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 صفحة اعتماد اإلعالنتاريخ نشر  إعالن رقم

4 1 M D A 
 سنة شهر يوم

 1 9 1 0 2 6 1 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 
 

 التعريف باالعتماد الدولي لبرنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة 

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة 
 

 

 قامت لجنة التحقق من جودة مستوى التعليم المعمارى وأدائه 
UNESCO/UIA Validation Council for Architectural Education 

[VCAE] 
 اإلتحاد العالمى للمعماريين كل من والتى ضمت خمسة أعضاء من

(Union of International Architects-UIA) 
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 نيوالمعهد الملكى للمعماريين البريطاني
(RIBA-Royal Institute of British Architects ) 

أكتوبر لعام   22-20بزيارة كلية الهندسة، جامعة القاهرة فى الفترة من 
 ي، وذلك لتجديد االعتماد الدول2019

 بنظام الساعات المعتمدة. (AET)لبرنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة 

 
وخلص التقرير النهائى بالتوصية بتجديد اعتماد البرنامج اعتماد غير مشروط 

 .لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخه
 

عضاء من كندا أوالذى ضم ، ولنا كل الفخر بفريق العمل الذى قام باالعتماد
الجنسية  يالمصر يالعالم يواالكاديم يئاسة المعمارانجلترا وماليزيا برو
، أستاذ العمارة ورئيس قشم العمارة في جامعة شرف سالمة أستاذ دكتور أ

ثالثة برامج تعليم معماري ، والذي سبق له رئاسة انجلترا -ستراثكاليد جالسكو 
والحائز في مصر وقطر انجلترا على مدار األعوام الخمسة والعشرين الماضية 

 على عدة جوائز معمارية وله العديد من الكتب والمؤلفات في مجال العمارة.
كما تضمن الفريق الممثل اإلقليمي للزيارة؛ األستاذ الدكتور حسن عبدالسالم 

 جامعة اإلسكندرية. -رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 
  

 
 

 والنجاح  لتوفيق دوام اخالص األمنيات ب 


