


 نظام الذراساث العليا في

 الوعيذ العالي للبحٌث ًالذراساث السلساليت  

 األًلالفصل 

 الذرجاث العلويت

 

اامننجاس تننعسحامممننياسلم ونن اسل ننعل الملزننيثايسل عسعننعتاسلالاسلاننشا نن امعم ننشا منننًاسلنن عمعتا-(1المااة ة   تمنن جامعم ننشا منننًاع ننعقت
اسل مماشاسآلتاشا:

 في االختصةصةت اآلتية: Professional Master (P.M) رجة مةجستير التأهيل والتخصص  -1
 (P.M.E.E عمشامعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصصا  اسلو  عشاسلالاسلاشا)- 1

Professional Master in Earthquake Engineering -      ا
 (P.M.S.S.T عمشامعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصصا  اامماسلاالالاياسلتكتي اكاسلالاسل اااا)-2ااااا

- Professional Master in Seismology and Seismic Tectonicا
ا(P.M.D.R.M عمشامعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصصااميماإ سعةامخعطعاسلكيسعثاا)-3ااااا
- Professional Master in Disaster Risk Management Sciences 

ا( في اح  االختصةصةت التةلية:Master of Science  M.S  ا رجة المةجستير- أ(-2
 (M.S.E.S.E عمشاسلمعمعتيعا  اسلو  عشاسإل نعئاشاسلالاسلاشا)-1اااااااا

- Master of Science r in Earthquake Structural Engineering))ا
 (M.S.E.G.E  عمشاسلمعمعتيعا  اسلو  عشاسلمييتك اكاشاسلالاسلاشا)-2اااااااا

- Master of Science r in Earthquake Geotechnical Engineering))ا
 (M.S.S عمشاسلمعمعتيعا  اامماسلاالالا)-3اااااااا

- Master of Science in Seismology))ا
 (M.S.S.T.S  عمشاسلمعمعتيعا  اامماسلتكتي اكاسلالاسل ا)-4

- Master of Science in Seismic Tectonic Science)) 

  PhD degree   :  رجة ال كتوراه  – ب( -
  : سلو  عشاسإل نعئاشاسلالاسلاش. عمشاسل كتيعسها  اا-1اااااااا

  PhD degree in Earthquake Structural Engineering                  
  عمشاسل كتيعسها  اسلو  عشاسلمييتك اكاشاسلالاسلاش.-2اااااااا

    PhD degree in Earthquake Geotechnical Engineering                  

  اامماسلاالال. عمشاسل كتيعسها -3اااااااا

  PhD degree   in Seismology                  
  عمشاسل كتيعسها  اسلتكتي اكاسلالاسل .-4اااااااا

  PhD degree in Seismic Tectonic Science                  ا
 

 

ا
ا
ا



 الفصل الثاني

 هاجستير التأىيل ًالتخصص                                     

Professional Master (P.M)      

 

 
ا( : يشترط لقي  الطةلب في  رجة مةجستير التأهيل والتخصص اآلتي:2المة ة  

أيامعاا ع لوعامناكماشاأياا عمشاسإلمعاةل عباشاسلعيعيشاامجاأنااكينازعصالتامناإز ىاسلمعم عتاسلزكيماشا  اسلممويعيشاس-1
اسالختصعصعتاسآلتاشا:اإز ىم و ااعلام تعفاعومعامنامممياسلمعم شاي ًاسلقيسا اسلت ااض وعامممياسلت ماماسل عل ا  ا

اا

ا
يتماسلقعيلاي ًامفعضمشاعيناسلطالباامجاأععيام  لاسلتخعجا  ا عمشاسإلمعاةايلمممياسلمعم شاأنااضيفام عييعاأخعىا-2
امتفعضلايلمعااضمنامع أاتكع ؤاسلفعص.ل
اانننتعفا نن اسلمتقنن ميناأنايمتننعايساسالختلننععاسلم اننععيالم ننشاسإل كميايننشاسلم تمنن امننناياسعةاسلت منناماسل ننعل ايسلخننعصالعل عسعننعتاسل ماننعاا–3

المعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصصا  ااميماإ سعةامخعطعاسلكيسعثا قط.
يعاسلتأهيلايسلتخصصاع تعنا عسعيتعناييخضعاألزكعماسل ظعماسلفصم اييمعياتز ي ا(:ام ةاسل عسعشال يلا عمشامعمعت3سلمع ةا)

اميا اع قاسل عسعشايس توعئوعاي قعتالتقياماسلمعم  اسلم تم .
اسآلت :ا(:ااانتعفالمزصيلاامجا عمشامعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصص4سلمع ةا)

 سل عسعشاياي مجا  امماعاسلمقععستاي ًاسآلت ا:اسلطعلباأنايتعلعا -

ا
 

 اإلجازة الوطلٌبت للتسجيل فيو اسن الواجستير

ا: عمشامعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصصا  
ا(P.M.E.E)اسلو  عشاسلالاسلاش"ا"

Professional Master in Earthquake Engineeringا

ا  اسلو  عشاسلم  اشاسختصعصااعماسإلمعاةا
ااسإل نعئاشسإلمعاةا  اسلو  عشاا
 سإلمعاةا  اسلو  عشاسلمييتك اكاشا

