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تميزة بين كميات الهندسة و تبؤ مكانة م خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها سإٚخ انكهٛخ: رغؼٗ كهٛخ انُٓذعخ
 المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

 خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ شئٌٕخطخ 

 -ْٗ :ٔشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ػهٗ صالس يؾبٔس سئٛغٛخ  رمٕو خطخ ػًم

رفؼٛم دٔس انًشاكض  –ؽًالد انزٕػٛخ انجٛئٛخ ٔانصؾٛخ  –خذيبد يغزًؼٛخ )انُذٔاد ٔٔسػ انؼًم  .1

انغٓبد انصُبػٛخ فٗ يغبل  انزؼبٌٔ يغ – راد انطبثغ انخبص نهخذيبد انًمذيخ نهًغزًغ انًذَٙ

 .(زطجٛمٛخان جؾضٛخانًشبسٚغ انٔ انزذسٚت

 أَشطخ طالثٛخ ٔيزبثؼخ انخشٚغٍٛ :  .2

  ؽًالد َظبفخ نهكهٛخ ٔؽًالد رٕػٛخ طالثٛخ 

   انصهخ ثٍٛ انكهٛخ ٔانخشٚغٍٛ يٍ خالل ٔؽذح يزبثؼخ انخشٚغٍٛ نهًشبسكخ فٗرفؼٛم  

 .يهزمٛبد انزٕظٛف( –زذسٚجٛخ انجشايظ ان -انُذٔاد   )انفؼبنٛبد انًخزهفخ ثبنكهٛخ يضم 

نهكهٛخ يٍ ؽٛش ٔعبئم األيبٌ  انؾبنٙانغاليخ انًُٓٛخ ٔاداسح األصيبد : ػًم دساعخ نهٕضغ  .3

رشكٛم نغُخ انغاليخ ٔانصؾخ انًُٓٛخ نذساعخ ٔؽذح اداسح األصيبد ٔانكٕاسس ٔانًزٕفشح يٍ خالل 

 يب رؾزبعّ انكهٛخ يٍ :

 ٛغ يشافك انكهٛخ.نغً يزطهجبد األيٍ ٔانغاليخ 

 فٗ يغبل اداسح األصيبد ٔانكٕاسس نهفئبد انًؼُٛخ ثبنكهٛخ رٕػٛخ َذٔاد  

 .(انطالة  –اإلداسٍٚٛ  –أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ )

  ٔٔعبئم انؾًبٚخ ثبنكهٛخ.ػهٗ أعٓضح اإلطفبء  انذٔس٘انًشٔس 

 .رشكٛت أعٓضح اإلَزاس ثبأليبكٍ انًخزهفخ ثبنكهٛخ 

 نًجبَٙ انكهٛخ خ انطٕاسة ٔاإلخالءخط رؾذٚش. 

 .رذسٚت انؼبيهٍٛ ٔرًُٛخ يٓبسارٓى فٗ يغبل انغاليخ ٔانصؾخ انًُٓٛخ 

 .اػذاد دنٛم األيٍ ٔانغاليخ 

 .رٕصٛك ًَبرط عُٛبسْٕٚبد ألْى األصيبد انًؾزًم ؽذٔصٓب ثصٕسح يزكشسح 

 .رؾذٚش يُظٕيخ يٛبِ اإلطفبء ثبنكهٛخ 
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يغبل خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخيؾبٔس خطخ أَشطخ كهٛخ انُٓذعخ فٙ   

2113/2114انغبيؼٙ انذساعٙ نهؼبو  

 رذسٚت ٔرؤْٛم –ٔسػ ػًم َٔذٔاد 

 

 أٔالً: انُذٔاد ٔٔسػ انؼًم ٔانزٕػٛخ انجٛئٛخ:
 
 

 يئششاد انُغبػ انفزشح انضيُٛخ انًغئٕل ػٍ انزُفٛز يكبٌ انزُفٛز األَشطخ

َدددددددددذٔح ػدددددددددٍ  -1

اإلخدددددالء اٜيدددددٍ "

