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هامنذ ي،الميالدعشرالتاسعالقرنفينشأت
اهرةجامعة-الهندسةكليةتهدف صفرتقديمإلىالق
التقنيةوالتطبيقاتالهندسيةالعلوممجاالتفيالتعلم

البعاليةبجودة المحليةالمستوياتعلىلل
اهمةوذلك.والعالميةوإلقليمية لةعجدفعفيللمس

مهناللمنالتنمية بةولمواك.المتنوعةالهندسيةال
دراسيةبرامجالكليةأدخلتالعالمية،التطورات

مدةالمعتالساعاتبنظامالبكالوريوسلمرحلةجديدة
.2006عاممنذ

حيثمنكفاءةأكثرتعليممنهجيةالبرامجهذهتتبنى
اسيةالدرالفصولوسعةوالتقييمالتدريسأساليب

ةاألجنبيالجامعاتبعضمعالشراكةإلىاإلضافة
عرفعلىللعملوالتدريبالتدريسفيالمتميزة
مالتعليجودةورفععالمياً الخريجينتنافسية

نظامفيتخصصيةبرامج8آلنيوجد.الهندسى
:وهيالمعتمدة،الساعات

:يأتيبماالمعتمدةالساعاتبرامجتتميز
الدراسةخطةيخصفيماالمرونةمنعاليةدرجة▪

مالئدراسيةخطةإعدادللطالبيمكنإذ.بالكلية
.ألكاديميومستواهوظروفهإمكانياته

تابعةومالدراسيةالمقرراتلتسجيلإلكترونينظام▪
.ةالتعليميألنشطةحضورهوانتظامالطالبأداء

اءألعضوالعمليةالعلميةالخبراتمناالستفادة▪
.جهاوخاربالكليةالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئة

المعارفالطالبتكسبمتطورةدراسيةمناهج▪
.والتخصصيةألساسيةوالمهارات

.ليالمحالعملسوقفيالصناعيللتدريبفرص▪
ثانويةالفيالمتفوقينلطالبمتنوعةدراسيةمنح▪

امة .الع
وميةالقالهيئةمنالمحلياالعتمادعلىحاصلةالكلية

ةهندسبرنامجأنكما.واالعتمادالتعليمجودةلضمان
يدولاعتمادعلىأيضاً حاصلالعمارةوتكنولوجيا

ومنظمةللمعماريينالدوليالتحادمنمشروطغير
.(واليونسك)والثقافةوالعلمللتربيةالمتحدةألمم

هندسةًوتكنولوجيًاالعمارة(1ً
Architectural Eng. and Technology (AET)

ًاتصاالتًوالحاسبات(2ً هندسة
Communication & Computer Eng. (CCE)

ًوإدارةًالتشييد(3ً هندسة
Construction Eng. & Management (CEM)

هندسةًالطاقةًالكهربية(4ً
Electrical Energy Eng. (EEE)

ًالميكانيكى(5ً هندسةًالتصميم
Mechanical Eng. (MDE)

هندسةًًالبترولًوالبتروكيماويات(6ً
Petroleum and Petrochemical Eng. (PPC)

هندسةاإلنشاءات( 7
Structural Eng. (STE)

هندسة المياه والبيئة( 8
Water Eng. and Environment (WEE)

مت،المستمرالتطويرعلىالكليةإدارةمنوحرصاً 
الجامعيالعامفيجديدةتخصصيةبرامجثالثةفتح

2019 :هيالبرامجهذة،2018/

ًالبنيةًالتحتية(1ً هندسة
Civil Infrastructure Eng. (CIE)

رةً(2ً ًوإدا الرعايةًالصحيةمنظومةهندسة
Healthcare Eng. & Management (HEM)

ةًالمالحة(3ً رانًوإدا ًالطي هندسة
Aeronautical Eng. & Aviation 
Management (AEM)

