
جامعة القاهرة–كلية الهـــــندسة 
لأوفهي-تاريخيةمقوماتبعدةالقاهرةجامعة-الهندسةكليةتتحلى

مدرسةإنشاءتمحيثوأفريقيااألوسطالشرقفيهندسيةكلية

نشأتهامنذوارتبطت-1816عامعلىمحمدعهدفيسخانةدالمهن

ذلكفيالمتواجدةوالسويسريةالفرنسيةالهندسيةالمدارسبكبرى

اليةعكفاءةذويبخريجينالمجتمعبتزويدقامتنشأتهاومنذ-الوقت

طويرتفيالفاعلةوالمساهمةالمجتمعمشاكلمنالكثيرحلفيشاركوا

.يةالقومالمشروعاتوخدمةالتحتيةالبنيةوتطويروإنشاءالصناعة

لدوتق-العالميةالبحثيةوالمؤسساتالجامعاتفيخريجوهاوانتشر

يفبلفحسبالهندسيالمجالفيليسعليامناصبالكليةخريجو

.واألعمالاالقتصادورجالالسياسيينومنهم،المجاالتمنالعديد

أكبرمنحلتصبالهندسيللتعليمالعالميالتطورفيهاالتعليمواكبوقد

واكبلتالتخصصاتتعددتحيثالعربيوالوطنأفريقيافيالجامعات

أربعإلىنشأتهاعندوحيدتخصصمن:والعصرالمجتمعمطالب

تعددتثم-الماضيالقرنأوائلفيرئيسيةهندسيةتخصصات

نظام:الحاليينالنظامينفيهندسيةدرجة24لتبلغالتخصصات

وكذلك،ةاألساسيالتخصصيةالهندسةبرامجحيث،الدراسيينالفصلين

.قةالدقيوالتخصصاتالبينيةالبرامجحيث،المعتمدةالساعاتنظام

برنامجا 71َأيضا َوبالكلية-خاصطابعذامتخصصا َمركزا 15َإلىباإلضافةأكاديمياقسما 14َلتشملبالكليةالدراسةومجاالتالتخصصاتوتتنوع

.والبينيةالمهنيةوالماجستيراتوالدبلوماتوالدكتوراهوالماجستيرالدبلومدرجاتتمنحوالبيئيةالهندسيةالتخصصاتمختلففيالعلياللدراسات

ليميا َوإقمحليا َالهندسيالتعليمفيوالريادةالتميز

.محيطةالوالبيئة-والمجتمعاالفرادحياةإلثراءودوليا َ

زمتميمهندسلتخريجراقأكاديميمستوىتحقيق

تمرالمسالتعلمعلىقادر-وأخالقيا َومهنيا َعلميا َ

فيفعالبشكلواإلسهام-العالمىالتطورومواكبة

.مصرفيالمستدامةالتنميةتحقيق

فييةللكلواألساسيةاألولياالستراتيجيةالغايةضوءفي

وفىودوليا َمحليا َالتنافسعلىوقادرمتميزخريجإعداد

يمتصمفانالقياسيةاألكاديميةالقوميةالمعاييرضوء

لديهيكونانوهيللخريجمواصفاتوضعقدالبرامج

:علىالقدرة

موالعلوللرياضياتاألساسيةالمبادئتطبيق▪
للمشاكلحلولإليجادالهندسيةوالمفاهيم
.الهندسية

ةالهندسيللمشاكلحلولوإيجادوتعريفمالحظة▪
والمناسبةالحديثةواألدواتالطرقاستخدام▪

.الهندسةلممارسة
المناسبةوالعملياتوالمكوناتالنظمتصميم▪

.واقعيإطارفيهندسيهدفلتحقيق
علىالهندسيةالتطبيقاتومشاكلتأثيرإدراك▪

.والبيئةالمجتمع
حليلوتالمناسبةالمعمليةالتجاربوتأديةتصميم▪

.بياناتهاوتفسير
.المعاصرةالهندسيةالقضايافهم▪
.التخصصاتمتعددفريقفيبكفاءةالعمل▪
يةاالجتماعوالمسئوليةالمهنةباخالقياتااللتزام▪

.والثقافية
.وخطياشفوياالفعالاالتصال▪
حياتهالمستمرفىالذاتيالتعلمأهميةتقدير▪

.المهنية
ودالقيإطارفيبنجاحالهندسيةالمشروعاتإدارة▪

.المختلفةواالجتماعيةوالبيئيةاالقتصادية
.المحتملينالعملأصحابمتطلباتتحقيق▪

للخريجالعامةالمواصفات

ــــــــةــــــــــالرؤيـــــ

الغايات االستراتيجية

ســـــــــــــــــــــالةالر

.التنافسعلىقادر-متميزخريجإعداد❑
محتسالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئةألعضاءجاذبةعملبيئةتوفير❑

المستمربالتطوير
.للكليةليةالمستقبوالتوجهاتاالستراتيجيةاالحتياجاتلتقييمآليةإنشاء❑
ليميةوالتعالصناعيةوالمؤسساتوالخريجينالكليةبينالعالقةتقوية❑

.والمجتمع
.العلميةواألقسامالكليةبإداراتالعملنظمتطويرمواصلة❑
دراساتوالالعلميالبحثمنظومةلتطويرالمستمرالتحسينوسائلتحقيق❑

.العليا



الهندسىالتعليمجـــــودة
QS"اإلنجليزىللمصنفطبقا

231بترتيبالقاهرةهندسةتصدرت"2018

الى101منالعمارةوتخصصالعالمعلى

،200الى151منالمدنيةوالهندسة،150

والحاسبات،300-251الكيميائيةوالهندسة

والكهربيةاإللكترونياتوهندسة،301-350

والطيرانالميكانيكيةوالهندسة201-250

.250-201منوالتصنيع

جامعة–الهندسةكليةحصلت

المؤسسىاإلعتمادعلىالقاهرة

التعليمجودةلضمانالقوميةالهيئةمن

2016مارسفى(NAQAAE)واإلعتماد

االتصاالتقسمحصلوسنوات،خمسلمدة

لمدة2013مايوبتاريخالقومىاإلعتمادعلى

.2018فىالتجديدوإعادةسنواتخمس

بنظامالعمارةبرنامجحصل

منالدولىاإلعتمادعلىالدراسيينالفصلين

UNESCO-UIA VALIDATION

EDUCATION COMMITTEE

سنوات،خمسلمدة2017أكتوبربتاريخ

المعتمدةالساعاتبرنامجإعتمادوكذلك

والتكنولوجياالعمارةهندسةبرنامج"