ا عمشامعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصصا  
ا(P.M.S.S.T)"اامماسلاالالايسلتكتي اكاسلالاسل "ا

Professional Master in Seismology and Seismic 

Tectonic 

اعاقاشاسإلمعاةا  اسلمييليماعاسلتط
  يايعقاسلتطعاقاشااسإلمعاةا  اسلميي

ا عمشامعمعتيعاسلتأهيلايسلتخصصا  ا
ا(P.M.D.R.M)"ااميماإ سعةامخعطعاسلكيسعث"

Professional Master in Disaster Risk Management 

Sciences 

سإلمعاةاسلمعم انشا ن اأزن اسالختصعصنعتاسآلتانش:ا)سلو  عنشاسلم  انشا
ه  عنننشاا-سلو  عنننشاسلكاماعئانننش–الكوعبعئانننشيسسلو  عنننشاسلماكع اكانننشاا–

سلو  عنننشاا-سلو  عننشاسلم مععيننشا–ه  عننشاسلعتنننعيلاا-سلننعيايسلصننعف
ا–سلم عس اننننعاا––شاسلاعساننننا–تقع ننننعتاسلو  عننننشاسلعيئاننننشا-سلم ميمعتاننننش
 سعةاإ-سلو  عننشاسللزعيننش-سل مننيماسلمييليماننشااا-سلزقنني ا–سال تصننع ا

ا(ليماعتاعتاسلتمععةاياسل قلاسل يل 

http://syria.aast.edu/ar-syria-site/contenttemp.php?page_id=4900009&unit_id=49
http://syria.aast.edu/ar-syria-site/contenttemp.php?unit_id=153&page_id=15300007
http://syria.aast.edu/ar-syria-site/contenttemp.php?unit_id=153&page_id=15300007


 (P.M.E.E رجة مةجستير التأهيل والتخصص في الهن سة الزلزالية -1

Professional Master in Earthquake Engineering 
 

 الفصل األول –السنة األولى                                 
 اسم المقرر

 
 المجموع  ع   السةعةت األسبوعية

 العممي النظري  

 4 2اprincipals of Structural Dynamics 2املع ئا ي عماكاسلم نآت-1

اااأعععاعتاامماسلاالالاسلو  ع -2
Principles of Earthquake Engineeringا

2 2 4 

اسلو  عشاسلمييتك اكاشاسلالاسلاش-3
Geotechnical Earthquake Engineeringا

2 2 4 

 12 6 6اسلممميعا

 الفصل الثةني –السنة األولى 
 المجموع ةعةت األسبوعيةع   الس اسم المقرر

 العممي النظري 

 4 2 2اSoil Dynamic ا ي عماكاسلتعبش-1

 Earthquake Engineering 2 2 4  ااسلو  عشاسلالاسلاش-2

 Seismic Engineering   2 2 4 سلعياماشاسلمييه  عاش-3

 12 6 6 سلممميعا

 الفصل األول –السنة الثةنية 

 الفصل الثةني –السنة الثةنية 
 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر

 العممي النظري 

 graduation project - 8 8اامنعيعاسلتخعج-1

 8 8 -ا سلممميعا

ااااا

 المجموع بوعيةع   السةعةت األس اسم المقرر
 العممي النظري 

اتصماماسلم نآتاسلعيتي اشايسلزمعيشالمقعيمشاسلاالال-1
design of Concrete and stone structures for earthquakes resistanceا

2 2 4 

اتصماماسلم نآتاسلتعسعاشايسالعت ع اشالمقعيمشاسلاالال-2
Design of soil and retaining structures to resist earthquakes 

2 2 4 

اتصماماسلم نآتاسلفيالذاشالمقعيمشاسلاالالاا-3
design of Steel structures for earthquakes resistance 

2 2 4 

 12 6 6 سلممميعا



ا(P.M.S.S.T) رجة مةجستير التأهيل والتخصص في عمم الزالزل والتكتونيك الزلزالي-2اااااااا
Professional Master in Seismology and Seismic Tectonicا

                          
 

 الفصل األول –السنة األولى                                    
 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر

 العممي النظري 

ا4 2 2اSeismologyاامماسلاالال-1
 Strong Ground Motion 2 2 4اسلزعكعتاسألعضاشاسلقياش-2

 أمواةاينلكعتاسلعص اسلالاسل -3

Networks And Instrumentations For Earthquakes Observation 

2 2 4 

 12 6 6 مميعاسلم

 
 الفصل الثةني –السنة األولى 

 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر
 العممي النظري 

 Tectonic Plates 2 2 4ااتكتي اكاسلصفعئج-1

 Seismic data processing 2 2 4م علمشاسلم طاعتاسلالاسلاشا-2

 4 2 2ا  Engineering Seismicسلعياماشاسلمييه  عاش-3

 12 6 6 ممميعاسل

 
 الفصل األول –السنة الثةنية 

 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر
 العممي النظري 

ا4 2 2اSeism tectonicsاسلتكتي اكاسلالاسل -1
 4 2 2اstructuralism data analysisاتزميلاسلم طاعتاسلعيتي اش-2

 active tectonic 2 2 4اسلتكتي اكاسل نط-3

 12 6 6 عاسلممميا

                                    
 الفصل الثةني –السنة الثةنية 

 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر
 العممي النظري 

 graduation project - 8 8منعيعاسلتخعجاا-1

 8 8 -  سلممميعا

 



