نظرى السابق

1 
200180

0 
  3 - 3 العلوم و السياسيات البيئية

2 
200180

1 
  3 - 3 اإليكوتوكسيكولوجى

3 
200180

2 
  3 - 3 الفيزياء البيئية

4 
200180

3 
  3 - 3 تحقيق األمثلية للنظم البيئية

5 
200180

4 
  3 - 3 توكسيكولوجى

6 
200180

5 
  3 - 3 لمهنية و األمان البيئىالصحة ا

7 
200180

6 
  3 - 3 اإلدارة الصحية و األمان

8 
200180

7 
  3 - 3 علم سمية الغذاء

9 
200180

8 
  3 2 2 كيمياء البروتينات

10 
200180

9 
  3 2 2 اإلنزيمات

11 
200181

0 
  3 - 3 فسيولوجيا اإلجهاد البيئى

12 
200181

1 
مع اإلتةاهات الحديثة فى التعامق 

 المخلفات الصلبة
3 - 3  

13 
200181

2 
  3 - 3 إدارة الكوارث البيئية

14 
200181

3 
  3 - 3 ميكروبيولوجيا البيئات المةهدة

15 
200181

4 
  3 - 3 التحكم الوراثى فى الكائنات الدقيقة
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  3 - 3 تداول و إدارة النفايات الصلبة 2001815 16

  3 2 2 تلوث الهواء متقدم 2001816 17

18 2001817 
دراسة متقدمة فى معالةة صور األقمار 

 الصناعية و اإلستشعار عن بعد
3 - 3  

19 2001818 
التأثيرات اإلقليمية  –التغيرات المناخية 

 والتأقلم
2 2 3  

  3 - 3 أنظمة اإلنذار المبكر و تقليق األزمات 2001819 20

  3 - 3 تقييم الخطر البيئى 2001820 21

  3 - 3 تلوث البحارلالرصد و التحكمإ 2001821 22

  3 - 3 اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 2001822 23

  3 - 3 تلوث التربة ل النماذج و التحكم إ 2001823 24

  3 - 3 رصد التلوث البحرى و التحكم فيه 2001824 25

  3 - 3 الةيولوجيا البيئية 2001825 26

  3 - 3 يئيةعلوم البحار الب 2001826 27

  3 2 2 تنقي  البيانات 2001827 28

  3 - 3 المخلفات الخطرة التخلص منطرق  2001828 29

  3 - 3 التحكم فى التلوث الصناعى 2001829 30

31 2001830 
المواد المؤكسدة لمانعات األكسدة 

 والةذور الحرةإ
3 - 3  

32 2001831 
أنظمة المعلومات الةغرافية والتطبيقات 

 بيئيةال
2 2 3  

33 2001832 
التقييم اإلقتصادى للمشروعات 

 إ3لالبيئية
3 - 3  

  3 - 3 المحميات الطبيعية 2001833 34

  3 - 3 الكيمياء البيئية 2001834 35

  3 - 3 علم السمية الوراثية 2001835 36

  3 - 3 مقرر بحثى 2001836 37

38 
200183

7 
  3 - 3 الغذاء والسموم البيئية



 

 
50 

39 
200183

8 
المواد المخلة بالغدد الصماء والسمية 

 التناسلية وتطور االجنة
3 - 3  

40 
200183

  3 2 2 الطرق القياسية لتحليق المياه 9

41 
200184

  3 2 2 تكنولوجيا معالةة المياه 0

42 
200184

1 
الطرق الحديثة في معالةة مياه الصرف 

 الصناعي
2 2 3  

  3 - 3 عذبة في مصرمصادر المياه ال 2001842 43

 

 

 وصف مقررات دكتوراه الفلسفة فى الدراسات البيئية
 

 كود المقرر

2001800 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 العلوم و السياسات البيئية

 المتطل  السابق

----------------- 

الر حيح  البيئية  -اعنظىة البشلكة م البيئة -يئةالةىحيم  الفيسكممية م الةيىيممية م البي ل اية ك  الب -عبمدس ر حيل ال ظ 

اعدما  ااؤرصمدكة  –إداري الة ار   –نظ  ااداري البيئية  –درادم  نملة رقيي  اعهل البيئ   -م إر مك القلارا  البيئية

 معةدالىشمردة الة -رتهيل الرتيلا  الى م ية   –سمةلي الرتيلا  الى م ية  –إداري الى حفم  الصحبة  –

 كود المقرر

2001801 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 اإليكوتكسيكولوجى

 المتطل  السابق

------------------ 

ر ط  الىح هم  الةض كة ك   –ؤيمس م دنمل ال ىية  –المنمل ال ي كة ك  البيئة الىممية  -عقمعة لةح  ااكة رة ية ل ا 

عصيل الىةمد  مال ظممل الىشةة ك   –عيةمنيةية الفةل ال م  لحىح هم  الةض كة -لحىح هم  الرتهيلا  البي ديىممية –البيئة 

المنمل ال ي كة ك   –رما ل الىح هم   –عصيل الى اد الةض كة م غيل الةض كة ك  ال ظم  البيئ   –ال ظم  البيئ  

 الرتيلا  ك  اعنظىة البيئيةد –اللصم البي ل ا   –الةشممل 

 كود المقرر

2001802 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 الفيزياء البيئية

 المتطل  السابق

------------------ 

ال ىمكج اللكمضية الظلمل  –القيمدم  البيئية  –انشةمع البيئ   –الفيسكمء ك  البيئة  –الىبمدةء اندمدية لفيسكمء البيئة 

 –كيسكمء رح   الىمء  –كيسكمء رح   الر اء  –ء الرتيلا  الى م ية مالى مطل كيسكم –الفيسكممية الى ببة ننرشمر الىح هم  

 مع مطل رح   الىمء مالر اء مالرتيلا  الى م يةد –رتهيلا  

 المتطل  السابق اسم المقررعدد الساعات  كود المقرر
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 ----------------- تحقيق األمثلية للنظم البيئية إ3المعتمدة ل 2001803

ال ى اة اللكمضية نداري  -نى اة اداري عيمه الصلل الص ي -ال ى اة اللكمضية مر قي  اعع حية -ظ  البيئةر حيل ال 

نىمكج البلنمعإل  -عقمعة  ن رق يم  ر قي  اعع حية -نى كج الر طيط اعع ل لى طة عةمل ة صلل ص ي -الىبيما 

 معشمدل إداري الىبيما دنى اة رح   الىمء مالر اء  –ؤمري  ح  إر مك القلار  –ال طي 

 كود المقرر

2001804 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 توكسيكولوجى

 المتطل  السابق

---------------- 

طلج  –أكض ال ى    –ال ى   الةصبية  –الة اعل الىؤهلي  ح  كةل ال ى    –طلج كةل ال ى    –أن اع ال ى   

 –ر مكم الى مرا  اعكضية لحىلدبم  ال معة  –عيةمنيةية ال ىية  –ى ببة لح ىية ا ربمرا  ال ىية رةلك  الىلدبم  ال

 ر مكم الشلمط لبيئة ص ية م ع ةد –رصم الى اد ال معة  –رقيي  اعهل ال ى   ح  اع ضمء الى رحفة 

 

 كود المقرر

2001805 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 الصحة المهنية و األمان البيئي

 متطل  السابقال

---------------- 

عشةح   -البيئة الىر ية -رقيي  الى مطل الص ية  -ال حعة الىر ية  -الرةلي الىر ي لحى اد م الةيىممكم  الى رحفة

الص ة الىر ية  -رح   الىيمه م ع مطله الص ية  -ااارمد الىر ي  -ال ؤمكة عن الى مطل الص ية  -الص ة الىر ية 

 لص ة الىر ية م د ء ادر ما  الى اد م الةقمؤيلدا -مالرم ين 

 كود المقرر

2001806 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 اإلدارة الصحية و األمان

 المتطل  السابق

------------------ 

 -اعداء مسؤيأ -اععأم  م الصأ ية ااداري نظأم  رطبيأ  -اععأم  م لحصأ ة الر طأيط - اععأم  م لحص ة الفةملة ال يمدة

 – مانعأم  الصأ ية ااداري عشأمدل منل مر حيل ر مكم – الى ظىم  دا ل ال حعة إداري عبمدس اعداء علااةة م رقيي 

 دالقلار ار مك  ح  القمري

 كود المقرر

2001807 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 علم سمية الغذاء 

 المتطل  السابق

---------------- 

إدرةلاي ؤ انين م رشلكةم  الت اء الى حية م المملية  –عقمعة ك  رص ي  دى   اعغ كة  –   ح  ال ى   علااةة ك

رقيي  ع مطل دى   اعغ كة الطبيةية مالىرة نة  –ر مكم دى   اعغ كة م عصمدرةم الى رحفة  –كيىم كرةح  ب ى   الت اء 

 رما ل رتهيل المماء م الت اءد –ك  الت اء 

 ركود المقر

2001808 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 كيمياء البروتينات

 المتطل  السابق

-------------- 

دمر ال ي أأم  كأأ  أنأأما  ال أألطم   رلديأأب ممسأأمم   –ع أأببم  ال أألطم   -بي ل ايأأة اعغشأأية -رلديأأب البلمري أأم 

دمر  –رصىي  ر أمرم الةيىيأمء ال ي كأة  –ي كة طلج الر حيل ك  الةح   ال  –دلط ة ال حكم  –بلمري م  غشمء ال حكم 

 البلمرين ك  مسمم  ال حية  ح  ع ر ة ال سسد
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 كود المقرر

2001809 
عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 اإلنزيمات

 المتطل  السابق

----------------- 

كىأأم  الة اعأأل الىأأؤهلي كأأ  دأأل ة ع ظىأأم  اانس –الرفأأم ح  اانسكىيأأة  -نلديأأة اانسكىأأم  -ديفيأأة  ىأأل اانسكىأأم 

الى مرا  الى رحفة لحىلدبم  ال ي كة كأ  ال حكأم  –الرلديب ال حه  انبةمد لإلنسكىم   –الرفم ح  الى فسي بمانسكىم  

 ع مر اعكض لحةقمؤيل ك  ال حكم ال يةد –ال ية م حؤمررم بمععلاي الى رحفة 

 

 كود المقرر

2001810 

عدد الساعات 

 إ3ة لالمعتمد

 اسم المقرر

 فسيولوجيا اإلجهاد البيئى

 المتطل  السابق

------------------ 

 رةأأمهلال  حأأ  البيئأأ  ااارأأمد رأأتهيل -البيئأأ  ااارأأمد م الرلع نأأم  -ر من أأه م ال  أأ  رأأ از  كأأ  الف أأي ل ا  الأأر ة 

  دالبيئ  لمارمد الى م   – رلع ن ال الرفم ل -ال ي ا  ك  ال    عيرمب ليس   ح  البيئ  ااارمد رتهيل - مال ص بة

 كود المقرر

2001811 
عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

اإلتةاهات الحديثة فى التعامق مع المخلفات 

 الصلبة

 المتطل  السابق

------------------- 

 -البيئيأأة م اؤرصأأمدكةا القيىأأة نيأأ  عأأن الصأأحبة الى حفأأم  ر ليأأم عةأأمن  -الىأأ اد م الى ر أأم  دمري إداري م ر حيأأل

 بةأض كأ  الصأحبة الى حفأم  إداري -رطبيقمررأم-ال ي كأة الصأحبة الى حفأم  عةمل أة-ال ي كأة الصحبة الى حفم  رة  ل ايم

 دالى حفم  لرقحل بلنمعإل إنشمء -الى ما  م الص م ية الةىحيم 

 كود المقرر

2001812 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 بيئيةإدارة الكوارث ال

 المتطل  السابق

------------------ 

 الح ظيأة اااألاءا  إر أمك -الةمرهأة لظأ اةل الىبةأل اادرشأمل - دأح دية-بلكة– ا كة -ب لكة"البيئية الة ار  أن اع

 ل أمم  الىؤدكأة الظألمل م لمدأبمم ا ركأة درادأة  ىأل -لمضلار الف ركة الىةمل ة م الىشةحة رض   لى ي الفةحية

 ؤأم الرأ  الظألمل ر لأم لى أي ك صأه كيىأم   دح الى ئ لين  ح  المؤيقة اعدمار ر زكي م ال ؤمم  ااالاء إر مك -الةمرهة

 -إدارررأم رأ  ديأ  م دأمبقة بيئيأة لةأ ار  أع حة -(ال  دي ر ديم إداري)اعدمار ر في  عرمبةة -ع رقبحية د ار  إل  رؤدة

 دلرم ال ح ل ر ؤي م عر ؤةة لة ار  أع حة

 لمقرركود ا

2001813 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 ميكروبيولوجيا البيئات المةهدة

 المتطل  السابق

------------------- 

 لظأأألمل الىيةلمبأأأم  ر ىأأأل ديفيأأأة -اع ىأأأمج عيةلمبي ل ايأأأم -الي أأأمبيي عيةلمبي ل ايأأأم -الى رأأأمي البيئأأأم  ن  يأأأة

 الرأ  المؤيقأة الةمم أم   حأ  لحرةألل ال مك أة  لطلج-الصةبة الظلمل يع الرةي  م الرتؤح  -(الضتط-ال لاري)ااارمد

 كأ  رةأيش الرأ  المؤيقأة لحةمم أم  الر أمرة اادأر ما  -الى رأمي الظلمل ك  ال يمي أنىمط -الصةبة الظلمل ك  رةيش

 دالى رمي البيئم 
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 كود المقرر

2001814 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 التحكم الوراثى فىالتقدم العلمى فى 

 الكائنات الدقيقة

 المتطل  السابق

------------------- 

 الةمم أم  مراهأة ع أمل كأ  الةحىأ  الرقأم  أةىيأة -المؤيقأة اعنيمء ك  الرط ر م ال ش ء نظلكم  -المؤيقة الةمم م  مراهة

 كأأ  الأأ راه  الأأر ة  -الفطلكأأم  كأأ  الأأ راه  الأأر ة  -المؤيقأأة الةمم أأم  كأأ  لحأأر ة  ال سميأأة البي ل ايأأم طأألج -المؤيقأأة

 دالمؤيقة الةمم م  ك  ال راه  الرتيل ع مطل -البةرلكم

 كود المقرر

2001815 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تطور تداول و إدارة النفايات الصلبة

 المتطل  السابق

------------------- 

 كأ  الى حفأم  إداري -الر ليأم عةأمن  م الةيىيأمم  الرلديأب-الصأحبة ال فمكأم  أن اع م عصمدر - الصحبة ال فمكم  عشةحة

 رأأمامل طأألج -الصأأحبة ال فمكأأم  عةمل أأة طأألج -الىةمل أأة ع طأم  إلأأ  الى حفأأم  نقأأل م ر ىيأأي طأألج - ر لأأمةم ع اؤأي

 دالصحبة الى حفم  ع مل ك  البيئية الر  ية -ال طلي ال فمكم  مإداري

 كود المقرر

2001816 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تلوث الهواء متقدم

 المتطل  السابق

---------------------- 

 تلدو  مؤشدرات رصدد تقنيات -الصحية وتأثيراتها الملوثات مصادر -الهواء وكيمياء ء فيزيا -وأهميته البيئى الرصد

 األنظمدة -البيئيدة وتطبيقاتهدا الهدواء رالنتشدا الرياضية النماذج -العينات وتحليل جمع تقنيات -الرصد شبكات -الهواء

 -والرمليدة الترابيدة والعواصد  الهدواء ملوثدات ورصد لمتابعة الفضائية النظم -الهواء ملوثات فى التحكم -المؤسسية

 .منها كل وعيوب مميزات

 كود المقرر

2001817 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

دراسة متقدمة فى معالةة صور األقمار 

 لصناعية واألستشعار عن بعدا

 المتطل  السابق

--------------------- 

 الىةمل ة رق يم  – الص م ية اعؤىمر   مص ر البيمنم  عةمل ة ك  اعدمدية الىبمدةء – بةم  ن مادرشةمر كضمء  ح  

 د الفصل مرق يم  الص م ية اعؤىمر ص ر ر  ين – الص م ية اعؤىمر   مص ر لحبيمنم 

 مقرركود ال

2001818 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

التأثيرات االقليمية و  –التغيرات المناخية 

 لتأقلما

 المتطل  السابق

--------------------- 

 الىةمل أة رق يأم – الصأ م ية اعؤىأمر   مص ر البيمنم  عةمل ة ك  اعدمدية الىبمدةء – بةم  ن مادرشةمر كضمء  ح  

 الى م يأأة الرتيألا  – ال ألارة اننربأمس الى أببة الى بة أة التأمزا  رلديأس ؤيأمس الفصأل مرق يأم  الصأ ر ر  أين –

 مالفيسكمميأة الةيىيمميأة ال صأممخ – الى م يأة الرتيألا  لمرادة ركمضية نىمكج – الب ل ع   م اررفمع  ح  مرتهيلةم
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 دال لارة لإلنربمس الى ببة التمزا  ننبةم 

 كود المقرر

2001819 

دد الساعات ع

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 أنظمة األنذار المبكر وتقليق األزمات

 المتطل  السابق

----------------------- 

 الر أ كل كأ  الصأ م ية اعؤىأمر أنظىأة – الىبةأل اعنأ ار أنظىأة – الةأ ار  رقحيأل – طبيةيأة مالتيل الطبيةية الة ار 

 دالى م ية مالرتيلا  البلادين ك  الىبةل

 كود المقرر

2001820 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تقييم الخطر البيئى

 المتطل  السابق

---------------------- 

 ال طأل رقيأي  كأ  نىأمكج الىبةأل اعنأ ار أنظىة – الة ار  إداري – مالةمرهة اعزعة رةلك  - الى مطل رقيي  ك  عقمعة

 عأن  لمارم بةم الىح هم  بإنرشمر الر بؤ – البيئية الىشمدل ل ل اؤرلانم  – ح  لحر الىصمنبة الى مطل رقيي  – البيئ 

 دالىصمر

 كود المقرر

2001821 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تلوث البحار ل الرصد و التحكم إ

 المتطل  السابق

-------------------- 

 أن اع – ال  دي ؤيمس – مالفيسكممية الةيىيممية اللصم أنظىة - الةي م  اىي مانريمطم  رق يم  – الب مر رح   عصمدر

 دال ية الةمم م   ح  الب لكة الىح هم  رتهيل – الب لكة الىح هم 

 كود المقرر

2001822 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

 المتطل  السابق

-------------------- 

 -مالر فيأ  مال طأ ا  اعدمدأية الىبأمدةء – ال أمنحية لحى أمط  الىرةمعحأة اعداري نظأ  عىيأسا  – الرةمعل ال  جاعنريم

 – السكأف بقأي ب أبب الرحأ   – ال أمنحية لحىشألم م  البئأ  اعهأل رقيأي  -الرقيأي  أالاءا  ال ىمةيلكة الىشمردة أةىية

 الرحأأ   رشأأ يخ – ال أأمنحية لحةىحيأأم  الى رحفأأة الىشأأمدل – كأأةالب ل مالريأأمرا  اععأأ اج عأأن الى رحفأأة اعنأأ اع رقيأأي 

 دال منحية البيئة  ح  الب لة الرح   رتهيل – الب لة

 كود المقرر

2001823 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تلوث التربة ل النماذج والتحكم إ

 المتطل  السابق

----------------------- 

 – الرلبأة  حأ  مرتهيلةأم الى م ية الرتيلا  – الرلبة عةمل ة – الرلبة رح   ادبمم – الرلبة ن  ية منممد الرلبة رح  

 ال ىأأمكج أنأأ اع – الرلبأأة رحأأ   أنأأ اع – لحرلبأأة مالفيسكمميأأة الةيىيمميأأة ال صأأممخ – الرلبأأة عح هأأم  مع أأمرا  ر زكأأي

 د حيرم الرلبة رح   مرتهيل الرلبة لىة نم  الةى  الر حيل – الرلبة رح   ك  مرطبيقمررم اللكمضية
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 كود المقرر

2001824 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 رصد التلوث البحرى و التحكم فيه

 المتطل  السابق

--------------------- 

 -ة الة مصأل الشأ ي ة كأ  البيئأ -الة مصل الى اأ دي بملطبيةأة  -رلديب عيمه الب ل -عبمدس الرح   الب لة مالر ة  كيه  

عةمك أة  -صأ ر الة مصأل الشأ ي ة  -اىي  ي م  الىيمه الب لكة م اللمادب القم يأة   -الرح   الب لة  -الرح   البيئ  

إؤرأألاح نحأأ ل  حىيأأة لىشأأمدل الىح هأأم  الب لكأأة  –الى أأمرا  الى رحفأأة لحىح هأأم  كأأ  البيئأأة الب لكأأة  –الرحأأ   الب أألة 

 مطلج الر ة  كيرمد

 كود المقرر

2001825 

د الساعات عد

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 الةيولوجيا البيئية

 المتطل  السابق

----------------------- 

  - حأأ  الىيأأمه م إدأأر ماعم  اان أأم   -ال شأأمط البلدأأمن   -الأأسنزل  –رلديأأب القشأألي اعرضأأية م الة اعأأل الىؤدكأأة لرأأم 

ر مكأأم الىشأأمدل الىلربطأأة  – حيأأل عة نأأم  القشأألي اعرضأأية ر –الطمؤأأة م البيئأأة  -ال أألما  الىةمنيأأة م  حؤررأأم بملبيئأأة 

 الةش   ن الىيمه ال  كيةد –بملسنزل مالبلادين 

 

 كود المقرر

2001826 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 علوم البحار البيئية

 المتطل  السابق

-------------------- 

بملىةمد   -رح   البيئة الب لكة  -رمة ر البيئة الب لكة  -الةىحيم  الشمطئية  -الريمرا  الب لكة  -الىم م ال سر  -اعع اج 

رق أي  اعنأ اع الى رحفأة عأن اععأ اج مالريأمرا  الب لكأة الىشأمدل  –رحأ   البيئأة الب لكأة بملىبيأما  م البرألمل  -ال قيحة 

  ح  البيئة ال منحيةدرتهيل الرح   الب لة  –رش يخ الرح   الب لة  -الى رحفة لحةىحيم  ال منحية

 كود المقرر

2001827 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تنقي  البيانات

 المتطل  السابق

---------------------- 

رق يأم    -ع أمز  البيمنأم   -إدر مم ال بلي ك  ؤ ا أم البيمنأم   -رق يم  ر قيب البيمنم   -ر قيب البيمنم  م ال ظ  ال يمي 