AET"نفسقبلمن2016مارسفى

.سنواتثالثلمدةالهيئة

جامعة القاهرة–برامج كلية الهـــــندسة 

البكالوريوسدرجةالقاهرةهندسةتمنحكما

برامجأحدفيالمعتمدةالساعاتبنظام

:تيةاآلالبينيةأوالتخصصيةالبكالوريوس

يةكلفياالقساماقدممنالمعماريةالهندسةقسميعتبر

ويهدف.1932عامالينشأتهتاريخويرجع-الهندسة

.القادرالمبدعوالممارسالمصممالمعماريإعدادإلىالقسم

قساماألللطالبالمدنيةالهندسةبرنامجتدريسفىيشترك

ىالرقسم،اإلنشائيةالهندسةقسم:األتيةالثالثةالعلمية

.العامـةاألشغالقسمو،والهيدروليكا

ذينالالخريجينيؤهلوللطلبةمتميزا َدراسيا َبرنامجا َ

املالنضمعليادراسيةشهاداتعلىالحصولفييرغبون

الشركاتكبرىوكذاالعالممستوىعلىالجامعاتلكبرى

.والعالميةالمحلية

أقرانهمنوينافسوللمعاييرالدوليةوفقا َالقسمخريجىيؤهل

الكهربية،الطاقةمجالفىوالدولىالمحلىالعملسوقفى

فىلهلةالمماثاألقسامبينمتقدما َتصنيفا َالقسمويصنف

.العالميةالجامعات

الصناعيةالعملياتعلىالتعرفإلىطالبهالقسميؤهل

حيثمنمنظوماتهاأداءفىوالتحكمتصميمهاوأسس

.ةالصناعيالمنشأةداخلوالمنتجاتالخامالموادمعالتعامل

1938سنةبدأتوالفضاءالطيرانهندسة

الطيرانوتقنياتالفيزيائيةالقوانينمعتتعاملو

.الجويوالغالفالفضاءىف

فيالتميزىإلالقسميسعى.1976عامالقسمإنشاءتم

لعلمياوالبحثالتعليمصعيدعلىالطبيةالهندسةمجاالت

.المعرفةونقلتخليقخاللمنواالبتكار

الكليةأقسامأحدثمنالحاسباتهندسةقسميعتبر

.وجياالتكنولمجالفى.المجتمعفيفعالةمشاركةويشارك

مدرسةفى1916عامالميكانيكيةالهندسةقسمأنشىء

.لهالكهرباءتخصصأضيف1926عاموفىالمهندسخانة،

الدرجـــــــــــــاتَالعلـــــــــــمية

أحدفيالفصلينبنظامالبكالوريوسدرجةالقاهرةجامعةتمنح

:اآلتيةالتخصصات

الهندسةَالمعمارية. 1

الهندسةَالمدنية. 2

هندسةَالقوىَالميكانيكية. 3

واإلنتاجالميكانيكيوالتصميمهندسة.4

هندسةَاإللكترونياتَواالتصاالتَالكهربية. 5

هندسةَالقوىَالكهربية. 6

الهندسةَالكيميائية. 7

الهندسةَالجيولوجيةَوالتعدين.8

هندسةَالفلزات.10هندسةَالبترول. 9

هندسةَالطيرانَوالفضاء. 11

الهندسةَالحيويةَالطبيةَوالمنظومات. 12

هندسةَالحاسبات. 13

ثالثَلمايتضممنَقسمَهندسةَالمناجمَوالبترولَوالفلزات

.1944وبدأتَالدراسةَبالقسمَعامَتخصصاتَال

AETهندسة وتكنولوجيا العمارة1

CCEهندسة االتصاالت والحاسبات2

EEEهندسة الطاقة الكهربية3

HEMهندسة وإدارة الرعاية الصحية4

CEMهندسة وإدارة التشييد5

STEهندسة اإلنشاءات6

WEEهندسة المياه والبيئة7

CIEالبنية التحتية المدنيةهندسة 8

PPCهندسة البترول والبتروكيماويات9

AEMهندسة وإدارة الطيران10

MDEهندسة التصميم الميكانيكي11

MEEهندسة الميكاترونكس12

IEMالهندسة الصناعية واإلدارة13

MEMهندسة التصنيع والمواد14

SEEهندسة الطاقة المستدامة15
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برامـــــــج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين

جامعة القاهرة–األنشطة الطالبية بكلية الهندسة 

الشبابرعايةإدارة

:يليفيمادورهاويتلخصالشبابلرعايةخاصةإدارةبالكليةتوجد

الطالبيةالرعايـة–أ

:طريقعنوتتم

ودراسيةونفسيةاجتماعيةمشكالتمنالطالبيعترضمادراسة-1

.يواجهونهاالذينالطالبمعلهاالمناسبةالحلولإيجادومحاولة

طريقعناقتصاديةمشكالتمنالطالبيعترضماحلمحاولة-2

بالطالرعايةوصندوق–الكليةلطالباالجتماعيالتكافلصندوق

المرضيةللحاالت)العالجمصروفاتفيالجامعةبدعماالستعانة-3

.(المركزيالتكافلومصاريف-التعويضأجهزةوصرف–(الصعبة

الطالبيةاألنشطة-ب

-:طريقعنوتتم

نيةوفوثقافيةواجتماعيةرياضيةمنالمختلفةلألنشطةخطةوضع-1

.الطالبورغباتميولمعتتناسب

طالباتحادلمجلسالمختلفةاألنشطةمجاالتفيمشروعاتتقديم-2

.الكليةلطالبوخدماتأنشطةمنيقترحهفيمالمساعدتهالكلية

وتذليللكليةاطالباتحاديقرهاالتياألنشطةتنفيذفياإليجابيةالمعاونة-3

.المناسبةبالصورةتخرجحتىمعوقاتمنيعترضهاما

-:اآلتيةاألهدافتتحققالعريضةالخطوطهذهطريقوعن

.لهاالالزمةاإلمكانياتتوفيرطريقعنالطالبهواياتتنمية-أ

بيكسمثمرإنتاجينشاطفيوتنظيمهالطالبفراغوقتاستثمار-ب

.هممجتمعمشكالتتفهميستطيعونقادةمنهموتخلقخبراتالطالب

نعوذلكالطالببينالقياديةالروحوغرسالعامةالخدمةروحتشجيع-جـ

المعسكـرات–الثقافيةالمعسكرات-العامـةالخدمةمعسكرات)طريق

.(الرحالت–الترفيهية

وبينينهمبالصلةوتوثيقالطالببينالجامعيةوالحياةالزمالةروحبث-د

مختلفيفالجامعةمستوىعلىالقمةكلياتمنالكليةوتعتبر.أساتذتهم

.الطالبيةاألنشطة

الطالبتحادإ
عنَطريمقَانتخماب طمالبينَيتمَتشكيلَمجلسَاتحادَطالبَالكليةَسنوياَ 

كملَويكمونَل. عنَكلَفرقهَدراسيةَلكلَلجنمةَممنَلجمانَاالتحمادَالسمبعة

مممن لجممـنةَأمممينَوأمممينَمسمماعدَبممينَأعضممائهاَمممنَالطالب،ومستشمماراَ 

ميممدَع/ السممادةَأعضمماءَهيئممةَالتممدريسَيختممارهَالسمميدَاألسممتاذَالممدكتور

.د.نَلهممَخبمرهَفميَمجمالَعمملَاللجنمةَتحمتَأشمرافَالسميدَأمالكليةَم

تقمديمَوكيلَالكليةَلشئونَالتعليمَوالطالبَكرائمدَألتحمادَالطمالبَبهمدف

الممدعمَوالتوجيممهَوالمشممورةَللجممانَاألتحممادَويكممونَمممديرَادارةَرعايممةَ

لصممندوقَمجلممسَاالتحادويمممارسَالطممالبَنشمماطهمَمممن الشممبابَأمينمماَ 

:خاللَهذهَاللجانَوهىَ

األســرلجنة-1

ثاالشوتمااارسشنشاااطهاشمااـنشخاااللشاألساارةشالطالبيااةشالمسااجلةشبالكليااةشوتتم

. ةشوالعلميةشأنشطتهاشالمتنوعةشالرياضيةشوالثقافيةشواالجتماعيةشوالفني

لجنةَالنشاطَالرياضيَ-2

الشاترا شوتقومشبتنظايمشالمباريااتشوالمساابقاتشوالمهرجانااتشالرياضايةشوا

هااشالجامعاةشبالفرقشالجماعيةشوالفرديةشفيشمختلفشالبطوالتشالتايشتنظم

.والبطوالتشالخارجيةش–وكذلكشالدوراتشالهندسيةش

لجنةَالنشاطَالثقافيَواإلعالميَ-3

افةشوتخاااتإشبمقاماااةشالنااادواتشوالمحاضاااراتشوالمساااابقاتشالثقافياااةشوالصاااح