:والتواصلالمعلوماتمنلمزيد
:العنوان

اهرةجامعة-الهندسةكلية جمهورية-الجيزة-الق
.العربيةمصر

:التليفون
35696114(00202)/35678928(00202)
35678587(00202)/35678082(00202)

:فاكس
35723486(00202)

:إللكترونيالموقع
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة
هرة–كلية الهندسة  جامعة القا



ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  ةجمهورية مصر العربي-الجيزة -جامعة القا

لىعالعمارةوتكنولوجياهندسةبرنامجيعتمد▪
منهجيتبنىحيثمتكامل،تعليميمدخل

البيئيةألبعادكافةتناولفيشمولي
ذاتوالتكنولوجيةوالهندسيةواإلنسانية

باني،الموتنفيذوتصميمالعمارةبمجالالصلة
افقةومتومستدامةمشيدةبيئةلتحقيقوذلك

منيض.والعشرينالحاديالقرنفيالحياةمع
لالزمةالمهاراتاكتسابلخريجيهالبرنامج
عيوالواالبتكاريتميزالذيالكفءللتعامل

.والمنشآتالمبانيعمارةمع

برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

برامجأحدهوالعمارةوتكنولوجياهندسةبرنامج
هل.المعتمدةالساعاتبنظامالبكالوريوس البرنامجيؤ

سةهندبينتجمعالتيالتخصصاتمنمجموعةفيلطالب
احيةنمنالبناءوتكنولوجياوعلومناحيةمنالعمارةوفنون
ومهاراتبمعارفالبرنامجخريجييتميزلذا،.أخرى

التجاريةوالسكنيةالمبانيوتشغيلوتنميةوإنشاءلتصميم
منظمةمنالدولياالعتمادعلىحاصلالبرنامج.والعامة

الدوليوالتحادوالثقافةوالعلمللتربيةالمتحدةألمم
.(2019–2016)للمعماريين

لهندسةلالعاليالتعليمفيالريادةفيالبرنامجرؤيةتتحدد
التنميةوالتميزلتحقيقوذلكالبناء،وتكنولوجياالمعمارية
.والعمرانوالعمارةللمجتمعاتالمستدامة
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يةوشمولالمتبادلوالحوارالتميزقيممنالبرنامجيعزز
بينالمشتركةوالخبرةآلخرينمعوالتعاونالتعامل

.المجتمعتجاهوالمسؤوليةالتخصصات
التيةالتقليديـغيرالتعليميـةاألنشطةالبرنامــجيهتم

العملوورشوالندواتالـميــدانيــــةالزيــاراتتتضمن
.المستمرالذاتيوالتعليم



ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  الجيزة -جامعة القا
جمهورية مصر العربية

االتهندسةبرنامجرسالة تحقيقهيالحاسباتوالت
لذياالوقتفيالعاليالتعليمفيالتميزمنعاليمستوى
.للجودةالمستمرالتحسينهفينواصل

حاسباتواصاالتمهندسينتخريجهيالبرنامجاهداف
استخدامعليقادريينالجودةلمعاييرمطابقبمستوي
هاتمالتيالتقنيةوالعلميةمعرفتهم اللخصقلهاوتطوير

.المجتمعاحواللتحسينالجامعيهدراستهم

عنمنهالمرجوةالرسالةواهدافهبتحقيقالبرنامجيقوم
وقسمتطلباتتناسبالتيالدراسيةاللوائحتطبيقطريق
هايتمالتيوالعمل رهاوتجديد لتطورالتواكبباستمرارتطوي

.المجتمعوالعملسوقعلىوانعكاسهالتكنولوجى

هماباختيارالطالبيقومحيثللدراسةمسارينالحاسباتواتصاالتبرنامجيقدم ويينالمستاللاحد
مشروعوالصناعيالتدريبوعملبهالدقيقةالتخصصيةالمقرراتدراسةعليللتركيزالبرنامجمناالعلي
.الحاسباتمسارواتصاالتمسارهماالبرنامجمنالمقدمانالمساران.فيهالتخرج