    ارزعيم  الر ىيد -الشبةم  الةصبية اعصط م ية  -الرقيي  

 كود المقرر

2001828 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المخلفات الخطرة  التخلص من طرق

 المتطل  السابق

--------------------- 

ل م ادرلامع الىح هأم  رة  ل ايم كص -أدمديم  كصل الى حفم  لى ي الرح    –عقمعة  ن الى حفم  الص م ية ال طلي 

اندأأر حص  –الربأأمدل اعكأأ ن   –الرىيأأؤ  –اعدعصأأمص بأأملةلب   ال شأأط  –ال طأألي عأأن الى حفأأم  ال أأممحة )الرقطيأأل 

 اادر حص ال فسة(د  –اادر حص بملر اء أم الب مر  -الفصل التشمم   -بملى كبم  

 كود المقرر

2001829 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 التحكم فى التلوث الصناعى

 المتطل  السابق

------------------- 
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طلج رقحيل م ع ي الرح   ك  ؤطم م  ص م ية ع رحفة : ع طم  ر ليم الةرلبمء  –عقمعة  ن الرح   الص م   م أن ا ه 

 –  ال شأأبية رشأأطيب اعهمهأأم –الطأأحء بملةرلبأأمء  –رةلكأأل البرأألمل  –الصأأ م م  الةيىيأأمء  –الصأأ م م  الىةمنيأأة  –

 ص م ة المماءد –ص م ة ال رج  –ص م ة التسل م ال  يإل 

 كود المقرر

2001830 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المواد المؤكسدة لمانعات االكسدة و الةذور الحرةإ

 المتطل  السابق

---------------------- 

اارأمد اند أمي الرمدعأة كأ   –مدأية لحد أمي م عضأمدا  اند أمي الىبأمدس اند –ر مة اند مي الرمدعة ك   ح  اننيأمء 

عضأأمدا  اند أأمي  –انأأ اع عضأأمدا  اند أأمي م عصأأمدرةم اندمدأأية  –الىصأأمدر البيئيأأة لح أأ مر ال أألي  –انعأألاي 

 مدمرةم ك  ال ؤمكة عن انعلايد

 كود المقرر

2001831 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

الةغرافية والتطبيقات البيئية انظمة المعلومات  

 المتطل  السابق

------------------ 

الرقيأي  مرقأمكل الىرتيألا   –رق يم  عةمل ة البيمنم  رطبيقم   ح  ا ريمر الى اؤي  –عبمدةء أنظىة الىةح عم  ال تلاكية 

  ىحية ار مك القلارد –نىمكج ركمضية 

 كود المقرر

2001832 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

إ3ل التقييم االقتصادى للمشروعات البيئية  

 المتطل  السابق

----------------- 

 -طألج ر مكأم الرةأملي  مالى فةأة  -الى فةأة  –عقمعة ك  ر حيل الرةأملي    -الىبمدس اعدمدية لحىشمدل ااؤرصمدكة البيئية 

الىبأمدس الىرةحفأة بأمل ى   –الرقيي  ااؤرصمدة لحبيئأة  –د اج نى اة كشل اع –ر مكم انمل كم   –ن بة الرةحفة    الى فةة  

 الىة ؤم  ااؤرصمدكة ندر ما  الرة  ل ايم ال مك ةد –ااؤرصمدة الىرةحقة ببلنمعإل رط ر البيئة 

 كود المقرر

2001833 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المحميات الطبيعية

 المتطل  السابق

---------------- 

 –عأأم ل كأأي درادأأة طبيةأأة الر أأ ع البي لأأ اي  –عقمعأأة كأأي إداري الأأ ظ  البيئيأأة  -الرةلكأأ  الأأممل  لحى ىيأأم  الطبيةيأأة 

ااداري  –انرشأمر مأةىيأة الى ىيأم  الصأ لامكة مال أمنحية مالب لكأة كأ  عصأل   -الى ىيم  الطبيةية اعدى مالىبأمدس

ل ماأأة إلأأ  الى ىيأأم  الطبيةيأأة مالررمكأأما  الرأأ  ر ااررأأم عأأن ا –مالر طأأيط ماعةأأمال ال مصأأة بملىةيشأأة ال أأمنحية 

 الر ىةم  ال ةمنية ك  عصلد

 كود المقرر

2001834 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 الكيمياء البيئية

 المتطل  السابق

------------------- 

نيأأ  عتأأ كم  الرلبأأة بتن ا رأأمم اعدأأىمي درادأأة الرلديأأب الةيىيأأمم  لحرلبأأة مالة اعأأل الىأأؤهلي كأأ  رحأأ   الرلبأأة عأأن 

درادأة دأىية الىلدبأم   -مالة مصل ال قحيحة مالة اعأل الىأؤهلي كأ  رأمة ر الرلبأة مطألج اندرصأحح لحر ىيأة الى أرماعة

ال ضلاء عن نيأ  الرةلكأ  مادمدأيررم مطألج رطبيقرأم لح صأ ل الةيىيمء   -الةض كة مغيل الةض كة م حؤررم بملبيئة
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  ح  بيئة ع رماعةد

 كود المقرر

2001835 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 علم السمية الوراثية

 المتطل  السابق

--------------------- 

ىية ال ي ية الري ك رىل أ  رةأ   الىطفألي الة اعل الضمري كي اي يم  ال حكم الري رؤهل  ح  دحعررمد رةلل الى اد ال 

أم الر بب كي ال لطم   ر مكما  رحو القمدري  ح  الر بب كي الطفألا  ال راهيأة مالى أمةىة كأي رطأ كل اعمرا د مكشأىل 

كلأأأو بةأأأض الىلدبأأأم  الةيىيمميأأأة مبةأأأض أنأأأ اع عأأأن اعشأأأةةدطلج ؤيأأأمس ا ربأأأمر ال أأأىية ال ي يأأأة مديفيأأأة رقيأأأي  

 ىض ال  ميدانضلار اصحح ال 

 كود المقرر

2001836 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 مقرر بحثى

 المتطل  السابق

------------------ 

 مالشةبة الب   ع ض ع ر خ ع ض  م  ك  مكلو الطملب  ح  الىشلل ب ادطة مكلو الىقلر ع ر كم  مضي كر 

 دلحطملب مالر صخ

 

 كود المقرر

2001837 

عدد الساعات 

 إ3معتمدة لال

 اسم المقرر

 الغذاء والسموم البيئية

 المتطل  السابق

------------------ 

 مدىيررم الفطلكة ال ى   ان اع -م ط رره الت اء  ح  الفطلكم  نى  -لحت اء البةريلة الرح   – مك مده الت اء رح  

 ال ي كة الىضمدا  ادر ما -الىبيما  معربقيم  حةال قي بملىةمد  الت ام  الرح   -دىيررم عن مال ؤمكة مال ىمكة ع ي مديفية

 درادة-اعغ كة عضمكم  – بمنشةمع الت اء رح   -مال ي ا  انن م  ص ة  ح  مرتهيلةم م ط رررم مالرلع نم 

 دالت اء رح   أم رضمل الر  البيئة ك  ال معة الىلدبم 

 كود المقرر

2001838 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

واد المخلة بالغدد الصماء والسمية التناسلية الم

 وتطور األجنة

 المتطل  السابق

------------------ 

 ان اع-مال بمرية البيئية معصمدرةم الرلع نم  ب سمم  الى حة البيئية الى اد أن اع-مالرلع نم  الصىمء التمد  ن عقمعة

 البلكة مالةمم م  مال ي ا  لحن م  الر مدحية الص ة  ح  نم الرلع  ب سمم  الى حة الى اد رتهيل-البيئية اندرلماي م 

 دالىقرلنة ال ح ل-الب لكة مالةمم م  ماندىم 

 كود المقرر

2001839 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 الطرق القياسية لتحليق المياه

 المتطل  السابق

------------------ 

الطلج الةمعة لحرةلل  ح   –طلج اىي الةي م  م نفظرم  –  ر مد ن  ية الىيمه الق انين الر –ع مدا  ن  ية الىيمه 

  -طلج ر مكم الى صفم  الةيىيممية م الفيسكممية م البي ل اية لحىيمه –طلج رقمكل ال ىل الةض ي  –ع ببم  رح   لحىيمه 

طلج  –اصفم  البي ل اية لحىيمه طلج ر مكم الى  –طلج الر حيل المؤي  لىربقيم  الىبيما   –طلج ر مكم الىةمد  
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 الر ق  عن دؤة القيمس م ر مكم  م  اليقين م دؤة ال رممإل م انن لاكم د  

 كود المقرر

2001840 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تكنولوجيا معالةه المياه

 المتطل  السابق

------------------ 

الطأألج الفيسكمميأأة م الةيىيمميأأة  –أةىيأأة عةمل أأة الىيأأمه  –يمميأأة م البي ل ايأأة عة نأأم  الىيأأمه م صأأفمررم الفيسكمميأأة م الةيى

طألج ر قيأة عيأمه الصألل  –طألج ر قيأة عيأمه الشألم   -عةما  م ر ريسا  عةمل ة الىيأمه  –ملبي ل اية لىةمل ة الىيمه 

 طلج الرةمعل عي الى حفم  الص م ية ال ممحة ال طليد –الص م ي 

 كود المقرر

2001841 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 الطرق الحديثة فى معالةة مياه الصرف الصناعى

 المتطل  السابق

------------------ 

مصادر تلو  المياه من الصناعات المختلفة  –القوانين المنظمة للصر  الصناعي  –مشاكل مياه الصر  الصناعي 

طدرق تحديدد  –التكنولوجيات الحديثة لمعالجة ميداه الصدر  الصدناعي  الطرق و –الطرق التقليدية لمعالجة المياه  -

 برامج الحاسب اآللي لتصميم و متابعة محطات المعالجة. –كفاءة المعالجة 

 

 كود المقرر

2001842 

عدد الساعات 

 (3المعتمدة )

 اسم المقرر

 مصادر المياه العذبة فى مصر

 المتطل  السابق

------------------ 

 –مياه نهر النيل )المندابع  –الوضع الحالي لمصادر المياه في مصر  –مصادر المياه عالمياً  –لهيدرولوجية الدورة ا

 –توزيددع ميدداه النهددر فددى مصددر   –طددرق الددتحكم فددي النهدر و التنبددؤ بالفيضددان  –وضدع االتفاييددات الخاصددة بددالنهر 

تكنولوجيدا  –ر المياه العذبة )مشروعات النهدر طرق تنمية مصاد –مصادر مياه األمطار و المياه الجوفية في مصر 

إعادة االستعمال  طرق ترشيد استعمال المياه العذبة )التحكم الزراعي و الصناعي و السكاني فدي مصدادر  –ألتحليه 

 مشروعات التحكم فى مصادر المياه العذبة و تنميتها و استغاللها. –المياه العذبة 
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 الباب الثـامن 

مة المقررات ووصفها للدبلومات قائ

ودرجات الماجستيرودكتوراه الفلسفة 

  فى علوم المواد
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 فى علوم وتكنولوجيا البوليمرات مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية -1

 

 مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  3ساعة معتمدة منها  15يختار الطال  

 الى:وذلك من الةدول الت

 

 اسم المقرر كود المقرر م
 األسبوعية تعدد الساعا

 المتطل  السابق

 معتمدة عملى نظرى

 المقررات األساسية

  3 2 2 مقدمة في علم البوليمرات 2002601 1

  3 2 2 طرق البلمرة 2002602 2

  3 2 2 تشخيص البوليمرات 2002603 3

 المقررات اإلختيارية

  3 2 2 البوليمرات تكنولوجيا 2002604 4

  3 2 2 اإلضافات المختلفة للبوليمرات 2002605 5

  3 2 2 تدوير البوليمرات 2002606 6

  3 2 2 تحلق وثبات المواد المتبلمرة 2002607 7

 

ساعات معتمدة. 6بعدد  2002608باالضافة الى المشروع البحثى بكود 
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 علوم وتكنولوجيا البوليمراتوصف مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية فى 

 

 

 كود المقرر

2002601 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 مقدمة في علم البوليمرات

 المتطل  السابق

----- 

 يأ م معىيأسا  البأ ليىلا   عقمرنأة بأين  -رق أي  البأ ليىلا   -ر ىية الب ليىلا   -عقمعة  معة  ن الب ليىلا  

اد ال أأيلاعيةية ـ أنأأ اع الأألمابط الى اأأ دي كأأي البأأ ليىلا  مرتهيلةأأم  حأأ    اصأأرم البأأ ليىلا  مالىةأأمد  مالىأأ 

 الةيىيممية مالىيةمنيةية ـ نب ي  ن رطبيقم  الب ليىلا  كي الص م ةد

 

 كود المقرر

2002602 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 طرق البلمرة

 المتطل  السابق

------ 

الرةأمه  ـ عةمدلأة دأمرمهلز ـ الىةأمدن  ال لديأة لبحىألي الرةأمه ( ـ بحىألي ااضأمكة  بحىلي الرةمه  )شلمط بحىألي

)شلمط بحىلي ااضمكة ـ أنأ اع بحىألي ااضأمكة ـ الىةأمدن  ال لديأة لبحىألي ااضأمكة( ـ البحىألي انك نيأة )البحىألي 

 اعني نية ـ البحىلي الةمهي نية(د

 

 كود المقرر

2002603 

 عدد الساعات

 إ3ل دةالمعتم

 اسم المقرر

 تشخيص البوليمرات

 المتطل  السابق

------ 

 -ؤيمدأأم  ب ادأأطة اعشأأةة ال أأي ية  -القيمدأأم  الطيفيأأة ـ اعشأأةة كأأ ج الب ف أأ ية  -الر حيأأل الةيىيأأممي لحبأأ ليىلا  

 الر حيأأل ال أألاري لحبأأ ليىلا  -ؤيمدأأم  ب ادأأطة الىيةلمدأأة م االةرلمنأأي )الىيةلمدأأة م الىمدأأح مال مكأأ ( 

(TMA, DSC, DTA, DTG, TG) - القيمدم  الفيسكمميةد 

 كود المقرر

2002604 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 تكنولوجيا البوليمرات

 المتطل  السابق

------ 

طلج رشةيل الب ليىلا  )ال لع بحدريو ـ ال لع ديف( ـ أن اع أارسي الب   الى أر معة كأي  -رة  ل ايم البحدريو 

يل الب ليىلا  ـ رتهيل سلمل الرشتيل  ح    اص الى رإل ال رممي ـ ال  اص الىيةمنيةية لحب ليىلا  مالة اعأل رشة

 الىؤهلي  حيرم ـ رق كة الب ليىلا  ـ ديىيمء مرق ية الب ليىلا  الىلنة الىص ةة )الىطمط الص م  (

 كود المقرر

2002605 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المختلفة للبوليمرات اإلضافات

 المتطل  السابق

------ 

عيةمنيةيأأة  ىأأل ااضأأمكم   ااضأأمكم   -أنأأ اع إضأأمكم  البحدأأريو  -عقمعأأة  معأأة  أأن أةىيأأة إضأأمكم  البحدأأريو 

مرتهيلةم  ح  ال  اص الةيىيممية مالفيسكمميأة مالىيةمنيةيأة لحى أرإل ال رأممي ـ رأتهيل ااضأمكم  الى رحفأة  حأ   ىحيأة 

 مكل الب ليىلا  كي الص م ةدإ مدي رم
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 كود المقرر

2002606 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 تدوير البوليمرات

 المتطل  السابق

----- 

نظألي  معأة  أن صأ م ة  -البحدأريو عأن  أحل ع ظ عأة إداري الى حفأم  الصأحبة  -البيئة مإداري الى حفم  الصأحبة 

 -الرطأ ر كأي ع أمل رأممكل البحدأريو -ن ااداري الىرةمعحأة لحى حفأم  الصأحبة رممكل البحدريو د سء عأ -البحدريو 

 إ مدي رممكل الى ر م  البحدريةية بين الرشلكةم  مالى اصفم د

 كود المقرر

2002607 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 تحلق وثبات المواد المتبلمرة

 المتطل  السابق

------- 

طألج  -الر حأل الىيةأمنيةي  –الر حأل ال ألاري  –الر حأل الضأ مي  –مكأم ر حأل البأ ليىلا  طلج ر  -عقمعة  معة 

رشأ يخ ر حأأل البأأ ليىلا  )اعشأةة ر أأف ال ىأألاء ـ اعشأةة كأأ ج الب ف أأ ية ـ الر حيأل الةلمعأأمر الاكي ـ طأألج 

 الر حيل ال لاري الى رحفة(د

 كود المقرر

2002608 

عدد الساعات 

 إ6ل المعتمدة

 راسم المقر

 المشروع البحثى

 المتطل  السابق

------- 

 كر  ا ريمر الى ض ع الب    لحىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل طة الق   مبى اكقة ع حى الق  د
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية فى مةال مواد الطاقة المتةددة -2  

 

 اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  مقررات 3ساعة معتمدة منها  15يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 

 اسم المقرر كود المقرر م
المتطل   األسبوعية تعدد الساعا

 السابق
 معتمدة عملى نظرى

 المقررات األساسية

  3 2 2 المواد الكهروضوئية 2002616 1

  3 2 2 مواد السخانات الشمسية 2002617 2

  3 2 2 مواد خاليا الوقود 2002618 3

 اإلختيارية  المقررات

  3 2 2 إIالتغير الكيميائي وخواص المواد ل 2002619 4

  3 2 2 إIالمواد المتراكبة و مواد التشييدل 2002620 5

  3 2 2 إIالمواد الزجاجية والسيراميكية ل 2002621 6

  3 2 2 مواد تخزين الطاقة 2002622 7

 

 ساعات معتمدة. 6بعدد  2002623لى المشروع البحثى بكود باالضافة ا
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 وصف مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية فىمواد الطاقة المتةددة

 

 كود المقرر

2002616 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المواد الكهروضوئية

 المتطل  السابق

---- 

الىأ اد شأبه  –نظلكأة الر  كأل الةرلمضأ م   –ة إلأ  طمؤأة درلبيأة عقمعة  ن أةىية معىيسا  ر  كل الطمؤأة الشى أي

 حؤة ال  اص الفيسكممية مالض مية لحى اد بةىحية الر  كل  –الى صحة اعملية مالىلدبة لةىحية الر  كل الةرلمض م  

ش يخ الى اد مال حكأم ـ ال حكم ال يحية نية مأن ا رم ـ طلج الرص يي م حؤررم بتداء ال حكم الةرلمض مية ـ رق يم  ر

 دار مةم  نمك ة كي الطمؤة الةرلمض مية -الةرلمض مية ـ ا ربمرا  اعداء مالمكى عة لمل اح الةرلمض مية

 

 كود المقرر

2002617 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 مواد السخانات الشمسية

 المتطل  السابق

-------- 

عأأ اد الطأأحء كا   -عة نأأم  أنظىأأة الطمؤأأة الشى أأية  -مؤأأة الشى أأية ال لاركأأة أنأأ اع أنظىأأة الطمد عقمعأأة  أأن أةىيأأة 

رقيأأي  أداء أنظىأأة الطمؤأأة  -رشأأ يخ عأأ اد الطأأحء كا  الصأأفم  ان ريمركأأة  -الصأأفم  ان ريمركأأة مطأألج الرلدأأيب 

 اك  عنظىة الطمؤأة الشى ية ـ الى اد الةمد ة لح لاري ـ طلج ر ضيل مرش يخ الى اد الةمد ة ـ الى اد الى ر معة د 

 الشى ية ـ الى اد الى ر معة دة ازل مطلج رش يصرم ـ ا ربمرا  المكى عة عنظىة الطمؤة الشى يةد

 

 كود المقرر

2002618 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 مواد خاليا الوقود

 المتطل  السابق

------ 

أغشأأية  حكأأم ال ؤأأ د االةرلمنيأأة  –ال مصأأة ب حكأأم ال ؤأأ د أدمدأأيم  الةرلمديىيأأمء  –عقمعأأة مرأأمركخ  حكأأم ال ؤأأ د 

مالى صحة لمك نم  ـ طألج ر ضأيل مرشأ يخ عأ اد أغشأية  حكأم ال ؤأ د ـ الىأ اد الى أر معة لةىأل أطألال  حكأم 

 ال ؤ د ـ طلج ؤيمس أداء  حكم ال ؤ د ـ الرطبيقم  الى رحفة ل حكم ال ؤ دد

 كود المقرر

2002619 

 عدد الساعات

 إ3ل لمعتمدةا

 اسم المقرر

 إIالتغير الكيميائي وخواص المواد ل

 المتطل  السابق

------ 

انرأسا  الىيةأمنية  مالةيىيأمم   –الرلديب البح رة م  اص الىأ اد  –الرلديب انلةرلمن  مان اع اللمابط الةيىيممية 

ال أأ اص  –كأأ  الىأأ اد الصأأحبة مان ا رأأم  ال فمككأأة ال ركأأة –مال أألارة مؤأأ انين الأأمك معيةم ال لاركأأة انمل مال أأمن  

ال أأ اص الىيةمنيةيأأة  –ال أأ اص الىت مطي أأية لحىأأ اد  –اشأأبمه الى صأأح (  –الةمزلأأة  –الةرلبيأأة لحىأأ اد  )الى صأأحة 

 لحى ادد

 كود المقرر

2002620 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIالمواد المتراكبة ومواد التشييد ل

 المتطل  السابق

-------- 

 –الةلبأ    –اعراعيأم  –الىصطح م  اعدمدية مرص ي  الى اد الىرلادبة   أن اع أليمل الر أحيح: اعليأمل السامايأة 

ال صممخ الطبيةي مالىيةمنيةية لحى اد الىربحىلي الى ح ة بمعليمل   –طلج رص يي الى اد الىربحىلي الى ح ة بمعليمل 

أنأأ اع عأأ اد الرشأأييم مطأألج رصأأ يةرم  ال صأأممخ الطبيةيأأة مالىيةمنيةيأأة لىأأ اد رطبيقأأم  ادأأر ما  الىأأ اد الىرلادأأب  

 الرشييمد 
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 كود المقرر

2002621 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIالمواد الزجاجية والسيراميكية ل

 المتطل  السابق

------- 

رق يأم  رصأ يي الىأ اد السامايأة م  –الطأ ري  انرأسا  مالرتيأل -أدى معبمدس الى اد الساماية م ال أيلاعيةية- عقمعة