. البيةشوكذلكشطبعشالكتيباتشوالنشراتشالثقافيةشـالط

لجنةَالنشاطَالفنيَ-4

ظاايمشنشتنـومشبتشااجيعشالطااالبشلممارسااةشاألنشااطةشالفنيااةشوالهواياااتشمااـوتقاا

.المسرحريقـةشومنوعاتشوموسيقىشوكورالشوفـونشتشكيليـمسابقاتشفن

لجنةَالجوالةَوالخدمةَالعامةَ-5

-ويااااةشالاااارحالتشالخل-وتقااااومشبتنظاااايمشالمعسااااكراتشالكشاااافيةشوالتدريبيااااةش

.ومشروعاتشالخدمةشالعامة

لجنةَالنشاطَاالجتماعيَ-6

قاتشتنظاايمشالمسااابووتعماالشعلااىشتنميااةشالااروابعشاالجتماعيااةشبااينشالطااالبش

.تنظيمشالرحالتشوالمعسكراتشالترويحيةواجتماعيةش

لجنةَالنشاطَالعلميَوالتكنولوجيَ-7

لعلمياةشوتختإشبعقدشالنادواتشوالمحاضاراتشالعلمياةشبهادفشتنمياةشالقادراتشا

اشعاانشطريااقشنااوا اشوتطبيقااا ديشالعلااومشوالتكنولوجيااةشونشاارشالمعرفااةشأنتاجااا

مسااابقاتشوتنظاايمشال–والجمعيااتشالعلميااةشوتشااجيعشاالبتكااراتشالهندساايةش

.العلميةش



ينالالئحة الجديدة لبرامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسي

جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

رائدةكليةالقاهرةجامعة-الهندسةكلية

لكليةاتستمرولكي-األداءفيالتميزتنشد

يدالعدضوءوفيالريادةبدورالقيامفي

زاما َلأصبحوالدوليةالمحليةالتغيراتمن

فيالنظرإعادةالعلميةاألقسامعلى

ةالمؤسسهذهتقدمهاالتيالعلميةالبرامج

يقيةحقتحدياتلمواجهةالعريقةالتعليمية

.الرائدالمستوىهذاعلىاالستمرارفي

ة الالئحة الداخلية الجديدة لمرحل

2018البكالوريوس 

التعليموتيرةرعلتساحتميا  يبدو-متناسقعلميبأسلوببالتطويرالقيامبدونالدوربهذاالقياميتسنىولن

:فيالمتمثلةالتحدياتمنالعديدلمجابهةبناالمحيطةوالمنطقةالعالمفي

.والدوليواإلقليميالمحلىالسوقفيللخريجينعملفرصتوفير1.

.2003عامالئحةآخرصدورتمحيثالهندسةبرامجفيالتطوراتمواكبة2.

ليسوللطالبالذاتىالتعلمعلىوالمبنىالحديثالهندسىالتعليمفىالجودةمتطلباتمعالتماشى3.

.عالمياأومحلياالجودةمتطلباتمستوىعلىسواءدراسته،فترةخاللالطالبجداراتوتنميةالتعليم،

التطوير الحالي لالئحةأهداف

التعليمفيالمعاصرةاالتجاهاتمعتمشيا  الحاليةالالئحةتحديث▪

.الهندسي

الدراسةنظممعلتتوافقالدراسيةاللوائحصياغةإعادة▪

اإلقليميةالعملأسواقفيالخريجفرصلزيادة-العالمية

.والدولية

.العالميةالهندسيةالتعليميةالنظممعوالتوافقالتواصل▪

متطلبات-الجامعةمتطلباتلتشملالتخرجمتطلباتتعديل▪

لتوازناتراعيوبحيثوالدقيقالعامالتخصصمتطلبات-الكلية

.المتطلباتتلكبين

.للطالبالذاتيالتعلموتنميةاالتصالساعاتتقليل▪

.العلميالبحثمنظومةلتطويرالمستمرالتحسينوسائلتحقيق▪

.وإقليما  محليا  التنافسعلىوقادرمتميزخريجإعداد▪

ماب-قياسهاطرقوتعديلالطالبمهاراتتنميةعلىالتركيز▪

تياجاتاحوكذاكالهندسىالتعليمفىالجودةمتطلباتمعيتوافق

.والدوليواإلقليميالمحلىالعملسوق

Creativity)واالبتكاراإلبداعمهاراتتنمية▪ &

Innovation)للطالب.

Engineering)الهندسيالحستنمية▪ Sense)للطالب.

جتمعوالمبالبيئةالمرتبطةالمشكالتوحلالبحثمهاراتتنمية▪

(Problem Solving).

(.والميدانيالصناعي)العمليالتدريببمقرراتاالهتمام▪
.ليا  حاالمتاحةالتعلممصادروتطوروتنوعكثرةمناالستفادة▪



مالرسمثلالهندسيالتصميمأساسياتعلىالتدريب▪

.الكليةبورشالتصنيعمهاراتوالهندسي

بطةالمرتاألساسيةالعلميةالمفاهيمواستعراضاإلطالع▪

الختياريمهدبمابالكليةالمختلفةالهندسيةبالتخصصات

.يةاإلعدادالسنةانتهاءبعدللطالبالمناسبالتخصإ

منرةالمناظالهندسيةبالتطبيقاتالعلميةالمفاهيمربع▪

ارسةبمممدعوماالسليمالعلميوالتفكيرالتحليلخالل

.كافيةعملية

ناءبيدعمبماالطالبلدىالمنهجيالتعلماساليبتنمية▪

أعمالفياالبداعاثراءيكفلبمامستقلةعلميةشخصية

.البعيدالمدىعلىللخريجالهندسيالتصميم

لمامناظرةاألساسيةالعلومفيالمقرراتمنمجموعة▪

.العالميةالجامعاتفييدرس

▪

اهرةجامعة الق–كلية الهندسة –قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية 
بنظام الفصلين الدراسيين-السنة اإلعدادية بكلية الهندسة

ركائز الدراسة بالسنة اإلعدادية

:لمزيد من المعلومات والتواصل
http://emp.eng.cu.edu.eg/ar/about-us/ 
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جمهورية مصر العربية