فٗ ؽبالد  دنهًُشآ

 " ٕاسةانط

 -كهٛخ انُٓذعخ

سشبد لبػخ أ.د/ 

 انجذسأٖ

  ٔكٛدددددددددم انكهٛدددددددددخ

نشدددددددئٌٕ خذيدددددددخ 

انًغزًددددغ ٔرًُٛددددخ 

 .انجٛئخ

  ّػًٛدددددددذ/ أعدددددددبي

 شؼجبٌ

 

2113 أكزٕثش  
(األٔل)األعجٕع   

  انزذسٚت انغٛذ نفشٚدك انغداليخ

 ٔانصؾخ انًُٓٛخ ٔأفشاد األيٍ

  صٚددددبدح انددددٕػٙ ثددددبعشاءاد

 األيٍ ٔانغاليخ

َذٔح ػٍ  -2

 " انخذيخ انؼبيخ"

 -كهٛخ انُٓذعخ

لبػخ أ.د/ سشبد 

 انجذسأٖ 

  ٔكٛدددددددددم انكهٛدددددددددخ

نشدددددددئٌٕ خذيدددددددخ 

انًغزًددددغ ٔرًُٛددددخ 

 انجٛئخ

  يددددددددذٚش انخذيددددددددخ

 انؼبيخ ثبنذلٓهٛخ

2113َٕفًجش   
 )األعجٕع األٔل(

ؽضددددٕس ػددددذد كجٛددددش يدددددٍ 

انطالة ٔانؼدبيهٍٛ نهزؼشٚدف 

ثًفٓدددددٕو انخذيدددددخ انؼبيدددددخ 

ٔيشدٔدْدددب  ػهدددٗ يغدددزٕٖ 

 انفشد ٔانًغزًغ

َذٔح  -3

غشائى انػٍ"

االنكزشَٔٛخ فٗ 

ػصش انؼٕنًخ 

 ٔانًؼشفخ "

 كهٛخ انُٓذعخ

لبػخ أ.د/ سشبد 

 انجذسأٖ

ٔكٛدددددددددم انكهٛدددددددددخ 

نشدددددددئٌٕ خذيدددددددخ 

انًغزًددددغ ٔرًُٛددددخ 

 انجٛئخ

أ.د/ عددددددًٛش أثددددددٕ 

 انفزٕػ

زح أؽددددددددددذ أعددددددددددبر

انمددددبٌَٕ انغُددددبئٗ 

 ثكهٛخ انؾمٕق

 

2113 َٕفًجش  
 )األعجٕع انشاثغ(

  ٍؽضددددٕس ػددددذد كجٛددددش يددددد

 أػضدددددبء ْٛئدددددخ انزدددددذسٚظ 

 نطالة ٔانؼبيهٍٛ ثبنكهٛخأ

  يؼشفددددخ انغددددبدح انؾضددددٕس

 ثكٛفٛخ رؤيٍٛ انًؼهٕيبد.

  يؼشفددددخ انغددددبدح انؾضددددٕس

ثبنؼمٕثدددبد َزٛغدددخ لش دددُخ 

 انًؼهٕيبد.

َذٔح ػٍ  -4

 "انطت انجذٚم "

كهٛخ انُٓذعخ 

لبػخ أ.د/  –

 انغؼٛذ ػبشٕس

  ٔكٛدددددددددم انكهٛدددددددددخ

نشدددددددئٌٕ خذيدددددددخ 

انًغزًددددغ ٔرًُٛددددخ 

 انجٛئخ

  أ.د/ يؾًدذ يشعددبل

انزشثٛدخ  ٔكٛم كهٛدخ

انشٚبضددٛخ نشددئٌٕ 

2113دٚغًجش   
 )األعجٕع األٔل(

  ٍؽضددددٕس ػددددذد كجٛددددش يددددد

 انؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ

  ٍٛرغدددددددبٔة يهؾدددددددٕظ ثددددددد

انًؾبضش ٔانغبدح انؾضدٕس 

 يٍ خالل ؽٕاس يفزٕػ



  