  رجة مةجستير التأهيل والتخصص في عموم إ ارة مخةطر الكوارث-3
Professional Master in Disaster Risk Management Sciences 

 الفصل األول –السنة األولى 
 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر

 العممي النظري 

 أسس إكاهح ٔرمٛٛى انقطو-1

Fundamentals of management and risk assessmentا
2 1 3 

 فطوْب ٔرمٛٛى ديقبطو انفٛضبَب-2

Flood Hazards and Risk Assessmentا
2 1 3 

 ٔاألىيبد انكٕاهس إكاهح فٙ انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب-3

Information Technology in Crisis and Disasters Managementا
2 1 3 

 Natural Disaster 2 1 3 انطجٛؼٛخ انكٕاهس-4

 Earthquake Hazards 2 1 3  انيالىل أفطبه-5

 Crisis Disaster Management 2 1 3  اهسإكاهح األىيبد ٔانكٕ-6

ا18ا6ا12اسلممميع
 

 سلفصلاسلثع  ا–سلع شاسأليلجاااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اسلعع عمجا/ا -اأ /امقععستا24تعتمعا عسعشاسلمعمعتيعام ةااعميناأكع امييناكعممينامنا صمينا عسعيينالكلااعما.اييتضمناهذس
 لكيسعثالنكلااعما،ايتمات عيعوعا  اسلع شاسأليلجا./امقععستا  اممعلاإ سعةاس12يمناهذهاسلمقععستا/

اي  اسلع شاسلثع اشاي قعماسلعع عمجاإلجاسختصعصين:ا
امقععستاا ط اتخصصاإ سعةاامماعتاسإلغعثشا12 -
 مقععستاا ط اتخصصاسلتخفيفامناسلكيسعثايه  عشاإاع ةاسإلامععا12 -

اعتالآلت :اقعلاسلطالبامنازممشاسإلمعاستاسلمعم اشا  اسالختصعصيناي قا–با
امنازممشاسإلمعاةا  اسلو  عشاسلم  اش،ا%ا  اسختصعص)سلتخفيفامناسلكيسعثايه  عشاإاع ةاسإلامعع(55ا-ااا
ا%ا  اسختصعص)إ سعةاامماعتاسإلغعثش(منازممشاسإلمعاةا  ا:55ا-اااا

 الوجوٌع األسبٌعيت عذد الساعاث اسن الوقرر

 العممي النظري 

 انًُبفٛخ ٔانزغٛٛواد انغفبف يقبطو إكاهح -1

Drought and Climate Change Hazards management 

ا3 1 2

 انطٕاهئإكاهح  فٙ انطجٛخ ٔانمضبٚب انظؾخ-2

Health and Medical Issues In Emergency Managementا
2 1 3 

 االسزؼلاك نهكٕاهس ٔانزقطٛظ نؾبالد انطٕاهئ-3

Disaster Preparedness and Emergency Planning 

2 1 3 

 (GIS,RS,GP) رطجٛمبد انُظى انغٕٛيؼهٕيبرٛخ فٙ إكاهح انكٕاهس -4

Applications of Geo-information in disaster management(GIS,RS,GPS)ا
2 1 3 

 انكٕاهس إكاهحانؼبيهخ فٙ  ٔاإللهًٛٛخثوايظ انًُظًبد انلٔنٛخ -5
Programs of international &regional organizations active in disaster management 

2 1 3 

 انؼًم اإلَسبَٙ ٔأفاللٛبدٕاٍَٛ ٔيجبكئ ل-6

laws and principles, and ethics of humanitarian action 

2 1 3 

 18 6 12 سلممميع



عيل،يسلو  عننننشاسلم مععيننننشا،ا)اسلو  عننننشاسلماكع اكاننننشايسلكوعبعئاننننش،اايسلو  عننننشاسلكاماعئاننننش،ايه  عننننشاسلننننعيايسلصننننعف،ايه  عننننشاسلعت
سلو  عننننشا،ايسل مننننيماسلمييليماننننش،ايسلم عس اننننع،ايسال تصننننع ،يسلزقي ،اياسلاعساننننشيسلو  عننننشاسلم ميمعتاننننش،ايتقع ننننعتاسلو  عننننشاسلعيئاننننش،ا

ا(ليماعتاعتاسلتمععةاياسل قلاسل يل اا سعةس ا،اياسللزعيش
المممياسلم و ايزعباأا س اسلمتق مينا تجاأياإغال اأز اسالختصعصينالمعاازقًاسلمصمزشاسل عمشا.ا–اج

                                                       
االسنة الثةنية

 اختصةص: التخفيف من الكوارث وهن سة إعة ة اإلعمةر                     
Disasters Mitigation and Reconstruction Engineering 

