
 

  

 

 

 

 

م حينما أنشأ محمد على "مدرسة المهندسخانة" فى القلعة )كلية 1816ترجع بداية التعليم الهندسى فى مصر إلى سنة  •

 . فى مقرها الحالى بالجيزة 1905الى أن استقرت عام هندسة القاهرة( ، وتنقلت الكلية بين مناطق القاهرة المختلفة 

الى الجامعة المصرية  وتحول  اسومها إلوى كليوة الهندسوة حيوح بقوى حتوى  1935انضمت مدرسة الهندسة الملكية  عام  •

 كما يلى: بياناها  2007قسما عام  14الى  1935أقسام عام  4اآلن ، وتلسعت التخصصات من 

 الهندسة المعمارية • سيةالرياضيات والفيزيقا الهند •

 هندسة االشغا  العامة • الهندسة االنشائية •

 هندسة القلى الميكانيكية • هندسة الرى والهيدروليكا •

 هندسة االليكترونيات واالتصاالت الكهربية • هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج •

 الهندسة الكيميائية • هندسة القلى واآلالت الكهربية •

 هندسة الطيران والفضاء • والبترو  والفلزاتهندسة المناجم  •

 هندسة الحاسبات • الهندسة الحيلية الطبية والمنظلمات •

طالب فى مرحلة البكواللريل   11000فى خال  مسيرة الكلية تزايدت أعداد الطالب حتى وصلت حاليا إلى مايقرب من  •

 .طالب فى مرحلة الدراسات العليا  3000باالضافة الى 

 . عضل هيئة التدريس 800بالكلية حاليا مايزيد عن  يقلم بالتدريس •

  . تعمل الكلية بنظام السنة الدراسية الملحدة ذات الفصلين الدراسيين •

اسوتحدا  الدراسوة  2006تمهيداً لملاجهة متطلبات القرن الحادى والعشرين من مرونة وجلدة وعللمة ، بدأ فوى عوام  •

 مدة فى تخصصات حديثة وبينية ، ويساهم فيها الطالب فى تكلفة دراسته فى مرحلة البكاللريل  بنظام الساعات المعت

طالبواً ، وقود حصول  1850حولالى   2016/2017 بلغ عدد طالب ببرامج الساعات المعتمدة بالكليوة فوى العوام الجوامع  •

 .   2017طالب منهم على منح دراسية من الكلية مكافأة لهم على تفلقهم خال  الفصل الدراسى ربيع  361أكثر من 

 

 

 برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكاللريل 
 

  2017/2018 للطالب الذين تم ترشيحم من قبل مكتب التنسيق على الكلية للعاام الااامعىعن فتح باب التقدم  تعلن الكلية
درااة البكااللريلف فاى العلالم اليندساية فاى التاصصاات التالياة فاى  للحصالل علاى  ببرامج الساعات المعتماد لاللتحاق 
 :2017 أغسطف  27 – أغسطف 1 الفتر  من

 Construction Engineering and Management - CEM هندسة مدنية: تخصص هندسة وادارة تشييد 1

 Structural Engineering - STE هندسة مدنية: تخصص هندسة االنشاءات 2

 Communication and Computer Engineering - CCE هندسة كهربية: تخصص هندسة االتصاالت والحاسبات 3

 Petroleum and Petrochemical Engineering - PPC هندسة البترو  والبتروكيماويات 4

 Architectural Engineering and Technology - AET هندسة وتكنلللجيا العمارة 5

 Mechanical Design Engineering- MDE هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة التصميم الميكانيكى 6

 Water Engineering and Environment - WEE هندسة مدنية: تخصص هندسة المياه والبيئة 7

 Electrical Energy Engineering - EEE الكهربية تخصص هندسة الطاقة هندسة كهربية: 8
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 جامعة القاهرة –كلية الهندسة 
  2017/2018 -الساعات المعتمدة البكالوريوس نظام برامج 