 كمية الهندسة –جامعة المنصورة                                                         
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                      

 

 

  

 

  

 

تميزة بين كميات الهندسة و تبؤ مكانة م خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها سإٚخ انكهٛخ: رغؼٗ كهٛخ انُٓذعخ
 المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

خذيدددددخ انًغزًدددددغ 

 ٔرًُٛخ انجٛئخ

َذٔح ػٍ "  -5

 أٔساو انضذٖ"

 كهٛخ انُٓذعخ

لبػخ أ.د/ 

 انغؼٛذ ػبشٕس

  ٔكٛدددددددددم انكهٛدددددددددخ

 نشدددددددئٌٕ خذيدددددددخ

انًغزًددددغ ٔرًُٛددددخ 

 انجٛئخ

 أ.د/ ػًش فبسٔق 

) أعددددزبر و األٔساو 

 ثكهٛخ انطت(

2114فجشاٚش   
 ) األعجٕع انضبنش (

  ٍؽضددددٕس ػددددذد كجٛددددش يددددد

 يٕظفبد ٔطبنجبد انكهٛخ

  ٔانزٕػٛددخ انطجٛددخ نهٕلبٚددخ أ

ػهٗ األلدم يؼبنغدخ انًدش  

فددددٗ ثذاٚزددددّ ْٔددددزا ٚؾمددددك 

 َزٛغخ عٛذح.

َذٔح " رؾذٚبد  -6

 اداسح يٕاسد انًٛبِ

 فٗ يصش "

 كهٛخ انُٓذعخ

لبػخ أ.د/ سشبد 

 انجذسأٖ

  ٗأ.د/ أٔعدددددددددددددددبي

 ساعؼ

 و/ يؾًذ سعت 

ثشدددددددددشكخ يٛدددددددددبِ 

انشددشة ٔانصددش  

 انصؾٗ

2114يبسط   
 ) األعجٕع انضبَٗ(

  ٗرمددددذٚى أفكددددبس رغددددبػذ فدددد

 رششٛذ اعزٓالن انًٛبِ

  يؾبٔنخ اٚغدبد ؽهدٕل ألصيدخ

 انًٛبِ انزٗ َٕاعٓٓب اٌٜ

َذٔح ػٍ  -7

"يهزمٗ انخشٚغٍٛ 

زٛبعبد عٕق ٔاؽ

 انؼًم"

 كهٛخ انُٓذعخ

لبػخ أ.د/ سشبد 

 انجذسأٖ

ٔكٛدددددددددم انكهٛدددددددددخ 

نشدددددددئٌٕ خذيدددددددخ 

انًغزًددددغ ٔرًُٛددددخ 

 انجٛئخ

 

2114يبسط   
)األعجٕع انضبَٙ(   

   ٍؽضددددٕس ػددددذد كجٛددددش يددددد

 انغبدح خشٚغٙ انكهٛخ

  ؽددددٕاس يفزددددٕػ ؽددددٕل أْددددى

انًؼٕلددددددبد انزددددددٗ رٕاعددددددّ 

انخددشٚغٍٛ فددٗ عددٕق انؼًددم 

ٔٔضدددغ رٕ دددٛبد نزالفٛٓدددب 

 يغزمجالً 

َذٔح ػٍ -8

"ظبْشح انذسٔط 

 انخصٕ ٛخ"

 كهٛخ انُٓذعخ

لبػخ أ.د/ سشبد 

 انجذسأٖ

ٔكٛددم انكهٛددخ نشددئٌٕ  •

خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛدخ 

 انجٛئخ

يذٚش ٔؽذح اداسح  •

 األصيبد ٔانكٕاسس

 2114اثشٚم 
 ) األعجٕع انضبَٗ(

  انزٕػٛدددددددخ ػدددددددٍ أضدددددددشاس

انددذسٔط انخصٕ ددٛخ ػهددٗ 

 كالً يٍ انطبنت ٔانًغزًغ.