                              
 الفصل األول –السنة الثةنية                                

 المجموع سةعةت األسبوعيةع   ال اسم المقرر
 العممي النظري 

 انجٛئٙ فٙ انكٕاهس األصو رمٛٛى-1

Environmental Impact Assessment in disaster management 

2 1 3 

 نهكٕاهس فٙ سٕهٚب )انفٛضبَبد، ؽوائك انغبثبد، انيالىل( انًزكبيهخ اإلكاهح-2

Integrated disasters  Management in Syria(earthquake, flood, fire forest) 

2 1 3 

 انزقفٛف يٍ انكٕاهس ٔانزًُٛخ انًسزلايخ-3

Disaster Mitigation and sustainable Development Assistance 

2 1 3 

 Seismic response of Buildings 2 1 3   نألثُٛخ انينيانٛخ االسزغبثخ-4

 اإلَشبءنضؼٛفخ انزقفٛف يٍ انقسبئو انينيانٛخ ٔرلػٛى انًجبَٙ ا-5

Seismic  losses  mitigation &strengthening of buildings weak construction  

2 1 3 

 نًُشبد انجُٗ انزؾزٛخ ٔانغسٕه انينيانٛخ االسزغبثخ-6

Seismic Response of infrastructures and  Bridges 

2 1 3 

ا18ا6ا12 سلممميع

 السنة الثةنية

 المجموع ت األسبوعيةع   السةعة اسم المقرر
 العممي النظري 

 انوكبو ٔانًقهفبد انُبرغخ ػٍ انكٕاهس ٔإكاهحرلٔٚو  إػبكح-1

Recycling and  debris management of residues and resulting from disasters 

2 1 3 

 Cultural heritage and risk management  2 1 3  انقطو ٔإكاهحاالهس انضمبفٙ -2

 نجويغٛبد انًزمليخ فٙ رؾهٛم ٔرمٛٛى انقسبئو انًؾزًهخ انُبعًخ ػٍ انكٕاهسا -3

Advanced programs for analysis and assessment potential losses from disaster 

2 1 3 

 انسٕائم ٔانسلٔك رقيٍٚ ألؽٕاع انينيانٛخ االسزغبثخ-4

Seismic response of Liquid Storage Tanks &dams 

2 1 3 

 Project Risk Assessment 2 1 3  رمٛٛى يقبطو انًشبهٚغ-5

 Rehabilitation and Reconstruction after Disaster 2 1 3  ثؼل انكٕاهس ٔانزؤْٛماالػًبه  إػبكح-6

ا4ا4ا- يشؤع انزقوط

ا22ا15ا12 سلممميع
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 اختصةص: اإلغةثة وا  ارة عمميةت اإلغةثة                             
Relief operations management 

 الفصل األول                          -السنة الثةنية                                    
 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر

 العممي النظري 

 انًجكو اإلَناه ٔأَظًخنًُبؿ ثبانزُجؤ -1

Climate forecasting and early warning system 

2 1 3 

 انًزكبيهخ نهكٕاهس فٙ سٕهٚب )انفٛضبَبد، ؽوائك انغبثبد، انيالىل( اإلكاهح-2

Integrated disasters  Management in Syria(earthquake, flood, fire forest) 

2 1 3 

 اإلغبصخانكبهصخ فٙ يوؽهخ  ٔإكاهحفطظ االسزغبثخ  -3

Response plans and disaster management in relief phase 

2 1 3 

 Small –scale project management   2 1 3 اإلغبصخانًشؤػبد انظغٛوح فٙ يوؽهخ  إكاهح-4

 رطٕٚو فطظ انساليخ فٙ انًُشآد انظُبػٛخ -5 

Development of Safety Plans in Industrial Installation 

2 1 3 

 كٕاهسان إكاهحٔرقطٛظ انًٕاهك انجشوٚخ فٙ يغبل  إكاهح-6

Planning and management of human resources in disaster management  
2 1 3 

 18 6 12 انًغًٕع

 الفصل الثةني-السنة الثةنية 
 المجموع ع   السةعةت األسبوعية اسم المقرر

 العممي النظري 

 Psychological support in disasters  2 1 3 انلػى انُفسٙ ٔاالعزًبػٙ فٙ انكٕاهس-1

 إكاهح اإلػالو ٔانؼًم اإلَسبَٙ-2

management of Media and humanitarian action 

 3 1ا2

 اإلَسبَٛخٔ انًؼبٚٛو انلَٛب نالسزغبثخ  اإلَسبَٙانًٛضبق -3

Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 

2 1 3 

 انكٕهاس ٔ داألىيبؽبالد كهاسٛخ نهزؼبيم يغ  -4

Studies Cases dealing with crises and disasters  

2 1 3 

 Logistical work for humanitarian relief  2 1 3  اإلَسبَٛخ نإلغبصخانؼًم انهٕعسزٙ - 5

 انغٕاَت االلزظبكٚخ ٔانًبنٛخ نهزؼبفٙ يٍ انكٕاهس -6

Economic and financial aspects of disaster recovery 

2 1 3 

ا4ا4ا- يشؤع انزقوط-7
 18 6 12 انًغًٕع

ا
ا) القعسعامناممميا5سلمع ة ا اأااله اسلمقععستاسلمذكيعة اميضياعتاكلامقععامن اتز   اامجاس تعسحامممياسلقعمااسلم و (: ع عق

 سلمختصا  امطمعاكلااعما عسع ا.