الئحةالهذه.الهندسيةالنظرياتوالعمليالتدريببينالمزجعليتعتمدالبرنامجيعتمدهاالتيلالئحة
ممه .الحاسباتواالتصاالتتكنولوجيافيالمتنوعةلمجاالتفيمتميزينمهندسينلتخريجمص

ةللدراساوللممارسةالساسيةالمعرفةبمتطلباتلطالبامداد▪
.الحاسباتأواالتصاالتهندسةمجالىفيالمتقدمة

االهندسةمجالىفيالمعرفةوبالتعليملطالبامداد▪ اوتالت
فيسؤاءالمختلفةالعمللفرصلالزمةالحاسباتهندسة
التعليممتابعةأجلمنأو،العامالقطاعاوالخاصالقطاع
.العالي

جانباليلطالبلديالجماعيالعملوالتصالمهاراتتطوير▪
خالقووالقيمالسلوكغرس لظروفالخرجينالعدادذلكو.ا
.الحديثةالعمل

زهمولطالبلتشجيعالئمةبيئةتهيئة▪ لياللوصولتحفي
.مبدعةبطريقةاهدافهم

برنامج هندسةاالتصاالت والحاسبات
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا



ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  الجيزة -جامعة القا
جمهورية مصر العربية

برنامج هندسة وإدارة التشييد
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

تشييدولتصميملالزمةوالوسائلالضروريةالمعلوماتالبرنامجيقدم
دادإعويتم.الصناعيةوالمنشاءاتالتحتيةوالبنيةالمبانىوإدارة
مديرموقعلشغلجيداً إعداداً معداً الخريجيصبحبحيثالبرنامجطالب
لهيئاتأوللمقاولالمشروعاتإلدارةاستشارياً أوالمشروع،إدارة

.تآالمنشمالكأوالتنمية

.بالتشييدالمعنيةالصناعيةالهيئاتمعاللصيقالتعاون▪
مناإفريقيوشمالاألوسطالشرقفىالتشييدلصناعةالتعرض▪

.الصيفىالتدريبالل
.الدوليةالتشييدمشروعاتإلدارةالطالبإعداد▪
.األعمالإلدارةالدراسيةبالمقرراتبالبرنامجالدراسةخلط▪

نامجبرتوفيرإلىباألساسالتشييدوإدارةهندسةبرنامجيهدف
هاراتلتنميةالجيدةالفرصةالطالبيعطىمتكامل حياةلالالزمةالم
رراتلمقالتعرضعنوفضالً .التشييدصناعةفىناجحةمهنية

لىعقادراً يكونالبرنامجخريجفإنوالتصميمالمدنيةالهندسة
:آلتيةالقدراتوتنميةإللمام

.المشروعاتتشييدخططتنمية▪
لشكوبحثالتشييدمشروعاتفىالعقداستراجياتمراجعة▪

.المناسبةالدفعوطرقالعقد
كلفة،التتقدير:اللمنالمشروعتكلفةفىوالتحكمالتخطيط▪

وهندسةاإلنجاز،وتقاريرالطوارىء،وخططالمخاطر،وتحديد
.القيمة

اليفالتكتقديرعلىالقدرةمعوالتعاقد،العطاءمستنداتإخراج▪
.المشروعمراحلاللالماليةوالتدفقات

.العطاءاتمقدمىومفاوضةالعطاءاتدراسة▪
.اإلنجازومتابعةالتشييدأعمالعلىاإلشراف▪
والحسابالمستخلصاتدفعاتوإصدارالمنفذةألعمالقياس▪

.الختامى
الءوالنصحاالستشارةتقديم▪ المطالباتبخصوصللع

.والمنازعات
تشغيلوالوالمتابعةالصيانةخططمعللمشروعالنهائىالتسليم▪

.بالمشروعالخاصة



موالنواستيعابالصناعية،التنميةتحقيقيمكنال
ائيةالكهربالطاقةعلىالمتزايدالطلبوتلبيةالسكاني