وعاتموضيدرسحيثاإلعداديةبالسنةالكليةفيدراستهالطالبيبدأ

ناسبالمبالقسمالتحاقهقبلطالبلكلالزمةمهاراتويكتسبمتنوعة

تىحالمختلفةالهندسةفروععلىللتعرفالفرصةلهتتاحكما.له

تحددوي.بهسيلتحقالذيللقسم/للبرنامجالسليماالختياريمكنه

روطشووفقالطالبلرغباتطبقااإلعداديةالسنةبعدالطالبتخصص

.اإلعداديةالفرقةطالبتنسيق

بالسنةراسةالدعلىاإلشرافالهندسيةوالفيزيقاالرياضياتقسميتولى

للسنةبالكليةاألساسيةالعلوممعظمتدريسمهمةيتولىكمااإلعدادية

.األخرىالسنواتواإلعدادية

أهداف الدراسة بالسنة االعدادية

المعاملخاللمنالجماعيالعملعلىالطالبتدريب▪

مالمفاهيوتطبيقلتحليلعملفريقضمنوالورش

.الطالبيدرسهاالتيالعلمية

لخالمنللطالبالعلميةالشخصيةبناءفيالمساهمة▪

هجيةومنلنتائجوالتحليليالنقديالتفكيرممارسة

يدرسهايالتالعلميةبالمفاهيمالمرتبطةالمعمليةالتجارب

.الطالب

علىالتعرفعلىالطالبقدرةبناءفيالمساهمة▪

سيالهندالتخصإمالمحتحديدواإلبداعيةإمكانياته

.لقدراتهالمناسب

تحققيالتالهندسيةبالتطبيقاتالعلميةالمفاهيمربع▪

.والبيئةالمجتمعلمشاكلحلول

علومالمجالفيللطالبالعلميةالخلفيةوتدعيمبناء▪

يقاوالفيزالرياضياتفيمقرراتخاللمناألساسية

الدراسةالستكمالالضروريةتلكالكيمياءووالميكانيكا

.المختلفةبالتخصصات



علىقادرمعمارىمهندستخريجإلىالمعماريةالهندسةتخصصيهدف

انىمبإنتاجوالمحيطوالمجتمعالبيئةمعوالترابطوالتصميماإلبتكار

توجيهوالمتعددةبالوسائطعنهاالتعبيرويمكنهالبناءعلوميراعىوعمران

أوالمبانىمجموعاتأوالواحدللمبنىسواءالموقعفىالتنفيذأعمال

.الموقعتنسيقألعمال
كلهايدرسأساسيةموادللطالبيقدمالبرنامجفإنالرؤيةتلكولتحقيق

يريناألخالعامينفىإختياريةموادمنيناسبهماطالبكليختارثمالطالب

ةخمسمنواحدفىالتخرجبعدالتخصصفىرغبتهتحققدراستهمن

العمرانى،التخطيطالعمرانى،التصميمالمعمارية،الدراسات:تخصصات

.المعمارىواإلنشاءالبناءتكنولوجياالبيئة،الدراسات

الهندسة المعماريةبرنامج 
هرةجامعة القا–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين 

الرؤية واألهداف

جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة /http://bmes.cufe.edu.egل  لمزيد من المعلومات والتواص

تهاعرفالتىالتخصصاتأقدممنالمعماريةالهندسةتخّصصيعتبر

العمارةقسمتأسيستمحيثمصرفىالهندسةدراسة

أعيدثمالمدرسةإغالققبلبالقلعة1816عامبالمهندسخانه

مجاالت عمل خريج قسم الهندسة المعمارية

:وقدراتهلرغبتهطبقا َمتعددةمجاالتفىيعملالمعمارىالمهندس
.والعمرانللمبانىالهندسيةواإلستشاراتالتصميمات▪
.املةمتكعمرانيةبيئةوخلقوالبيئىالعمرانىوالتصميمالتخطيط▪
.المبنيةئةوالبيالعمارةعناإلفتراضىالواقعوفىاألبعادثالثىالتعبير▪
.معاتالمجتتنميةوالكبرىبالمشروعاتالمحلىالمجتمعربطتحقيق▪
.المبانىوصيانةوالعمرانىالمعمارىالتراثعلىالحفاظ▪
.والمواقعالتنفيذوإدارةالتنفيذمستنداتوإعدادالمشروعاتإدارة▪

.إسماعيلالخديوىيدعلى1866عامبالعباسيةالزعفرانبسراىإفتتاحها

بعلومرفةوالمعوالخلقالتخيلملكاتتنميةعلىيعتمدالمعماريةالهندسةتعليم

موعاتومجالواحدالمبنىمستوىعلىومفتوحةمبنيةمساحاتلتصميمالبناء

اليوميةالوظائفاإلنسانفيهايمارسحتىالمدينةعمرانوحتىالمبانى

عمارىالمالتصميممقرراتعلىتعتمدفهي.وراحةبكفاءةالحياتيةواألنشطه

المدنية،الهندسةوعلومالبناءوتكنولوجياالمعمارىواإلنشاءوالعمرانى

والعمرانالعمارةوتاريخالرسمومهاراتاإلنسانيةالعلومإلىباإلضافة

راضىاإلفتالواقعتطبيقاتمؤخرا َإليهاوأضيفواأللوان،الداخلىوالتصميم

.الحاسوببإستعمالاألبعادوالرباعيةالثالثةوالرؤية

http://bmes.cufe.edu.eg/


التخصصاتاقدمهوالمدنيةالهندسةتخصصيعتبر
فينللمهندسيوطلبااحتياجااالكثرالمجالانهكماالهندسية،

.االوسطالشرقأومصرفيسواءالعملسوق
:المدنيةالهندسةبرنامجخريجيعملنطاقفيويدخل
المختلفةالمشروعاتوادارةتشغيل،انشاء،تصميم،
ةواالداريالسكنيةللميانياالنشاءاتمشروعاتمتضمنة
رقوالطواالنفاقوالكباريوالخدميةوالصناعيةوالتجارية
المياهمحطاتمشاريعالحديدية،والسككوالمطارات
وكذلكوالجيوتقنيةالمساحيةواالعمالالصحيوالصرف
والمصارفوالقنواتالترعوشقوالصرفالرياعمال

حمايةواعمالوالموانيءالمختلفةالريومنشآت
.الشواطيء

مجاالت عمل المهندس المدني 

.ذكرهاالسابقالمختلفةالمشاريعوتصميمتخطيط▪

.عللمشاريالزمنيةوالبرامجوالمناقصاتالعطاءاتدراسة▪

لفةالتكحيثمنالمشروعاتوادارةالتنفيذعلياالشراف▪

.المناسبةالزمنيةوالمدةوالجودة

.الجديدةالبناءموادوإستحداثتطويرمجالفيالعمل▪

.العقاريالتطويرمجالفىالعمل▪

-الريوزارة)الحكوميةوالهيئاتالوزاراتفيالعمل▪

.(...-النقل–االسكان

اهداف البرنامج

:يهدفَالبرنامجَاليَ

نظريةومهاراتعلميةبمادةوامدادهمالطالبتأهيل•

اريعمشوادارةوتشغيلوتنفيذتصميمفيوتطبيقية

.المختلفةالمدنيةالهندسة

ةالمحليالمقاوالتبشركاتالعمللسوقالطالبتأهيل•

.مليالعالتدريبخاللمناالستشاريةوالمكاتبوالعالمية

منليةالعموالخبرةاالكاديميةالدراسةبينالفجوةتقليل•

.المختلفةالمشروعاتوعرضالخبراتنقلخالل

فياتالتقينوأحدثالمختلفةالكومبيوتربرامجاستخدام•

.المختلفةالمشروعاتتصميموتحليل

التفكيروالجماعيوالعملالتواصلمهاراتتطوير•

.المشكالتلحلالمبادرةوالمنطقي

برنامج الهندسة المدنية
ةجامعة القاهر–الهندسة كلية –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