ا) األامعل6سلمع ة اأز همع اسث ين، اماأين امن الممقعع اسل وعئاش اتتألفاسل المش ا)ا(: اييخصصاله اسلمقععا45سلع ش ااالمش امن )%
ا%(امناسل المش.65يسآلخعالالمتزعناسل وعئ اييخصصالها)

%امناسل المشاسل وعئاشايالاا  ا عمزعتا  اسلمقععاسلذيا65(:اا  اسلطعلبا عمزعتا  اسلمقععاإذسازصلاامجااالمشا  عهعا7سلمع ةا)
ا لامنااالمشاكلاماقامناماأياسلمقععا.%اامجاسأل45تتألفااالمتهامناماأيناإالاإذسازصلاامجا



ا) ا8سلمع ة ا(: امعتي اع ااكين اأن اسلمقعع اسمتزعن اسلطعلب ال خيل اانتعف اسلمطميلش اسل يسم اسل ظعيشا85 علش اسلععاعت اا   %امن
الاياالممقععيسل مماشا زعناييمياالمممياسلقعما  ازعالتاسلضعيعةا عيلا خيلاسلطعلباإلجاسالمتا،سالمتزعنا خيلزعماسلطعلبامناس 

ا%ايذلكاي ًاسلقيسا اسلت ااض وعامممياسلكماش.75إذساكعنازعصالاامجا علشا يسماالاتقلاانا
(:اي قلاسلطعلباإلجاسلع شاسلثع اشاإذسا مجا  امماعاسلمقععستاسلع شاسأليلجاي ًاسلخطشاسل عسعاش،اأياإذساععبالمقععينا9سلمع ةا)

زتفعظاع عمعتاسألامعلاا  اسلمقععستاسلت اععبا يوعايا فجا  اهذهايازًالمطعلباسالا،امجاسألكثعامنامقععستاسلع شاسأليلج
سلزعلشامناسل يسماسلمت مًاعوذهاسلمقععستا،اكمعالهاأناا ي اأامعلاسلع شالوذهاسلمقععستاع عقاامجاطمباخط ااق مهالم مع ةاخاللا

شاسلععلقشا،ايازًالمطعلباسلذياازملا  اسلنوعاسأليلامناسلفصلاسل عسع اي  اهذهاسلزعلشااطعلبالعل يسماياعقطازقها  اسل الم
  وعاشاسلع شاسلثع اشامقععيناامجاسألكثعاسل خيلاإلجاسمتزعناتكميم ااز  اميا هامممياسلكماشا.

ذسالماي مجاا:(15سلمع ةا) تز  ام ةاسلتعميلاكز اأ صجا  اسلع شاسأليلجاع تعناي  اسلع تيناسأليلجايسلثع اشاعثالثاع يستا،ايس 
ا امماعاسلمقععستاافصلامنا عمشاسلمعمعتيع.اسلطعلباخاللوعا 

ا  اسلطعلبا  اسلفصلاسلثع  امناسلع شاسلثع اشامنعياعتااقعهامممياسلكماشاع عقاامجاس تعسحامناسألعتعذاسلمنعفاذياا:(11سلمع ةا)
اسلطعلبا  اسلمعمعتيعايتيضعااالمشاسلمنعيعامنا علالم شاسلتزكاماسلت اتنكلال قعسعامنامممياصمشالعلمقععستاسلت ا ععوع

اسلكماشاع عقتاامجاس تعسحامممياسلقعما،ايا عملاسلمنعيعام عممشاسلمقععامنازيثااالمشاسل معح.
ا) اسلتأهيلايسلتخصصايذلكاي ًا12سلمع ة الت عييال ضاسلمقععستا  امعمعتيع اتكميفاسختصعصيينامناذيياسلخععة ايميا :)

 . سلقيس ينايسأل ظمشاسل ع ذة

ا) ات عيياس13سلمع ة ايتم ايي عيامقععاأيامقععيناعم ش(: اسل عباش أعُجٛخ  ٔرؾلك ْنِ انًموهاد ثمواه يٍ يغهس  لمقععستالعلم ش

 فٙ يطهغ كم ػبو كهاسٙ ثُبء ػهٗ الزواػ يغهس انمسى . انًؼٓل

 
 الفصل الثالج

 درجت الواجستير -1

 (M.S) Master of Science 

ات :انتعفالقي اسلطعلبا  ا عمشاسلمعمعتيعاسآلا-(14المة ة  
أنااكينازعصالتامناإز ىاسلمعم عتاسلزكيماشا  اسلممويعيشاسل عباشاسلعيعيشاامجا عمشاسإلمعاةاعتق يعامين اامنجاسأل نلاأيامنعا-1

اإزننن ىا ع لونننعامنننناكمانننشاأيام وننن اانننعلام تنننعفاعومنننعامننننامممنننياسلمعم نننشاي نننًاسلقيساننن اسلتننن ااضننن وعامممنننياسلت مننناماسل نننعل ا ننن ا
اسالختصعصعتاسآلتاشا:

 اإلجازة الوطلٌبت للتسجيل فيو تيراسن الواجس

 (M.S.E.S.E عمشاسلمعمعتيعا  اسلو  عشاسإل نعئاشاسلالاسلاشا)-1

Master of Science r in Earthquake Structural Engineering 

 اإلعبىح فٙ انُٓلسخ انًلَٛخ افزظبص ػبو 

  اإلَشبئٛخاإلعبىح فٙ انُٓلسخ  

 اإلعبىح فٙ انُٓلسخ انغٕٛركُٛكٛخ 

 (M.S.E.G.E  عمشاسلمعمعتيعا  اسلو  عشاسلمييتك اكاشاسلالاسلاشا)-2 

Master of Science r in Earthquake Geotechnical Engineering) 

 (M.S.S عمشاسلمعمعتيعا  اامماسلاالالا)-3

Master of Science in Seismology 
 

 اإلعبىح فٙ انغٕٛنٕعٛب انزطجٛمٛخ  

   انزطجٛمٛخاإلعبىح فٙ انغٕٛفٛيٚبء 

ا(M.S.S.T.S  عمشاسلمعمعتيعا  اامماسلتكتي اكاسلالاسل ا)-4
Master of Science in Seismic Tectonic Science)ا

/امناسلالئزشاسلت فيذاشالقع ينات ظاما142ناسلمع ةا/أنايمتعااع معحاسمتزع عالعلم شاسألم عاشاي ًاأزكعماسلفقعةا/ب/اما–)ب(اا
اسلمعم عت.



اانتعفالمزصيلاامجا عمشاسلمعمعتيعا  اأز اسالختصعصعتاسلمذكيعةاأاالهاسآلت ::: (15المة ة  
 يمع ةايسز ةاسختاععيشاي ًااسآلت ا:ااسإللاسماشأنايتعلعاسلطعلباسل عسعشايي مجا  امماعامقععستاسلع شاسأليلجا-1 - أ

      
 (M.S.E.S.E رجة المةجستير في الهن سة اإلنشةئية الزلزالية  --1

Master of Science r in Earthquake Structural Engineering 
 الوجوٌع عذد الساعاث األسبٌعيت اسن الوقرر

 العولي النظري

 انًؤَخ ٔانهلَٔخ-يمليخ فٙ يٛكبَٛك األٔسبط انًسزًوح انُٓلسٛخ-1
Introduction to Continuum Mechanics for engineering & elasticity and plasticity 

2 2 4 

 هٚبضٛبد يزمليخ ٔ انًُنعخ ٔانزؾهٛم انولًٙ-2
Advanced Math - Modeling and Numerical Analysis    

2 2 4 

 Structural Dynamics  2 2 4 كُٚبيٛك انًُشبد-3
 نًمبٔيخ نهيالىل رظًٛى يُشبد ثٛزَٕٛخ ٔ فٕالمٚخ ٔ ؽغوٚخ-4

design of Concrete, Steel  and stone structures for earthquake resistance    
2 2 4 

 ػهى انيالىل ٔانُٓلسخ انينيانٛخ أسبسٛبد-5
principals of Seismology and Earthquake Engineering 

2 2 4 

 هفغ كفبءح انًُشبد انجٛزَٕٛخ ٔانفٕالمٚخ-6
Seismic Upgrading of Concrete and Steel Structures  

2 2 4 

 Scientific research project 1 1 2  انجؾش انؼهًٙ-7

 4 2 2 هادة اختياريت -8

 35 15 15 انًغًٕع

 االختياريت الوقرراث

 )رًٛغ + سٛييٛخ عُْٕٛلسٛخ( انُٓلسخ انغٕٛركُٛكٛخ انينيانٛخ -
Geotechnical Earthquake Engineering(Liquefaction + Engineering Seismic) 

2 2 4 

 ٔانزوثخانزؤصٛو انًزجبكل ثٍٛ انًُشؤ -
Soil-structure interaction (SSI) 

2 2 4 

 (M.S.E.G.E  رجة المةجستير في الهن سة الجيوتكنيكية الزلزالية   -2

Master of Science r in Earthquake Geotechnical Engineering) 
 الوجوٌع األسبٌعيت عذد الساعاث اسن الوقرر

 العولي النظري

 Soil-structure interaction (SSI) 2 2 4  نًُشؤ ٔانزوثخانزؤصٛو انًزجبكل ثٍٛ ا-1

 )رًٛغ + سٛييٛخ عُْٕٛلسٛخ( انُٓلسخ انغٕٛركُٛكٛخ انينيانٛخ-2
Geotechnical Earthquake Engineering(Liquefaction + Engineering Seismic) 

2 2 4 

 انًؤَخ ٔانهلَٔخ-يمليخ فٙ يٛكبَٛك األٔسبط انًسزًوح انُٓلسٛخ-3
Introduction to Continuum Mechanics for engineering &elasticity and plasticity   

2 2 4 

 رظًٛى انًُشآد انزواثٛخ نًمبٔيخ أؽًبل ىالىل -4
Design of Soil Structures for Earthquake Resistance 

2 2 4 

 Soil Dynamics 2 2 4  كُٚبيٛك انزوثخ-5

 ُٓلسخ انينيانٛخاسبسٛبد ػهى انيالىل ٔان-6
Principals of Seismology and Earthquake Engineering 