االتفىللخبراتجيداعدادوجوددون الطاقةم
اتوالتطبيقوإللكترونيات،الكمبيوترالكهربائية،

لىعقادرخريجتوفيرهوالبرنامجهدفان.الصناعية
سينتحسبيلفىالتقنيةوالعلميةمعرفتهاستخدام
ىفالتمييزمعاييراعلىيقدمالبرنامجان.المجتمع

.المستمرالكفاءةرفععلىالحرصمعالتعليم

برنامج هندسة الطاقة الكهربية
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

افلتضوالتسويقوالمحاسبةاالدارةفىاساسيةمواد▪
.الهندسيةالمهاراتالى

يختارهمامعتتوائماالختياريةالموادمنمجموعة▪
(1):مسارينالحدتؤهلهالدراسةخطةمنالطالب
ةالصناعيالتطبيقاتمسار(2)الكهربائيةالطاقةمسار
.الكهربائيةللطاقة

.يةدولاستشاريةومكاتبشركاتفىللتدريبفرص▪

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  ةجمهورية مصر العربي-الجيزة -جامعة القا

:اتموضوعفىللخبراتتطويراوتعليمياالبرنامجيقدم▪
.الكهربائيةالقوىهندسة)1
.الكهربائيةالقوىالكترونيات)2
قاتتطبيباستخدامالصناعةفىااللىالتحكم)3

.واالتصاالتالحاسبهندسة
لىعيحصلواانالطالبيتوقع،بالبرنامجالدراسةبنهاية▪

:دراسةوالتصميمفىمهاراتوشاملةمعرفة
.الذكيةواالليةالطاقةنظم)1
.الجرالياتوالكهربيةاالالت)2
.االلكترونيةالمحوالت)3
.الطاقةنظم)4
.االلىالتحكمنظم)5

هتمامللبرنامجالدراسىالمحتوىيقدمكما▪ خاصا
:مثلالعالميةاالهميةذاتللموضوعات

.المتجددةالطاقة)1
.الذكيةالشبكات)2
.هربائيةالكالطاقةمجالفىللتطويرالبيئيةالتاثيرات)3

يجينالخرمنهايعانىالتىالمشاكلوتخاطبتخدمموادتقديم▪
.انونيةالقوالخبراتوالتواصلالتسويقمهاراتفىالحاليين



برنامج هندسة التصميم الميكانيكي
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

راالستثمامجاالتوفيالصناعةمجالفيالمتزايدالنمويشير
التصميملمهندسيمتزايدةحاجةهناكأنإلىبمصرالمختلفة

العلمنمالعصربأدواتوالملمينالمنافسةعلىالقادرينالميكانيكي
أحدثومعاآلخرينمعالتعاملمنتمكنهمالتيوالمهاراتوالمعرفة

.واألدواتاالبتكارات
درجةلىعللحصولالطالبالميكانيكيالتصميمهندسةبرنامجويؤهل

تلفةالمخالصناعةمجاالتفيللعملالفرصةويعطيهالبكالوريوس
حزمةالبرنامجيقدم.المنتجاتوتطويراالستشاراتمجالفيوكذلك

التيالتخصصيةوالهندسيةالعامةوالهندسيةاإلنسانيةالعلوممن
.متعددةبمهاراتوتمدهواالبتكارالتحليلعلىالقدرةتكسبه

بالمهاميقومأنالميكانيكيالتصميمهندسةبرنامجخريجيستطيع
تشغيلكذلكووتصنيعهاالهندسيةالمنتجاتوتطويربتصميمالمتعلقة

نتاجيةإالمنظوماتتلككانتسواءوصيانتهاالميكانيكيةالمنظومات
.الطاقةدبتوليتتعلقأووالطائراتالسياراتمثلبصناعاتتتعلقأو

أهداف البرنامج
اإلنسانيةالعلومفيمعرفيةبأساسالطالبإمداد▪

امةوالهندسية وكذلكةالفنيالمشكالتلحلوالتطبيقيةالع
فبمختلللقيامتدعمهالتيالشخصيةمهاراتهتطوير
.المهام