 بد نهؾدددذ يدددٍ طدددشػ يمزشؽددد

ظدددددددددددددددبْشح اندددددددددددددددذسٔط 

 انخصٕ ٛخ.
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 :صبَٛبً: انجشايظ انزذسٚجٛخ

 

 اإلعشاءاد انالصيخ نٕضغ خطخ انزذسٚت نهفئبد انًؼُٛخ ثبنكهٛخ

 انطالة ٔ انخشٚغٌٕ ( –اإلداسٍٚٛ  –أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ  -) لٛبداد أكبدًٚٛخ 

 اوووةئ ىٍلووو  ةل وووذسٌا ًةليٍلووو  ةل  ةًبووو  ً وووزل  توووٌ ٍش دة وووذا  ٍةبوووة  لتدوووشة ل ةل ذسٌدٍووو  أ -1

 2 0213/0214ةإلدةسٌٍن  ةلكتٍ  ح ى بيةٌ  ةل ةم 

  ة وو   ًحووذا ةل ووذسٌل  ةلكتٍوو  تقووذم  ووشة ل تذسٌدٍوو  دةلوو  ةلكتٍوو  ًةلجة  وو    وو  ةل ووًةلجيووة   -0

ةل نظووٍ   –ةلووذًسة  ةل قذ وو   وون ةأدعووةم ةل ت ٍوو   – ةال  شةضووًةل   وو   –ةلحةسوودة   ةلكتٍوو  

 2 ةلجة  ً ش ض تطٌٌش ةأدةئ  –إلدةسا  ةلجة    ًة

 خةطدوو  ةأدعووةم ةل ت ٍوو  ل  دلوو  ب ووٌرد سادووة  ةلووذًسة  أ اووةئ ىٍلوو  ةل ووذسٌا ًةليٍلوو   -3

 2ةل  ةًب   ن ةلدشة ل ةل قذ   

 2  خةطد  ةلجيةص ةإلدةسي  ةلكتٍ  ل  ش   ةح ٍةجةتو  ن ةلذًسة  ةل ذسٌدٍ  -4

سٌل  تٍية ً  ش    وذد ًسسو ةئ ةلعوةدا ةل وة تٍن  ةلجيوةص حصش  أس ةئ ةلذًسة  ةل ً ٌ   ةل ذ -5

 ةإلدةسي لك  دًسا.

 ًضع آلٍ  لتدذئ  ى تنفٍز ىزه ةلدشة ل ةل ذسٌدٍ  . -6

 2 ةلنعد  لتطالب ٌ       ةإل الن  ن ةلذًسة  ةل  ةح   ةلكتٍ  ً زل   ةأدعةم ةل ت ٍ   -7

دشٌوووذ ةاللك شًبوووً  ووون لتطوووالب ةلخوووشٌجٍن ٌووو    خوووةطد ي   ووون طشٌوووا سة طووو  ةلخوووشٌجٍن  ةل -8

   2ةلذًسة  ةل  ةح   ةلكتٍ  ً ةأدعةم ةل ت ٍ  

 ةل ذسٌدٍ  طدقة لتخطٌة  ةلعة ق  )  ش ا  ق شح ةلخط  ةل ذسٌدٍ  ( ةلخط ًضع  ق شح  -9
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طخ انزذسٚت نهفئبد انًؼُٛخ ثكهٛخ انُٓذعخخ  

انطالة ٔانخشٚغٌٕ( -اإلداسٍٚٛ   –أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ  –)لٛبداد أكبدًٚٛخ   

 