 

 نظام الدراسة  ببرامج الساعات المعتمدة

 .وتكنلللجيا المعللمات الدولية الدراسة باللغة االنجليزية اعتمادا على أمهات الكتب الدراسية  •

 36ساعة معتمدة بما فى ذلك سنة اعدادية مكافئة    180الهندسية  درجة البكاللريل  فى العللمتكافىء  •

 .تمارين أو معمل  ساعات 3-2أو  محاضرة ، ساعة المعتمدة تعاد  الساعةساعة معتمدة و

 18ى حدود ف مقررات ف  )فصل الربيع(   الثان  أو )فصل الخريف( األو  الفصل ف  التسجيل للطالب يمكن •

 الفصل ف  التسجيل للطالب المتفلقين ، ويمكن للطالبمعتمدة ساعة  21ترتفع الى  فى المتلسطمعتمدة ساعة 

 مقررين على االكثر . ف  الصيف 

 . للطالب دراسة المقررات بما يتناسب وقدراتهيتيح نظام الدراسة بالساعات المعتمدة ، وسنلاتخمس  الدراسة •

الخريف ويبدأ فى النصف الثان  من  فصل :التال  النحل على دراسية فصل  ثالثة إلى اديميةكاأل السنة تقسم •

الصيف  أسبلع ، وفصل 15-14ولمدة  فبراير فى شهر  الربيع ويبدأ أسبلع ، فصل 15-14ولمدة  سبتمبر

 أسابيع ، ويسمح بالقيد فى فصلى الخريف والربيع فقط . 7-6ولمدة  شهر يلنيل ويبدأ فى 

حيح يشرف على ، ونظم تقييم جديدة الدراسة فى مجملعات صغيرة من الطالب مع إشراف أكاديمى كامل  •

 ويستمر التدريس بالكلية، هيئة أعضاء من يميين للبرامجكاداأل بدء قيدهم عدد من المنسقًين عند طالب ال

 ف  الطالب ومعاونته أداء بعةالدراسة ، ويقلم المنسقلن األكاديميلن بمتا نهاية االشراف على الطالب حتى

 . دراس  فصل كل المقررات اختيار

الدراسة على أيدي أساتذة من خيرة أساتذة الهندسة فى مصر من أساتذة الكلية وفى معامل تعد األرقى واألكثر  •

 . خبرة على المستلى القلمى واالقليمى

 الصلة المحلية أو الدولية ذات الخدمية أو الصناعية المنشآت أحد يقلم الطالب بتأدية تدريب صيفى مكثف ف  •

 بالتخصص ويشرف عليه أساتذة الكلية ويكافىء عدد من الساعات المعتمدة تحددها الئحة كل برنامج .

يحصل الطالب على  أن البد الهندسية فى التخصص المطللب ، العللم ف  البكاللريل  درجة على للحصل  •

النقاط والتقديرات طبقاً لما هل منصلص عليه بالالئحة الداخلية  تحسبو2.00 تراكمى اليقل عن  نقاط متلسط

 لبرامج البكاللريل  بنظام الساعات المعتمدة .

إبراز وصقل قدرات الطالب على الفهم واالستيعاب والتعلم الللائح ونظم الدراسة صممت بحيح تساعد على  •

 إضافة إلى تحقيقها للمعايير الدولية للجلدة .، واالتصا   الذاتى وتنمية قدرات االبتكار والخلق واإلبداع
 

 الدراسة وأسللب التقدم رسلم
جنيه للساعة المعتمدة اللاحدة للطالب الجدد الملتحقين بالدراسة بدًء من سبتمبر  605تبلغ رسلم الدراسة  •

جنيه للفصل  1800إضافة إلى رسلم الخدمات اإلضافية التى يقررها مجلس الكلية سنليا والتى تبلغ  2017

وتسدد لم دعم مكتبات ومعامل رسلكل فصل دراسى رئيسى جنيهاً  1800الدراسى الرئيسى، باإلضافة إلى 

 الرسلم فى بداية كل فصل دراسى.

