
                                                           

الدرجات العلميه التايه :ـ                               
دبلوم الدراسات المهنية -1
دبلوم الدراسات العليا -2
درجه ماجستير في الهندسه-3
درجة ماجستير فى العلوم الهندسية -4
درجه دكتوراه الفلسفه في الهندسه-5

- جدول دبلوم الدراسات المهنية 1

اسم الدبلوم القسم 
- نظم المعلومات الجغرافية قسم الهندسة المساحية 

- المساحة التصويرية والستشعار عن بعد
ادارة التشييدقسم الهندسة المدنية 

- جدول دبلومات الدراسات العليا 2

اسم الدبـــــــلـــــومالقسم المشرفمسلسل
التصميم المعمارى-1 قسم الهندسة المعماريه1

التصميم العمرانى -2
التخطيط القليمى والعمرانى -3
الصيانة والترميم -4

الهندسة النشائية-1قسم الهندسة المدنية2
الهندسة  الجيوتاقنية-2
هندسة الموارد المائية والهيدروليكا -3
الهندسة الصحية والبيئية -4
هندسة وادارة التشييد -5
هندسة النقل -6

الجيوديسيا-1الهندسة المساحية 3
نظم المعلومات الجغرافية -2
المساحة التصويرية والستشعار عن بعد -3

اللت الكهربائية-1قسم الهندسة الكهربائية4
الكترونيات القوى الكهربائية-2
نظم القوى الكهربائية -3



                                                           
هندسة الجهد العالى -4
هندسة اللكترونيات-5
هندسة التاصالت -6
هندسة نظم الحاسبات-7

تاكنولوجيا التبريد والتكييف الهواء.1قسم الهندسة الميكانيكية5
تاكنولوجيا محطات الطاقة التقليدية والمتجددة.2
هندسة الضخ وشبكات النابيب.3
ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى.4
تاحكم فى العمليات الصناعية.5
هندسة المواد .6
التامتة الصناعية والميكاتارونكس.7

ـ  تاخصصات ماجستير الهندسة التاي :-3

اسم الماجستير / التخصصالقسم المشرفمسلسل
التصميم المعمارى -1قسم الهندسة المعمارية1

التصميم العمرانى-2
التخطيط القليمى والعمرانى-3
الصيانة والترميم -4

الهندسة النشائية-1قسم الهندسة المدنية2
الهندسة الجيوتاقنية-2
هندسة الموارد المائية والهيدروليكا -3
الهندسة الصحية والبيئية -4
هندسة وادارة التشييد -5
هندسة النقل-6

- اللت الكهربائية ونظم التحريك الكهربائية1الهندسة الكهربائية 3
- نظم القوى الكهربائية2

الجهد العالى -1
- اللكترونيات 5     

- التاصالت 6
- هندسة نظم الحاسب 7

هندسة القوى الكهربائية )1الهندسة الميكانيكية 5
هندسة النتاج والتصميم )2
هندسة الميكاتارونيات )3

- تاخصصات ماجستير العلوم الهندسية التاي :-4



                                                           

اسم الماجستير / التخصصالقسم المشرفمسلسل
التصميم المعمارى -5قسم الهندسة المعمارية1

التصميم العمرانى-6
التخطيط القليمى والعمرانى-7
الصيانة والترميم -8

الهندسة النشائية-7قسم الهندسة المدنية2
الهندسة الجيوتاقنية-8
هندسة الموارد المائية والهيدروليكا -9
الهندسة الصحية والبيئية -10
هندسة وادارة التشييد-11
هندسة النقل-12

الجيوديسيا -2 الهندسة المساحية 3
نظم المعلومات الجغرافية -3
المساحة التصويرية والستشعار عن بعد -4

- اللت الكهربائية ونظم التحريك الكهربائية1الهندسة الكهربائية 4
- نظم القوى الكهربائية2

الجهد العالى -5
- اللكترونيات 5     

- التاصالت 6
- هندسة نظم الحاسب 7

هندسة القوى الكهربائية )4الهندسة الميكانيكية 5
هندسة النتاج والتصميم )5
هندسة الميكاتارونيات )6

  قسم الرياضيات6
 و الفيزيقا الهندسية

- الرياضيات الهندسية 1
- الفيزياء الهندسية 2

--تاخصصات درجة دكتوراة الفلسفة فى الهندسة5

اسم الماجستير / التخصصالقسم المشرفمسلسل

ـ التصميم المعمارى 1قسم الهندسة المعمارية1
ـ التصميم العمرانى2
ـ التخطيط القليمى والعمرانى3
ـ الصيانة والترميم 4

الهندسة النشائية-1قسم الهندسة المدنية2



                                                           
الهندسة الجيوتاقنية-2
هندسة الموارد المائية والهيدروليكا -3
الهندسة الصحية والبيئية -4
هندسة وادارة التشييد -5
هندسة النقل-6

الجيوديسيا -1 الهندسة المساحية 3
المساحة التصويرية والستشعار عن بعد -2

- اللت الكهربائية ونظم التحريك الكهربائية1    الهندسة الكهربائية 4
- نظم القوى الكهربائية2     

الجهد العالى -3
- اللكترونيات 4     
 - التاصالت 5     
- هندسة نظم الحاسب 6     

هندسة القوى الكهربائية -1الهندسة الميكانيكية 5
هندسة النتاج والتصميم -2
هندسة الميكاتارونيات -3

  قسم الرياضيات6
 و الفيزيقا الهندسية

- الرياضيات الهندسية 1
- الفيزياء الهندسية 2

المدة القانونية لفترة التسجيل خامسا: 

دكتوراهماجستيرالدبلوم



                                                           

ثلثا اعوام عامينعامين

المصروفات الدراسية للوافدينسادسا: 

Fees Diploma Master
Degree

PhD
Degree

Registration  in  practical
Faculties (First year)

1500 1500 1500

Registration  (Subsequent
years)

5500 5500 5500