 انفئخ انًغزٓذفخ و
انغٓخ انًغئٕنخ ػٍ انجشايظ 

 انزذسٚجٛخ
 يئششاد انُغبػ

1 

 انمٛبداد األكبدًٚٛخ

سئٛظ  –ٔكٛم  –)ػًٛذ 

 لغى(
  انغبيؼٙيشكض رطٕٚش األداء 

 ؽضٕس انغبدح )ػًٛذ انكهٛخ-

سإعبء  –ٔكالء انكهٛخ 

 األلغبو(

 ٍٚانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انًغزفٛذ 

2 
ْٛئددددخ انزددددذسٚظ أػضددددبء 

 ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ

  انغبيؼٙيشكض رطٕٚش األداء 

 ٗانًؼًم اإلفزشاض 

  رذسٚت ػذد كجٛش يٍ انغبدح

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ

 ٍٚانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انًغزفٛذ 

 اإلداسٍٚٛ 3

  يكزت ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ

 انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 ٗانًؼًم االفزشاض 

 ثبنكهٛخ ٔؽذح انزذسٚت 

 

  ٍٛرذسٚت ػذد كجٛش يٍ انًٕظف

 ٔاإلداسٍٚٛ ثبنكهٛخ

 ٍٚانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انًغزفٛذ 

 اإلداسٚخ نذٖ دصٚبدح انًٓبسا 

 اإلداسٍٚٛ

 انطالة ٔانخشٚغٌٕ 4

 ٗانًؼًم اإلفزشاض 

 يؼبيم انؾبعجبد ثبنكهٛخ 

  ٔؽدددذح انزدددذسٚت انزبثؼدددخ نًشكدددض

 انخذيبد انفُٛخ ٔانًؼًهٛخ

  ؽضٕس ػذد كجٛش يٍ انطالة

 نذٔسادأخشٚغٕ انكهٛخ نٓزِ 

 ٍٚانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انًغزفٛذ 
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انًمذيخ  أٔ سئٛظ لغى( –ٔكٛم  –انجشايظ انزذسٚجٛخ انخب خ ثبنمٛبداد األكبدًٚٛخ )ػًٛذ كهٛخ 2-1

ٔانزغغٛم ع ٔانزٗ ًٚكٍ اإلطالٔيب ٚغزغذ يٍ ثشايظ  يشكض رطٕٚش األداء انغبيؼٗ ثبنغبيؼخيٍ 

 http://udc.mans.edu.eg -ػهٛٓب يٍ خالل انًٕلغ:

 

 انمٛبدح ٔاإلداسح 
 

Management and 

Leadership 

 اإلستراتيجيالتخطيط  -1
Strategic Planning 

 اإلدارة الجامعية -2
University Administration 

األعمال  فيقانونية الجوانب المالية وال -3
 الجامعية

Legal and Financial Aspects in 
University  Environment 

  واالجتماعاتإدارة الوقت  -4
Managing Time and Meeting 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انخب خ ثؤػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ  انزذسٚجٛخانجشايظ  2 -2

  ًٍٚكٍ  ٔانزٙٔيب ٚغزغذ يٍ ثشايظ ثبنغبيؼخ  انغبيؼٙ ءاألدايشكض رطٕٚش انجشايظ انًمذيخ ي

 ػهٛٓب ٔانزغغٛم يٍ خالل انًٕلغ: االطالع

http://udc.mans.edu.eg 
 

 التدريبيموضوعات المجال  التدريبية الدورات م

 التعميم والتدريس 1
Education And Teaching 

 فى التدريس استخدام التكنولوجيا
Use Of Technology in Teaching 

http://udc.mans.edu.eg/
http://udc.mans.edu.eg/
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 نظام الساعات المعتمدة -2
The  Credit Hour System 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب -3
Exams And Student Evaluation Systems  

 معايير الجودة في العممية التعميمية -4
Quality Standards In The Education Process 

بحث العمميال 2  
Scientific Research 

 النشر الدولي لمبحوث العممية -1
International Publishing Of Scientific 

Research 
 إدارة الفريق البحثي  -2

Managing Research Funds 

 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث -3
Competing For Research Funds 

 أخالقيات البحث العممي -4
Research Ethics 

 

3 
 االتصال والسموك والتعامل مع المجموعات

Group Communication And 

Interaction 

 مهارات االتصال فى أنماط التعميم المختمفة -1
Communication Skills  

 العرض الفعال -2
Effective Presentation 

 تنظيم المؤتمرات العممية -3
Conference Organization 

 المهنة تسموكيا -4
University Code Of Ethics 

 بالكمية: لمجهاز اإلداريلبرامج التدريبية اثالًث :