رطبيقأأم   - ال أأ اص الةرلبيأأة مالبصأألكة لحىأأ اد السامايأأة-الرلديأأب الب أأممي لحساأأمج م  يأأ م الب يأأم   -ال أأيلاعيةية

الساأأأمج  -ال أأأ اص الةرلبيأأأة مالىيةمنيةيأأأة لحىأأأ اد ال أأأيلاعيةية -الرلديأأأب الب أأأممي  الىأأأ اد ال أأأيلاعيةية  -الساأأأمج 

 .ي رص يةة مرلديبه الب ممي المؤي  م رطبيقمرهال يلاعية

 كود المقرر

2002622 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 مواد تخزين الطاقة

 المتطل  السابق

------- 

 اد لحبطمركأم  مالىة فأم  ـ طألج عأ - عأ اد ل قأل الطمؤأم  الرقحيمكأة - عقمعة  ن دمر الى اد كي  ىحيري نقل مر سكن الطمؤأة 

ع اد لر سكن الريمرماين ـ  - ضيل مرش يخ الب ليىلا  الى ر معة كي ص م ة البطمركم  ـ طلج ؤيمس أداء البطمركم ر 

عأأ اد الةأأسل  - عأأ اد لر أأسكن الطمؤأأة ال لاركأأة - طأألج ر ضأأيل مرشأأ يخ عأأ اد ع أأر مهة كأأي  ىحيأأة ر أأسكن الريأأمرماين

 ع اد الةسل ال لاري ـ رتهيل الظلمل ال  كة مالبيئية  ح  أداء مصفم  ال لاري

 كود المقرر

2002623 

عدد الساعات 

 إ6ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المشروع البحثى

 المتطل  السابق

------- 

 كر  ا ريمر الى ض ع الب    لحىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل طة الق   مبى اكقة ع حى الق  د
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 ي مواد وتكنولوجيا الترميممقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية ف -3

 

 مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  3ساعة معتمدة منها  15يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 

 اسم المقرر كود المقرر م
 األسبوعية تعدد الساعا

 المتطل  السابق

 معتمدة عملى نظرى

 المقررات األساسية

  3 2 2 إIص المواد لتشخي 2002631 1

  3 2 2 إIالمواد المتبلمرة ل 2002632 2

  3 2 2 مقدمة عن ترميم المباني التاريخية 2002633 3

 المقررات اإلختيارية

  3 2 2 إIالتغير الكيميائي وخواص المواد ل 2002616 4

  3 2 2 طرق فحص تدهور المباني 2002634 5

  3 2 2 مواد وطرق الترميم 2002635 6

7 2002636 
أنواع المواد المستخدمة في المباني 

 التاريخية
2 2 3  

 

 ساعات معتمدة. 6بعدد  2002637باالضافة الى المشروع البحثى بكود 
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 وصف مقررات دبلوم الدراسات العليا المهنية في مواد وتكنولوجيا الترميم

 

 كود المقرر

2002631 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIشخيص المواد لت

 المتطل  السابق

--------- 

أديمدأيم   -أطيمل انشأةه كأ ج اعشأةة الب ف أ ية مالىلميأة  –عقمعة  ن دمر مرش يخ الى اد مرتهيله  ح  الص م ة 

أديمدأأيم   –أديمدأأيم  م رق يأأم  مرطبيقأأم  الر حيأأل ال أألاري  -مرطبيقأأم  ادأأر ما  أطيأأمل  انشأأةه ر أأف ال ىأألاء  

طألج رشأ يخ الىأ اد كا  البحأ را   –الرق يم  دؤيقه لر حيل أدأطح الىأ اد  –انلةرلمني الىمدح مال مك  الىيةلمدة م

 الىيةلمدة م الىمدح ال فقيد -الىيةلمدة م الىةرىم  ح  الق ة ال ركة -ال من عرلكة

 كود المقرر

2002632 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIالمواد المتبلمرة ل

 السابق المتطل 

--------- 

 –بحىلي الرةأمه  م بحىألي انضأمكة  -اللمابط الةيىيممية ك  الب ليىلا   -رق ي  الب ليىلا   -عقمعة ك   ح  الب ليىلا . 

اضأأأمكم   -رصأأأ يي البأأأ ليىلا   –انمزا  ال سكئيأأأة البأأأ ليىلا  م طأأألج  ؤيمدأأأرم  -البأأأ ليىلا  الى رحطأأأة مان ا رأأأم

 الب ليىلا  مان ا رمد

 د المقرركو

2002633 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 مقدمة عن ترميم المباني التاريخية

 المتطل  السابق

-------------------- 

األاء ع أح عيأماني لر هيأ  الىبأمني مالى اؤأي الرمرك يأة ـ  –رمركخ الةىمري بمادة مركة مأة  ال ضمرا  الري عل  برأم 

 عم  القيمدأأية لحىبأأمني الرمرك يأأة مر أأ يحرم ـ  ىحيأأة رصأأ كل مركأأي الىبأأمني مالى شأأ   الب أأ  الىةربأأي ـ إ أألاج اللدأأ

رق يأم  ال فأمس  حأ  الىبأمني  –الرمرك ية ـ ك خ الىبمني القمكىة ـ درادأة عظأمةل الرأمة ر الأما حي مال أمراي لحىبأمني 

 منفظ الرلا  ال ضمريد الرمرك ية ـ ر  ي  الى اؤي مإداري مرط كل الى مط  الرمرك ية ـ نظلكم  رلعي 

 كود المقرر

2002616 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIالتغير الكيميائي وخواص المواد ل

 المتطل  السابق

---- 

انرأسا  الىيةأمنية  مالةيىيأمم   –الرلديأب البحأ رة م أ اص الىأ اد  –الرلديب انلةرلمن  مان اع الألمابط الةيىيمميأة 

ال أ اص الةرلبيأة  –ال فمككة ال ركة ك  الى اد الصحبة مان ا رم  –ين المك معيةم ال لاركة انمل مال من  مال لارة مؤ ان

 ال  اص الىيةمنيةية لحى اد –ال  اص الىت مطي ية لحى اد  –اشبمه الى صح (  –الةمزلة  –لحى اد  )الى صحة 

 كود المقرر

2002634 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 طرق فحص تدهور المباني

 المتطل  السابق

--------------- 

عشمدل الرمة ر كي ع اد الب مء الى رحفة  عشمدل الى ش   ماعدمدم   عشمدل اعدطح مالةسل بتن ا ه   ىحيم  الف خ 

الىبمني بمللد عم  ك خ الى اد الىةمنية ـ ديفية إسرمر عشمدل  –أ ىمل الرقيي  بملى اؤي "درادة نملة"  -المؤيقة لحىبمني 

)بمدر ما  ال مد م( ـ ؤ ا م البيمنم  كي ع مل رقيي  مإداري الى ؤي الرمرك ي ـ  ألي نأمن  درادأية ع حيأة  إؤحيىيأة  

 م ملىية عي رقييىرم مدرادررمد
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 كود المقرر

2002635 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 مواد وطرق الترميم

 المتطل  السابق

------- 

ى اد الى ر معة لحر ظي  منسع اععحح عن ع اد الب مء  الى اد الى ر معة كي رق كة مإصأحح مرأم ي  اعن أمر معأ اد ال

الب مء القمكىة  الةحؤة بين الرلديب الةيىيممي لحى اد م صممصرم الفيسكممية مالةيىيممية   طلج مع اد صأيمنة عأ اد الب أمء 

حرتدم عن عمة عحمىة ة ه الى اد لةىحيأة صأيمنة الىب أ   رشأ يخ معةمل أة الىشأمدل رمركبم  عيمانية معةىحية ل -القمكىة 

 كي الىبمني 

 كود المقرر

2002636 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 أنواع المواد المستخدمة في المباني التاريخية

 المتطل  السابق

------- 

لى ر معة ـ طلج ك خ ع اد اانشمء الى رحفة مأة  عظمةل رحفرم ـ الطلج أدمليب الب مء مالى اد ا  -ا ريمر ع اد اانشمء 

مالف  صأأم  الىةىحيأأة مالىيمانيأأة الرأأي ك أأب إالاجةأأم لحرةأألل  حأأ   أأ اص الى ادأأـ  أأ اص الىأأ اد الى حفأأة الةيىيمميأأة 

 مالفيسكممية مالىيةمنيةية ـ الة اعل الى رحفة الري رر بب كي رح  ع اد اانشمءد

 كود المقرر

2002637 

عدد الساعات 

 إ6المعتمدة ل

 اسم المقرر

 المشروع البحثى

 المتطل  السابق

------- 

 كر  ا ريمر الى ض ع الب    لحىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل طة الق   مبى اكقة ع حى الق  د
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا التخصصي  فى علوم وتكنولوجيا المـواد -4
 

 مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  3ساعة معتمدة منها  18ر الطال  يختا

 وذلك من الةدول التالى:

 

 اسم المقرر كود المقرر م
 األسبوعية تعدد الساعا

 المتطل  السابق

 معتمدة عملى نظرى

 المقررات األساسية

  3 2 2 إIالتغير الكيميائي وخواص المواد ل 2002616 1

  3 2 2 إIتشخيص المواد ل 2002631 2

  3 2 2 إIعلم البلورات وعيوب البنيان ل 2002641 3

 المقررات االختيارية

  3 2 2 إIالمواد المتراكبة ومواد التشييد ل 2002620 4

  3 2 2 إIالمواد الزجاجية والسيراميكية ل 2002621 5

  3 2 2 إIالمواد المتبلمرة ل 2002632 6

  3 2 2 إIالتغير الطوري واختيار المواد ل 2002642 7

علوم وتكنولوجيا المواد ذات  2002643 8

 إIالبلورات النانومترية ل
2 2 3  

  3 2 2 إIالكيمياء الضوئية وتطبيقاتها ل 2002644 9

 

 ساعات معتمدة. 6بعدد  2002645بكود باالضافة الى المشروع البحثي 
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 اسات العليا التخصصى فى علوم وتكنولوجيا الموادوصف مقررات دبلوم الدر

 

 كود المقرر

2002616 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIالتغير الكيميائي وخواص المواد ل

 المتطل  السابق

---- 

الةيىيأمم  انرأسا  الىيةأمنية  م –الرلديب البح رة م  اص الىأ اد  –الرلديب انلةرلمن  مان اع اللمابط الةيىيممية 

ال أأ اص  –ال فمككأأة ال ركأأة كأأ  الىأأ اد الصأأحبة مان ا رأأم  –مال أألارة مؤأأ انين الأأمك معيةم ال لاركأأة انمل مال أأمن  

ال أأ اص الىيةمنيةيأأة  –ال أأ اص الىت مطي أأية لحىأأ اد  –اشأأبمه الى صأأح (  –الةمزلأأة  –الةرلبيأأة لحىأأ اد  )الى صأأحة 

 لحى ادد

 كود المقرر

2002620 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIالمواد المتراكبة ومواد التشييد ل

 المتطل  السابق

-------- 

 –الكربدون  –األراميد  –المصطلحات األساسية وتصنيف المواد المتراكبة ، أنواع ألياف التسليح: األلياف الزجاجية 

ميكانيكيددة للمددواد المتبلمددرة المسددلحة الخصددائص الطبيعددي وال –طددرق تصددنيع المددواد المتبلمددرة المسددلحة باألليدداف 

باأللياف، تطبيقات استخدام المواد المتراك ، أنواع مواد التشييد وطرق تصنيعها، الخصائص الطبيعية والميكانيكية 

 لمواد التشييد.

 كود المقرر

2002621 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIالمواد الزجاجية والسيراميكية ل

 ابقالمتطل  الس

------- 

رق يأم  رصأ يي الىأ اد السامايأة م  –انرسا  مالرتيأل الطأ ري  -أدى معبمدس الى اد الساماية م ال يلاعيةية- عقمعة

رطبيقأأم   - ال أأ اص الةرلبيأأة مالبصأألكة لحىأأ اد السامايأأة-الرلديأأب الب أأممي لحساأأمج م  يأأ م الب يأأم   -ال أأيلاعيةية

الساأأأمج  -ال أأأ اص الةرلبيأأأة مالىيةمنيةيأأأة لحىأأأ اد ال أأأيلاعيةية - أأأيلاعيةية الرلديأأأب الب أأأممي  لحىأأأ اد ال -الساأأأمج 

 .ال يلاعيةي: رص يةة مرلديبه الب ممي المؤي  م رطبيقمره

 كود المقرر

2002631 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIتشخيص المواد ل

 المتطل  السابق

--------- 

أدمدأأيم   - أطيأأمل انشأأةه كأأ ج الب ف أأ ية مالىلميأأة - حأأ  الصأأ م ة  أأن دمر مرشأأ يخ الىأأ اد مرأأتهيله  عقمعأأة

أدمدأأيم   – مرطبيقأأم  الر حيأأل ال أألاريم رق يأأم   أدمدأأيم  -أطيأأمل  انشأأةه ر أأف ال ىأألاء   مرطبيقأأم  ادأأر ما 

طأألج رشأأ يخ الىأأ اد كا   –الرق يأأم  المؤيقأأه لر حيأأل أدأأطح الىأأ اد  –الىيةلمدأأة م انلةرلمنأأي الىمدأأح مال مكأأ 

 الىيةلمدة م الىمدح ال فقي -الىيةلمدة م الىةرىم  ح  الق ة ال ركة -البح را  ال من عرلكة
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 كود المقرر

2002632 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIالمواد المتبلمرة ل

 المتطل  السابق

--- 

 –بحىألي الرةأمه  م بحىألي انضأمكة  -لا اللمابط الةيىيممية كأ  البأ ليى -رق ي  الب ليىلا  -عقمعة ك   ح  الب ليىلا 

اضأأأمكم   -رصأأ يي البأأ ليىلا  –انمزا  ال سكئيأأأة لحبأأ ليىلا  م طأألج  ؤيمدأأأرم  -البأأ ليىلا  الى رحطأأة مان ا رأأم

 دالب ليىلا  مان ا رم

 

 كود المقرر

2002641 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIعلم البلورات وعيوب البنيان ل

 ابقالمتطل  الس

------- 

ماىيي أن ا رم ـ الة اعل الىؤهلي  ح  ة مدة  اعنظىة البح ركة -اعن اع الى رحفة لحبح را : . مبادئ علم البلورات 1

الى اد البح ركة ـ اعن اع الما حية مال مراية لحرىمهل ـ رتهيل الرىمهل  ح  ال  اص الفيسكممية ـ رطبيقم  البح را  كي 

 مال لاركة مالةرلبممية مالىيةمنيةية د الى من  الىت مطي ية

 -الةيأأ م ال طيأأة  -الةيأأ م الى ضأأةية  - يأأ م الب يأأم  كأأي البحأأ را   . عيددوب البنيددان فددي المددواد البلوريددة: 2

ـ رطبيقأم   يأ م الب يأم   -ع ر كم  اننأسنج  -ر ح  انن ح م   -اننسنج الممراني   -عر ه بلال -انن ح م  

 لممامل الىرةمعحةدكي ع مل رص يي ا

 كود المقرر

2002642 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIالتغير الطوري واختيار المواد ل

 المتطل  السابق

------- 

 -المك معيةيأة ال لاركأة لحرتيأل الطأ ري  -نظلكأم  رةأ كن منىأ  الىةأمد  مال أبممو  -نظلي  معة  أن الرتيأل الطأ ري

 أ اص  –عقمعأة  أن ا ربأمر الىأ اد   -رتهيل الرلديب الما حي  ح   ىحيم  رةأ كن ال أبممو  -ع   يم  الربلكم لحصحب

 الى اد ـ درادة نمن  ماؤةية  ن ا ريمر الى اد

 كود المقرر

2002643 

 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

علوم وتكنولوجيا المواد ذات البلورات 

 إIالنانوميترية ل

 المتطل  السابق

------- 

 – اعبةأمد ال من عرلكأة ا رىمد ال  اص الفيسكمميه م الةيىيممية لحىأ اد  حأي - عقمعة  ن أةىية رطبيقم  رة  ل ايم ال من 

الطأألج  -رق يأأم  الرصأأ يي الةيىيأأممي لحىأأ اد ال من عرلكأأة رق يأأم  م أدمدأأيم  الرصأأ يي الفيسكأأممي لحىأأ اد ال من عرلكأأة ـ

 -الطبية -رطبيفم  الى اد ال من عرلكة  )الص م يه –ة اللؤيقة كا  اعبةمد ال من عرلكة الفيسكممية الى رحفه لرص يي اعغشي

 الةرلبية ـ رطبيقم  ع ر مهة لرة  ل ايم ال من ( د
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 كود المقرر

2002644 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIالكيمياء الضوئية وتطبيقاتها ل

 المتطل  السابق

----------- 

 –الرق يأم  الةىحيأة كأ  الةيىيأمء الضأ مية  –الرفأم ح  الةيىيمميأة الضأ مية  –ندمدية كأ  الةيىيأمء الضأ مية الىبمدس ا

بةأأأض الرطبيقأأأم  الى رحفأأأة لحةيىيأأأمء الضأأأ مية ع أأأل سأأأمةلي الرتييأأأل الضأأأ م  الحأأأ ن  مالىأأأ اد الىبيضأأأة مالطبم أأأة 

 الحي  غلاكية معةمل ة عيمه الصلل الص م  د

 كود المقرر

2002645 

عدد الساعات 

 إ6ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المشروع البحثى

 المتطل  السابق

------- 

 كر  ا ريمر الى ض ع الب    لحىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم  ل طة الق   مبى اكقة ع حى الق  د
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 مقررات الماجستيرفى علوم المواد -4

 
 مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  4ا ساعة معتمدة مقررات دراسية منه 24يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 اسم المقرر كود المقرر م
المتطل   األسبوعية تعدد الساعا

 معتمدة عملى نظرى السابق

 المقررات األساسية

  3 2 2 تركي  المواد 2002701 1

  3 2 2 خواص المواد 2002702 2

  3 2 2 غيق الموادتش 2002703 3

  3 2 2 إIIل تشخيص المواد 2002704 4

 المقررات االختيارية

  3 2 2 إIIبلمرة لالمواد المت 2002705 5

  3 2 2 إIIالمواد المتراكبة ومواد التشييد ل 2002706 6

  3 2 2 اختيار المواد 2002707 7

  3 2 2 إIIالكيمياء الضوئية وتطبيقاتها ل 2002708 8

  3 2 2 إIIالمواد الزجاجية والسيراميكية  ل 2002709 9

10 2002710 
علوم وتكنولوجيا المواد ذات 

 إIIالبلورات النانوميترية ل
2 2 3  

  3 2 2 التحكم في تآكق المواد 2002711 11

  3 2 2 فيزياء أشباه الموصالت 2002712 12

  3 2 2 مواد الطاقة المتةددة 2002713 13

  3 2 2 تحلق وثبات المواد 2002714 14

  3 2 2 فيزياء وكيمياء البوليمرات 2002715 15

  II 2 2 3 واختيار المواد يالتغير الطور 2002716 16

  3 2 2  المواد والبيئة 200717 17
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 وصف مقررات الماجستير فى علوم المواد
 

 

 كود المقرر

2002701 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 الموادتركي  

 المتطل  السابق

----- 

اعنأأ اع الما حيأأة مال مرايأأة  -الرىمهأأل  -الرلديأأب البحأأ ري - -رصأأ ي  الىأأ اد -م أنأأ اع الأألمابطالتركيدد  االلكترونددى 

نلدأة  -انن ح م  –الةي م ال طية  -الةي م الى ضةية  -الرلريب ـ  -رتهيل الرىمهل  ح  ال  اص الفيسكممية -لحرىمهل

 منممد ال بيبم د -ال بيبم  -الرلديبم  المؤيقه -انن ح م 

 كود المقرر

2002702 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 خواص المواد

 المتطل  السابق

----- 

ؤيمس  -: انرسا  الىيةمنيةي مالةيىيممي مال لاري مؤ انين المك معيةم ال لاركة اعمل مال منيالخواص الكيميائية للمواد -

نظلكة ؤيمس عةمل دل ة الرفم ح  مال فمككة ال ركة كي الى اد الصحبة مأن ا رم الى رىلي مالتيل  –لرفم ح  دل ة ا

 ع رىلي م ىحيم  ال فمككة الر ةىية ع ل  ىحية اعد مي د 

نلدة  –نظلكة التمز االةرلمني  –دمر إلةرلمنم  الرةمكؤ كي  ىحية الر صيل الةرلبي   الخواص الفيزيائية للمواد: -

  –  اص أشبمه الى صح   –رتهيل دراة ال لاري  ح  الىقممعة الةرلبممية  –االةرلم  ر ف رتهيل الى مل الةرلبممي 

 ال  اص الةرلبممية لحى اد الةمزلة د

 –اننفةأمل لحىأ اد الى رحفأة  -ع   أ  ااارأمد –عقمعة  ن ال أ اص الىيةمنيةيأة لحىأ اد الخواص الميكانيكية للمواد :  -

م ال أ اص  -الرىأمد ال ألاري (-ال  اص ال لاركه لحى اد ) ال أةه ال لاركأه-عرمنة الى ادد –عةمعح  الىلمنة مالةرحة 

 الىت مطي يه لحى اد ) المكم م البمرم الفيلي م الفلم(د

 كود المقرر

2002703 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تشغيق المواد

 المتطل  السابق

----- 

ع   يم  الربلكم لحصحبد  -ع   يم  الط ر -الرتيل الط ري -الرشةيل( -ال بممو -الى اد الفحسكه : ) الر قيه أدى -

أن اع ال يلاعيو رشتيل الب ليىل : طلج رشةيل  -الرشةيل( -د رلنإل-رشتيل الى اد ال يلاعيةية : )الب دره

الى اد الىرلادبه   –نلةرلمنيه ب د رشتيل الى اد اال   -ال فخ-الب ليىلا  )ال لع بحدريو ـ ال لع ديف( ـ الب  

 مع اد الرشيم

 كود المقرر

2002704 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIIلتشخيص المواد

 المتطل  السابق

----- 

يم  أديمد - أطيمل انشةه ك ج اعشةة الب ف  ية مالىلمية - ن دمر مرش يخ الى اد مرتهيله  ح  الص م ة  عقمعة

أديمديم   – مرطبيقم  الر حيل ال لاريم رق يم   أديمديم  -أطيمل  انشةه ر ف ال ىلاء   مرطبيقم  ادر ما 

