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2020/2019
مقدمة عامة
▪ ترجع بداية التعليم الهندس ي ف مصيير ىلس سيينة 1816م حينما أنشييم مدمد علس (مدرسيية المهند سيينانة) ف
القلعة (كلية هندسيييييية القاهرة)ل تنقلي الكلية بيق منااه القاهرة المنتل ة الس أر اسييييييتقرت عام  1905ف
مقرها الدال بالجيزة.
▪ انضمي مدرسة الهندسة الملكية عام  1935ىلس الجامعة المصرية تدول اسمها ىلس كلية الهندسة حيث بق
حتس اآلرل توسعي التنصصات مق  4أقسام عام  1935ىلس  14قسما علميا عام 2007
▪ خالل مسيييييييرة الكليةل تزايدت أعداد الطالب حتس صييييييلي حاليا ىلس ما يقرب مق  10500االب ف مرحلة
البكالوريوس باإلضافة ىلس  5000االب ف مرحلة الدراسات العليا.
▪ يقوم بالتدريس بالكلية حاليا ما يزيد علس  1500عضو هيئة التدريس هيئة معا نة.
▪ تعمل الكلية بنظام السنة الدراسية الموحدة ذات ال صليق الدراسييق.
▪ تمهيدا لمواج هة متطلبات القرر ال دادي العشييييييريق مق مر نة جودة تعليم عول مةل بدأ ف عام 2006
اسييتدداا الدراسيية ف مرحلة البكالوريوس بنظام السيياعات المعتمدة ف تنصييصييات حديبة بينيةل يسيياهم
فيها الطالب ف تكل ة دراسته.
▪ تقبل الكلية الطالب الداصييييليق علس شييييهادة البانوية العامة أ ما يعادلها مق الشييييهادات العربية األجنبية مق
خالل مكتب تنسييييه القبول بالجامعات المصيييرية .كما تقبل المدوليق لبرامج السييياعات المعتمدة بالقواعد الت
يقرها المجلس األعلس للجامعات بشييييييرا حصييييييول الطالب عل الدد األدنس لمجموع الدرجات لكليات القطاع
الهندس بالجامعات الدكومية المصرية.
▪ تقبل الكلية الطالب الوافديق بالقواعد الت تقرها االدارة المركزية للطالب الوافديق بوزارة التعليم العال .
▪ بلغ عدد االب برامج السيييييياعات المعتمدة بالكلية ف العام الجامع  2019/2018حوال  2150االبال قد
حصيييل أكبر مق  500االب منهم علس منح دراسيييية مق الكلية مكافمة لهم علس ت وقهم خالل ال صيييل الدراسييي
ربيع .2019
▪ تم اعتماد الكلية مق الهيئة القومية لضييييييمار جودة التعليم االعتماد ( )NAQAAEف مارس  2016لمدة
خمس سنوات.
▪ تم الدصييييييول علس االعتماد الد ل مق قبل االتداد الد ل للمعمارييق منظمة األمم المتددة للتربية العلم
البقافة لبرنامج الهندسيييييية المعمارية بنظام ال صييييييليق ف أكتوبر  2014تجديده ف أكتوبر  2017لمدة
خمس سيييينوات .برنامج هندسيييية تكنولوجيا العمارة بنظام السيييياعات المعتمدة منذ مارس  2016لمدة ثالا
سنوات.
▪ ف عام 2018ل حققي الكلية بتنصصاتها المتنوعة تقدما ملدوظا ف التصنيف العالم  QSللتعليم الجامع ل
حيث احتلي الكلية المركز  236عالميا بتصيينيف  QSالعالم تصييدرت بذلا الجامعات المصييرية األفريقيةل
كما احتلي مجموعة مق التنصصات الهندسية بالكلية مراكز متقدمة عالميا علس الندو اآلت :
تنصصات الهندسة المدنية اإلنشائية
تنصص العمارة
تنصص الهندسة الكيميائية
تنصصات الهندسة الكهربائية االتصاالت
تنصصات الهندسة الميكانيكية الطيرار
تنصص الداسبات