زؾغٍٛ نانفؼهٛخ يٍ انذٔساد انزذسٚجٛخ  ىثبنكهٛخ نزؾذٚذ اؽزٛبعبرٓ اإلداس٘زى يخبطجخ انغبدح اإلداسٍٚٛ ثبنغٓبص عٛ

ثبنخطخ انزذسٚجٛخ نهغٓبص  رفصٛهٙش  ػ ٚهٙٔعشػخ األداء ٔفًٛب  ٔاإلرمبٌأدائٓى يٍ ؽٛش انذلخ  يغزٕٖٔرطٕٚش

-: اٌ شبء هللا 2113/2114انزٗ عٕ  ٚزى رُفٛزْب خالل انؼبو انذساعٗ  اإلداس٘ ثبنكهٛخ  

 

نهغٓبص اإلداس٘ انًمزشؽخ انزذسٚجٛخَٕػٛخ ثبنذٔساد اؽصبئٛخ   
انفزشح  انفزشح  و اعى انذٔسح  و اعى انذٔسح
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 انضيُٛخ انضيُٛخ

ٕٚو 5 ذ رًُٛخ يٓبساد فٗ انمٛ 

 ٔانؾفع

ٕٚو 2 22  IT 1 

ٕٚو 5 ٕٚو 21 23 يؾبعجخ ؽكٕيٛخ   ICDL 2 

ٕٚو 5 ٕٚو 3 24 انًكبرت انشئٛغٛخ   Power Point 3 

ٕٚو 5 رًُٛخ يٓبساد فٗ يغبل شئٌٕ  

 انطالة
ٕٚو 4 25  WORD 4 

ٕٚو 5 ٕٚو 4 26 انغٕدح   EXCEL 5 

ٕٚو 5 ٕٚو 5 27 انًشزشٚبد   ACCESS 6 

ٕٚو 5 ٕٚو 5 28 انؼٓذ ٔانًخبصٌ   Photoshop 7 

ٕٚو 5 ٕٚو 5 29 اداسح انًؼبيم   AUTOCAD  8 

ٕٚو 5 ٕٚو 5 31 اداسح انٕلذ   PC 

MAINTENANCE  

9 

ٕٚو 5 رًُٛخ يٓبساد ٔاػذاد  

 انمبدح

ٕٚو 3 31  WINDOWS 11 

ٕٚو 5 ٕٚو 3 32 رؾغٍٛ األداء انٕظٛفٙ   INTERNET 11 

ٕٚو 5 رًُٛخ يٓبساد فٗ يغبل  

 انذساعبد انؼهٛب

ٕٚو 4 33  12 رصًٛى يٕالغ 

ٕٚو 5 دٔسح نغخ فٗ يصطهؾبد  

 انذساعبد انؼهٛب

دٔساد يزمذيخ فٗ انؾبعت   34

 اٜنٗ

13 

ٕٚو 5 ٕٚو 5 35 اعزؾمبلبد  ادخبل انجٛبَبد ػهٗ َظبو انفبسٔق  

 )انًغبنظ انًزخصصخ (
14 

ٕٚو 5 ٕٚو 5 36 شئٌٕ اداسٚخ   15 نغخ اَغهٛضٚخ 

ٕٚو 5 ٕوٚ 5 37 أعبنٛت كزبثخ رمبسٚش   16 رًُٛخ ثششٚخ 

ٕٚو 5 دٔساد فٗ انًؾبعجخ  

 ٔانًشاعؼخ

ٕٚو 5 38  17 عكشربسٚخ 

ٕٚو 5 دٔساد اششافٛخ فٗ يغبل  

 انزؼهٛى ٔانطالة

ٕٚو 5 39  18 عاليخ ٔ ؾخ 

ٕٚو 5 ٕٚو 5 41 دٔساد خب خ ثبنخضُٚخ   19 رًُٛخ شئٌٕ اداسٚخ 

ٕٚو 5 رًُٛخ يٓبساد فٗ يغبل  

 شئٌٕ انؼبيهٍٛ

ٕٚو 5 41 اششافٛخاداسح    21 

ٕٚو 5    رًُٛخ يٓبساد فٗ يغبل  

 سػبٚخ انطالة

21 

 