2 2 4 

 Scientific research 1 1 2  انجؾش انؼهًٙ-7

 4 2 2 هادة اختياريت  -8

 35 15 15 انًغًٕع

 اختياريت الوقرراث

 Advanced Math - Modeling and هٚبضٛبد يزمليخ ٔ انًُنعخ ٔانزؾهٛم انولًٙ-

Numerical Analysis 
 

2 2 4 

 Structural Dynamics 2 2 4كُٚبيٛك انًُشآد -



 (M.S.S رجة المةجستير في عمم الزالزل   - 3                               

Master of Science in Seismology 
 المجموع األسبٌعيت عذد الساعاث اسم المقرر

 العممي النظري 

 Seismology 2 2 4ػهى انيالىل  -1 

 Strong Ground Motion  2 2 4انؾوكبد االهضٛخ انمٕٚخ-2

 Seismotectonics 2 2 4 انزكزَٕٛك انينيانٙ 3

ا4ا2اSeismic data processing 2 يؼبنغخ انًؼطٛبد انينيانٛخ 4
 Devices and networks of seismicأعٓيح ٔ شجكبد  انوطل انينيانٙ -5

monitoring 

ا4ا2ا2

ا4ا2اtheory of plate tectonics 2كزَٕٛك انظفبئؼ َظوٚخ ر -6
 Scientific research  1 1 2انجؾش انؼهًٙ -7

 4 2 2 هادة اختياريت  -8

 35 15 15 انًغًٕع

ااختياريت الوقرراث
 انولًٙ ٔانزؾهٛم ٔانًُنعخ يزمليخ هٚبضٛبد-

Advanced Math - Modeling and Numerical Analysis 
ا4ا2ا2

 

 )رًٛغ + سٛييٛخ عُْٕٛلسٛخ( سخ انغٕٛركُٛكٛخ انينيانٛخانُٓل2
Geotechnical Earthquake Engineering(Liquefaction + Engineering Seismic) 

ا4ا2ا2

 (M.S.S.T.S  رجة المةجستير في عمم التكتونيك الزلزالي   -4اا              

Master of Science in Seismic Tectonic Science)ا
 المجموع ع   السةعةت األسبوعية لمقرراسم ا

 العممي النظري 

 Seismology 2 2 4ػهى انيالىل   -1

 Geo seismic 2 2 4  عٕٛسٛييٛك-2

 theory of plate tectonics 2 2 4  َظوٚخ ركزَٕٛك انظفبئؼ-3

ا4ا2اactive tectonic 2   انزكزَٕٛك انُشظ-4
ا4ا2اSeism tectonics 2انزكزَٕٛك انينيانٙ  -5
ا4ا2اstructuralism data analysis 2  رؾهٛم انًؼطٛبد انجُٕٛٚخ-6
 Scientific research 1 1 2انجؾش انؼهًٙ -7

 4 2 2 هادة اختياريت  -8

 35 15 15 انًغًٕع

ااختياريت الوقرراث
 انولًٙ ٔانزؾهٛم ٔانًُنعخ يزمليخ هٚبضٛبد  -1

Advanced Math - Modeling and Numerical Analysis 

ا4ا2ا2

 )رًٛغ + سٛييٛخ عُْٕٛلسٛخ( انُٓلسخ انغٕٛركُٛكٛخ انينيانٛخ-2

1) Geotechnical Earthquake Engineering(Liquefaction + Engineering 

Seismic) 

ا4ا2ا2



سى رؾلك يٕضٕػبد كم يموه يٍ انًموهاد  انًنكٕهح أػالِ ثمواه يٍ يغهس انكهٛخ ثُبًء ػهٗ الزواػ يغهس انم  -2

 انًقزض.

% ( يٍ انلهعخ ، 45رزؤنف انؼاليخ انُٓبئٛخ اليزؾبٌ انًموه يٍ عيأٍٚ اصٍُٛ إؽلاًْب ألػًبل انسُخ ٔٚقظض نّ )  - 3

 %( يٍ انلهعخ ناليزؾبٌ انُظو٘ .65ٔٚقظض ) 

ؾب فٙ ايزؾبٌ % يٍ انؼاليخ انُٓبئٛخ ٔال ٚؼل انطبنت َبع65ٚؼل انطبنت َبعؾب فٙ انًموه إما ؽظم ػهٗ ػاليخ للهْب  - 4

 % ػهٗ األلم يٍ كم يٍ عيأ٘ انًموه.45انًموه انن٘ رزؤنف ػاليزّ يٍ عيأٍٚ إال إما ؽظم ػهٗ 

انًقظظخ  % يٍ يغًٕع انسبػبد95أٌ ٚكٌٕ يسزٕفٛب  َسجخ كٔاو ال رمم ػٍ  ٚشزوط نلفٕل انطبنت ايزؾبٌ انًموه-5

سى فٙ ؽبالد انضؤهح لجٕل كفٕل انطبنت إنٗ االيزؾبٌ إما ؽوو انطبنت يٍ كفٕل االيزؾبٌ. ٔٚغٕى نًغهس انم نهًموه ٔإال