الرش يخ  طلج رة كن الص ري كي الىيةلمدة م انلةرلمني الىمدح  ـ –الىيةلمدة م انلةرلمني الىمدح مال مك  

 -طلج رش يخ الى اد كا  البح را  ال من عرلكة –ح الى اد الرق يم  دؤيقه لر حيل أدط – بمدر ما  اعشةة ال ي ية

 رق يم  ني د اعشةة ال ي يةد -الىيةلمدة م الىمدح ال فقي -الىيةلمدة م الىةرىم  ح  الق ة ال ركة
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 كود المقرر

2002705 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إIIالمواد المتبلمرة ل

 المتطل  السابق

----- 

ر أىية  -اللمابط الةيىيمميأة البأ ليىلا    - ي م م عىيسا  الب ليىلا  -رق ي  الب ليىلا   - ح  الب ليىلا عقمعة ك  

انمزا  ال سكئية لحب ليىلا  م طألج   -الب ليىلا  الى رحطة مان ا رم –بحىلي الرةمه  م بحىلي انضمكة   -الب ليىلا  

الةحؤة بين رلديأب  –اضمكم  الب ليىلا  مان ا رم م ع اصفمررم  -  رص يي الب ليىلا  -ع مليل الب ليىلا   –ؤيمدرم 

  .الب ليىلا  م ال  اص الفيسكممية مالىيةمنيةية لرم

 كود المقرر

2002706 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIIالمواد المتراكبة ومواد التشييد ل

 المتطل  السابق

2002605 

الى أأح ة بمعليأأمل   الىأأ اد الىربحىأأليالى أأح ة بمعليأأمل  طأألج رصأأ يي  اد الىربحىأأليالىأأ اعليأأمل مال دأأط الى أأيط  

الى أأأح ة بمعليأأأمل  الىأأأ اد الىرلادبأأأة كا  اعدأأأمس الىةأأأمني  حىأأأ اد الىربحىأأأليال صأأأممخ الطبيةيأأأة مالىيةمنيةيأأأة ل

بيةية مالىيةمنيةية لى اد الرشييم  ال صممخ الط-مال يلاعيةي  أن اع ع اد الرشييم  ديىيمء الى اد اعدى رية مااضمكم  

 دكى عة )الر ىل عي السعن( ع اد الرشييمد

 كود المقرر

2002707 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 اختيار المواد

 المتطل  السابق

------ 

ن ريأأمر الىأأ اد ـ أدأأى ا ريأأمر الىأأ اد ـ   اعأأل الرةحفأأة كأأي ا ريأأمر الىأأ اد ـ الى اصأأفم  الةملىيأأة مالأأر ة  كأأي ال أأ دي 

ان ريمر طبقم لح  اص الىيةمنيةية ـ رتهيل الرصىي   ح    اص مأداء الى اد ـ ان ريمر طبقأم ندأرماعة اعداء ـ الةحؤأة 

 بين ا ريمر الى اد مأدمليب الرشتيل ـ إداري  ىحيم  ا ريمر الى اد ـ درادم  نمن  ن ريمر الى ادد

 

 كود المقرر

2002708 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIIالكيمياء الضوئية وتطبيقاتها ل

 المتطل  السابق

---------- 

الرفم ح   –اطيمل انعرصمص ماننبةم  الض مي  –اننرقمن  انلةرلمنية  –الىبمدس اندمدية ك  الةيىيمء الض مية 

الرطبيقأم  الى رحفأة لحةيىيأمء الضأ مية ع أل سأمةلي  بةض –الرق يم  الةىحية ك  الةيىيمء الض مية  –الةيىيممية الض مية 

 الرتييل الض م  الح ن  مالى اد الىبيضة مالطبم ة الحي  غلاكية معةمل ة عيمه الصلل الص م  د

 كود المقرر

2002709 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 إIIالمواد الزجاجية والسيراميكية  ل

 المتطل  السابق

------- 

رق يأم  رصأ يي الىأ اد السامايأة م  –انرأسا  مالرتيأل الطأ ري  -أدى معبمدس الى اد الساماية م ال أيلاعيةية- عقمعة

رطبيقأأم   - ال أأ اص الةرلبيأأة مالبصأألكة لحىأأ اد السامايأأة-الرلديأأب الب أأممي لحساأأمج م  يأأ م الب يأأم   -ال أأيلاعيةية

الساأأأمج  -الةرلبيأأأة مالىيةمنيةيأأأة لحىأأأ اد ال أأأيلاعيةيةال أأأ اص  -الرلديأأأب الب أأأممي  لحىأأأ اد ال أأأيلاعيةية  -الساأأأمج 

الىأ اد ال أيلاعيةية   أم دراأم   - رصأ يي مرطبيقأم  الطفحأة -ال يلاعيةي رص يةة مرلديبأه الب أممي الأمؤي  م رطبيقمرأه

 د ال لاري الةملية
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 كود المقرر
2002710 

 عدد الساعات
 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر
 إIIت البلورات النانوميترية لعلوم وتكنولوجيا المواد ذا

 المتطل  السابق
---------- 

ا رىمد ال أ اص  -عبمديء م أدمديم  الفيسكمء الةىيه لحى اد كا  اعبةمد ال من عرلكة –عقمعة  ن أةىية رطبيقم  رة  ل ايم ال من  
يي الفيسكممي لحى اد ال من عرلكة ـ رق يأم  الرصأ يي رق يم  م أدمديم  الرص  –الفيسكمميه م الةيىيممية لحى اد  حي اعبةمد ال من عرلكة 

رطبيفأأم  الىأأ اد  –الطأألج الفيسكمميأأة الى رحفأأه لرصأأ يي اعغشأأية اللؤيقأأة كا  اعبةأأمد ال من عرلكأأة  -الةيىيأأممي لحىأأ اد ال من عرلكأأة
 الةرلبية ـ رطبيقم  ع ر مهة لرة  ل ايم ال من ( د -الطبية -ال من عرلكة  )الص م يه

 مقرركود ال
2002711 

 عدد الساعات
 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر
 التحكم في تآكق المواد

 المتطل  السابق
------ 

طلج ال ىمكة عن الر دل )ال ىمكة الةمه دكة ـ ال ىمكأة اعن دكأة  –علاؤبة الر دل  –ص ر معيةمنيةية الر دل  –أدمديم   ح  الر دل 
ع ضأ  م  ا ألة  -ؤيمدأم  ديىيمميأة مدرلمديىيمميأة لقيأمس عةأمن  الر دأل لحىةأمد ـ الب كم  ـ الى بطم  ـ الرصىي  الر مدي ـ 

 كا  صحةد

 كود المقرر

2002712 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 فيزياء أشباه الموصالت

 المتطل  السابق

---- 
ب ممي م البحأ ري عشأبمه الى صأح  ـ نأس  عقمعة  ن كيسكمء أشبمه الى صح  ـ الى اد الى ر معة دتشبمه ع صح  ـ الرلديب ال

الطمؤة مال  اص الةرلمضأ مية عشأبمه الى صأح   ـ الف ن نأم  مال أ اص ال لاركأة ـ الرفم أل بأين الف ر نأم  م الف ن نأم  ـ 
نأمعح  الرفم ل بين الف ر نم  ماالةرلم  ـ رتهيل  ي م الب يم   ح  اعرصمص الض ء ـ الةي م كي أشأبمه الى صأح  ـ انرقأمل 

درادأه ال أ اص الةرلبيأه م الضأ ميه لأبةض ال بأممط  -الريمر ـ  ىحيم  الر ليم مانر مد ل معح  الريمر ـ الر صيل الةرلمضأ مي
 انلةرلمنيهد

 كود المقرر

2002713 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة  ل

 اسم المقرر

 مواد الطاقة المتةددة

 المتطل  السابق

------ 
أدمديم  المك معيةم ال لاركة ـ الى اد الى ر معة لحى أ ن  بملطمؤأة الةرلمضأ مية ـ طألج  –مؤة الىر مدي عقمعة  ن الى اد مالط

عأأ اد لحى ىةأأم   –ر ضأأيل مرشأأ يخ الىأأ اد الى أأر معة لى أأ ن  الطمؤأأة الةرلمضأأ مية ـ عأأ اد لحى أأ ن  الةرلمضأأ مية 
اد ع أأ ن  الطمؤأأة الةرلمعمميأأة ـ عأأ اد ع أأ ن  الطمؤأأة عأأ اد ع أأ ن  طمؤأأة اللكأأمح ـ عأأ  –عأأ اد  حكأأم ال ؤأأ د  –الشى أأية 

 الةرلمنلاركةد

 كود المقرر

2002714 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر

 تحلق وثبات المواد

 المتطل  السابق

------ 

الر حأل بملى اأم  كأ ج  –الر حل الىيةمنيةي  –الر حل ال لاري  –أن اع ر حل الب ليىلا   –عم الىقص د بةىحية ر حل الب ليىلا  

 الر حل بمدر ما  اعد  يند –الر حل بمدر ما  ااشةمع كم الطمؤة الةملية  –الر حل بمدر ما  الض ء  –ال ىةية 

 كود المقرر

2002715 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

 فيزياء وكيمياء البوليمرات

 المتطل  السابق

------ 

الةحؤأة بأين  -مدرادأة ال أح   ال ألارة طألج الرةألل  حأ  البأ ليىلا  -  ال سكئأ  لحبأ ليىلا  لرةيأين الأ ز الطلج الى رحفة

  .ال  اص الةرلبية لحب ليىلا  -م رتهيلةم  ح  ال  اص   الى رحفة لحب ليىلا  انضمكم - الرلديب م ال  اص لحب ليىلا 

 كود المقرر

2002716 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

 II واختيار المواد يالطور التغير

 المتطل  السابق

------ 

تدأثير التركيدب الدداخلي  -منحنيدات التغيدر الطدوري للصدلب -ونمدو المعدادن والسدبائ   تكدوين نظريات  -امة عن التغير الطوريمقدمة ع

  .عن اختبار المواد مقدمة -على عمليات تكوين السبائ 

 كود المقرر

2002717 

 عدد الساعات

 إ3دةلالمعتم

 اسم المقرر

 المواد والبيئة

 المتطل  السابق

------ 

 –طدرق الحمايدة مدن التآكدل  ––البيئدات اآلكلدة  –صدور التآكدل –عمليدات الكيميداء الكهربيدة فدي التآكدل  –ايتصاديات التآكل و أساسيات

  .حالة تطبيقية ةدراس -تآكل صلب التسليح في الخرسانة –مرايبة التآكل
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 راه الفلسفة في علوم الموادمقررات دكتو -6

 ساعة معتمدة من المقررات التالية: 18يختار الطال  

 اسم المقرر كود المقرر م
المتطل   األسبوعية تعدد الساعا

 السابق
 معتمدة عملى نظرى

1 2002800 
االتةاهات الحديثة في علوم 

 وتكنولوجيا خاليا الوقود
2 2 3  

  3 2 2 الدقيقة تصنيع االلكترونيات 2002801 2

3 2002802 
تكنولوجيا النانو لاللكترونيات 

 الدقيقة والتطبيقات االلكتروضوئية
2 2 3  

 3 2 2 المواد شبهة الموصله 2002803 4
 

  3 2 2 فيزياء الخاليا الشمسية 2002804 5

  3 2 2 المةسـات 2002805 6

 3 2 2 تكنولوجيا النانو للمةسات   2002806 7
 

 3 2 2 البوليمرات الموصلة و تطبيقاتها 2002807 8
 

 3 2 2 تحـــــــــــلق البوليمــــرات 2002808 9
 

 3 2 2 تشخيص البوليمرات 2002809 10
 

11 2002810 
المتبلمرات الممتصة والمتحللة 

 حيويا
2 2 3 

 

 3 2 2 البوليمرات النانومترية 2002811 12
 

 3 2 2 خالئط البوليمر 2002812 13
 

 3 2 2 المواد المتراكبة 2002813 14
 

 3 2 2 تكنولوجيا المطاط 2002814 15
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 3 2 2 الكيمياء الكهربية وعلم التآكق 2002815 16
 

 3 2 2 البوليمرات لتثبيط التآكق 2002816 17
 

 3 2 2 فحص ومتابعة التآكق 2002817 18
 

19 2002818 
التقنيـــــات التحليليــــة لعلــــوم 

 نولوجيـــا الخرســــانةوتك
2 2 3 

 

20 2002819 
مواد وتكنولوجيا المباني 

 الخضراء
2 2 3 

 

 3 2 2 مواد وتكنولوجيا إصالح المباني 2002820 21
 

 3 2 2 إنتاج وتركي  المواد األسمنتيــة 2002821 22
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 وصف مقررات  دكتوراه الفلسفة في علوم المواد
 

 كود المقرر

2002800 

 اعاتعدد الس

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

االتةاهات الحديثة في علوم و تكنولوجيا خاليا 

 الوقود

 المتطل  السابق

------- 

رق يم  الر حيل  -ع مدا  أداء  حكم ال ؤ د-عة نم   حكم ال ؤ د م رتهيلةم  حي أداء ال حيه-عقمعة  ن  حكم ال ؤ د

طلج رش يخ  -أن اع  حكم ال ؤ د -رلملية الب ليىلكة كي  حكم ال ؤ دانغشية انلة -الةرلمديىممي كي  حكم ال ؤ د

 الرطبيقم  ال مك ه كي  حكم ال ؤ دد -الى اد ال مكمي الى ر معة كي  حكم ال ؤ د -أداء  حكم ال ؤ د 

 كود المقرر

2002801 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 تصنيع االلكترونيات الدقيقة

 ابقالمتطل  الس

------- 

عقمعأأة كأأي رصأأ يي انلةرلمنيأأم  المؤيقأأة ـ  الطبم أأة الضأأ مية ـ  اند أأمي ال لاركأأة لح أأيحة   ـ  اننرشأأمر ما رأألاج 

اعك نم  ـ  طلج رلديب اعكح  اللؤيقة ـ  ال صأح  الىر من أه مال صأح  الىر  أة  ـ  رصأ يي اد أيم الىةأم  شأبه 

 ي نطمج أبةمد الىيةلمعيرلد الى صل ـ  اننظىة الةرلم عيةمنيةية ك

 كود المقرر

2002802 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

تكنولوجيا النانو لاللكترونيات الدقيقة والتطبيقات 

 االلكتروضوئية

 المتطل  السابق

------- 

لبح را  كا  انبةمد رق يم  نى  ا -عقمعة كي رة  ل ايم ال من  كي انلةرلمنيم  المؤيقة م انلةرلمنيم  البصلكة

كيسكمء  -ال بممط الىب يه  حي ادر ما   أد يم السنو كم انبةمد ال من عرلكه  -ال من عرلكه نشبمي الى صح 

رلديب أ شبمي  -كيسكمء أ شبمي الى صح  انؤل ار مي -كيسكمء أ شبمي الى صح  -الىيسمدة بي مرة  ل ايم ال من  

 نرقمل الى مل الةرلبي كي رلديبم  الى اد ال من عرلكهد ا-الى صح  ال من عرلكة الةىية

 كود المقرر

2002803 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المواد شبهة الموصله

 المتطل  السابق

------- 

ر ضأأيل م رصأأ يي الىأأ اد شأأبرة - أأ اص الىأأ اد شأأبرة الى صأأحه  -عقمعأأة كأأي نظلكأأة ال سعأأة لحىأأ اد شأأبرة الى صأأحه 

أشأأبمه الى صأأح  كا  نطأأمج الف أأ ه  -كا  الأأ ح    مصأأل ( -كا  الة صأألكين -) كا  الة صأأل ال انأأم الى صأأحه

الر صأي  الةرلبأي م الضأ مي  –أشأبمه الى صأح  الىؤد أمه -أشبمه الى صأح  كا  نطأمج الف أ ه ال ادأي  -الضي 

ال أمك  كأي الىأ اد  -انلةرلمضأ ميه رطبيقم  الى اد شأبرة الى صأحة لح بأممط -مالىيةلمدة بي لحى اد شبرة الى صحه 

 شبرة الى صحه

 كود المقرر

2002804 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

 فيزياء الخاليا الشمسية

 المتطل  السابق

------- 

ال حكم الشى ية  -رلديب  ال حكم الشى ية-  اص م كيسكمء ال حكم الةرلمض مية -عقمعة كي ال حكم الشى ية

 -الةىحيم  الض مية كي اشبمه الى صح  -نماس ال طح كي ال حكم الشى ية -ال حكم الشى ية التيل الىرىمهحة -ةالىرىمهح

اننرقمن  الىشةة م التيل  -طي  انعرصمص -الةحؤم  بين ال  ابف الض مية -ع ر كم  الطمؤة كي اشبمه الى صح 

 الرتهيلا  الى رقطبةد  -ر  انشةمع الى  -الةىحيم  كي ال صحة ال  ممية -الىشةة
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 كود المقرر

2002805 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المةسات

 المتطل  السابق

------- 

 -الى  م  الةرلمديىيممية -الى  م  ال لاركة مالةمل ركة -أشبمي الى صح  دى  م  -عقمعة كي أدمديم  الى  م 

الى  م    --الى  م   ال  مده لحةرحه –لى  م  الةيىيممية دمد اش  ا -الى  م  التمزكه -الى  م  الةيىيمميه

انر مةم  ال مك ة كي  –الطلج الى رحفه لرقيي  أداء الى  م   -الىةرىمه  حي الر صحيه الةرلبيه م ال ةه الةرلبيه

 الى  م د 

 كود المقرر

2002806 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 ةساتتكنولوجيا النانو للم

 المتطل  السابق

------- 

الرق يم   الفسكمميه  –ال تهيلا  الفيسكممية م الر صي  اندرمريةي م المك معيةي لحى  م   -عقمعة كي رة  ل ايم ال من 

رتهيل اضمكه الى اد  التيل  -ر صي  الى اد كا  انبةمد ال من عرلكه -مالةيىيمميه لرص يي الى اد كا  انبةمد ال من عرلكه

 رطبيقم  الى اد الةض كة ال من  عرلكة كي الى  م د  - ض كة ال من  عرلكة   حي أداء الى  م 

 كود المقرر

2002807 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 البوليمرات الموصلة و تطبيقاتها

 المتطل  السابق

------- 

- اع مرق يم  الر ضيل لحب ليىلا  الى صحة لحةرلبمء أن  -عقمعة كي عبمدس م أدمديم  الب ليىلا  الى صحة لحةرلبمء

عيةمنيةيه الر صيل كي الب ليىلا   -أن اع الش  م  كي الب ليىلا  الى صحة لحةرلبمء  -كيسكمء الب ليىلا  الى صحة

ى صحة ال مك  كي الب ليىلا  ال –انلةرلمنيه( -الطبيه -رطبيقم  الب ليىلا  الى صحة )الص م يه-الى صحة لحةرلبمء 

 لحةرلبمءد

 كود المقرر

2002808 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 تحـــــــــــلق البوليمــــرات

 المتطل  السابق

------- 

الىفمةي  اندمدية لر حل الىربحىلا  ـ طلج درادة ر حل الىربحىلا  ـ  الر حل الىيةأمنية  ـ  الر حأل الضأ م  ـ الر حأل 

الة اعأل الىؤدكأة الأ  دأل ة ر حأل الىربحىألا   –الر حل عن الما ل( ـ الر حل ال ألاري  –ل طح ال ي ة )الر حل عن ا

 رتهيل الشةل ال ط   (  –رتهيل الرلديب الةيىممي   -)رتهيل ال ز  ال     

 كود المقرر

2002809 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 تشخيص البوليمرات

 المتطل  السابق

------- 

ؤ ي  -عقممعة الصمعم  -عقممعة الرىسج-الصحدي -الةلمع ر الال معشرقمرة -الطلج الطيفية - يخ ال لاريالرش

 عةمعل ال م ال لج لحد  يند -أنرشمر الحرب-در لة انشرةمل -الشم

 كود المقرر

2002810 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المتبلمرات الممتصة والمتحللة حيويا

 السابقالمتطل  

------- 

الية الر حل ال ي ي   -الىربحىلا  الىىرصة مالىر ححة ني كم )عفمةي  ادمدية م رةلكفم ( ـ رص ي  الىربحىلا  الىىرصة 

لحىربحىأألا  ـ الرطأأ را  كأأ  رفصأأيل  أأ اص الىأأ اد الىىرصأأة مالىر ححأأة ني كأأم ـ ادأأر ماعم  الىربحىأألا  الىىرصأأة 

 السرا ة مالرةبئة مالرتحي  درادة ر اك  مدىية الىربحىلا دمالىر ححة ني كم ك  ع من  الطب م
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 كود المقرر

2002811 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 البوليمرات النانومترية

 المتطل  السابق

------- 

 -ا  ال من عرلكأة عقمعة  معة  ن الب ليىلا  ال من عرلكة ـ  الطلج الةيىيممية م الفيسكممية الى ر معة لر ضيل الب ليىل

الىربحىأألا  الى أأر معة كأأ  ر ضأأيل ال سكئأأم  ال من عرلكأأة ـ ر ضأأيل اعليأأمل مال سكئأأم  الىربحىأألي ال من عرلكأأة ـ 

 الرطبيقم  ال مك ة كي ع مل الىربحىلا  ال من عرلكةد

 كود المقرر

2002812 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر 

 خالئط البوليمر

 المتطل  السابق

------- 

عقمعة كي  حمط الب ليىلا  ـ ال مبمنية م  اعل الرفم ل كي الب ليىلا  الى حطة ـ ر اك  الب ليىلا  الى ح طةـ طلج 

ر ضيل الب ليىلا  الى ح طة ـ انن يمبية لحب ليىلا  الى ح طة ـ الى اد الىملئة مالىق كة لحب ليىلا  ـ الى اد الىحمنأة ـ 

 لىقممعة لحربدالى اد الى برة ـ الى اد ا

 كود المقرر

2002813 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 المواد المتراكبة

 المتطل  السابق

------- 

عقمعأأة  أأن البأأ ليىلا  )ال يلع دأأف ـ ال يلع بحدأأريو ـ إضأأمكم  البحدأأريو ـ أنأأ اع ااضأأمكم  ـ اعليأأمل الىقأأ اه 

ليمل الطبيةية ـ اعليأمل الى ضألي لحىربحىأل( ـ رشأ يخ الىأ اد الىرلادبأة )اعليمل الساماية ـ اعليمل الةلب نية ـ اع

 )ر مكم مر حيل الرلاديب الشبةية ـ ر مكم 

 مر حيل اعليمل ـ ر حيل الىرلادبم  ـ الطلج ال  مبية لىةلكة الر ؤةم  كي ال  اص الىيةمنيةية(د