 :من خالل وحدة التدريب بالكمية نلمطالب والخريجي التى ستقدمالبرامج التدريبية رابعا: 
 نىعٍح الذورج اسن الذورج عذد الساعاخ المسئول عن التنفيذ

غ
ل

ـــ
ـــ
ـــ
ـ

ى 

ع
ُذ
ْ

ـــ
خ 

عج
ؾب
ان

ـــ
ــ

ب

د 

ظ
نُ
ٔا

ـــ
ـــ
ـــ
ـ ـــ
ــ

ىـ
 

 ط 31
PLC Level 1 

(PLC – Simatic S300) 
 دوراخ
 التحكن

 
ٌتن التذرٌة العولً 

علً هعاهل شركح 

 ط 31
PLC Level 2 

(HMI) 
 PLC Level 3 ط 31
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(SCADA System) سٍونز 

 

 ط 31
PLC Level 4 
(AC Drives) 

 Microcontroller ط 31

 ط 121

CCNA 
According to Cisco 

academy curriculum  
ٌتن التذرٌة العولً على هعاهل 

شركح سٍسكى وعول حساب 
 على هىقع الشركح

 اخ الشثكاخردو
 

 قىاعذ الثٍاناخ Oracle Developer ط 121

 Java(SE) ط 61
 لغاخ ترهجح

 MATLAB ط 24

 Android ط 51
 

 نظن تشغٍل
 

 لغى األشغبل انؼبيخ

 AutoCAD 2D ط 21

 
 
 
 
 
 
 

دوراخ الهنذسح 
 الوذنٍح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوراخ الهنذسح 
 الوذنٍح

 AutoCAD 3D ط 24
 SAP 2000 ط 22
 SAP Design ط 24
 SAFE+ETAB+CSI-col ط  28
 PRIMAVIRA+project ط 34

 ط 14
Total station 

 ٌتن التذرٌة العولً على أجهزج 

Sokiaa, Nikon and Geomax 

 ط 18
GPS 

علىٌتن التذرٌة العولً   

Nexteq 

 د.يصجؼ ساشذ
 

 ط 15

 
GIS principles 

 

 ط 15

 
GIS advanced 

 

 

 

 

 د.يصجؼ ساشذ

 

 ط 15

 
هعالجح وتحلٍل هقذهح فى 

الصىر الرقوٍح فى 
 اإلستشعار عن تعذ

Working with ERDAS 

تحلٍل وهعالجح الصىر  ط 15
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عن  االستشعارالرقوٍح فى 
 تعذ )هتقذهح(

Modelling in ERDAS 

 ط 18
 الرفع والتىقٍع الوساحً

 

 لغى انؼًبسح

 ط 6
 االظهار الوعواري

 )الفرقح االولى والثانٍح(
 دوراخ الهنذسح

 الوعوارٌح
 ط 6

هوارسح الوهنح وسىق 
 العول 

 )للفرقح الراتعح و الخرٌجٍن(

 د. يؾشو فئاد

 ط 12
التحلٍل الهٍذرولٍكً 

 لشثكاخ الصرف الصحً
دوراخ هٍاه 

ف ب والصرالشر
 الصحى

 ط 12
التصوٍن الهٍذرولٍكً 

 للخطىط والوحطاخ

 ط 12
الوخطط العام لوشروعاخ 

 الصرف الصحً

 

 

 

 ،،،ٔرفضهٕا عٛبدركى ثمجٕل فبئك االؽزشاو ٔانزمذٚش

 

 ٔكٛم انكهٛخ                                                                                      

 نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ                                                                      

 

 أ.د/ يغذٖ  الػ انؼضة  ٕاٌ                                                                       

 

 

 