ال ئة  150 -101عالميا
ال
ال
ال
ال
ال

ئة  200 -151عالميا
ئة  200 -151عالميا
ئة  250 -201عالميا
ئة  350 -301عالميا
ئة  250 -201عالميا
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برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
تقدم الكلية برامج دراسية لنيل درجة بكالوريوس الهندسة بنظام الساعات المعتمدة ف تنصصات حديبة بينيةل ه :
 1هندسة مدنية :تنصص هندسة ادارة تشييد
 2هندسة مدنية :تنصص هندسة االنشاءات
 3هندسة كهربية :تنصص هندسة االتصاالت الداسبات
 4هندسة البتر ل البتر كيما يات
 5هندسة تكنولوجيا العمارة
 6هندسة ميكانيكية :تنصص هندسة التصميم الميكانيك
 7هندسة مدنية :تنصص هندسة المياه البيئة
 8هندسة كهربية :تنصص هندسة الطاقة الكهربية
 9هندسة مدنية :هندسة البنية التدتية
 10هندسة ىدارة منظومة الرعاية الصدية
 11هندسة ىدارة الطيرار
 12هندسة ميكانيكية :تنصص هندسة الطاقة المستدامة
 13هندسة ميكانيكية :تنصص هندسة الميكاتر نيكس
 14هندسة ميكانيكية :تنصص الهندسة الصناعية اإلدارة
 15هندسة ميكانيكية :تنصص هندسة التصنيع المواد

)Construction Engineering & Management (CEM
)Structural Engineering (STE
)Communication & Computer Engineering (CCE
)Petroleum & Petrochemical Engineering (PPC
)Architectural Engineering & Technology (AET
)Mechanical Design Engineering (MDE
)Water Engineering & Environment (WEE
)Electrical Energy Engineering (EEE
)Civil Infrastructure Engineering (CIE
)Healthcare Engineering & Management (HEM
)Aeronautical Eng. & Aviation Management (AEM
)Sustainable Energy Engineering (SEE
)MEchatronics Engineering (MEE
)Industrial Engineering and Management (IEM
)Manufacturing Engineering and Materials (MEM

نظام الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة
▪ الدراسة باللغة االنجليزية اعتمادا علس أمهات الكتب الدراسية الد لية تكنولوجيا المعلومات.
▪ تكافئ درجة البكالوريوس ف العلوم الهندسية  175ساعة معتمدة بما ف ذلا سنة ىعدادية مكافئة لـييييييي  35ساعة
معتمدةل تعادل الساعة المعتمدة ساعة مداضرة أ  3-2ساعات تماريق أ معمل.
▪ يمكق للطالب التسييجيل ف ال صييل األ ل (فصييل النريف) أ البان (فصييل الربيع) ف مقررات ف حد د  18سيياعة
معتمدة ف المتوسطل ترت ع ىلس 21ساعة معتمدة للطالب المت وقيقل يجوز أر تنن ض ف حالة رغبة الطالب ىلس
 12ساعة معتمدة كدد أدنسل يمكق للطالب التسجيل ف ال صل الصي ف مقرريق علس األكبر.
▪ الدراسة ف حد د عشرة فصول دراسيةل يتيح نظام الساعات المعتمدة للطالب دراسة المقررات بما يتناسب قدراته.
▪ تقسم السنة األكاديمية ىلس ثالثة فصول دراسية علس الندو التال  :فصليق أساسييق هما النريف يبدأ ف النصف
البان مق سيييبتمبر لمدة  15-14أسيييبوعل الربيع يبدأ ف شيييهر فبراير لمدة  15-14أسيييبوعل باإلضيييافة ىلس
فصل الصيف (فصل غير أساس ) يبدأ ف شهر يونيو لمدة  7-6أسابيع.
▪ تتميز الدراسة بمجموعات صغيرة مق الطالب مع ىشراف أكاديم كامل نظم تقييم مستمرةل حيث يشرف علس الطالب
عند بدء قيدهم عدد مق المنسييقيق األكاديمييق للبرامج مق أعضيياء هيئة التدريس بالكليةل يسييتمر االشييراف حتس نهاية
الدراسةل يقوم المنسقور األكاديميور بمتابعة أداء الطالب معا نته ف اختيار المقررات ف كل فصل دراس .
▪ الدراسة علس أيدي أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرةل ف معامل تعد األرقس األكبر خبرة علس المستوى القوم

اإلقليم .

▪ يقوم الطالب بتمدية تدريب صييييناع مكبف ف أحد المنشيييي ت الصييييناعية أ الندمية المدلية أ الد لية ذات الصييييلة
بالتنصصل يشرف عليه أساتذة الكلية يكافئ عدد مق الساعات المعتمدة تدددها الئدة كل برنامج.
▪ للدصول علس درجة البكالوريوس ف العلوم الهندسية ف التنصص المطلوبل البد أر يدصل الطالب علس متوسط
نقاا تراكم ال يقل عق  2.00تدسييييييب النقاا التقديرات ابقا لما هو منصييييييوح عليه بالالئدة الداخلية لبرامج
البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.
▪ اللوائح نظم الدرا سة صممي بديث ت ساعد علس ىبراز صقل قدرات الطالب علس ال هم اال ستيعاب التعلم الذات
تنمية قدرات االبتكار النله اإلبداع االتصالل ىضافة ىلس تدقيقها للمعايير الد لية للجودة.
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رسوم الدراسة أسلوب التقدم
▪