 كود المقرر

2002814 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 نولوجيا المطاطتك

 المتطل  السابق

------- 

انضمكم  الى ر معة كي ص م ة الىطمط ع ل ع ادالفحة ة م ع اني رمد مي م ع اد ال فخ مع اد الر  كة م الىة ح  

 طلج الرشةيل ممدممل ال حط م ان ربمرا  الفيسكممية م الىيةمنيةية لحى رإل ال رمميد -مرتهيل انضمكم   حي ال  اص

 المقرركود 

2002815 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 الكيمياء الكهربية وعلم التآكق

 المتطل  السابق

------- 

ا ريأمر  –عقمعة  معة  ن  الةيىيمء الةرلبممية ـ الرةمكن الةرلبممي ـ ال ىمكة الةمه دكأة  أن طلكأ  انؤطأمم الىضأ ية 

ال ىمكأة اعن دكأه مالىةأمد  ال معحأة ـ الر دأل كأي   -الريأمر الى أر   انؤطمم الىض ية ـ ال ىمكة الةمه دكة  أن طلكأ 

 درادم  نملة  ن رتدل الى لدم د -دراة ال لاري الىلرفةة

 

 كود المقرر

2002816 

 عدد الساعات

  إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 البوليمرات لتثبيط التآكق

 المتطل  السابق

------- 

رلديأأب البأأ ليىلا   -البأأ ليىلا  الى أأر معة كأأ  نىمكأأة الىةأأمد  عأأن الرتدأأل  أنأأ اع –عقمعأأة  معأأة  أأن البأأ ليىلا  

ـ    الةأأ ازل الى بطأأهـ  أكأأح  دعأأإل ع بطأأم  الر دأأل طأألج رصأأ يي البأأ ليىلا  ال معحأأة لى بطأأم  الرتدأأل ـ   -الى بطأأه 

 ددرادة نمن  عن ال اؤي الص م   – الى اد الر مدية الةمعحه ر بيط
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 كود المقرر

2002817 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 فحص ومتابعة التآكق

 المتطل  السابق

------- 

عرمبةة مك خ  –اؤرصمدكم  الرمدل ـ الةش   ن الرمدل ـ عرمبةه  الر دل  ن طلك  اارسي الىةممؤة الةرلبممية 

مضي  –الرقيي  غيل الرما    -ديفية الةش   ن الرتدل دمركم ك  الى اؤي الص م ية   -ب ادطة اارسي ع بف ال رم 

 ادرلاري ية ال ىمكة عن الرتدل ك  الى شت  الص م يةد

 كود المقرر

2002818 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 التقنيـات التحليلية لعلوم وتكنولوجيـا الخرسانة

 المتطل  السابق

------- 

ةلمدأة م انلةرلمنأي الىمدأح ـ الر حيأل المؤيقأة بمعشأةة رق ية الر حيل ال لاري ـ طي  اعشأةة ر أف ال ىألاء ـ الىي

 ال ي ية ـ ني د اعشةة ال ي ية ـ رق يم  انن يمبيةد

 كود المقرر

2002819 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 مواد وتكنولوجيا المباني الخضراء

 المتطل  السابق

------- 

لطبيةيأة  رق أي  الرلبأة )ر مكأم   اصأرم مر حيحرأم ما ربمرةأم(   أ اص الى ش   ال ضلاء  ع اد الب مء عن الىصمدر ا

الى اد الىص ةة عن البيئة  رق يم  الب مء بمدر ما  الط م الىص ي عن الرلبة الطبيةية  رشطيبم  الىبمن  الىصأ ةة عأن 

شأ   ال ضألاء  اصأحح ع اد طبيةية مادمليب ال فمس  حيرأم عأن الة اعأل البيئيأة الى رحفأة  ديفيأة  أسل الىبأمن  مالى 

 مصيمنة الىبمن  ال ضلاء  عىيسا  م ي م الىبمن  ال ضلاءد

 كود المقرر

2002821 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 مواد وتكنولوجيا إصالح المباني

 المتطل  السابق

------- 

مأدأمليب ك أخ الىبأمن  مر مكأم عقمعة  ن أن اع ع اد الب مء  أدأبمم مأشأةمل رأمة ر عأ اد الب أمء معظمةلةأم  طألج 

نملررأأم  طأألج اىأأي مادأأر لاج الةي أأم  عأأن الىبأأمن  مإاأألاء ان ربأأمرا  ال قحيأأة  ان ربأأمرا  الةىحيأأة )الفيسكمميأأة 

مالةيىيممية مالىيةمنيةية( لر مكم أدح م مع اد ااصحح الىطح بة لحىبمن   ع اد ااصأحح الى رحفأة مرطبيقمررأم  أدأى 

 اد ااصحح  ع اد مأدمليب نىمكة معةمل ة ال ط ح ال مراية ك  الىبمن دمأدمليب ادر ما  ع 

 كود المقرر

2002822 

 عدد الساعات

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 إنتاج وتركي  المواد األسمنتيــة

 المتطل  السابق

------- 

م   اعدأأأى ف عة نأأأم  معلدبأأأ –عقمعأأأة  أأأن رأأأمركخ صأأأ م ة اعدأأأى ف   معأأأم  صأأأ م ة اعدأأأى ف الب ررحنأأأمي 

الب ررحنأأمي  دمر علدبأأم  اعدأأى ف الى رحفأأة كأأ  إعمةأأة مرصأأحم مع ممعأأة اعدأأى ف  أنأأ اع اندأأى رم  الى رحفأأة 

 –الرلديأأأأب  -مرلديبرأأأأم  عىيأأأأسا  م يأأأأ م اعدأأأأى ف  الىأأأأ اد الب زمننيأأأأة  اندأأأأى ف البأأأأ زمنني )الصأأأأ م ة 

 )طبقم لحى اصفم  الى حية مالةملىية(داندر ماعم (  أن اع مرطبيقم  إضمكم  ال لدمنة مك اممةم 
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 ودكتوراه الفلسفة

 فى التكنولوجيا الحيوية
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا التخصصى فى التكنولوجيا الحيوية .1

 سية ويستكمق الباقى من  المقررات االختياريةمقررات أسا 3ساعة معتمدة منها  18يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى: 

 

  ساعات معتمدة 6بعدد   9200360باإلضافة الى المشروع البحثي بكود 

 اسم المقرر كود المقرر م
المتطلب  األسبوعية تعدد الساعا

 معتمدة عملى نظرى السابق

 المقررات األساسية

  3 1 2 إ1التكنولوجيا الحيوية الميكروبية ل 2003601 1

  3 - 3 إ1يوية لأساسيات التكنولوجيا الح 2003602 2

التحلدددديالت الكيموحيويددددة فددددى العلددددوم  2003603 3

 إ 1البيولوجية ل
1 4 3 

 

 المقررات االختيارية

  3 2 2 إ1ل اإلحصاء التطبيقي 2003629 4

  3 2 2 إ1تكنولوجيا التخمر ل 2003604 5

  2 - 2 إ1الهندسة الكيموحيوية ل 2003605 6

 2 - 2 إ1الطاقة الحيوية ل 2003606 7
 

 3 2 2 إ1االستفادة من المخلفات البيئية ل 2003607 8
 

 2 - 2 إ1الةزيئات الكبيرة المعقدة ل 2003608 9
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 دبلوم الدراسات العليا التخصصى فى التكنولوجيا الحيوية وصف مقررات

 
 

 كود المقرر

2001629 

د الساعات عد  

إ3المعتمدة ل  

 اسم المقرر

 إ1ل اإلحصاء التطبيقي

 المتطل  السابق

----- 

أن اع البيمنم  ـ اىي الةي م  ـ نظلكة اننرىمن  ـ اانصمء اعمل  ـ الر زكي ال  ممي مالطبيةي ـ ر حيل الربمكن عرةأمد 

ـ ر حيأل انن أمار الب أيط معرةأمد  (Z – T – F) الىرتيألا  ـ اندأرمنل اانصأممي ـ ال ظلكأة انكرلاضأية ـ ا ربأمر

 الىرتيلا  ـ ر حيل الىر ح ح  السع ية ـ الر حيل عرةمد الىرتيلا د

كود المقرر 

2003601 

 عدد الساعات 

إ3المعتمدة ل  

 اسم المقرر

 إ1التكنولوجيا الحيوية الميكروبية ل

 المتطل  السابق

----- 

 -الر  ن  ال ي كة الىيةلمبية -اعكض ال من ي الىيةلمبي –لضية الىيةلمبيةالى -رص ي  البةريلكم  –ال ى  مالرةمهل 

إنرمج علدبم  ةمعة رة  ل ايم ب ادطة  –الةحؤم  ال ي كة بين الىيةلمبم  مرطبيقمررم -ال راهة الىيةلمبية

 دع ض  م  أ لة كا  صحة –رطبيقم  الرة  ل ايم ال ي كة الىيةلمبية -الىيةلمبم 

  كود المقرر

2003602 

 عدد الساعات 

إ3المعتمدة ل  

 اسم المقرر

 إ1أساسيات التكنولوجيا الحيوية ل

 المتطل  السابق

----- 

الىصمدر الطبيةية  –ع من  رطبي  الرة  ل ايم ال ي كة كي السرا ة مالص م ة مالطب -رةلك  الرة  ل ايم ال ي كة

بةض  - مدي الري كىةن ادر ماعرم كي الرة  ل ايم ال ي كة الىصمدر الىر -الىرمنة كي  ىحيم  الرة  ل ايم ال ي كة 

ع ض  م  أ لة كا   –كح فة رط كي مرطبي  الرة  ل ايم ال ي كة كي الممل ال معية -رطبيقم  الرة  ل ايم ال ي كة

 صحةد

كود المقرر 

2003603 

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 اسم المقرر 

 إ 1ولوجيا لالتحليالت الكيموحيوية فى العلوم البي

 المتطل  السابق 

----- 

رق يأأأم  الفصأأأل  - أأأسل مر صأأأي  اانسكىأأأم  -رق يأأأم  الىيةلمبي ل ايأأأم الىةىحيأأأة  –اعارأأأسي مالر ريأأأسا  الىةىحيأأأة 

رق يأأم  الر أألي الةرلبيأأة  -رق يأأم  كصأأل مر قيأأة اعنىأأمي ال  مكأأة  -كصأأل مر صأأي  البلمري يأأم   –الةلمعأأمر الاكي 

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد –ال  مكةلحبلمري يم  ماعنىمي 

 المتطل  السابق 

----- 

 اسم المقرر 

 إ1تكنولوجيا التخمرل

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

كود المقرر 

2003604 

عةمعح  عأم ؤبأل الر ىأل: نظأ  الر ىألا  الىرقطةأة  –أةىية ص م م  الر ىل من بررم إل  الص م م  اع لة

عةأأمعح  عأأم بةأأم علنحأأة اانرأأمج: أع حأأة رطبيقيأأة  حأأ  الر ىأألا   –ل ي كأأةأنأأ اع الىفأأم ح  ا –مالى أأرىلي 

 دع ض  م  أ لة كا  صحة -إنرمج الىضمدا  ال ي كة مالبلمرين عن الةمم م  منيمي ال حية -الص م ية

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ1الهندسة الكيموحيوية ل

لساعات اعدد   

إ2المعتمدة ل  

كود المقرر  

 2003605 

الق ة  -ال ىط اللكمضي لح حكم ال ية -نظلكم  مرطبيقم  نقل ال لاري مالةرحة - عقمعة  ن الر مدة الةيىيممية

ع ض  م   -رةظي  الة اعل الىر ةىة كي الىفم ح  ال ي كة -أن اع الىفم ح  ال ي كة -الى ر ة لحةرحة ال ية

 د  أ لة كا  صحة

 



 

 
87 

 

 المتطل  السابق

----- 

 رراسم المق

 إ1الطاقة الحيوية ل

 عدد الساعات 

إ2المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003606 

أن اع إنسك   –نظلكم  رة كن اعدك  زكن همل  الف دفم  كي اعغشية –رلديب م  اص اعغشية الت ية بملطمؤة

م أةىيره ك   الرى يل الض مي كي اعنيمء المؤيقة مكي ال بمرم  -اعدك  زكن همل  الف دفمريس مرلديبه م  اصه 

 دع ض  م  أ لة كا  صحة –الفيسكممية ال  طمؤة ني كة نقل الطمؤة

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ1االستفادة من المخلفات البيئية ل

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003607 

ر  كل الى ح  إل   –لحى حفم   طلج الىةمل ة ا ع ة –رص ي  الى حفم  البيئية   –عم ةي الى حفم  البيئية 

 ىحيم  الىةمل ة اعملية لحى حفم  الصحبة مالى حفم  ال ممحة  -رةظي  اندرفمدي عن الى حفم  البيئية  –ع ر م  نمكةة

 دع ض  م  أ لة كا  صحة –

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ1الةزيئات الكبيرة المعقدة ل

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

لمقرركود ا  

2003608 

أع حة ال سكئم   –عم ةي ال سكئم  الةبيلي الىةقمي ؟  درادة الطلج الةمكمي الري كرة   ع رم ال سكئم  الةبيلي 

أع حة لحبلمري م  د ى كج  –اللمابط الضةيفة مأةىيررم كي ال  اني البي ل اية كي ال حية  –الةبيلي الىةقمي 

 د لة كا  صحةع ض  م  أ –لح سكئم  الةبيلي الىةقمي 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 المشروع البحثى 

 عدد الساعات 

 إ6المعتمدة ل

 كود المقرر

2003609 

 كر  ا ريمر الى ض ع الب    لحىشلمع بر ايه عن ال مدي الىشلكين طبقم ل طة الق   م بى اكقة ع حى الق   د
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 مقررات الماجســــتيرفى التكنولوجيا الحيوية .2

 مقررات أساسية ويستكمق الباقى من  المقررات االختيارية  5ساعة معتمدة منها  24يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 اسم المقرر كود المقرر م

 األسبوعية تعدد الساعا
المتطل  

 عملى نظرى السابق
الساعات 

 معتمدةال

 المقررات األساسية

  2 - 2 إ2ميكروبية لالتكنولوجيا الحيوية ال 2003701  1

  2 - 2 أساسيات البيولوجيا الةزيئية 2003702  2

  2 - 2 إ2أساسيات التكنولوجيا الحيوية ل 2003703  3

4  2003704 
التحلدددددديالت الكيموحيويددددددة فددددددي العلددددددوم 

 (I) البيولوجية
1 4 3  

 2003703 2 - 2 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 2003705  5

 المقررات االختيارية

 2003702 2 - 2 البيولوجيا الةزيئية المتقدمة 2003706  6

  3 2 2 اإلحصاء الحيوى والمعلوماتية الحيوية 2003707  7

8  2003708 
الكيميددددددداء البيولوجيدددددددة للتكنولوجيدددددددا 

 الحيوية
3 - 3  

  3 2 2 إ2تكنولوجيا التخمر ل 2003709  9

  2 - 2 الوراثة الةزيئية الميكروبية 2003710  10

11  2003711 
يالت الكيموحيويدددددة فدددددي العلدددددوم التحلددددد

 (II)البيولوجية 
1 4 3  

  2 - 2 إ2ل الهندسة الكيموحيوية 2003712  12

  2 - 2 إ2الطاقة الحيوية ل 2003713  13

 2 - 2 الهندسة الوراثية 2003714  14
أو  2003702

   2003710 

 2003701 3 2 2 طرق بحثية في الميكروبيولوجيا 2003715  15

 2003702 3 2 2 ي البيولوجيا الةزيئيةطرق بحثية ف 2003716  16

  2 - 2 إ2االستفادة من المخلفات البيئية ل 2003717  17

  2 - 2 إ2الةزيئات الكبيرة المعقدة ل 2003718  18

  3 2 2 تكنولوجيا معالةة المياه 2003719  19
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 وصف مقررات الماجستير فى التكنولوجيا الحيوية

 

 متطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ2لوجيا الحيوية الميكروبية لالتكنو

 عدد الساعات

 إ2المعتمدة ل

 كود المقرر

2003701 

 –الىلضية الىيةلمبية -الرلديب المؤي  الىيةلمبي م حؤره بمل سمم  ال ي كة -رص ي  البةريلكم  –ال ى  مالرةمهل 

ةحؤم  ال ي كة بين الىيةلمبم  ال -ال راهة الىيةلمبية -الر  ن  ال ي كة الىيةلمبية -اعكض ال من ي الىيةلمبي

 -إنرمج علدبم  ةمعة رة  ل ايم ب ادطة الىيةلمبم  –الىيةلمبم  دى لح لرةبيل ال ي م  الى رحفة  -مرطبيقمررم

 د ع ض  م  أ لة كا  صحة –رطبيقم  الرة  ل ايم ال ي كة الىيةلمبية

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 أساسيات البيولوجيا الةزيئية

 عدد الساعات 

 إ2المعتمدة ل

 كود المقرر

2003702 

 أن اع الـ " – ىحيم  ال  خ  –" كي اعمليم  منقيقيم  ال  اي DNAر ظي  الـ "  –" "DNAرلديب اسكئم  الـ 

RNA "-  ديفية ص يRNA  الر ة  كي الرةبيل ال ي    – ىحيم  الرلاىة  -الشفلي ال راهية  –كي ال حكم– 

الىلدبم   –عةمد انر مد  DNAرق ية الـ  –الى ر ة ال ي   ل قيقيم  ال  اي  – ة ال ي   لممليم  الى ر –الرضم   

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد  –الرةبيل ال ي   م حؤره ببةض اععلاي - DNAمإ مدي ار مد الـ 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ2أساسيات التكنولوجيا الحيويةل

 عدد الساعات 

 إ2عتمدة لالم

 كود المقرر

2003703 

الةحؤأة بأين ال معةأم   –كح فة رط كي مرطبي  الرة  ل ايم ال ي كة كي الممل ال معيأة -الرة  ل ايم ال ي كة ؤمكىم منمك م 

 -أ حؤيم  الىر ة م حؤررم برطبيقم  الرة  ل ايم ال ي كأة -مالقطمع الص م   مالسرا   ك  ع مل الرة  ل ايم ال ي كة

عبأأمدس اؤرصأأمدكم  مإداري -ا  ان رأألاع أ  ال أألكة الصأأ م ية مرتهيلةأأم  حأأ  رقأأم  صأأ م م  الرة  ل ايأأم ال ي كأأةبأألاء

الىصأمدر الىر أمدي الرأي  -الىصمدر الطبيةية الىرمنة كي  ىحيم  الرة  ل ايأم ال ي كأة  –-ص م م  الرة  ل ايم ال ي كة

 د ع ض  م  أ لة كا  صحة -م  الرة  ل ايم ال ي كةبةض رطبيق -كىةن ادر ماعرم كي الرة  ل ايم ال ي كة 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 (I)التحليالت الكيموحيوية في العلوم البيولوجية

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003704 

رطبيقم  الرقمكل  -الرقمكل الطيفيأارسي  -الرقمكل الطيفي -رق يم  الىيةلمبي ل ايم الىةىحية –اعارسي مالر ريسا  الىةىحية

الطلج  –رق يم  الفصل الةلمعمر الاكي - سل مر صي  اانسكىم - سل مر قية البلمري م  -الطلد الىلدسة-الطيفي

كصل اعنىمي ال  مكة الىيةلمبية م  -كصل البلمري يم  بت ىمي الةلمعمر الاكي -الى رحفة لحفصل الةلمعمر الاكي

رةيين ال ز  ال سكئ  لمنىمي ال  كة  -الر لي الةرلبية لحبلمري يم  ماعنىمي ال  مكة  رق يم  -البحزعيما  

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد-مالبلمري م  بمدر ما  الر لي الةرلبية 
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 المتطل  السابق

2003703 

 اسم المقرر

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

 عدد الساعات

 إ2المعتمدة ل

 كود المقرر

2003705 

 

الىةمل ة ال ي ية مدمرةم كي  –رق ية ال قل ال ي   مدمرةم كي ر  ين ال بمرم   –طبيقم  ال مك ة لحرة  ل ايم ال ي كة الر

الر  را  اانسكىية مإنرمج إنسكىم  كممقة  -رة  ل ايم عسارع اعن  ة  -الب ليىلا  ال ي كة مادر ماعمررم -ع مل الطب

ع ض  م  أ لة  –إنرمج علدبم  ني كة امكمي  -م الى رحفة كي السرا ة مالطبالمنمل ال ي كة مادر ماعمرر –القمري 

 دكا  صحة

 

 المتطل  السابق

20037022 

 اسم المقرر

 البيولوجيا الةزيئية المتقدمة

 عدد الساعات

 إ2المعتمدة ل

 كود المقرر

2003706 

الرةبيأل ال ي أ  ل ي أم   - "RNAن اع الأـ "أ – ىحيم  ال  خ مالر  را  بةم ال  خ  –علااةة رلديب الىمدي ال راهية 

الى رأ ة  –الرضأم    –الر ة  كي الرةبيل ال ي أ   –الر  را  ؤبل مبةم الرلاىة  – ىحيم  الرلاىة  – "RNA"الـ 

 طلج  سل اي أم  عةي أة  -الى ر ة البلمري ي معقمرنره بملى ر ة ال ي    –ال ي ي لةل عن اعمليم  منقيقيم  ال  اي 

 دع ض  م  أ لة كا  صحة –  رفم ل البحىلي الىرةلر ـ كي البي ل ايم ال سكئية رطبيقم –

 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 اإلحصاء الحيوي والمعلوماتية الحيوية

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003707 

الر حيل اانصممي لىرتيل مانم أم  –الر حيل اانصممي اعمل   –الر زكي الطبيةي مالةش امي  –اىي الةي م   •

 ال ىمكج ال طيةد  –ال ظلكة انكرلاضية  -( T, Z, F) -ا ربمر الر حيل  -الر حيل بملرةىي  الر لكبي –الرةىي   –أد ل 

الرلديب ال  ممي مال حهي اعبةمد م حؤررىم كي  –درادة ررمبةم  اعنىمي اععي ية مررمبةم  اعنىمي ال  مكة  •

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد –ادر حص مر حيل البيمنم  البي ل اية عن ب    الىةح عم   –بلمري م  مسمم  ال

 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 الكيمياء البيولوجية للتكنولوجيا الحيوية

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003708 

الرلديأب  -الرلديب الب ممي لحبلمري م  مرطبيقمررم كي الةح   ال ي كأة -دمرا  اعكض الى رحفة م حؤررم بملرق ية ال ي كة