 % ٔمنك ٔفك انمٕاػل انزٙ ٚضؼٓب يغهس انكهٛخ 75كبٌ ؽبطال ػهٗ َسجخ كٔاو ال رمم ػٍ 

ٚؾك نهطبنت انواست إػبكح كهاسخ انًموهاد انزٙ هست فٛٓب ٔنًلح ػبو ٔاؽل ٔفٙ ؽبل هسٕثّ ثؤ٘ يموه يٍ انًموهاد -6

 سزٛو.ٚفظم يٍ كهعخ انًبع

أٌ ٚؼل انطبنت ثؾضب  ثؼل َغبؽّ فٙ عًٛغ يموهاد انسُخ األٔنٗ  فٙ يٕضٕع ٚموِ يغهس انغبيؼخ ثُبًء ػهٗ الزواػ  -1-ة 

يغهس انمسى  ٔيٕافمخ يغهس انكهٛخ ػهٗ أال رمم يلح إػلاك انجؾش ػٍ سُخ يٍ ربهٚـ يٕافمخ يغهس انغبيؼخ ػهٗ رسغٛم 

 يٕضٕع انجؾش .

الصخ أشٓو يٍ ربهٚـ َزبئظ ايزؾبَبد انًموهاد كؾل ألظٗ إلرًبو رسغٛم يٕضٕع ثؾضّ ٔٚفوٕع يغهوس ًُٚؼ انطبنت يٓهخ ص -2

انجؾش انؼهًٙ ٔانلهاسبد انؼهٛب ثبنجذ ثننك، ٔفٙ ؽبل ػلو انزسغٛم ٚهغٗ لٛل انطبنت َٓبئٛب،ٔٚغٕى رًلٚل ْنِ انًٓهخ صالصخ أشوٓو 

 نٕىاهح ثُسقخ ػٍ لواهاد انزًلٚل.أفوٖ فٙ انؾبالد انزٙ ٚملهْب يغهس انغبيؼخ ٔيٕافبح ا

ػهٗ انطبنت أٌ ٚؼل سًُٛبه ػٍ رمولٚى ثؾضوّ كوم أهثؼوخ أشوٓو أيوبو نغُوخ يكهفوخ يوٍ يغهوس انمسوى انًقوزض ، ػهوٗ أٌ ٚهغوٗ -3  

 رسغٛهّ يٍ انًبعسزٛو إٌ نى ٚؾمك َزبئظ يوضٛخ فٙ َٓبٚخ األشٓو األهثؼخ األفٛوح.

 خ انؾكى ثؼل يُبلشخ ػهُٛخأٌ ٚملو ثُزبئظ ثؾضّ هسبنخ رمجهٓب نغُ -ج 
يمياات عييامقنععاأيامقنععيناعم نشاأم عانشاينتماتز ين هعالقنعسعامننامممنياسلكمانشاع نعقاامنجاس تنعسحامممنياسلقعنماا–( 16المة ة  

اع ا.راسلمختصا  امطمعاكلااعما 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



  رجة ال كتوراه-2
PhD degree 

 
 ِ اٜرٙ:ٚشزوط نمٛل انطبنت فٙ كهعخ انلكزٕها  :ا(17المة ة  

 أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعخ انًبعسزٛو ثًورجخ عٛل ػهٗ األلم يٍ إؽلٖ انغبيؼبد فٙ انغًٕٓهٚخ  -1

 انؼوثٛخ انسٕهٚخ أٔ يٍ كهٛخ  أٔ يؼٓل ػبل يؼزوف ثًٓب يٍ يغهس انغبيؼخ ٔفك اٜرٙ: 

 

 

( يوٍ انالئؾوخ انزُفٛنٚوخ نموبٌَٕ رُظوٛى انغبيؼوبد 146أٌ ٚغزبى ثُغبػ ايزؾبَبً ثبنهغخ األعُجٛخ ٔفك أؽكوبو انفمووح )ة( يوٍ انًوبكح ) -ة

 .2556( نؼبو 6هلى )

 ٗ كهعخ انلكزٕهاِ اٜرٙ :( : ٚشزوط نؾظٕل انطبنت ػه17انًبكح )

أٌ ٚؼل  ثؾضبً يجزكواً فٙ يٕضٕع ٚموِ يغهس انغبيؼخ ثُبًء ػهٗ الزواػ يغهس انمسى انًقزض ٔيٕافمخ يغهوس انكهٛوخ انًقوزض   - أ

 نًلح سُزٍٛ ػهٗ األلم يٍ ربهٚـ يٕافمخ يغهس انغبيؼخ ػهٗ انمٛل نلهعخ انلكزٕهاِ.

 هخ ثؾضٛخ يزقظظخ أٔ ٚؾظم ػهٗ يٕافمخ انًغهخ ػهٗ َشوًْب.أٌ ُٚشو ثؾضٍٛ ٚزؼهمبٌ ثًٕضٕع كهاسزّ  فٙ يغ - ة

 أٌ ٚملو ثُزبئظ ثؾضّ هسبنخ رمجهٓب نغُخ انؾكى ٔٚؤك٘ فٛٓب يُبلشخ ػهُٛخ. –ط 
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