للمزيد من المعلومات و التواصل
http://eng.cu.edu.eg/

جمهورية مصر -الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

العربية



برنامج هندسة القوى الميكانيكية
جامعة القاهرة–الهندسة كلية –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

للدراسةأقسامخمسةضمن1916عامميكانيكاقسمإنشاءتم

اآلالتمعملأنشىءولقد."الملكيةالهندسةمدرسة"في

اآلالتأحدثيضموكان1928عاممستهلفىبالقسمالحرارية

هندسة"قسمأنشىء1963عاموفى.الحينذلكفىالحرارية

."الميكانيكيةالقوى

تواكبلتبالقسمالدراسيةالمقرراتتحديثيتمالحينذلكومنذ

اتالتخصصتشعبتفقدلذا.والتكنولوجيالعلميالتقدممع

:هىرئيسيةمجاالتثالثإلىبالقسمالعلمية

اإلحتراقوآالتالحرارةديناميكا▪

وتطبيقاتهاالحرارةإنتقال▪

.التوربينيةواآلالتالموائعسريان▪

علىيةالميكانيكالقوىهندسةلقسمالفرعيةالمجاالتوتشمل

:منهاهامةتخصصات

يدترشالهواء،وتكييفالتبريدوالمتجددة،الجديدةالطاقات

تحكمالالبيئية،الهندسةالبحر،مياهتحليةالطاقة،إستهالك

باألنابيخطوطالميكانيكية،الطاقةنظمفياألوتوماتيكي

ةالطاقهندسةالبخارية،والهندسةالقوىمحطاتوالمضخات،

الغازيةالتوربيناتالداخلي،االحتراقاالتالمستدامة،

.الحريقمكافحةانظمةتصميمواستخداماتها،

لكافةالتطبيقيةالنواحىتغطىمتنوعةمعاملوبالقسم

كيةالميكانيالقوىهندسةفىمتخصصمركزوكذلكالمجاالت

.االتوماتيكىالتحكمومعملوالمعايرةالقياساتومعمل

:لمزيدَمنَالمعلوماتَوالتواصل
http://eng.cu.edu.eg/en/contact-us/

–جامعةَالقاهرةَ-كليةَالهندسةَ
جمهوريةَمصرَالعربية-الجيزةَ

http://eng.cu.edu.eg/en/contact-us/


برنامج هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج
جامعة القاهرة–الهندسة كلية –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

مرحلتىىمستوعلىتعليمالميكانيكيواإلنتاجالتصميمقسميقدم

فىسالبكالوريودرجةالقسميمنح.العلياوالدراساتالبكالوريوس

منبالطالتأهيلإلىالقسمويهدف.واإلنتاجالميكانيكىالتصميم

كيالميكانيبالتصميمالمتعلقةالعلميةالموضوعاتدراسةخالل

المختلفةالتصنيعوعملياتالميكانيكيةوالخصائصالهندسيةوالمواد

ندسةوالهالميكانيكيةاألنظمةفىوالتحكمواالهتزازاتوالديناميكا

لميكانيكياواإلنتاجالتصميمقسم.الصلبةالموادوميكانيكاالصناعية

علىالقسممساهمةتقتصرالحيث،بالكليةاألساسيةاالقساممن

د رسي َإنما،فيهالدارسينللطالبيقدمهاالتىالدراسيةالمقررات

السنواتمدىعلىالقسميصنف.الكليةأقسامألغلبمقررات

.العالميةالجامعاتفىأقرانهبينمتقدماتصنيفاالماضية

أهداف البرنامج

مجاالتفىمتعمقةمعرفةذوومتميزمتخصصمهندسإعداد-1
.الصناعيةوالهندسةوالتصنيعالتصميم

لمعاونةاوالهيئةالتدريسهيئةألعضاءجاذبةعملبيئةتوفير-2
.المستمربالتطويرتسمحبالقسم

والتوجهاتاإلستراتيجيةاإلحتياجاتلتقييمآليةإنشاء-3

.واإلنتاجالميكانيكىالتصميملقسمالمستقبلية

والخريجينواإلنتاجالميكانيكىالتصميمقسمبينالعالقةتقوية-4
.والمجتمعوالتعليميةالصناعيةوالمؤسسات

والمراكزبالقسمالعمللنظموالتحسينالتطويرأستدامة-5
.لهالتابعةالبحثية

وبرامجالتطبيقيةواألساسيةالبحوثالتطويرلمنظومةأستدامة-6
.بالقسمالعلياالدراسات

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/

–الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 
جمهورية مصر العربية

ركائزَالبرنامج

.ةالدراسيالمقرراتخاللمنبالتطبيقالنظريةربط-1

البرامجبحزمالمطروحةالمقرراتتطبيقاتربط-2

.الحديثة

قتعمالتىالمقرراتبعضاختيارحريةالطالبمنح-3

.التخصص

كاتوالشربالمصانعللطالبالصيفىالتدريباتاحة-4

التخرجبعدللعملفرصإيجادللطالبيتيحمما



يةبرنامج هندسة األلكترونيات واالتصاالت الكهرب
هرةجامعة القا–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين 

سةخمالقاهرةجامعةالهندسةبكليةالكهربيةواالتصاالتااللكترونياتهندسةقسميضم

نياتااللكترو:هىالتخصصاتهذه.المعلوماتلمجتمعللتحولأساساتمثلدقيقةتخصصات

.موالتحكالكهرومغناطيسيةوالموجاتالحاسباتنظمواتصاالتوالكترونياتواالتصاالت

ز علىىى مىىدى السىىنوات أسىىس القسىىم سىىمعة عالميىىة فىىى التميىى

وقهم األكىىاديمى وقىىدم خىىريجين علىىى أعلىىى مسىىتوى أثبتىىوا تفىى

ية علىىى المسىىتويين الىىوطنى والىىدولى وأثىىروا الحيىىاة السياسىى

ى وحصىل البرنىامج الدراسى. واالجتماعية والعمليىة فىى مصىر

ودة لضمان جللقسم على االعتماد المحلى من الهيئة القومية 

.  2013عام التعليم 

االتواإلتصاإللكترونياتهندسةبرنامجيكسب

يةالنظرالمعرفةالمستقبلمهندسىالكهربية

طلباتلمتلإلستجابةالتقنيةوالمهاراتالمناسبة

يئةهألعضاءجيدةفرصاويقدم.المهنيةالسوق

معالعلميالبحثمجالفيللعملالتدريس

دعملبالقسمالمعلوماتتكنولوجياأدواتتطوير

حاسباتشبكة:فىمتمثلةاألنشطةمختلف

نقاط–األداءعاليةخادمأجهزة–حديثةمحلية

للقسمةإلكترونيبوابة–الالسلكيالشبكيللربط

eece.cu.edu.egثريمحتويذات برامج-

–اإللكترونيةالمقرراتإلدارةالمصدرمفتوحة
بإعتماديةاإلنترنتشبكةعليالدخولإتاحة

ويةفناستشاراتلتوفيرالقسمويهدفعالية

فيالمستفيدةالجهاتمعالعالقاتتقوية

.الصناعة

:لمزيد من المعلومات والتواصل
http://eng.cu.edu.eg/

جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 



برنامج هندسة القوى الكهربية
ة القاهرةجامع–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