▪
▪
▪
▪

تبلغ رسوم الدراسة الندمات ف ال صول الدراسية الرئيسية  1100جنيه للساعة المعتمدة الواحدة للطالب
الجدد الملتدقيق بالدرا سة بدء مق سبتمبر 2019ل باإل ضافة  2700جنيه ر سوم ىدارية ف ال صل الدراسي
 %10علس ىجمال المصر فات رسوما ىدارية تدصل للجامعة.
تبلغ رسييييوم الدراسيييية ف ال صييييل الدراسيييي الصييييي  1375جنيه للسيييياعة المعتمدة الواحدة للطالب الجدد
الملتدقيق بالدراسة بدء مق سبتمبر 2019ل ىضافة ىلس  900جنيه رسوم ىدارية.
تسدد الرسوم ف بداية كل فصل دراس .
يسدد الطالب رسوم التداق  3600جنيه مرة احدة فقط عند قبوله ف برامج الساعات المعتمدة.
الطالب المدول مق هندسيييييية القاهرة بنظام ال صييييييليق ال نظام السيييييياعات المعتمدة يتم مسييييييا اته مق حيث
المصر فات الدراسية بن س دفعته.

القواعد الداكمة لمنح الت وق الدراس
▪ لتد يز الطالب علس الت وق الدراس ل تقدم الكلية منح لطالب برامج الساعات المعتمدة علس الندو اآلت :
 %100 .1تن يض مق قيمة الرسييييوم الدراسييييية (منح دراسييييية كاملة) للطالب النمسيييييق األ ائل علس
البانوية العامة علس مسيييتوي الجمهورية تنصيييص رياضييييات مع شيييرا الدصيييول علس متوسيييط نقاا
تراكم ≥  3.60ف بداية كل فصل دراس رئيس الحه.
 %50 .2تن يض مق قيمة الرسييييييوم الدراسييييييية للطالب النمسيييييييق األ ائل علس البانوية العامة الذيق
يدققور متوسط نقاا تراكم ≥  3.50أقل مق  3.60ف بداية أي فصل دراس رئيس .
 %50 .3تن يض مق قيمة الر سييييييوم الدراسييييييية للطالب مق غير أ ائل البانوية العامة الذيق يدققور
متوسط نقاا تراكم ≥  3.60ف بداية أي فصل دراس رئيس .
 %25 .4تن يض مق قيمة الرسييييييوم الدراسييييييية للطالب مق غير أ ائل البانوية العامة الذيق يدققور
متوسط نقاا تراكم ≥  3.50أقل مق  3.60ف بداية أي فصل دراس رئيس .
▪ يمنح طالب الفرقة اإلعدادية بنظام الفصلين الدراسيين المتفوقين الذين يلتحقون ببرامج الساعات المعتمدة مندا
دراسييية تشييمل تن يضييات في قيمة الرسوووم الدراسووية للعام الدراسووي الو فقط عند بدء التحاقهم  %50للطالب
الحاصلين على تقدير عام امتياز و %25للطالب الحاصلين على تقدير جيد جدا .بعد نهاية العام الدراسي الو ،
يتم تطبيق قواعد المنح الدراسية المبينة أعاله على هؤالء الطالب بدءا من الفص الدراسي الالحق.
▪ كما يقدم للطالب الملتدقيق ببرنامج الهندسييية المدنية تنصيييص هندسييية المياه البيئة ( )WEEمندا دراسيييية
بالشراكة مع الشركة القابضة للمياه تشمل تن يضات أكبر علس الرسوم الدراسية كاآلت :
 %100 .1تن يض مق قيمة الرسيييوم الدراسيييية للطالب الذيق يدققور متوسيييط نقاا تراكم ≥ 3.50
ف بداية أي فصل دراس رئيس .
 %75 .2تن يض مق قيمة الرسوم الدراسية للطالب الذيق يدققور متوسط نقاا تراكم ≥  3.20أقل
مق  3.50ف بداية أي فصل دراس رئيس .
 %50 .3تن يض مق قيمة الرسوم الدراسية للطالب الذيق يدققور متوسط نقاا تراكم ≥  3.00أقل
مق  3.20ف بداية أي فصل دراس رئيس .
 %25 .4تن يض مق قيمة الرسوم الدراسية للطالب الذيق يدققور متوسط نقاا تراكم ≥  2.50أقل
مق  3.00ف بداية أي فصل دراس رئيس .
▪ يمنح االب ال رقة اإلعدادية بنظام ال صييييليق الدراسييييييق الذيق يلتدقور بالبرنامج تن يضييييا ف قيمة الرسييييوم
الدراسييييييية للعام الدراسيييييي األ ل فقط عند بدء التداقهم  %100للطالب الداصييييييليق علس تقدير عام امتياز
 %50للطالب الداصييييييليق علس تقدير جيد جدا .بعد نهاية ال عام الدراسيييييي األ ل يتم تطبيه قواعد المنح