البمتميزتعليمتقديم▪ ورةالمتطالمواضيعيغطيلل
همة ثالبحعلىويحفزهالميكانيكيةالهندسةفيوالم
.المستمرالتعلمعلىالقدرةويكسبه

هاراتتطوير▪ مهاراتوكذلكالطالبلدىالتصالم
.والبتكاريالمنطقيالتفكير

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القا



برنامج هندسة البترول والبتروكيماويات
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القا

فيهتميفريدتخصصهوالبتروكيماوياتوالبترولبرنامج
والمنبعتخصصىمنلكللالزمةالمهاراتوالمعرفةدمج

فىالخريجيتخصصسوف.الغازوالنفطمجالفىالمصب
:التخصصينهذينأحد
(PPC-P)المنبعتخصصأوالبترولهندسة▪

(PPC-C)المصبتخصصأوالبتروكيماوياتهندسة▪

لعملاوالغازوالنفطآبارباستكشافالبترولمهندسيقوم
الكاملةوالمراقبةبالتخطيطكذلكويقوم.تطويرهاعلى

ويجرى.واالستخراجالحفرعملياتوتطويروتصميم
.ازالغوالنفطآبارعلىالالزمةالختباراتالبترولمهندس

معالجةوالخامالنفطتكريرفىالبتروكيماوياتمهندسيعمل
نتاجإلخامكموادومشتقاتهالبترولواستخدامالطبيعىالغاز

.الفائدةذاتالكيميائيةالمنتجات

نبمهندسيالبترولقطاعتزويدإلىالبرنامجيهدف
:إلىالبرنامجيهدفكماالتخصصاتمتعددى

متعمقةالالمعرفةواكتسابلفهملطالبفرصةتوفير▪
فى(اتوالبتروكيماويالغازوالنفط)البتروللصناعة

.المصبوالمنبعمنكل

هاراتالخريجتزويد▪ ويطلتخطالمطلوبةالفكريةبالم
ةالخاصالمشاريعوإدارةوتنفيذوتحليلتصميم

.البترولبصناعة

البتزويد▪ هاراتال الزمةوالمهنيةالعلميةبالم ا
والبتروكيماوياتالبترولهندسةمجالفىللعمل
مةبدراساتالقياموكذلك تطبيقجاالتفىمتقد

.البترولهندسةبمجالالمتصلةوالمهاراتالمعرفة

مهاراتالطالبتزويد▪ القاتلفهملالزمةبال ال
خالقالصناعةفىالنسانية مكنهتالتىالمهنيةوا

التخصصاتمتعددةمجموعاتفىالعملمن
.ةالمهنيالبيئةفىالصحيحةبالصورةوالتفاعل

نالتخصصيمنأىفىالخريجونيكتسبسوف▪
رصفسيتيحمماألخرالتخصصعنوافيةخلفية
طيفبيناالنتقالللخريجيمكنحيثمرنةعمل

جهتدرخاللالدقيقةالمهنيةالتخصصاتمنواسع
المصبأوالمنبععملياتفىسواءالوظيفى

االختياريةالمقرراتمنمتنوعةمجموعةدراسة▪
.التخصصينالفى

واالقتصاداألساسيةالهندسيةبالعلومااللمام▪
وتنفيذإدارةإلىباإلضافةالمهنيةوالسالمة

.المشروعات
مجالفىالخبرةذوىمنأساتذةمناإلستفادة▪

.الصلةذاتوالمجاالتالغازوالنفط



مهاراتلصقلاالختياريةالمقرراتمنمتنوعةمجموعة▪
بماائيةاإلنشللهندسةالدقيقةالتخصصاتأحدفيالطالب