% مقارنة  25جلس الكلية رفع رسلم الساعة المعتمدة فى الفصل الدراسى الصيف  بنسبة قد تصل إل  ميجلز ل •

 بالفصل  الدراسية الرئيسية طبقاً لالئحة الداخلية للبرامج .

وائل الثانلية العامة تخصص رياضيات ممن يلتحقلن ببرامج الساعات تقدم الكلية ثالثلن منحة دراسية كاملة أل •

أو أكثر  3.60تراكمى =  متلسط نقاطعلى المعتمدة، وتستمر المنحة  خال  سنلات الدراسة طالما حافظ الطالب 

. 

 بيانها الحقا.سلف يأتى قلاعد حاكمة وفق منح دراسية ببرامج البكاللريل  نظام الساعات المعتمدة تقدم الكلية  •

شئلن طالب برامج الساعات المعتمدة بالكلية واستكما  المستندات بطلب إلى التقدم  اإللتحاقفى  من يرغبعلى  •

على ملقع المعلنة  ، طبقا للملاعيدلى شئلن طالب برامج الساعات المعتمدة بالكليةوتقديمها إالمطللبة واالقرار 

لمزيد من اإلستعالم يمكن زيارة و www.eng.cu.edu.eg: الدولية بالشبكةبرامج الساعات المعتمدة لالكلية 

  .شئلن طالب برامج الساعات المعتمدة بالكلية
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 ةجامعة القاهر – ةالهندسكلية 
 القلاعد الحاكمة للمنح الدراسية ببرامج البكاللريل  نظام الساعات المعتمدة

 2017/2018فى العام الجامعى 

فااى تحقيااق فهاادافيا ايكاديميااة للحفاااع علااى نااااج باارامج البكاااللريلف نعااام الساااعات المعتمااد  بالكليااة 
تحفيز الطالب على الحفاع على تفلقيم الدراسا  فا ن فدار  البارامج تلصا  باساتمرارية العمال بقلاعاد لل

بارامج للطاالب الملتحقاين بلفصلل الدراسة الرئيسية )فصل الاريف ل فصل الربيا(  فقاط المنح الدراسية 
 بيانيا كما يل  :ل 2016/2017فى العام الاامعى  الساعات المعتمد 

منحة دراسية كاملة  للطالب الثالثين ايلائال علاى الثانلياة ثالثلن الدراسية )تافيض من قيمة الرسلم  100% .1

 الحق . رئيس  فى بداية كل فصل دراسى 3.60≤ العامة م( شرط الحصلل على متلسط نقاط تراكمى 

لعاماة الاذين يحققالن متلساط ا تافيض من قيمة الرسلم الدراسية للطاالب الثالثاين ايلائال علاى الثانلياة 50% .2

 . فى بداية أى فصل دراسى رئيسى 3.60لأقل من  3.50≤ نقاط تراكمى 

تافيض من قيمة الرسلم الدراساية للطاالب مان غيار ألائال الثانلياة العاماة الاذين يحققالن متلساط نقااط  50% .3

 . فى بداية أى فصل دراسى رئيسى 3.60≤ تراكمى 

ية للطاالب مان غيار ألائال الثانلياة العاماة الاذين يحققالن متلساط نقااط تافيض من قيمة الرسلم الدراسا 25% .4

 . فى بداية أى فصل دراسى رئيسى 3.60لأقل من  3.50≤ تراكمى 

تافيضاات فاى قيماة الرسالم الدراساية لفقااس لمتلساط النقااط  هندساة الميااو لالبيئاة منح الطالب الملتحقاين ببرناامج .5

 التراكم  ف  بداية أى فصل دراسى رئيسى كالتالى:

   3.30≤ تافيض للطالب الحاصلين على متلسط نقاط تراكمى  100% •

 3.30لأقل من  3.00≤ تافيض للطالب الحاصلين على متلسط نقاط تراكمى  75%  •

  3.00أقل منل2.70 ≤ تراكمى متلسط نقاط  تافيض للطالب الحاصلين على 50%  •

 2.70لأقل من  2.30≤ تافيض للطالب الحاصلين على متلسط نقاط تراكمى  25%  •

تافيضاس فى  هندسة المياو لالبيئة الدراسيين الذين يلتحقلن ببرنامجيمنح طالب الفرقة اإلعدادية بنعام الفصلين  •

للطاالب الحاصالين علاى تقادير عاام  %100  لتحاقيمفعند بدء  فقطقيمة الرسلم الدراسية للفصل الدراس  ايلل 

   .اداس  ايد ممتاز ل

  علاى هاءالء الطاالب 5الفصل الدراس  ايلل يتم تطبيق قلاعد المنح الدراساية المبيناة أعاالو فا  بناد )نياية لبعد 

 . بدءاس من الفصل الدراس  الالحق
 

 

 عميد الكلية                   لكيل الكلية لشئلن التعليم لالطالب

           

  السيد محمد تاج الدينأ.د.                           على حاتم ابرأ.د.        
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 للمستلى األو  ببرامج البكاللريل قلاعد وشروط التحليل 

  2017/2018نظام الساعات المعتمدة فى العام الجامعى 

 ن فدار  برامج كلية اليندسة فلبرامج الساعات المعتمد  بمن الالئحة الداالية   36)طبقاس لنص الماد  

قبلل التحليل من نعام الفصلين الدراسيين فلى البكاللريلف نعام الساعات المعتمد  بالكلية تلص  ب

 -بشرط مراعا  مايلى : 2017/2018ف  العام الاامع  نعام الساعات المعتمد  المستلى ايلل 

 على ايقل. ادا  ايدالطالب نااحاس بالسنة اإلعدادية بتقدير  أن يكلن -1

د  أل من الاارج ليتم عمل مقاصة أن يكلن الطالب مستاداس بالفرقة ايللى لال يكلن باقيا لإلعا -2

لتى فاتازها الطالب فى نعام الفصلين الدراسيين لتحديد المقررات الفرقة اإلعدادية المقررات 

 .ف  نعام الساعات المعتمد   المكافئة ليا

تتلافر أماكن بالبرنامج الذى يرغب الطالب فى اإللتحاق به فى برامج البكاللريلف نعام الساعات أن  -3

  .المعتمد  بالكلية 

   .اامعة القاهر  –الللية التحليل لطالب كلية اليندسة  -4

 .تاإللتزام بكافة ضلابط التحليل التى تصدر عن المالف ايعلى للاامعا -5

  دار  شئلن طالب برامج الساعات المعتمد  بايلراق إلب الراغبين فى التحليل التقدم على الطال

 :2017 /24/8الاميف  فلى - 1/8/2017 الثالثاء التالية لذلك فى الفتر  من

 بيان حالة بالدراات معتمد لماتلم بمقررات الفرقة اإلعدادية. .1

 صلر  من شياد  الثانلية العامة. .2

 . للل  ايمر صلر  من الرقم القلمى –فثبات سكن )فيصال كيرباء  .3

 .لصلر  من شياد  ميالد الطالب صلر  شياد  الميالد كمبيلتر .4

 فستمار  اإللتحاق لاإلقرار بعد فستيفائيما )تطلب من شئلن الطالب  .5

   4x6  صلر  شاصية حديثة )2عدد ) .6

 معتمد لماتلم المحتلى العلمى للمقررات الدراسية .7
 

 عميد الكلية                   لكيل الكلية لشئلن التعليم لالطالب

           

 السيد محمد تاج الدينأ.د.                                             على حاتم ابر أ.د.     
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