:لمزيدَمنَالمعلوماتَوالتواصل

http://eng.cu.edu.eg/en/contact-us/

االتمجكافةمعالكهربيةالقوىهندسةتخصصيتعامل

كانتاءسوالكهربيةالطاقةبتوليدبدءاالكهربية،الطاقة

وزيعتثمومتجددة،جديدةطاقةأوأحفوريةتقليديةطاقة

العالىالجهدشبكاتمختلفخاللمنالطاقةتلك

فىالطاقةتلكإستخدامثموالمنخفض،والمتوسط

ىفالتحكمثمالعديدة،والحياتيةالصناعيةالمجاالت

نمالفائدةلتعظيماألساليببأحدثالطاقةإستخدام

.وترشيدهاإستغاللها

كهربيةالالقوىهندسةتخصصفىالتدريسعلىويقوم

والمدرسينتدريسهيئةأعضاءمنمائةمنأكثر

منفريدةبمجموعةيستعانكما.والمعيدينالمساعدين

.التخصصهذالخدمةالمخصصةالمعامل

:مجاالت الدراسة فى هندسة القوى الكهربية

ة الدرجات العلمية التى تمنح فى تخصص هندس

:القوى الكهربية

ةهندسفىالبكالوريوسدرجةالهندسةكليةتمنح

سوقلخوضحاملهاتؤهلوالتىالكهربيةالقوى

.التخصصهذامجاالتمختلففىالعمل

صصتخفىالعلياالدراساتدرجاتالكليةتمنحكما

والماجستيرالدبلوم:وهىالكهربيةالقوىهندسة

يقةدقمعاييرتوجدالدرجاتهذهمنولكل.والدكتوراة

جاتالدرجميعأنبالذكرجدير.بهاللدراسةللقبول

ربيةالكهالقوىهندسةتخصصفىالممنوحةالعلمية

.عالميابهامعترف

:القوى الـكهربيةالـفـرص الـوظـيفية لـمهندس 

سةهندلخريجيمكنالتىالمجاالتوتتنوعتتعدد

زيادةالفمع.كبيراتنوعابهاالعملالكهربيةالقوى

تجارياوصناعياالكهربيةالطاقةإستهالكفىالمطردة

مناقةالطتوليدزيادةفىسبباكانتوالتىومنزليا

مىالحكووالطاقةالكهرباءقطاعفإنمختلفةمصادر

هذاخريجىمنكبيرةأعدادتعيينعلىيحرص

ناعةالصأنشطةشتىفإنأخرىناحيةمن.التخصص

الشركاتومنهاالتخصصهذاخريجىتطلب

ليةالتحويالصناعاتوشركاتالكهربيةالصناعية

الخدماتتقدمالتىوالشركاتالتشييدوشركات

فىيجدونالحرةاألعمالروادأنكما.الكهربية

نجاحللمتميزامجاالالكهربيةالقوىهندسةتخصص

.واإلنجاز

مجاالت العمل لخريجى تخصص هندسة القوى 

:الكهربية

لقوىاهندسةتخصصفىتطرحالتىالمقرراتتخدم

الهامةوالموضوعاتالمجاالتمنمجموعةالكهربية

:مايلىمنهاوالحديثة

.الكهربىالتحريكونظمالكهربيةاآلالت•

العمليةهاوتطبيقاتوالمغناطيسيةالكهربيةالمجاالت•

.والصناعية

.جددةوالمتوالجديدةالتقليديةالطاقةتوليدأنظمة•

.إستخدامهاوترشيدالطاقةجودة•

النقلطوخطووشبكاتهاالكهربيةالقوىتشغيلنظم•

.الكهربيةاألحمالوإدارةالمرنة

.الصناعةفىوتطبيقاتهاالعالىالجهدهندسة•

نظمووالحديثةالتقليديةاآللىالتحكمنظريات•

.الصناعةفىبالحاسباتالتحكم

.وتطبيقاتهاالكهربيةالقوىإلكترونيات•

.الكهربيةواألكوادالقياسيةالمواصفات•

http://eng.cu.edu.eg/en/contact-us/


برنامج الهندسة الكيميائية
ة القاهرةجامع–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 



برنامج هندسة الفلزات
ةجامعة القاهر–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

دورأهميةبادراكمصرفيالريادةالقاهرةلجامعةكانت

بدايةمنذالصناعيةالنهضةفيالفلزاتمهندس

يتمثلو.الفلزاتهندسةبرنامجانشاءتمحينالستينات

والسبائكالفلزاتتطويرفيالفلزاتمهندسدور

التيائكالسبتلكوتصنيعتصميمفيوالتحكمالمعدنية

ومع.والحربيةالمدنيةالصناعاتفياستخدامهايتم

حلمتحلجديدةهندسيةموادصناعةفيالعالميالتطور

ونيةااللكترالصناعاتفيوتستخدمالفلزيةالسبائك

ساناالنلجسماالستعاضيةواألعضاءالشمسيةوالطاقة

اتوالطيارالسياراتصناعةفيالداخلةالمركبةوالمواد

متسيراميكيةاوبوليميريةموادوأساسهاوالفضاء

هندسةتخصصاتالىالهندسيةالمواددراسةإضافة

ومقرراتمناهجوفيالعالمفيحدثبماأسوةالفلزات

.األخرىالمصريةالجامعات

.

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
http://mpm.eng.cu.edu.eg/en/

جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

الفلزاتمهندسعملمجاالت

.السياراتصناعة.االنشاءاتومنتجاتوالصلبالحديدصناعة

.والقطاعاتاأللومونيومصناعة.الغيارقطعصناعة

.والكيميائيةالبتروليةالصناعات.الحديديةغيرالصناعات

.والسحبوالطرقالدرفلةصناعة.المسبوكاتصناعةووالتفتيشاللحام

.التطويروالبحوث.النوويةالطاقة

.

الصناعةبمتطلباتالوفاءعلىقادرخريجأعداد1.

ألحدثومواكبودولياوإقليميامحلياوالبحث

ادالموهندسةمجاالتفيوالتقنيةالعلميةالتطورات

انتاجووتطويرتصميمفيممثلةالمختلفةوالفلزات

وحمايةواختبارالحراريةوالمعالجةولحاموسباكة

.الصناعيةالمجاالتكافةفيالمستخدمةالمواد

لتميةالالزمةاألساسيةبالمعارفالحريجتزويد2.

