HEALTHCARE ENGINEERING & MANAGEMENT [HEM]
Bachelor Programs, Credit Hours System, Cairo University, Faculty of Engineering

The goal of the program is to provide the
community with graduates capable of
effectively using relevant scientific and
technical knowledge in digital healthcare. The
program is designed to meet the growing
demand for trained engineers who can apply
the principles of engineering, health sciences,
and business administration. These engineers
effectively manage the physical, technological,
and support services of healthcare facilities, in
order to optimize the safety, quality, efficiency,
accessibility, and cost effectiveness of
healthcare delivery processes and healthcare
systems. It centers on four main themes:
healthcare facilities designing & planning,
medical standards & accreditation, medical
software,
healthcare
management
and
healthcare information systems.

Key Features:
The HEM program offers core courses
related to the areas of Biomedical Engineering,
management, industrial automation, as well as
computer engineering and communications. It
allows student to select elective courses to fit
their desired specialty. Field training is
mandatory to face the actual healthcare
problems. By the end of the program, students
are expected to gain deep knowledge and skills
in Healthcare Engineering and Management,
managerial systems for healthcare units,
automation of healthcare systems and to be
able to qualify healthcare units for national and
international accreditation.

Program Objectives:
▪ To supply Healthcare sector with qualified
engineers to fulfill national (and/or regional)
strategic plans.
▪ To provide students the fundamental
knowledge required for practicing high
quality HEM.
▪ Program graduates are expected to serve in
the following areas:
▪ Designing modern healthcare facilities and
hospitals, based on modern international
standards & guidelines for designing, building
& equipment supply for such facilities.
▪ Building the underlaying network and
software infrastructure.
▪ Management and decision-making support
in healthcare facilities based on solid
medical informatics infrastructure.
For more information, visit:
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
Cairo University, Faculty of Engineering, Giza,
Arab Republic of Egypt.

برنامج هندسة وإدارة منظومة الرعاية الصحية
برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة
الهدف من هذا البرنامج هو تلبية حاجة المجتمع
للمهندسين القادرين على استخدام االتقنيات الرقمية ذات
الصلة بمنظومة الرعاية الصحية بشكل فعال .تم تصميم
البرنامج بحيث يتم تزويد المهندسين باألساسيات
المطلوبة لتطبيق مبادئ الهندسة وإدارة األعمال من أجل
االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر ومحيطها
العربى واآلفريقى .ويهتم البرنامج بأربع محاور رئيسية
هي :تخطيط وتصميم مرافق الرعاية الصحية و تطبيق
أحدث معايير الجودة بما يؤهل الكيانات الصحية القائمة
لالعتماد دوليا وتطبيق نظم المعلومات والبرمجيات الطبية
فى تقديم الخدمات الطبية وفى إدارة منظومة الرعاية
الصحية.

ركائز البرنامج
يقدم البرنامج مجموعة من المواد األساسية المتعلقة
بمجاالت الهندسة الطبية الحيوية ،واإلدارة ،والتشغيل
اآللي الصناعي و هندسة الكمبيوتر واالتصاالت فضال عن
مجموعة من المقررات االختيارية لتناسب التخصصات
الدقيقة المختلفة .التدريب الميداني إلزامي للتعرف على
المشاكل الفعلية فى منظومة الرعاية الصحية .بانتهاء
البرنامج يتوقع أن يكتسب الطالب المعرفة والمهارات
الالزمة في مجال إدارة وهندسة منظومة الرعاية الصحية
وأتمتة نظم الرعاية الصحية و تأهيل وحدات الرعاية
الصحية لالعتماد المحلى والدولي.

أهداف البرنامج
▪ تزويد قطاع الرعاية الصحية بمهندسين مؤهلين
لتنفيذ الخطط االستراتيجية الوطنية و اإلقليمية.
▪ تزويد الطالب بالمعارف األساسية المطلوبة
لممارسة ادارة هندسة المظومة الصحية.
▪ تلبية احتاجات القطاعات التالية:
الصحية
الرعاية
مرافق
 .1تصميم
والمستشفيات الحديثة ،استنادا إلی
المعايير الدولية الحديثة.
 .2بناء الشبكة التحتية والبنية األساسية
لتطبيق البرمجيات الطبية.
 .3دعم اإلدارة وصنع القرار في مرافق
الرعاية الصحية على أساس البنية التحتية
المعلوماتية الطبية الصلبة.
لمزيد من المعلومات والتواصل:
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
كلية الهندسة  -جامعة القاهرة  -الجيزة  -جمهورية مصر العربية