الرلديأب الب أممي لمنىأمي ال  مكأة  -الرلديب الب ممي لح ةلكم  المة يأة -الب ممي لحمة   مرطبيقمررم كي الةح   ال ي كة 

 د  صحةع ض  م  أ لة كا -الرق ية ال ي كة لمغشية ال ح كة –مرطبيقمررم كي الةح   ال ي كة 
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 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ2تكنولوجيا التخمرل

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003709 

أنىمط منلدية  –أةىية ص م م  الر ىل من بررم إل  الص م م  اع لة  –ع ر م  الر ىل الى رحفة ن ل الةمل   

طلج  -أن اع الىفم ح  ال ي كة  – ىلا  الىرقطةة مالى رىلي عةمعح  عم ؤبل الر ىل: نظ  الر –الةمم م  المؤيقة 

عةمعح  عم بةم علنحة اانرمج: أع حة رطبيقية  ح  الر ىلا  الص م ية: إنرمج اانسكىم   –ر بيف ال حكم ماانسكىم  

 –نيمي ال حية إنرمج الىضمدا  ال ي كة مالبلمرين عن الةمم م  م –إنرمج اعنىمي الةض كة  –إنرمج الى كبم   –

 دع ض  م  أ لة كا  صحة –ادر ما  البةريلكم  الىةملة مراهيم كي  ىحيم  الر ىل

 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 الوراثة الةزيئية الميكروبية

 عدد الساعات 

إ2المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003710 

طلج ربمدل  –عقمرنة بين نقيقيم  مأمليم  ال  اي  –لمؤيقة ر ظي  الىمدي ال راهية كي الةمم م  ا –رلديب الىمدي ال راهية 

نقل الىمدي ال راهية  حل  – ىحيم  انؤرلا   – ىحيم  الر  ل البةريلي  –الىمدي ال راهية كي الةمم م  المؤيقة 

الةمم م   الرطفل كي –رةبيل ال ي م  كي الىيةلمبم   – ىحيم  الرلاىة  – ىحيم  ال  خ كي اعمليم   –الفيلمدم  

 دطلج إنما  الطفلا  ع ض  م  أ لة كا  صحة –المؤيقة 

 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 (II)التحليالت الكيموحيوية في العلوم البيولوجية 

 عدد الساعات 

إ3المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003711 

رق يم   – ح  الص ر الىيةلمدة بية رق يم  ادر ما  الىيةلمدة م االةرلمني ال مك  مالىمدح مرمركبم   ىحية 

رق يم  رفم ل البحىلي الىر ح ل  - سل اعنىمي ال  مكة عن ال بم  مال ي ا  –عسارع اعن  ة ال ي انية مال بمرية

PCR–– ع ض  م  أ لة كا  صحةد  – الرق يم  الىةىحية لحى م ة 

 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ2الهندسة الكيموحيوية ل

الساعات عدد  

إ2المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003712 

الق ة الى ر ة  -ال ىط اللكمضي لح حكم ال ية -نظلكم  مرطبيقم  نقل ال لاري مالةرحة - عقمعة  ن الر مدة الةيىيممية •

 -ي كة ر حي  الب ليىلا  ال  -رةظي  الة اعل الىر ةىة كي الىفم ح  ال ي كة -أن اع الىفم ح  ال ي كة -لحةرحة ال ية

 د  ع ض  م  أ لة كا  صحة

 -الطلج الىرةمعحة الىر الية –الرض  الحة امي  –طلج ال ىتي ال شطة  -ع مدا  ن  ية عيمه الصلل مالق انين الى ظىة  •

ع ض  م  أ لة  -ة مدة اانسكىم   -دمر الرة  ل ايم ال ي كة كي ركي دفمءي الىيمه  –عر د التمم  –ب يلا  اعد مي 

  دكا  صحة
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 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ2الطاقة الحيوية ل

 عدد الساعات

إ2المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003713 

الى بطم   –نظلكم  رة كن اعدك  زكن همل  الف دفم  كي اعغشية  –رلديب م  اص اعغشية الت ية بملطمؤة 

أن اع إنسك   –ص دح حة اننرقمل االةرلمني رلديب م  ا –البي ل اية مرتهيلةم  ح   ىحية اعد مي الف دف ركة 

ع ض  م  أ لة  –الرى يل الض مي كي اعنيمء المؤيقة مكي ال بمرم   –اعدك  زكن همل  الف دفمريس مرلديبه م  اصه 

 دكا  صحة

 

 المتطل  السابق

2003702 or 

2003710 

 اسم المقرر

 الهندسة الوراثية

 عدد الساعات

إ2المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003714 

كي  "DNA"ر ظي  الـ  –" RNAرلديب الـ " –" DNAرلديب الـ " –لىمدي ال راهية عص   ة عن الـ "دنم" غملبم ا 

إنسكىم  أ لة لرم صفة  –إنسكىم  اللبط  –إنسكىم  القصل " DNA"ؤطي الـ  –الةمم م  اعملية منقيقيم  ال  اي 

 سل  – ىحيم  إ مدي انر مد  –الىلدبم  اع لة  –زعيما  عشرقم  البح –البحزعيما   - "DNA" ر  كل الـ

 سل اي م  بطلكقة رفم ل البحىلي  –رفم ل البحىلي الىرةلر  –درادة رةبيل ال ي م   –اي م  بملطلكقة الىبمشلي 

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد –رقمكل ررمبي ال ي دحيما  بملطلج الى رحفة  -الىرةلر

 

 المتطل  السابق

2003701 

 سم المقررا

 طرق بحثية في الميكروبيولوجيا

 عدد الساعات

إ3المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003715 

طلج ال ص ل  ح  عة نأم  ال حكأم عغألاي  -طلج نفظ الىسارع البةريلكة مالفطلكة -طلج رقمكل ال ى  البةريلي 

ل مك أة لرةلكأ  البةريلكأم بمدأر ما  الطألج ا -طلج  سل البحزعيما  البةريلكأة -طلج رقمكل الى ر ة ال ي   -ع رحفة

رقأأمكل ع أأر كم  كم حيأأة الىضأأمدا   -طأألج رقأأمكل كم حيأأة الىأأ اد الى بطأأة ضأأم اعنيأأمء المؤيقأأة  -16s rRNAطلكقأأة 

 دع ض  م  أ لة كا  صحة -ال ي كة 

 

 المتطل  السابق

2003702 

 اسم المقرر

 طرق بحثية في البيولوجيا الةزيئية

 عدد الساعات

إ3المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003716 

طلج ال ص ل  ح  عة نم  عةي ة عن  حكم الةمم م  اعملية  –طلج  سل البحزعيما   –طلج  سل الىمدي ال راهية 

طلج ع م ية لحةش   ن بةض  –الر لي الةرلبية لحىمدي ال راهية  -طلج الر لي الةرلبية لحبلمري م   –منقيقيم  ال  اي 

 .ع ض  م  أ لة كا  صحة – Northern – Southernه طلج اسكئي –البلمري م  
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 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ2ل االستفادة من المخلفات البيئية

 عدد الساعات

إ2المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003717 

كل الى ح  إل  ر   -اندرفمدي بمدر ما  دمم م  نية دؤيقة  –طلج الىةمل ة ا ع ة لحى حفم   –عم ةي الى حفم  البيئية 

 ىحيم  الىةمل ة اعملية  - ىحيم  الر ىل  –رةظي  اندرفمدي عن الى حفم  البيئية  –رقيي  مر حيل ال  ارإل  –ع ر م  نمكةة 

 دع ض  م  أ لة كا  صحة –لحى حفم  الصحبة مالى حفم  ال ممحة 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 إ2الةزيئات الكبيرة المعقدة ل

ساعاتعدد ال  

إ3المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003718 

درادة الطلج  -عم ةي ال سكئم  الةبيلي الىةقمي ؟  ط ا  رة كن ال سكئم  الةبيلي الىةقمي كي اعمليم  منقيقيم  ال  اي 

 –لي الىةقمي أع حة ال سكئم  الةبي - مد الة اعل ال راهية الما حة كي الرة كن  –الةمكمي الري كرة   ع رم ال سكئم  الةبيلي 

 –أع حة لحبلمري م  د ى كج لح سكئم  الةبيلي الىةقمي  –اللمابط الضةيفة مأةىيررم كي ال  اني البي ل اية كي ال حية 

 دع ض  م  أ لة كا  صحة

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 تكنولوجيا معالةة المياه

 عدد الساعات

إ2المعتمدة ل  

 كود المقرر

2003719 

دمر  -ادر ما  الى اد الىةقىة مك اممةم -طلج عةمل ة الىيمه ال ط ية مالىيمه ال  كية معيمه الصلل  -  الىيمهعصمدر رح 

الطلج  -ادرةىمل الى  م  ال ي كة لقيمس ن  ية الىيمه  -الةمم م  المؤيقة كي عةمل ة عيمه الصلل البحمكة مالص م ية

الرطبيقم  ال مك ة ندر ما  رق ية اعغشية ال ي كة  –ل ي ي لحى اد الىةقمي الر حل ا –البي ل اية لحر حخ عن عح هم  الىيمه 

 دع ض  م  أ لة كا  صحة –دمر الرة  ل ايم ال ي كة كي ركي دفمءي عةمل ة الىيمه  -كي عةمل ة الىيمه 
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 مقررات دكتوراه الفلسفة فى التكنولوجيا الحيوية. 3

 التالية ساعة معتمدة من المقررات 18يختار الطال  

 اسم المقرر كود المقرر م

 األسبوعية تعدد الساعا
المتطلب 
 عملى نظرى السابق

الساعات 
 معتمدةال

  3 - 3 الهندسة الوراثية المتقدمة  2003801  1

  3 - 3 تكنولوجيا اإلنزيمات وتطبيقاتها 2003802  2

  3 - 3 التشخيص الةزيئى لإلمراض 2003803  3

  3 - 3 تطفر الةينات وال 2003804  4

5  2003805 
الحيوية  الىقممعةتقنيات 

 واستخداماتها 
3 - 3  

  3 - 3 المعلوماتية البروتينية والةينية  2003806  6

  3 - 3 تقنيات المناعة الحيوية  2003807  7

  3 - 3 المعلوماتية الةينية الصيدلية  2003808  8

  3 - 3 التصنيع الحيوى  2003809  9

  3 - 3 صصى متقدم مقرر تخ 2003810  10
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 وصف مقررات دكتوراه الفلسفة  فى التكنولوجيا  الحيوية
 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 الهندسة الوراثية المتقدمة

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003801 

 –ىمدي ال راهية بةم القطي بمانسكىم  إدر ما  إنسكىم  القصل ك  الرش يخ ال سكئ  ر  كل ال –رق ية ؤطي الىمدي ال راهية  

الر  ل البةريلة ك  البةريلكم الى ابة مال ملبة  –الفيلمدم  دىلدبم   –البحزعيما   –إنسكىم  ر  كل الىمدي ال راهية 

ررمبي رقمكل  - سل ال ي م  كرفم ل البحىلي الىرةلر -الرةبيل ال ي   لبةض ال ي م   سل ال ي م  بملطلج الى رحفة –ل لا  

 . ع ض  م  أ لة كا  صحة –إدر ما  طلج ع م ية مرر ب ية ك  الةش   ن رةبيل ال ي م   -ال ي دحيريما 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 تكنولوجيا اإلنزيمات وتطبيقاتها

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003802 

 ىل اانسكىم   ح  ع اد طبيةية مأ لة  –يةية  ىل اانسكىم  عيةمن –إنسكىم  لي ف بلمري م   –رةلك  اانسكىم  

 سل اي م  عةي ة ع ئ لة  ن إنسكىم   –رقمكل ال ز  ال سكئ  لآلنسكىم   –ر قية اانسكىم  بملطلج الى رحفة  –ص م ية 

يقم  اانسكىم  ك  رطب –إنما  رتيل ك  الىمدي ال راهية لى امىة  ىل اانسكىم   –رصىي  اانسكىم  اغلاي عةي ة  –

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد  –الى من  السرا ية مالص م ية مالطبية 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 التشخيص الةزيئى لإلمراض

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003803 

 –الرش يخ ال ي   لمعلاي ال راهية  –ر حيل البصىة ال ي ية  –ال لكطة ال ي ية البشلكة مرطبيقمررم ك  الى مل الطب  

بةض الطلج الب  ية الى ر معة ك   –البي ل ايم ال سكئية لممرا   – حؤة ال ي م  لىلي ال لطم   –الةحج بمل ي م  

الرش يخ  -ال لكطة ال ي ية ال بمرية مالىيةلمبية مرطبيقمررم ك  الى مل السرا   -(PCR-RFLPالرش يخ ال سكئ  ع ل )

 إدر ما  رق ية الفلد الةرلب  الىررمبي  –ش لي القلابة ال راهية لرةلك  الى ببم  الىلضية ال بمرية  -  لمعلاي ال بمريةال ي 

 (CHEF)   ع ض  م  أ لة كا  صحةد -لر صي  اسكئم  اعنىمي ال  مكة دبيلي ال 

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 الةينات والتطفر 

 عدد الساعات

 إ3ة لالمعتمد

 كود المقرر

2003804 

ر ظي  الى ر ة  –الى ر ة ال ي   ك  نقيقم  ال  اي  –الى ر ة ال ي   ك  اعمليم   –رلديب الىمدي ال راهية 

نظ   –رتهيل الطفلا   ح  ع ر ة ال حكم  –طلج ادر ما  الطفلا   –أن اع الطفلا   –الرطفل الى اه  –ال ي   

إ ربمر "اكىس" مرطبيقمررم  –دش  الرطفل  –رق ي  ال حكم عن ني  ؤمبحيررم لحرطفل  –ال ىمكة عن الطفل ك  ال حكم 

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد –ر  را  ا ربمر اكىس  –
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 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 تقنيات المقاومة الحيوية واستخدامتها

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003805 

الةمم م  ال ية المؤيقة مدمرةم ك  الىقممعة  –الىصمدر الى رحفة لحىقممعة ال ي كة  –ل ي كة رةلكفم  الىقممعة ا

نظلكم  م ليم   –الظلمل الةيىيممية مالطبيةية مالبي ل اية مالبيئية الر  رر ة  ك  الىقممعة ال ي كة  –ال ي كة 

ل راهة ال سكئية ك  رفةيل مرةظي  دمر الىقممعة دمر الر مدة ال راهية ما –كةل الة اعل الىلربطة بملىقممعة ال ي كة

 ع ض  م  أ لة كا  صحة د -ال ي كة

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 المعلوماتية البروتينية والةينية 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003806 

الىمدي ال راهية بإدر ما  الىةح عمرية  درادة عقمرنة ل سمم  مرلديب –عقمعة  ن الىةح عمرية البلمري ية ال ي ية 

مص  ال لكطة ال ح كة مطلج كصل  –ال ي ية ال ي كة مرشىل اع ربمر ال ي   بإدر ما  طلكقة الىصف كة 

رق ية ؤ ا م الشلامح ل صممخ مر صي  البلمري م  بتدر ما  مدممل  –البلمري م  بتدر ما  ال دممل ال مك ة 

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد -ال ح كة مال ي ية  الىةح عمرية مربطرم بمل لامط

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 تقنيات المناعة الحيوية 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003807 

 صممخ اعا م  الىضمدي  –اادر مبة الى م ية ال ؤممية  –عقمعة  ن ال حكم مإكلازا  ال رمز الى م    

اعنرقممية منقخ  –أعلاي الى م ة ال ارية ك  اعن م   –اسكئم  الى م ة ال ارية  –  رش يصية مادر ماعرم دتدما

IgA –   ال ي م  الىةملة لةحج ال حكم ك  الى م ة ال ارية –ضبط عيسا  شبةة ال ير دين ب صفرم ةمل  حا- 

 ةد ع ض  م  أ لة كا  صح -رط كل مانرمج الحقمنم  –ر  ين زرع ال  مع الةظى  

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 المعلوماتية الةينية الصيدلية  

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003808 

الىةح عمرية ال ي ية  -الىةح عمرية ال ي ية الصيملية م إنسكىم  أكض الةقمؤيل -الرةلك  بملىةح عمرية ال ي ية الصيملية 

الطلج ماعدمليب الى ر معة ك  الىةح عمرية ال ي ية  -اعدلة ال ي كة ال ي ية -مماءالصيملية أه مء علانل رط كل ال

 ع ض  م  أ لة كا  صحةد -ؤ ا م اللؤمبة الممامية -الىةح عمرية ال ي كة ك  الةح   الصيملية -الصيملية
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 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 التصنيع الحيوى 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

لمقرركود ا  

2003809 

رط كل الرص يي الىةىح  لي مدب الرص يي  –رط كل الى اد ال ي كة  –الى اد ال ي كة ك  الطب مالص م ة مالسرا ة 

أع حة  –أع حة لحى ر م  ال ي كة مطلج إدر حصرم مرص يةرم  –الرص يي الر مرة لحى اد ال ي كة  –الر مرة 

ال ى اة اللكمضية  -(biopulping – biomining – bioleachingادر ما  الرة  ل ايم ال ي كة ك  )

الر حيل اعؤرصمدة مرقيي  الى مطل  –رصىي  ع شت  الىفم ح  ال ي كة  مدرادم  اممة  –لحىفم من  ال ي كة 

 -نق ج الىحةية الفةلكة منىمكررم  –رقيي  أهمر الرق ية ال ي كة  ح  الىصمدر الطبيةية   -مال حعة الص ية 

   أ لة كا  صحةدع ض  م

 المتطل  السابق

----- 

 اسم المقرر

 مقرر تخصصي متقدم 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2003810 

 

  ك مد ع ر ة الىقلر طبقم لح طة الب  ية لحطملبد
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 الباب العـــاشر 

قائمة المقررات ووصفها للدبلومات 

 ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة 

 فى تكنولوجيا المعلومات
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 الدراسات العليا التخصصى فى تكنولوجيا المعلومات مقررات دبلوم -1

 مقررات اساسية ويستكمق الباقى من المقررات االختيارية  3ساعة معتمدة منها  18يختار الطال  

 وذلك من الةدول التالى:

 

  

 ساعات معتمدة (6)بواقع ستة   2004609 المشروع البحثى هذا باإلضافة إلى 

 

 

 

 

 

 

 إسم المقرر كود المقرر م
المتطل   الساعات األسبوعية

 معتمدة عملى نظرى السابق

 المقررات األساسية

 ____ 2 2 3 (I)المتعددة  الوسائط وتطبيقات تكنولوجيا 2004601 1

 ____ 2 2 3 (I)والمعلومات  الشبكات أمن 2004602 2

 ____ 2 2 3 (I)الوي   شبكة على المبنية المعلومات نظم 2004603 3

 المقررات اإلختيارية

 ____ 2 2 3 (I)اإللكترونية  رةالتةا نظم 2004604 4

 ____ 2 2 3 (I)بالحاسبات  المحاكاة 2004605 5

 ____ 2 2 3 (I)المعرفة  على القائمة النظم 2004606 6

 ____ 2 2 3 (I)الذكية  القرار اتخاذ دعم نظم 2004607 7

 ____ 2 2 3 (I)الةودة  ونظم البرمةيات قياسات 2004608 8
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 وصف مقررات دبلوم الدراسات العليا التخصصى فى تكنولوجيا المعلومات

 المقرر كود

2004601 

الساعات  عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)المتعددة  الوسائط وتطبيقات تكنولوجيا

 المتطل  السابق

____ 

  صممخ -الص رماللد عيم    صممخ -الص    مرق ية  صممخ -الىرةمد  ال دممط م عحف  ن أن اع عقمعة

 ؤ ا م -الىرةمدي  ال دممط رم   الري الرشتيل نظ  -الىرةمدي  ال دممط مارصمن  عقمعة ك  نظ  -مرق يمررم  ال ية الىشمةم

 أدما عقمعة  ن  -الىرةمدي  ال دممط بيقم رط رتلي  أدما  -الىرةمدي  ال دممط رطبيقم  -الىرةمدي  مال دممط البيمنم 

  دال ية الىشمةم أدما  ر لكل عقمعة  ن -ماللد   الص ر ر لكل أدما  - عقمعة  ن الص   ر لكل

 المقرر كود

2004602 

الساعات  عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)والمعلومات  الشبكات أمن

 المتطل  السابق

____ 

 رص ي  الر ىم  -اانرلنف  ع اؤي مرتعين ال ص ل لحبيمنم  عن الشبةم  مطلج ضبطالىةح عم  مأ أعن كي عقمعه

 )اعدمديم  الرشتيل نظ  عقمعة  ن نىمكة -مأدمليبر   الشبةم  ع رلؤ ا -ال ىمكة  امر أن اع -الرتهيل  مرقمكل

 دمرطبيقمررم الى رحفة مال مصة الرشفيلالةمعة عفمريح -مالرطبيقم ( 

 المقرر كود

2004603 

الساعات  عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)الوي   شبكة على المبنية المعلومات نظم

 المتطل  السابق

____ 

 رصىي  -ال مد   امنب رة  ل ايم  -الةىيل  امنب رة  ل ايم  -عقمعة ك  الشبةم   -لإلنرلنف  الر رية عقمعة  ن الب ية

 كي الر قيب -ال كب  ع اؤي ر لكل أدما  -ال كب  ك  بلمر د ن  عقمعة -ال كب  عقمعة ك  أعن -ال كب  مصل ةىسي

 دالب   عقمعة ك  رق يم  رصىي  مرشتيل ع اؤي -ال كب 

 المقرر كود

2004604 

الساعات  عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)اإللكترونية  التةارة نظم

 المتطل  السابق

____ 

 بملر مري الرقحيمكة عقمرنة الر مري -االةرلمنية  عقمعة  ن ال ة عة -لةرلمنية اا ماع ىمل االةرلمنية الر مري كي عقمعة

عقمعة  -االةرلمنية  الصفقم  م االةرلمنية الر مري كي عقمعة ك  نظ  الضىم   -االةرلمني  المكي نظ   -االةرلمنية 

 دك  رتعين  ىحيم  الر مري انلةرلمنية

 المقرر كود

2004605 

 الساعات عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)بالحاسبات  المحاكاة

 المتطل  السابق

____ 

 لىرطحبم  أع حة - ال ظلكم  اللكمضية الى ر معة ك   ىحيم  الى مدمي -ك  نظ  الر ىيط م الى مدمي بمل مدبم   عقمعه