.الدراسيةخطتهيالئم
الطالبإلكساباإلجباريةالمقرراتمنمنتقاةمجموعة▪

مجاالتفيالمعاصرللمهندسالالزمالمعرفةمستوى
.والتسويقالمحاسبة

هج▪ الحديثةالبرامجلحزمتطبيقاتللطالبتوفرمنا
.اإلنشائىالتصميموالتحليلفيالمستخدمة

ريةالمصالمؤسساتفيالعملىللتدريبفرصتوفير▪
.اإلنشائيةالهندسةمجاالتفيالمتخصصةوالدولية

التعليميامنهجايوفرلكىبرنامجالتصميم الفروعأحديعدالذىالتخصصهذافيمتميزمستوىذومتكا
المواد،واصخمناإلنشائيةالهندسةتخدمالتىالتخصصاتكلعلىالدراسةتركز.المدنيةللهندسةالرئيسية

كلفيفاعليةباالشتراكمنتمكنهمتقدمةمهنيةبقدراتخريجالويتميز.إلنشائىوالتصميماإلنشاءات،تحليل
مهنيةاألنشطة مشروعاتومنشآتالتحتيةالبنيةمنشآتوصيانةوتطويرتصميممثلاإلنشائيةللهندسةال

علىوذلكةــالتقليديآتـللمنشةـباإلضافةــالبيئةــــحماي
.والدولىواإلقليمىالمحليالمستوى

ركائز البرنامج

هداف البرنامج أ

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  الجيزة–جامعة القا
جمهورية مصر العربية

برنامج هندسة إلنشاءات
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

ً دادًخريجًيتميزباآلتىاليهدف ًإع :برنامًجإلى
الذهنيةوقدراتهالفنيةمعلوماتهوتطويراستخدام▪

مهامأداءمنليتمكنالعمليةومهاراته إليهالموكلهال
.المهنيةمنمستوىبأعلى

هاوتصميالمثلىاإلنشائيةألنظمةاختيارعلىالقدرة▪ م
ها .تدامةاالسواإلنشائيةلسالمةاشتراطاتلتحققوتنفيذ

وتقديمالتخصصاتمتعددةفرقفياألداءعلىالقدرة▪
.قتصاديةواالاإلنشائيةالناحيتينمنالمناسبةالفنيةالحلول

منالحدوأساسياتالمشروعاتإدارةقواعدتوظيف▪
والجداولالخططإعدادفىالمعلوماتنظموأسسالمخاطر
.اإلنشائيةللمشروعاتالتنفيذوبرامجالزمنية

يئةبوالهندسيةالبيئةفيالفعالالتواصلعلىالقدرة▪
.هنةالمأخالقياتمنعالمستوىبتقديمإللتزاموألعمال

الطالبتهيئةاللمنالمهنىألداءتطويرعلىالقدرة▪
.لتخرجابعدالمستمروالتدريبالتعليمبرامجفيالنخراط



برنامج هندسة المياه والبيئة
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  الجيزة -جامعة القا
جمهورية مصر العربية

وجهعلىالطبيعيةالمواردأثمنمنواحدةوهيالحياةهيالمياه
المائيةالمواردمحدوديةالعربيالوطنومصرتعانيو.األرض
يؤديو.المناخيةوالتغيراتالمياهكفاءةوانخفاضالسكانيةوالزيادة

رضفإلىالمعيشةمستوياتتحسينإلىوالتطلعاتالسكانيالنمو
لذا.ةالمصاحبالبيئيةوالنظمالمتاحةالمائيةالمواردعلىأكبرضغوط
معب اوتجاو.البيئيةوالهندسةالمياهإدارةفيخبراءإليالحاجةتولدت
معةبجاالهندسةكليةقامتالعربيوالوطنمصرفيالعملسوقحاجة

هرة البكالوريوسدرجةيعطيجديدبرنامجبتقديم2009عامفيالقا
رنامجالبويقوم.والبيئةالمياههندسةتخصص–المدنيةالهندسةفي