المختلفةالعملمجموعاتمعللتعاملتؤهلهمهارات

لمبادرةواالعملفرصخلقفيوالريادةالذاتيوالتعليم

.الصناعيةللمشاكلالحلوللتقديم

التعريف بمهندس الفلزات



برنامج الهندسة الجيولوجية والتعدين
ة القاهرةجامع–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

التعدينوالجيولوجيابمهندسالتعريف

نقيبوالتلبحثفيالتعدينوالجيولوجيامهندسدوريتمثل

دامواستخالمعدنيةالخاماتواستكشافالمختلفةالمعادنعن

أويةسطحبطرقسواءاقتصادياالستخراجهاالمختلفةالطرق

آمنةريقةبطاوكيميائيافيزيائيامعالجتهاثمومنسطحيةتحت

اليللوصولاقتصاديمردودوبأفضلوالبيئةلإلنسان

ماوك.الخاماتهذهتستخدمصناعةلكلالمطلوبةالمواصفات

تعتبرحيثاالممازدهارفيهامدورللمعادنانمعلومهو

اعاتفالصناألمم،ورفاهيةتقدمفيالرئيسيةالدعاماتإحدى

فيعدينالتصناعةعلىتعتمدالمختلفةوالتحويليةاألساسية

.المعدنيةالخاماتتوفير

أهداف البرنامج

:تتضمن قدرة خريجي البرنامج على

ات االلمام بالمعارف األساسية الالزمة لتنمية مهار•

تؤهله للتعامل مع مجموعات العمل المختلفة 

مل والتعليم الذاتي والريادة في خلق فرص الع

يا الجيولوجوالمبادرة لتقديم الحلول للمشاكل 

.  والصناعات التعدينية

ي االنخراط في صناعة التعدين من خالل العمل ف•

مواقع اإلنتاج، المجاالت األكاديمية، أو المجاالت

.البحثية

ة مع القدرة على التكيف مع بيئ, األداء المهني•

التقنيات التعدينية، التغيير فيوةالعمل الجيولوجي

.والمهام الوظيفية الموكلة إليه

جل إظهار االلتزام للتنمية المهنية الشخصية من ا.▪

.تطوير المجتمع 

:لمزيد من المعلومات والتواصل
http://mpm.eng.cu.edu.eg/en/

جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

المواقعاختبار

.المختلفةالتعدينشركات

المعادناستكشافوالحفروالتنقيب

الخاماتوتجهيزتركيزمصانع

ضةوالفوالذهبوالنحاسواأللومونيومالحديدمصانع

زجاجوالوالملحواألسمنتوالجبسالفوسفاتمصانع

الزينةوأحجارالبناءموادمحاجر

واألنفاقالمناجمحفر

لسدودواالطرقإنشاءفيواستخدامهاالصخورتكسير

الصخريةالمنحدراتوتدعيم

الجيولوجيةالمساحة

المعدنيةوالثروةالبترول

.المياهومعالجةالمياهآبارحفر

والمعدنيةالصخريةالنفاياتتدوير

التعدينوالجيولوجياعملمجاالت

وفيالمناجمفييعملأنوالتعدينالجيولوجيالمهندسيمكن

تحتوالسطحيةوالمساحةالطرقوتمهيدالصخورتكسيرمجال

التهويةعملياتوفيالمعدنيةالخاماتومعالجةالسطحية

إضافةطحيةالسوتحتالسطحيةالتعدينيةالمنشآتفيوالتبريد

اتالنفايمعالجةوفيالصناعيةالمشاريعجدوىدراسةإلى

.البيئةعلىوالمحافظة



برنامج هندسة البترول
ة القاهرةجامع–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

أهداف البرنامج

انيةاإلنسالعلومفيمعرفيةبأساسالطالبإمداد1.

الفنيةالمشكالتلحلوالتطبيقيةالعامةوالهندسية

لقياماليستطيعالشخصيةمهاراتهتطويروكذلك

رولالبتصناعةتتطلبهاالتىالمهامبمختلف

مةدائحديثةتكنوجياتذاتصناعةباعتبارها
.التطور

وكذلكالطالبلدىاالتصالمهاراتتطوير2.

المنطقيوالتفكيرالجماعىالعملمهارات

.واالبتكاري

ناعةالصبمتطلباتالوفاءعلىقادرخريجأعداد3.

.ودولياوإقليميامحلياوالبحث

:لمزيد من المعلومات والتواصل
http://mpm.eng.cu.edu.eg/en/

جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

البتروليةاالبارحفرهندسة-*

البترولانتاجهندسة-*

البتروليةالخزاناتوإدارةهندسة-*

والغازالزيتنقلخطوطوصيانةتصميم-*

والغازالزيتمعالجةعمليات-*

والغازالزيتأباروصيانةتنشيطعمليات-*

االبارتسجيالتعملياتوتحليلتنفيذ-*

البترولصناعةأقتصاديات-*

ى للطاقة تشير كافة الدراسات الى أستمراراالعتماد العالمي على البترول والغاز كمصدر رئيس

.خالل القرن القادم األمر الذي يؤدى الى تزايد  الحاجة الي دور مهندسي البترول عالميا

شىافات اما محليا وفى ضوء تنامى االكتشافات المحليىة مىن حقىول الغىاز الطبيعىى وكىذلك األكت

هندسىى فى أحتيىاج  الىى عىدد كبيىر مىن مدائما البترولية لذا فأن السوق العمل بمصر سيكون 

ظىرائهم البترول ذوي القدرات واالمكانيات المتميزة التى تجعلهم  قادرين على المنافسىة مىع ن

مىىن المهندسىىين خريجىىى الجامعىىات الدوليىىة المتميىىزة فىىى مجىىال هندسىىة البتىىرول وذلىىك حتىىى

اعة يتمكنىىوا مىىن مواكبىىة التطىىور الهائىىل والمتسىىارع  فىىى التكنولوجيىىات المسىىتخدمة فىىى صىىن

.البترول والبتروكياويات

ى  حزمىة وبالتالي فقد تم وضع المقررات الخاصة ببرنامج هندسة البترول بحيىث يحتىوى على

الغىىاز مىن العلىوم اإلنسىانية والهندسىىية العامىة والهندسىية المتخصصىة فىىى صىناعة البتىرول و

ول والتىىى تمكنىىه مىىن االلتحىىاق بسىىوق العمىىل بكبىىرى شىىركات البتىىرول سىىواء  بمصىىر او بالىىد

. دةالعربية كما تمكنه اكتساب القدرة على التحليل واالبتكار وتمده بمهارات ذاتية متعد

التعريف بمهندس البترول 

مجاالت عمل مهندس البترول               



الطيران والفضاءبرنامج هندسة
عة القاهرةجام–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

أهداف البرنامج

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
http://aer.eng.cu.edu.eg/en/

الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية

عنالمسؤولالهندسةفرعهيوالفضاءالطيرانهندسة

توالمركباوالصواريخالطائراتوبناءوتصميمدراسة

عينفرإليوالفضاءالطيرانهندسةتنقسمالفضائية،

وهندسةالطيرانهندسة:همامتداخلينوأساسيين

الجويالغالفضمنالمركباتمعيتعاملاألول.الفضاء

خارجتعملالتيبالمركباتيختصوالثاني،لألرض

.لألرضالجويالغالف

والفضاءالطيرانهندسةفيتخصصيةمقررات▪

وئيةالفضاوالمركباتالطائراتهياكلتحليلوتشمل

ةالهوائيالديناميكاووالصواريخالطائراتمحركات

وتصميموالتحكموالفضاءالطيرانوميكانيكا

.الصناعيةاألقمارووالصواريخالطائرات

فيتالتقيناوأحدثالحاسباتتقنياتأحدثاستخدام▪

.الهندسيوالتصميمالتحليل

اءوالفضالطيرانبشركاتالعمللسوقالطالبتأهيل▪

.العمليالتدريبخاللمن

معتكرةمبتعليميةبرامجخاللمنالمستقبلقادةتثقيف▪

.والممارسةالنظريةبينمثاليمزيج

قنياتوالتاالختراعاتتولدوبحثيةتعليميةبيئةخلق▪

،الحاليةوالفضاءالطيرانهندسةلمشاكللوالحلول

ةوالصناعاألكاديميةاألوساطفيالزمالءمعبالتعاون

.العالمأنحاءوجميعمصرفيوالحكومة

ةهندسمجتمعريادةعلىالقادرينالمهندسينتوفير▪

.الوطنيوالفضاءالطيران

التيالصناعاتفيوالفضاءالطيرانمهندسيعمل▪

والمحركاتالطائراتيبنونأوالمهندسونفيهايصمم

امالمقفيتعملوهو.الفضائيةالمركباتأوومكوناتهم

لوالتحليالتصنيعفيتشاركالتيللشركاتاألول

.والتطويروالبحثوالتصميم

مهندسَالطيرانَوالفضاء



التيياتالتقنمنالعديدالطبيّونالمهندسونطّورلقد

فيوتساهمالحياة،مجاالتكافّةتسهيلعلىتساعد

:ومنهاوحفظها،الحياةإنقاذ
االصطناعيةاألطراف:مثلاالصطناعية،البدائل▪

.األسنانوأطقماإلنسان،ألطراف

اللّيزر،:مثلالجراحية،واألنظمةاألجهزة▪

.الروبوتبواسطةوالجراحة

.الدموكيمياءالحيويةالعالماتمراقبةنظم▪

مضخات:مثلالجسم،فيالمزروعةاألجهزة▪

القلب،ضرباتتنظيموأجهزةاألنسولين،

.االصطناعيّةواألعضاء

شعةواألالصوتيّة،فوقالموجات:مثلالتصوير،▪

.المغناطيسيَّوالرنينالسينيّة،

غسيلأجهزة:مثلالعالجيّة،واألجهزةالمعّدات▪

.للعصبالكهربائيوالتحفيزالكلى،
.ةالسينيَّاألشعةباستخداماإلشعاعيَّالعالج▪

.التأهيلاعادةأجهزة▪

برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
امعة القاهرةج–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الفصليين 

تقنيات الهندسة الطبيّة

:لمزيد من المعلومات والتواصل
http://bmes.cufe.edu.eg/

جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

والذيةالهندسيالعلومأحدثمنالحيويةالطبيةالهندسةتخّصصيعتبر

صالتخصَّهذاليكونالحديث،الطبفيالكبيرالتطّورمعبالتوازيظهر

بهدفوالحيويةالطبيةالعلوممعالهندسةمبادئبينوصلَ صلةبمثابة

والبرمجياتالحاسوبية،واألنظمةواألجهزة،المعّدات،وصنعتصميم

بينكاملوالتالدمجعلىالطبيةالهندسةتقوم.الطبيةالرعايةفيالمستخدمة

والدوائررونياتواإللكتالفيزياءعلىكبيرَ بشكلَ تعتمدفهيمختلفة،علومَ 

أخرىجهةَ ومنالحيوية،والسوائلوالحيويالعاموالميكانيكالكهربائية

الكيمياءواألعضاءوظائفوالتشريحتشملالتيالطبيةالعلومعلىتعتمد

وعلومالبرمجةوالرياضياتإليباإلضافةالطبية،والموادالحيوية

.الهندسيةالتخّصصاتجميعفيأساسا َأصبحالتيالحاسوب

الفرص المهنية

دسةالهنمتخّصصويشغلهاالتيالوظائفضمنمن

:الحيويةالطبية

يةالعناوحداتتتطلبهاالتيالهندسيةالمهامأداء▪

طبيةالالتحاليلومخابرالمستشفياتفيالطبية

معملالتعايتضمنوذلكباألشعة،التصويرومراكز

.مجاالتهابمختلفالطبيةالتجهيزات

صنيعوتتصميممراكزفيومختصينكخبراءالعمل▪

نعينوبقد.المختلفةوالمعمليةالطبيةاألجهزة

زاتالتجهيوصيانةوتركيباستيرادشركاتذلك

.تصنّعهاالالتيالدولفيالطبية

يعيالطبالعالجمراكزفيومختصينكخبراءالعمل▪

.الصناعيةاألطرافوحداتإنتاجومراكز

قنياتالتوتطويرالطبيةالمعلوماتيةمجالفيالعمل▪

قطاعيخدمبمابعدعنوالتطبيبالمعلوماتية

.الصحيةالرعاية

علىتعملالتيالطبيةاألبحاثمراكزفيالعمل▪

المشكالتوحلوفهمالطبيةاألجهزةتطوير

.والصحيةالحيوية

http://bmes.cufe.edu.eg/


هندسة الحاسباتبرنامج 
لقاهرةجامعة ا–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين 

:لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا

cmp.eng.cu.edu.eg

:الرؤية

المشارالعالميةالحاسباتهندسةأقسامدفعقوة

.بالبنانوخريجيهاألعضائها

:الرسالة

طاقاتتفجيرعلىيعتمدمتميزأكاديميمستوىتحقيق

جودةالبمعاييرااللتزاممعوالباحثالطالبفىاالبتكار

خدمةىفالفعالةوالمشاركةالهندسىالتعليمفىالشاملة

.البشرية

:األهداف

الجودةلمعاييرمطابقبمستوىخريجإعداد−

التدريسهيئةأعضاءمنالمتميزينجذب−

العلياوالدراساتالعلميالبحثتطوير−

اإلدارةنظمفىتقليديةغيرمفـاهيمإدخال−

واألقساموخريجيهالقسمبينالعالقـةتقوية−

الصنـاعيةوالمؤسسـاتالمناظرة

للجمـيعجاذبةعملبيئةتوفير−

القسمتخصصاتمجاالتفيللكليةفنىدعمتوفير−

:التخصصات

اآللةوتعلماالصطناعيالذكاء−

بالحاسبوالرؤيةوالرسمالصورتشغيل−

البياناتفيوالتنقيبالضخمةالبيانات−

البياناتوتشفيرالحاسبتأمين−

المدمجةالحاسباتنظم−

الحاسبولغاتالبرمجياتهندسة−

الحاسباتشبكات−

والمتحركةالالسلكيةالشبكات−

الموزعةوالنظمالحاسببنية−

البياناتوقواعدالمعلوماتنظم−

للحاسبالتشغيلنظم−

الدقيقةالمشغالتتصميم−

اآلليةوالترجمةاللغات−

المتعددةالوسائطنظم−