 الةىحيم  -المك معيةية  لح ظ   شةالىش ال لدة -التيل طية  ال ظ مال طية  ال ظ  -اعبةمد  ه ممية الى ممل -الى مدمي 

 دأع حة  ح  أدما  مبلع يم  الى مدمي مطلج رطبيقرم -اعاساء  عرةمدي ال ظ  عقمعة ك  دك معيةية -الةش امية 
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 المقرر كود

2004606 

الساعات  عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)المعرفة  على القائمة النظم

 المتطل  السابق

____ 

 الىةلكة نظ  -الّرمبل اععمعي   ح  الىب ية الىةلكة نظ  -ا لي  مالرمبل الى ط  -الىةلكة   ح  الىب ية ال ظ   ن عقمعة

ال بيلي  عقمعة ك  ال ظ  -الىةلكي  الّرقمك  إ مدي رق يم  -ال  داء  ال ب ري عقمعة ك   ىمري -اللاة   الّرمبل  ح  الىب ية

 دال دحء عقمعة ك  نظ  -عقمعة ك  ال ظ  الىش شة  -

 المقرر كود

2004607 

الساعات  عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)الذكية  القرار اتخاذ دعم نظم

 المتطل  السابق

____ 

مال ظ   القلارا  -القلارا   ار مك د   نظ   -القلار  ار مك نظ  رط ر  -ك  نظ  د   ار مك القلارا  ال دية  عقمعه

 البيمنم  ع ما م البيمنم  عقمعة ك  ع مز  -نظ  د   القلار ال دية  مر حيل ر ىيط -داركة اا القلارا  د   نظ  -ال ىمكج 

 دااداري الر حيلم

 المقرر كود

2004608 

الساعات  عدد

 إ3ل المعتمدة

 اسم المقرر

 (I)الةودة  ونظم البرمةيات قياسات

 المتطل  السابق

____ 

 ا دي -ال  دي  طلج ؤيمس -البلع يم   كي ال  دي معة ك  ر ديمعق -ال  دي  عقمعة ك  ا دي البلع يم  معفر  

 -القمري  رط ر نى كج -البلع يم   نظ  أن اع -الىقمرنة  القيمدم  - لحبلاعإل اعكسم عقمكيى -اعد اد  ا دي -الّرصىي  

 .البلع يم  عقمعة ك  ا ربمرا  -الرط كل  عقمعة ك  ع ر يم 

 المقرر كود

2004609 

ت الساعا عدد

 إ6ل المعتمدة

 اسم المقرر

 البحثي المشروع

 المتطل  السابق

____ 

 الب   الق    ح  ع حى مع اكقة الق   ل طة طبق م الىشلكين ال مدي عن بر ايه الب   ع ض ع ا ريمر كر 
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 فى تكنولوجيا المعلومات ماجستيرمقررات ال -3

 ل التالى:الةدو الموضحة فى المقررات منساعة معتمدة  24يختار الطال  

 إسم المقرر كود المقرر م

 الساعات األسبوعية
المتطل  

 السابق

 عملى نظرى
الساعات 

 المعتمدة
 

1 20047

01 

 ____ 3 2 2 اإلنترنت تكنولوجيا

2 20047

02 

 ____ 3 2 2 المشكالت حق منهةيات

3 20047

03 

 ____ 3 2 2 الحاسبات وشبكات االتصاالت نظم

4 20047

04 

 ____ 3 2 2 المعلومات نظم موتصمي تحليق

 ____ 3 2 2 الةينية والبرمةة العصبية الشبكات 2004705 5

 ____ 3 2 2 البيانات قواعد نظم 2004706 6

 ____ 2 2 3 (II) اإللكترونية التةارة نظم 2004707 7

 ____ 2 2 3 (II) المتعددة الوسائط وتطبيقات تكنولوجيا 2004708 8

 ____ 2 2 3 (II) والمعلومات كاتالشب أمن 2004709 9

 ____ 2 2 3 (II) الوي  شبكة على المبنية المعلومات نظم 2004710 10

 ____ 3 2 2 البيانات هياكق 2004711 11

 ____ 3 2 2 األنماط على التعرف 2004712 12

 ____ 3 2 2 البيانات وتشفير ضغط نظم 2004713 13

 ____ 3 2 2 واإلظهار توالرسوما الصور معالةة 2004714 14

 ____ 2 2 3 (II) بالحاسبات المحاكاة 2004715 15

 ____ 2 2 3 (II) المعرفة على القائمة النظم 2004716 16
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 ____ 2 2 3 (II) الذكية القرار اتخاذ دعم نظم 2004717 17

 ____ 3 2 2 التشغيق نظم أمن 2004718 18

 ____ 3 2 2 البرمةيات هندسة 2004719 19

 ____ 2 2 3 (II) الةودة ونظم البرمةيات قياسات 2004720 20

 ____ 3 2 2 البيانات عن والتنقي  البيانات مخازن 2004721 21

 ____ 3 2 2 البرمةة المتقدمة 2004722 22

 2004706 3 2 2 نظم قواعد البيانات المتقدمة 2004723 23

 2004703 3 2 2 الحاسباتالنظم المتقدمة لإلتصاالت و شبكات  2004724 24

 2004704 3 2 2 تحليق و تصميم نظم المعلومات المتقدمة 2004725 25

 2004707 3 2 2 نظم التةارة اإللكترونية المتقدمة 2004726 26

 2004708 3 2 2 لمتقدمةاتكنولوجيا وتطبيقات الوسائط المتعددة  2004727 27

 2004709 3 2 2 قدمأمن الشبكات و المعلومات المت 2004728 28

نظم المعلومات المتقدمة المبنية على شبكة  2004729 29

 الوي 

2 2 3 2004710 

 2004711 3 2 2 هياكق البيانات المتقدمة 2004730 30

 2004712 3 2 2 التعرف على األنماط المتقدم 2004731 31

 2004713 3 2 2 نظم ضغط و تشفير البيانات المتقدمة 2004732 32

 2004714 3 2 2 المعالةة المتقدمة للصور والرسومات واإلظهار 2004733 33

 2004705 3 2 2 الشبكات العصبية و البرمةة الةينية المتقدمة 2004734 34

 2004715 3 2 2 المحاكاة المتقدمة بالحاسبات 2004735 35

 2004716 3 2 2 النظم المتقدمة القائمة على المعرفة 2004736 36

 2004717 3 2 2 النظم المتقدمة الَذكية لدعم إتخاذ القرار 2004737 37

 2004719 3 2 2 هندسة البرمةيات المتقدمة 2004738 38

 2004720 3 2 2 قياسات البرمةيات و نظم الةودة المتقدمة 2004739 39
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 2004721 3 2 2 المتقدم مخازن البيانات و التنقي  عن البيانات 2004740 40
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 ررات الماجستير فى تكنولوجيا المعلوماتوصف مق

 

 المقرر كود

2004701 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 اإلنترنت تكنولوجيا

 المتطل  السابق

----------------- 

 امنب رة  ل ايم -الةىيل  امنب رة  ل ايم -بمانرلنف  انّرصمن  أن اع -ال س   ر  كل شبةم  -اانرلنف   ن عقمعة

 -اللؤىية  الةىحيم  -اانرلنف  أعن -ال كب  رصىي  -ال كب  أعن -ال كب  رة  ل ايم -االةرلمني  البلكم - مد  ال

 .االةرلمنية ال لكىة -اانرلنف  أ حؤيم 

 المقرر كود

2004702 

 عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 المشكالت حق منهةيات

 المتطل  السابق

------------------ 

 -البيمنم   مرص ي  أن اع -ر قيررم  م ط ا  الىشةحة ر لكم -الىشةح   نل - ++Cملتة  مالبلاعإل ال مدب كي عقمعه

 -الممال  درادة -الرةلار الىرما ل   ىحيم  -القلارا   - ++Cلتة ال  أدمديم  درادة -مالى لام   الىم ح 

الىؤشلا   -مالى لام   الىم ح  عحفم  -ال راهي  الرص ي  - لحرص يفم  رفصيحية درادة -اعبةمد  أنمدكة الىصف كة

 .بمعةمال البلع ة -اعبةمد  عرةمدي الىصف كم  -ةيةحة البيمنم   كي عقمعة -

 المقرر كود

2004703 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 الحاسبات وشبكات االتصاالت نظم

 المتطل  السابق

-------------------- 

 -الشبةم   عةمكيل -اللؤىية  انرصمن   معم  -الشبةم   نىمكج -الشبةم   بلع يم  -ال مدب  شبةم  قم رطبي

 طبقة -الشبةم   اعؤىمرالص م ية بلمر د ن  م بل الرحيف نية انرصمل ؤ  ا  -لحدحةية  ما ال حةية انرصمل ؤ  ا 

 الى حية ال دط الشبةم  عي لحرةمعل ال سمية طبقة -  البيمنم رتطيلنس  -ال طت  مرص يح ر مكم -البيمنم   مصل

 - IPاانرلنف بلمر د ل -ان ر مج  كي لر ة  ا طلج -الر ايه  طلج -الشبةة  طبقة -ال   ر  -الى رحفة  مأن ا رم

 .الشبةم  أعن -الرطبي   طبقة - TCP &UDP البيمنم  بلمر د ل نقل طبقة

 المقرر كود

2004704 

عدد الساعات 

 إ3لعتمدةالم

 اسم المقرر

 المعلومات نظم وتصميم تحليق

 المتطل  السابق

-------------------- 

 -الّرصىي   طلج -الر حيل  ع ر يم  -ال قمم   اىي رق يم  -الىةح عم   نظ  أن اع -   الىةح عم نظ   ن عقمعة

 نظ  رصىي  كي ال  دي ا انب -الصيمنة  -الّ ظم   نشل -الر ىيط  -الّر هي   -الىةح عم   نظ  كي البشلكة الة مصل

 .البلع يم  رط كل نيمي دمري -الىةح عم  

 المقرر كود

2004705 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة  

 اسم المقرر

 الةينية والبرمةة العصبية الشبكات

 المتطل  السابق

------------------ 

 لإلشلا ال مضي الرمركب - صبية ص م ية  شبةة رمركب -الص م ية  الةصبية ال حكم -الةصبية  مال حكم البشلة خالى

 -الحتة  عةمل ة -الّرص ي   شبةم  - الر بؤ شبةم  -الّرّةح   عةمن  -لإلشلال  ال مضي غيل أم الّرةيفي الّرمركب . -ل 

 ال ي ية البلع ة عقمعة -الةصبية  الشبةة  ىمري -اعنىمط   ح  الرةلل
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 المقرر كود

2004706 

 لساعات عدد ا

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 البيانات قواعد نظم

 المتطل  السابق

------------------- 

 ؤ ا م إداري نظ  -ؤم مي البيمنم   عة نم  -البيمنم   ؤ ا م أن اع -البيمنم   ؤ ا م نظ  رط ر -البيمنم   ؤ ا م دمر

 -الر ىيط  مأع حة  ىحيم  -الر ىيط  مطلج أدما  - ER بطلكقة البيمنم  ر ىيط -البيمنم   نىمكج -ممسممفرم  البيمنم 

إ مدي الرصىي   - كي الرطبيقم  SQLلتة  SQL -بحتة  اندرةح  -مالرطبيي  ال ى كج الةحمق  -البيمنم   ؤ ا م رصىي 

 SQL Serverبمدر ما   البيمنم  ؤ ا م إداري -الى ر معين  عرةمدي البيمنم  ؤ ا م إداري -

 

 المقرر كود

2004707 

 عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 إIIاإللكترونيةل التةارة نظم

 المتطل  السابق

------------------- 

 بملر مري عقمرنة الر مري الرقحيمكة -االيةرلمنية  ال ة عة -االةرلمنية  ماع ىمل االةرلمنية الر مري كي عقمعة

 الر مري كي الضىم  -االةرلمنية  لحر مري الر رية الب ية -االةرلمنية  الر مري أعن -االةرلمني  المكي نظ  -االةرلمنية 

 .ال  الة الر مري -االةرلمنية  الصفقم  -االةرلمنية 

 

 المقرر كود

2004708 

 عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 المتعددة الوسائط وتطبيقات تكنولوجيا

 المتطل  السابق

------------------- 

 الىشمةم  صممخ -الص رماللد    صممخ -الص    مرق ية  صممخ -الىرةمد  ال دممط عحفم  عةمكيل -عقمعة 

 -الىرةمدي  ال دممط رم   الري الىةمل م  رة  ل ايم -ال دممطملىرةمد  ارصمن  -الىرةمدي  ال دممط نظ  -مرق يررم  ال ية

 رتلي  أدما  -الىرةمدي  ال دممط رطبيقم  -الىرةمدي  مال دممط البيمنم  مؤ ا  -ال دممطملىرةمدي  رم   الري الرشتيل نظ 

 -ال ية  الىشمةم أدما  ر لكل -ماللد   الص ر ر لكل أدما  -الص    ر لكل أدما  -الىرةمدي  ال دممط رطبيقم 

 .الىرةمدي لح دممط البيمنم  ر سكن -الىرةمدي  لح دممط البيمنم  ضتط

 المقرر كود

2004709 

 عدد الساعات 

 إ3ل  المعتمدة

 اسم المقرر

 والمعلومات الشبكات أمن

 المتطل  السابق

 

 الشبةم  ة مدة – الرتهيل مرقمكل الر ىم  – اانرلنف الى اؤي مرتعين ال ص ل لحبيمنم  الىةح عم  ضبط أعن كي عقمعه

 عفأمريح -مالرطبيقأم ( )اعدمدأيم  رشأتيلال نظأ  نىمكأة - مأدأمليبر  الشأبةم  ع رلؤأ ا– ال ىمكأة اأمر أنأ اع -الىرقمعة

 .مال مصة الرشفيلالةمعة

 المقرر كود

2004710 

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدةل

 اسم المقرر

الوي   شبكة على المبنية المعلومات نظم

 إ11ل

 المتطل  السابق

---------------------- 

 رصىي  -ال مد   امنب رة  ل ايم  -الةىيل  امنب رة  ل ايم  -نظ  شبةم  مال مدبم   -لإلنرلنف  الر رية الب ية

أدمليب  - ال كب ع اؤي ر لكل  أدما  -ال كب  نظ  بلمر د ن  -ال كب  الب ية اعدمدية ععن -ال كب  مصل ةىسي

 ال ظ  الى ز ة -الب   الى رحفة   لي مدرادة رق يم  -الرمعة  الب   علااةة لى اؤي -ال كب  كي الر قيب
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 ررالمق كود

2004711 

 عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 البيانات هياكق

 المتطل  السابق

------------------- 

 الق ام  -انرربمط  أنمدكة الق ام  -الرةمعل عي الق ام   -الرةمعل عي الىصف كم   -الطلج الى رحفة لرى يل ةيمدل البيمنم  

  بل اننرقمل -ال  مس  الرلديب الش لة -اعمل كم   كا  الط ابيل -ماملكة ال الط ابيل -الط ابيل   -انرربمط  عسدماة

 -الق ام   رلريب  -طلج الفلز مالرلريب  -الب   ال ط  مالب   ال  مم   -  -الق ام   كي الب   -ال  ممية  الب   ش لي

 ةالرلعي الطلج

 المقرر كود

2004712 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 األنماط على رفالتع

 المتطل  السابق

-------------------- 

 رص ي  كي ربمكن ؤيمس -اعص مل  رى يل -الرىمهل  -مرص يفرم  الىق عم  ادر حص -اعن اع  -اعنىمط  -عقمعة 

 .الىق عم  ا ريمر -الر ىيي  -الرىييس  دمال -الرقمكل  د مكة -الرقمكل    مصل -الرص ي   كي اننرىمن  ؤيمس -اعنىمط 

 المقرر كود

2004713 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 البيانات وتشفير ضغط نظم

 المتطل  السابق

---------------------- 

 مالىررمبةم  اع ماد -الةم   الىفرمح   مصل -ال ظلي  الىلاي مع ممل اعرؤم  -اللكمضية  ال حفية -الرشفيل  رةلك 

 مالصحنيم  الر كة د ر مي -البيمنم   الممال مرةمعل -الةم   الىفرمح رشفيل -الةرحة  رشفيل -الىلدل  رشفيل -الةش امية 

 ال ى كج -البيمنم   رلعيس -الر في   دفمءي -الىفرمح  إداري طلج -إردمء الىفرمح  بلمر د ن  -اللؤىي  الر ؤيي -الفلدكة 

 .الص ر ضتط أن اع -الى سلقة  مل  اك ب الضتط -القمع س   ح  الضتط الىب ي -اانصممي 

 المقرر كود

2004714 

 عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 واإلظهار والرسومات الصور معالةة

 المتطل  السابق

---------------------- 

 -الر مدية   كح الر  -لحص ر  اعملية الىةمل ة -الص ر  لر حيل البيمنم  ةيمدل -م صممصرم  اللؤىية الص ر -عقمعة 

 -اللد   بىطمبقة اعشيمء  ح   لل الف -الىرصحة  مالىة نم  اعشةمل رى يل -الص ر  رق ي  -ال  ال  مر مكم الر ةي 

 ال طي الر  كل -اعطيمل  معرةمدي الىح نة الص ر عي الرةمعل -الر مدي  مالر ىيط اعبةمد هحهية اعشيمء  ح  الرةلل

 .اللؤىية الص ر طبيقم ر -الص ر  ضتط -لحص ر 

 المقرر كود

2004715 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 إ11ل بالحاسبات المحاكاة

 المتطل  السابق

----------------- 

 أع حة -  ال ظلكم  اللكمضية الى ر معة ك   ىحيم  الى مدمي - الى مدمي عرطحبم  - نظ  الر ىيط م الى مدمي بمل مدبم 

 -المك معيةية  لح ظ  الىش شة ال لدة - طية  التيل ال طية مال ظ  ال ظ  -اعبةمد  ه ممية الى ممل -لى مدمي ا لىرطحبم 

رطبيقم  بمدر ما  أدما  مبلع يم   -  الةمدكة الى ام  اعنىمط -عرةمدياعاساء  ال ظ  دك معيةية -الةش امية  الةىحيم 
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 الى مدميد

 المقرر كود

2004716 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 المعرفة على القائمة النظم

 المتطل  السابق

-------------------- 

 الىةلكأة نظأ - الّرمبل   اععمعي  ح  الىب ية الىةلكة نظ - لي ا  مالرمبل الى ط -الىةلكة   ح  الىب ية ال ظ   ن عقمعة

 - الق ا م ر مي - ال بيلي ال ظ  - الىةلكي إ مدي  الّرقمك  ق يم ر - ال  داء ال ب ري  ىمري - اللاة  الّرمبل  ح  الىب ية

 .ال ديل نظ 

 المقرر كود

2004717 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 الذكية القرار اتخاذ دعم نظم

 المتطل  السابق

-------------------- 

مالأ ظ   أنأ اع القألارا  -القألار   ار أمك نظأ  رطأ ر -القألار  ار مك د   رص ي  نظ  - ك  نظ  د   ار مك القلار عقمعه

عقمعة كأ   -البيمنم   ع ما  -البيمنم   ع مز  -مالر حيل لح ظ  الىلدبة  الر ىيط -ااداركة  القلارا  د   نظ  -مال ىمكج 

 ااداريد درادة عى ر ة ك  الر حيل -الر قيب ك  ع ما  البيمنم  

 المقرر كود

2004718 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 التشغيق نظم أمن

 المتطل  السابق

------------------- 

 – الىشرلدة الى ارد م مالفرمرس الىحفم  رتعين – ال بي ة مالبلاعإل الفيلمدم  – مالشبةم  ال مدب ارمز رتعين ديفية

 مالر ة  ال كب نىمكة – الحدحةية ةم الشب نىمكة) بةم  ن الشبةم  اععن نىمكة طلج – ال ىمكة مأد ار ال ىمكة امار

 .مالىرمبةة الىلاؤبة طلك   ن ال ىمكة – الة ار  عةمل ه طلك   ن االةرلمني ال ىمكة البلكم نىمكة – بةم  ن

 المقرر كود

2004719 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 البرمةيات هندسة

 المتطل  السابق

--------------------- 

 عقأمكيى -البلع يأم  اأ دي - اندأر ما  إ أمدي -الّر حيأل عقمعأة كأ  ع ر يأم  – البلع يأم  إنرأمج ؤ ا أم عقمعأة كأ 

 الىرطحبم د ر صي  -البلع يم  نيمي دمري - الى اه مالّرصىي  الّر حيل - البلع يم  رط ر - البلع يم 

 المقرر كود

2004720 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 الةودة ونظم ةياتالبرم قياسات

 المتطل  السابق

-------------------- 

 اأ دي - الّرصأىي  اأ دي - ال  دي ؤيمس - البلع يم  كي ال  دي ر ديم -البلع يم  كي ال  دي - ال  دي عقمعة ك  عفر  

 -الرطأ كل ع ر يأم  - القمري رط ر نى كج - نظ  البلع يم  أن اع - الىقمرنة القيمدم  -لحبلاعإل اعكسم عقمكيى -اعد اد

 .البلع يم  عقمعة  ن ا ربمرا 

 المقرر كود

2004721 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 البيانات عن والتنقي  البيانات مخازن

 المتطل  السابق

------------------ 

 البيمنأم  ر ضأيل : البيمنأم  كأي الّر قيأب  ىحيأة -البيمنم  مع مز  مالىةلكة مالىةح عم  البيمنم  كي الّر قيب  ن عقمعة

 دح أحة كأي الر قيأب - البيمنأم  رصأ ي  - البيمنأم   أن الر قيأب  ىحية - البيمنم  ماىي عقمرنة -الىرىة رةلك  ,الّرطريل
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 ال كب كي الر قيب -ال ؤف

 المقرر كود

2004722 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 المتقدمة البرمةة

 المتطل  السابق

------------------ 

 البيمنأم  ؤ ا أم– مك أممز بيئأة ر أف البيمنأم  ؤ ا أم رطبيقأم  – الرطبيقأم  كأي الفئم  ادر ما VB.NET – كي عقمعه

 نىأمكج بيمنأم  ؤ ا أم -(ASP. NET) ال كب نىمكج ادر ما  – البيمنم  رلؤية ؤ ا م – ال مامل بين الةحؤم  بمدر ما 

 – الى أم مي عحفأم  إنشأمء – الطحأب ن أب الأر ة  أدلأة إنشأمء – لى ى  أم ا ال كب ادر ما  م معم  -XML -ال كب