ية،المائالمواردمجاالتفيمتخصصتدريبخاللمنالخريجينبإعداد
الصحي،والصرفوالمياهوالصرف،والريوالهيدروليكا،
هدفوي.والشواطيءالسواحلوهندسةالجوفية،والمياهالهيدرولوجيا،

هندسـةمجـالفيمتخصصيـنمهندسيـنتخريجإليباألسـاسالبرنامـج

صادرماستخدامعلىالطالبحثويتماإلنجليزية،باللغةكاملةالدراسة▪
.اسيةالدرالموادجميعفيالمعلوماتتكنولوجياومرافقالدوليةالتعلم

تجاوزيالبماالطلبةمنقليللعددالتعليميةالخدماتتقديميتم▪
.بالمختبر15وبالفصلطالب30وبالمحاضرة،طالب60

او▪ منحتقديمفيتمالفريدالبرنامجلهذااالستراتيجيةألهميةنظر 
والصرفالشربلمياهالقابضةالشركةمنمقدمةدراسية
.والريالمائيةالمواردووزارةالصحي

لتخريجراقيأكاديميمستوىتحقيقإليالبرنامجيهدف▪
لمستمراالتعلمعلىقادروأخالقيا ،ومهنياً علمياً متميز،مهندس
تنميةالتحقيقفيفعالبشكلواإلسهامالتطورالدولي،ومواكبة

.العالموالعربيالوطنومصرفيالمستدامة
ميمتصجاالتفيصناعيوتدريبفريدتعليمالبرنامجيقدم▪

رفوالصالمياهمعالجةمحطاتوتصميموالصرف،المياهشبكات
آتالمنشوتصميمالبحر،مياهتحليةمحطاتوتصميمالصحي،

منظتصميمالمائية،والبواباتوالقناطرالسدودمثلالمائية
الجوفية،المياهآبارتصميمالسيول،منالحمايةومنشآت
ة،الجوفيالمياهوخزاناتالسطحيةالمياهفيالتلوثومراقبة
آلثارملتقييدراساتوعملالمختلفة،الرينظموتشغيلتصميم
.المختلفةللمشروعاتواالجتماعيةالبيئية

ويل،الننهرحوضوالعربيالوطنومصرفيالمياهجودةوندرةبمشاكلدرايةعليووعيذويالبيئةوالمياه
بدائلوحلولايجادأجلمنوالمياهمواردمنظومةبإدارةالخاصةوالمستقبليةاآلنيةالمشاكلحلأجلمنذلك

.جودتهاتحسينأجلمنوبالمنطقةالمياهندرةلمكافحةفعالةومستحدثة



برنامج هندسة وإدارة منظومة الرعاية الصحية
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

أهداف البرنامج

لينمؤهبمهندسينالصحيةالرعايةقطاعتزويد▪
.قليميةإلوالوطنيةاالستراتيجيةالخططلتنفيذ

المطلوبةألساسيةبالمعارفلطالبتزويد▪
.الصحيةالمظومةهندسةادارةلممارسة

:التاليةالقطاعاتاحتاجاتتلبية▪
الصحيةالرعايةمرافقتصميم.1

إلیاستناداالحديثة،والمستشفيات
.الحديثةالدوليةالمعايير

يةألساسوالبنيةالتحتيةالشبكةبناء.2
.الطبيةالبرمجياتلتطبيق

مرافقفيالقراروصنعإلدارةدعم.3
حتيةالتالبنيةأساسعلىالصحيةالرعاية

.الصلبةالطبيةالمعلوماتية

المتعلقةاألساسيةالموادمنمجموعةالبرنامجيقدم
لوالتشغيواإلدارة،الحيوية،الطبيةالهندسةبمجاالت

عنالفضواالتصاالتالكمبيوترهندسةوالصناعياآللي
تالتخصصالتناسباالختياريةالمقرراتمنمجموعة