الدراسية المبينة أعاله علس هؤالء الطالب بدءا مق العام الدراس الالحه.
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قواعد شر ا التدويل لبرامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة
أ ال :التدويل للمستوى العام:
▪ تقبل البات التدويل مق الداصييليق علس شييهادة البانوية العامة أ ما يعادلها مق الشييهادات األجنبية العربية الذيق تم
ترشييييييدهم مق قبل مكتب التنسييييييه علس كلية الهندسييييية – جامعة القاهرة أ مق الداصيييييليق علس الدد األدنس للقطاع
الهندس بالجامعات الدكومية المصرية ابقا لتنسيه العام الجامع  2020/2019أر تنطبه عليه قواعد التدويل.
▪ المستندات المطلوبة لتقديم الب التدويل.
 -1صورة مق شهادة البانوية العامة للطالب أ ما يعادلها.
 -2صورة مق خطاب ترشيح مكتب التنسيه.
 -3صورة الرقم القوم للطالب
 -4ىثبات سكق (ىيصال كهرباء – صورة مق الرقم القوم ).
 -5صورة شهادة الميالد (كمبيوتر).
 -6استمارة االلتداق اإلقرار بعد استي ائهما (تطلب مق مكتب شئور الطالب)
 -7عدد ( )2صورة شنصية حديبة ( )6x4بنل ية بيضاء.
 -8ىيصال مكتب التنسيه (لطالب الشهادات المعادلة فقط)
ثانيا التدويل للمستوى األ ل أ المستوى البان :
▪ ابقا لالئدة الداخلية لبرامج السييياعات المعتمدة بكلية الهندسييية فرر ىدارة برامج البكالوريوس نظام السييياعات
المعتمدة بالكلية توافه علس قبول التدويل مق نظام ال صليق الدراسييق ىلس المستوى األ ل أ البان ف نظام
الساعات المعتمدة ف العام الجامع  2020/2019فقا لما يمت :
 -1أر يكور الطالب مقيدا بال رقة األ لس أ البانيةل ال يكور باقيا لإلعادة مق النارج .يتم عمل مقاصة للمقررات
الت اجتازها الطالب ف نظام ال صليق الدراسييق تدديد المقررات المكافئة لها ف نظام الساعات المعتمدة.
 -2أر تتوافر أماكق بالبرنامج الذي يرغب الطالب ف االلتداق به.
 -3أ لوية التدويل لطالب كلية الهندسة  -جامعة القاهرة.
 -4االلتزام بكافة ضوابط التدويل الت تصدر عق المجلس األعلس للجامعات.
▪ المستندات المطلوبة لتقديم الب التدويل.
 -1بيار حالة بالدرجات معتمد منتوم بالمقررات الت اجتازها الطالب.
 -2صورة مق شهادة البانوية العامة للطالب.
 -3ىثبات سكق (ىيصال كهرباء – صورة مق الرقم القوم ).
 -4صورة شهادة الميالد (كمبيوتر).
 -5استمارة االلتداق اإلقرار بعد استي ائهما (تطلب مق مكتب شئور الطالب)
 -6عدد ( )2صورة شنصية حديبة ( )6x4بنل ية بيضاء.
 -7بيار معتمد منتوم بالمدتوى العلم للمقررات الدراسية الت اجتازها الطالب.
تعلق ىدارة الكلية عق فتح باب المرحلة األ ل للتقدم للطالب الذيق سيتم ترشيدهم مق قبل مكتب
التنسيه علس الكلية أ الداصليق علس الدد االدنس للقبول برحدى كليات الهندسة بالجامعات الدكومية
للعام الجامع  2020/2019لاللتداق ببرامج الساعات المعتمدة للدصول علس درجة البكالوريوس ف
العلوم الهندسية ذلا بدءا مق اليوم التال ليوم ىعالر نتيجة المرحلة األ لس لتنسيه القبول بالجامعات
المصرية.
علس مق يرغب ف االلتداقل التقدم بطلب ىلس مكتب شئور االب برامج الساعات المعتمدة بالكلية
استكمال المستندات المطلوبة االقرارل ذلا ابقا للمواعيد المعلنة علس موقع الكلية لبرامج الساعات
المعتمدة بالشبكة الد لية ()http://eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-systemل لمزيد مق
االستعالم يمكق زيارة مكتب شئور االب برامج الساعات المعتمدة بالكلية.
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