 SQLب مد  اللبط

 المقرر كود

2004723 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 البيانات المتقدمة قواعد نظم

 المتطل  السابق

2004706 

 ددي عرأي بيمنأم  ؤ ا أم- البيمنأم  إداري ا أمؤ  رطبيقأم  كأي اانرلنأف رة  ل ايأم ادأر ما  -الب مميأة  الر ىأيط بمل نأما 

بمدأر ما   ؤأي الةأحس الر في  -الىؤد م   كي بيمنم  الرشمر  -   البيمنم ؤ ا م  مد  عي مالر اصل اللبط -الى ر معين 

 ؤ ا م اريإد -الى ارة  البيمنم  ؤ ا م عةمل ة -مالشبةي لحبيمنم   الرلعي ال ى كج -الةحمقي  الر في  -الىؤد م   بيمنم 

 Oracle 9iبمدر ما   البيمنم 

 المقرر كود

2004724 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 الحاسبات وشبكات لالتصاالت المتقدمة النظم

 المتطل  السابق

2004703 

 -لشبةة ا ر ااه طبقة -الرشتيل  نظم  كي TCP/IP بلع يم  ةيمدل  -عقمعة ك  ال ظ  الىرقمعة لحرصمن  مالشبةم  

 عةمل ة -مالر ىيي  الرق ي  -الر ايه  مطلج امامل -الةم   البلع ي الر ظي  - ARP - IPمربط الة  ا   دش 

 ماندرقبمل الفةمل ب  الى مر -ال  ديف  ع ر ة كي الر ااه - TCP - UDP - الىرةمد الب  عةمل ة -اع طمء 

 نظ  ال مد  مالةىيل - ماللبط الرى يل - OSPF - SNMPالى مر  ب  - RIPال حبي

 المقرر كود

2004725 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 المتقدمة المعلومات نظم وتصميم تحليق

 المتطل  السابق

2004704 

 ر حيأل -رطأ كل نظأ   عشألمع إداري  -نىمكج رط كل نظ  الىةح عم  الى رحفأة  -   الىةح عم نظ  درادة  ىحيم  رط كل

 ماارأة رصأىي  -الرطبيقأم    ىأمري -ال أممة  درادأة -الةىحيأم   ر ىأيط -ر ىأيط البيمنأم   -الىرطحبم   لادرشم -الّ ظ  

 أن اع الةحؤم  الى رحفة –ؤ ا م البيمنم  الةحمقية نظ   طلج رصىي  –الى ر م  

 المقرر كود

2004726 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 المتقدمة اإللكترونية التةارة نظم

 المتطل  السابق

2004707 

 ال أمعم  عرطحبأم  -الىرةأمدي  لح دأممط ال قيقأي ال ؤأف عرطحبأم  -ال قيقأي  ال ؤأف نظأ   صأممخ -ال معأة  اأ دي

 نماء كي الر في  ط ر -اعط ار  إردمء -إداري الى ارد  ال معة ا دي عبمدس -مانرصمل  الىةمل ة ؤي د -مالبلمر د ن  

 -الىحفأم   إداري -الر أسكن  منأما  إداري -الىرةأمدي  ال دأممط  أمد  -الىرةأمدي  ال دأممط رشأتيل نظأ  -الىرةأمدي  ال دممط

 الشأبةم  -ااؤحيىيأة  الشأبةم  -الى حيأة  الشأبةم  -الىرةأمدي  لح دأممط الشأبةم  م أمعم  بلمر دأ ن م الأ ادلي إداري

 الرأساعن  صأممخ -ال أمراي  الرأساعن -البي أي  الرأساعن -ع ى  أم   كأي انرصأمل -عأم   الىةحأ  نقأل -الىر أةة 
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 .لحمرادة نمن  -مع اصفمره 

 المقرر كود

2004727 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 المتعددة المتقدمة الوسائط وتطبيقات تكنولوجيا

 المتطل  السابق

2004708 

 ال أمعم  عرطحبأم – الىرةأمدي لح دأممط ال قيقأي ال ؤأف عرطحبأم  – ال قيقأي ال ؤأف نظأ   صأممخ – ال معأة اأ دي

 كأي الر فيأ  طأ ر – اعطأ ار إردأمء – إداري الى ارد ال معة ا دي عبمدس – مانرصمل الىةمل ة ؤي د – مالبلمر د ن 

 إداري – الر أسكن منأما  إداري – الىرةأمدي ال دأممط  أمد  – الىرةأمدي ال دأممط رشأتيل نظأ  – الىرةأمدي ال دأممط نأماء

– ااؤحيىيأة الشأبةم  – الى حيأة الشأبةم  – الىرةأمدي لح دأممط الشأبةم  م معم  بلمر د ن م ادليال  إداري – الىحفم 

  صأممخ – ال أمراي الرأساعن – البي أي الرأساعن – ع ى  أم  كأي انرصأمل – عأم  الىةحأ  نقأل – الىر أةة الشأبةم 

 .لحمرادة نمن  – مع اصفمره الرساعن

 المقرر كود

2004728 

 عدد الساعات

 إ3لتمدةالمع

 اسم المقرر

 والمعلومات المتقدم الشبكات أمن

 المتطل  السابق

2004709 

 الشبةم  نىمكة رطبيقم  نىمكة -الشبةم   نىمكة أدمديم  - (مالرطبي  اعدمديم ) البيمنم  ؤ ا م نىمكة -الرشفيل  نظ 

ال ىمكأة  مديمدأم  ادأرلاري ية -ني القأمن  الشأبةة مال اأه  حأ  الرةأمي ادرشأمل -مالرطبيأ   اعدمديم ) ال كب  معم 

 .مالشبةم  الىةح عم  نىمكة  ن لىشلمع إ ماد ع طط –ال ىمكة  مإداري الرقيي  -لح ىمكة  الر طيط

 المقرر كود

2004729 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 الوي  المبنيةعلى شبكة المتقدمة المعلومات نظم

 المتطل  السابق

2004710 

 أعأن -اانرلنأف  ع اؤأي ر هيأ  -ال كأب   أمد  ؤضأمكم -ال كأب  ة مدأة -الى أر م   ماارأة رصىي  -ال كب  بلمر د ن 

 عرقمعأة ع ضأ  م  -ال كب  كي الر قيب -البلع يم   رتيل إداري -ال كب  رصىي   ىحية ر  ين -القمكىة  الّ ظ  -ال كب 

  الىرقم الب   رق يم  -الب      مدب رصىي  -الب    ع اؤي كي

 المقرر كود

2004730 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 المتقدمة البيانات هياكق

 المتطل  السابق

2004711 

 -الى اأه  غيأل الىر رأم  أدأح م ردأ  –الى اأه  الىر رأم  أدح م رد  –درادة طلج رى يل ةيمدل البيمنم  الىرقمعة 

 –ال من كأة  الر أسكن منأما  م  ارزعيأم  البيمنأم  ةيمدأل -ال  ارزعيأم   طألج رصأىي  -ال  ارزعيأم   ر حيل طلج

 الما حيةمالرةمعل اعع ل عي ال ادلي  طلج إداري

 المقرر كود

2004731 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة  

 اسم المقرر

 األنماط  المتقدم على التعرف

 المتطل  السابق

2004712 
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 غيأل الى طأ  -الةصأبية  الشأبةم  مرطبيقأم  أن اع -إشلال  ر ف مالرةحي  ال ل الرةحي  -لص م ية  ا الةصبية الشبةم 

 ال ي يأة ال  ارزعيأم  بأين الفألج -ال  ارزعيأم  ال ي يأة  -ال ي يأة  البلع أة رطبيقأم  -ال ي يأة  ال اضأح البلع أة

 اعنىمط  ح  الرةلل كي ال ي ية الرطبي  مالبلع ة

 المقرر كود

2004732 

عدد الساعات 

 إ3ل المعتمدة

 لمقرراسم ا

 المتقدمة وتشفير البيانات ضغط نظم

 المتطل  السابق

2004713 

 - DFCT -الص ر  ضتط -الص    ضتط -القمع س   ح  الىب ي الضتط -اانصممي  ال ى كج -البيمنم   رلعيس

 -  MPEG 7طلج -الص ر ال مبرة  – GIF - JPEG -كقم  بمم  الص ر ضتط - RLE بطلج ال ية الص ر ضتط

MPEG 4 - MPEG 2 - MPEG 1 - Wavelet  

 المقرر كود

2004733 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 والرسومات واإلظهار المتقدمة للصور المعالةة

 المتطل  السابق

2004714 

الى رفية  الى منم  ن ل -ااسرمر  -الىصف كم   ر  كل -ال طي  ال بل -الى ح    ارزعيم  -اللد عم   ركمضيم 

 -الض ء  -القيمدم   -ماعدطح  الى   يم  -اللد عيم   ةيةل -ال  يإل  ر ظي  -اعشةة  رةقب -الى منم   لسح -

 اللجكة –ااسرمر  -اننةةمدم   -المؤيقة  الةمعة ااضمءي الىبمشلي ااضمءي -البشلكة  اللجكة

 

 المقرر كود

2004734 

 عدد الساعات

 إ3لالمعتمدة  

 اسم المقرر

 المتقدمة والبرمةة الةينية صبيةالع الشبكات

 المتطل  السابق

2004705 

 -الص م ية  ال يمي -انررقممية  الق ا م -الةفمءي  ر  ين رق يم  -الرط ري  ال  مم -الّرقحيمكة  الىشمدل نلّ  طلج

  مضي التيل رّةح الى اة الّ  الرّةح  -الص م ية  الةق ل رط كل -انررقممي  اللمب    ح  -الىرقمعة  الةصبية الشبةم 

 البلع ة ال ي ية رطبيقم  البلع ة كي ع رمري عقمعة رطبيقم  الىبر  الةصبية الى ط  بملشبةم  الّرص ي  -لإلشلال 

 .الب   كي ال ي ية

 المقرر كود

2004735 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 المحاكاة المتقدمة بالحاسبات

 المتطل  السابق

2004715 

المك معيةية  لح ظ  الىش شة ال لدة - طية  ال ظ  التيل –ال طية  ال ظ  -اعبةمد  عرةمدي الى ممل -اعبةمد  ه ممية الى ممل

 -اعنىمط علدبة الى ام   – الةمدكة الى ام  اعنىمط -عرةمدياعاساء  ال ظ  دك معيةية -الةش امية  الةىحيم  -

 نظ  الى مدمي بمل مدبم رطبيقم   ح   –ع ض  م  عرقمعة ك  الى مدمي 

 المقرر كود

2004736 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة

 اسم المقرر

 المعرفة على القائمة النظم

 المتطل  السابق

2004716 

نظ  مرق يم   –الّرمبل اععمعي   ح  الىرقمعة الىب ية مرق يم  الىةلكة نظ  -ا لي  مالرمبل ع ض  م  عرقمعة ك  الى ط 

 ال ظ  -الىةلكي  إ مدي الّرقمك  رق يم  -ال  داء  ال ب ري نظ   ىمري –اللاة   الّرمبل  ح  الىب ية الىرقمعة الىةلكة

 الىةلكة - ال ظ  الىةرىمي  ح  اندر رمج عن نملة عىمهحة -ال ظ  عرةمدي ال دحء ال دية  -ال بيلي مطلج الرصىي  الىرقم  

 الىبرىة
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 المقرر كود

2004737 

عدد الساعات 

 إ3لمعتمدة ال

 اسم المقرر

 النظم المتقدمة الذكية لدعم إتخاذ القرار

 المتطل  السابق

2004717 

مالر حيل  الر ىيط -ااداركة  ار مك القلارا د   نظ  -مال ظ  ال ىمكج  القلارا  -القلارا  الىرقمعة ال دية  ار مك د   نظ 

 - Data cubes -طلج الر قيب الىرقمعة  -البيمنم   ع ما  -يمنم  الب ع مز  -الىلربط ب ظ  ار مك د   ار مك القلار ال دية

Online Activity Processing –Online Transaction Proceesing – Relational Activity Processing  

 المقرر كود

2004738 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 هندسة البرمةيات المتقدمة

 المتطل  السابق

2004719 

 رط ر -البلع يم   عقمكيى -البلع يم   ا دي -اندر ما   إ مدي -الّر حيل  ع ر يم  -البلع يم   إنرمج ؤ ا م

 -الىة نم    ح  الىب   الرط كل -الىرطحبم   ر صي  -البلع يم   نيمي دمري -الى اه  مالّرصىي  الّر حيل -البلع يم  

 .ال معة  ح  الىب   الرط كل

 المقرر كود

2004739 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 الةودة ونظم البرمةيات قياسات

 المتطل  السابق

2004720 

 عقمكيى -اعد اد  ا دي -الّرصىي   ا دي -ال  دي  ؤيمس -البلع يم   كي ال  دي ر ديم -البلع يم   كي أنظىة ال  دي

 ا ربمرا  -الرط كل  ع ر يم  -القمري  رط ر نى كج -م  نظ  البلع ي أن اع -الىقمرنة  القيمدم  -لحبلاعإل  اعكسم

 .البلع يم 

 المقرر كود

2004740 

عدد الساعات 

 إ3لالمعتمدة 

 اسم المقرر

 مخازن البيانات و التنقي  عن البيانات المتقدم

 المتطل  السابق

2004721 

 البيمنم  ر ضيل : البيمنم  كي الّر قيب ة ىحي -البيمنم   مع مز  مالىةلكة مالىةح عم  البيمنم  كي طلج الّر قيب

 دح حة كي الر قيب -البيمنم   رص ي  -البيمنم    ن الر قيب  ىحية -البيمنم   ماىي عقمرنة -الىرىة  رةلك  ,الّرطريل

 .الىبرىة البيمنم  الق ا م كي الّر قيب رطبيقم  -الةحؤم   ر قيب -ال كب  كي الر قيب -ال ؤف 
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 الفلسفة فى تكنولوجيا المعلومات مقررات دكتوراه -3

 ساعة معتمدة من المقررات األتية: 18يختار الطال  

 إسم المقرر كود المقرر م
المتطل   الساعات األسبوعية

 معتمدة عملى نظرى السابق

1 2004801 
النظم المساعدة فى إتخاذ القرارالمبنية 

 على الذكاء األصطناعى
2 2 3  

  3 2 2 بات والشبكات المتقدمأمن الحاس 2004802 2

  3 2 2 التنقي  فى قواعد البيانات 2004803 3

4 2004804 
موضوعات متقدمة فى هندسة 

 البرمةيات
2 2 3  

  3 2 2 النظم الموزعة 2004805 5

  3 2 2 سياسات نظم المعلومات 2004806 6

7 2004807 
موضوعات متقدمة فى تصميم نظم 

 قواعدالبيانات
2 2 3  

  3 2 2 تطبيقات المحاكاة والتنميط بالحاسبات 2004808 8

  3 2 2 أسالي  بحثية فى التحليق والتصميم 2004809 9

  3 2 2 الرؤية بالحاس  2004810 10

  3 2 2 تفاعق االنسان و الحاس  2004811 11

  3 2 2 موضوعات خاصة 2004812 12
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 يا المعلوماتوصف مقررات دكتوراه الفلسفة فى تكنولوج

 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

النظم المساعدة فى إتخاذ القرار المبنيه على الذكاء 

 اإلصطناعى

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2004801 

ال  ارزعيم  الى رىمي عن  -الشبةم  الةصبية ااصط م ية  -ال ظ  القممىة  ح  الىةلكة  -رق يم  رى يل الىةلكة 

ب مء ال ظ  الى م مي ال دية ك   - مالر حيل لح ظ  الىلدبة الر ىيط -مال ظ  مال ىمكج  أن اع القلارا  –مدة ال راهية الر 

 ال ظ  عرةمدي ال دحء ك  إر مك القلار –إر مك القلار 

 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

 أمن الحاسبات و الشبكات المتقدم

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 مقرركود ال

2004802 

الر هي   -رق يم  الرشفيل الىرقمعة  -نظ  مبلمر د ن  رتعين الىةح عم   -الرتهيل  مرقمكل رص ي  الر ىم 

 -الر مري االةرلمنية الىؤع ة  -إصمار شرمدا  اععم  االةر نية  -ب مء الشبةم  الىؤع ة  -االةرلمن  لحىةح عم  

 نظ  نىمكة أنظىة الرشتيل –ل مركة لشبةم  الىةح عم  ب مء ال مرا  ا - ال ىمكة امر أن اع

 كود المقرر

2004803 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 إسم المقرر

 التنقي  فى قواعد البيانات

 المتطل  السابق

--- 

  الصة بم  م الر مكم  الر  ر ااة الر قيب ك -طلج الر قيب  ن البيمنم   -عقمعة  ن الر قيب  ن ؤ ا م البيمنم  

 -دا ل ؤ ا م البيمنم   Data Cubeإدر ما  ادمليب  -طلج الر قيب ك  ؤ ا م البيمنم   -ؤ ا م البيمنم  دبيلي ال    

 الرق يم  ال مك ة لحر قيب  ن ؤ ا م البيمنم  - OLAPادر ما  ادمليب 

 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

 موضوعات متقدمة فى هندسة البرمةيات

عدد الساعات 

 إ3عتمدة لالم

 كود المقرر

2004804 

ر ىيط  -رصىي  عبمدس الرلديب الريةح  لحبلاعإل م ال ظ   -رصىي  البلاعإل عن م ارة نظل عةمة البلاعإل م ال ظ  

رقيي  ال ظم  الريةح  لب مء البلاعإل  - ط ط إنرمج البلاعإل م ااطمر الةم  لرم  -طلج الب مء م الرصىي  لحبلاعإل م ال ظ  

 الرط كل -الىة نم    ح  الىب   الرط كل -البلع يم   ا دي -البلع يم   عقمكيى -اندر ما   بماكي إ مدي الرصىي  –

 ال معة  ح  الىب  
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 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

 النظــــم الموزعـــــة

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2004805 

طلج ن مم عةمعل  –إدرشمل اع طمل ك  ال ظ  الى ز ة  - ح  اعنما   البلع ة الىةرىمي -نىمكج ال ظ  الى ز ة 

 -إرصمل الى ى  م  منظ  الرساعن  -نظ  اارفمج  -نظ  ر زكي عشمردة ال ادلي  -الب   مل  اا رىمدكة  -اا رىمدكة 

 عةمكيل رتعين ال ظ  الى ز ة –  ارزعيم  اارسا  

 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

 نظم المعلومات سياسات

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2004806 

ديمدة  -ديمدة بلمر د ن  الرةمعل  ح  البلكم االةرلمن   -ديمدة بلمر د ن  الرةمعل  ح  اانرلنف 

ك   ديمدة ر زكي م إن مز الىرم  الةحىية -ديمدة ادر ما  اعارسي الىرصحة بمل مدب  -بلمر د ن  نحقم  ال قمش 

 ديمدم  ااؤربمس االةرلمن د -ديمدة اععمنة الىر ية  -نظ  الىةح عم  

 كود المقرر

2004807 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 إسم المقرر

 موضوعات متقدمة فى تصميم نظم قواعد البيانات

 المتطل  السابق

--- 

أن اع اع طمء  -ك  نملة نمم  اع طمء ادمليب ادرلامع البمنم   -الر مكم  الر  ر ااة رصىي  ؤ ا م البمنم  

 الر قيب ك  ؤ ا م البيمنم د -أعن ؤ ا م البيمنم   -عةمل ة الةىحيم   ح  ؤ ا م البيمنم   -مديفية الرةمعل عةرم 

 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

 تطبيقات المحاكاة و التنميط بالحاسبات

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2004808 

ال طية  ال ظ  -اعبةمد  ه ممية الى ممل -الى مدمي  لىرطحبم  أع حة -  ال ظلكم  اللكمضية الى ر معة ك   ىحيم  الى مدمي

درادة ديفية ب مء م رط كل نىمكج امكمي  -درادة ال ىمكج ال ملية م عقمرنررم ك  الرطبيقم  الى رحفة  - طية  التيل مال ظ 

 أدما  مبلع يم  الى مدمي رطبيقم  عرقمعة بمدر ما  -

 كود المقرر

2004809 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 إسم المقرر

 أسالي  بحثية فى التحليق و التصميم

 المتطل  السابق

--- 

-الر حيل  ع ر يم  -ر مكم الىشةحة  -الب    ك  ع من  رة  ل ايم الىةح عم   - ال قمم  اىي رق يم  -أن اع الب    

 الىةح عم  نظ  رصىي  كي ال  دي ا انب - الر ىيط -الّر هي   - ىل الب   الىلاة   - الّرصىي  طلج - إؤرلاح ال ل -

 ب    ع رمري لحرقيي  ك  الى ض  م  الىرقمعة ك  الر حيل مالرصىي  -
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 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

 الرؤية بالحاس 

 عدد الساعات

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2004810 

   ارزعيم  -اللد عم   ااسرمر ركمضيم  -اننةةمدم   -المؤيقة  الةمعة ااضمءي الىبمشلي ااضمءي -البشلكة  ةاللجك

رجكأة ال مدأبم  م عةمل أة الصأ ر  -الى رفيأة  الى منم  ن ل -ااسرمر  -الىصف كم   ر  كل -ال طي  ال بل -الى ح 

 -يل نلدة اعا م  ك  الفيمك  الى  ل م د لو كأ  نفأى ل ظأة نأممهرم ر ح -إ مدي ب مء الص ر ال حهية اعبةمد  -اللؤىية 

 الرةلل  ح  اعا م  ك  الص ر هحهية اعبةمد

 المتطل  السابق

--- 

 إسم المقرر

 تفاعـــق اإلنســـان والحاســــ 

 عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 كود المقرر

2004811 

عةمل ة طلج  -درادة  نىمكج ال ادلي مالرةح   –ادة انريمام  الى ر م  در –القمرا  البشلكة: نظ  ااد مل ماا لاج 

 ماارم  الرةلل  ح  اعنىمط  –ع ض  م   مصة: ماارم  الى مدهة  -الرفم ل ال لة  -الطلج الى رظىة  -الرةلل 

 كود المقرر

2004812 

عدد الساعات 

 إ3المعتمدة ل

 إسم المقرر

 موضوعات خاصـة

 المتطل  السابق

--- 

أعن الر مري  -الرفم ل عي ال مدب  -رة  ل ايم ال كب  -ر حيل ال ظ   -ع ض  م  ع رمري ك  ة مدة البلع يم  

 االةرلمنيةد

 