علىفللتعرإلزاميالميدانيالتدريب.المختلفةالدقيقة
هاءبانت.الصحيةالرعايةمنظومةفىالفعليةالمشاكل
توالمهاراالمعرفةالطالبيكتسبأنيتوقعالبرنامج
الصحيةالرعايةمنظومةوهندسةإدارةمجالفيالالزمة
هيلوالصحيةالرعايةنظموأتمتة الرعايةوحداتتأ

.والدوليالمحلىلالعتمادالصحية

المجتمعحاجةتلبيةهوالبرنامجهذامنالهدف
ذاتيةالرقماالتقنياتاستخدامعلىقادرينالللمهندسين

ميمتصتم.فعالبشكلالصحيةالرعايةبمنظومةالصلة
تباألساسياالمهندسينتزويديتمبحيثالبرنامج
أجلمناألعمالوإدارةالهندسةمبادئلتطبيقالمطلوبة
ومحيطهامصرفىالصحيةالرعايةبمنظومةاالرتقاء
يسيةرئمحاوربأربعالبرنامجويهتم.واآلفريقىالعربى

يقتطبوالصحيةالرعايةمرافقوتصميمتخطيط:هي
مةالقائالصحيةالكياناتيؤهلبماالجودةمعاييرأحدث

طبيةالوالبرمجياتالمعلوماتنظموتطبيقدوليالالعتماد
الرعايةمنظومةإدارةوفىالطبيةالخدماتتقديمفى

.الصحية

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القا



برنامج هندسة البنية التحتية
هرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  قا

أهداف البرنامج

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

هرة -كلية الهندسة  الجيزة -جامعة القا
جمهورية مصر العربية

نمواكثرالالمجالالمدنيةالهندسةفيالتحتيةالبنيةمجاليعتبر
والشرقمصرفياالنشاءاتمجالفيللمهندسينواحتياجا
فييةالتحتالبنيةبرنامجخريجيعملنطاقفيويدخل.االوسط
هيلوإعادةوتشغيلوإنشاءتصميم:المدنيةالهندسة روعاتمشتأ

والمطاراتوالطرقالنقلمشروعاتمتضمنةالتحتيةالبنية
الصحيوالصرفالشربمياهومشاريعالحديديةوالسكك

.والجيوتقنيةالمساحيةواألعمال

تلفةالمخالعناصرتصميمفيمتخصصةأساسيةمقررات▪
اتشبكحديدية،سككمطارات،طرق،منالتحتيةللبنية

يوالكبارالنفاقالصحي،والصرفالشربمياهومحطات
.المجتمعالحتياجاتتلبية

مقاعأكثرفهملطالبتوفرتخصصيةاختياريةمقرارات▪
.تشغيلهاوالمختلفةالمرافقلتصميم

فيتالتقيناوأحدثالمختلفةالكومبيوتربرامجاستخدام▪
.المختلفةالمرافقتصميموتحليل

البتأهيل▪ محليةمقوالتبشركاتالعمللسوقال
العمليالتدريباللمناستشاريةومكاتبوعالمية

.التحتيةالبنيةمشروعاتتصميمفيواالشتراك

دادهملطالبتأهيل▪ هاراتعلميةبمادةوام متصميفيوم
.التحتيةالبنيةمشاريعوإدارةوتشغيل

ؤهلينالمهنيةمنعاليةدرجةعليخريجينإعداد▪ م
اريعمشفيللعملعديدةتخصصاتمنعملفريقلقيادة
.المختلفةالتحتيةالبنية

منليةالعموالخبرةاألكاديميةالدراسةبينالفجوةتقليل▪
.مختلفةلمشروعاتوعرضالخبراتنقلالل

نالخريجيلديوالعرضواالتصالالقيادةمهاراتتنمية▪
.المهنيلمستقبلهملالزمة

ًالبنيةًالتحتية مهندس
ريقطعنبأكملهللمجتمعكريمةحياةتوفيرفييساعد▪

الحديديةالسككوخطوطوالمطاراتالطرقإنشاء
وخدماتالستخدامالصالحةالشربمياهوتوفير
.الصحيالصرف

.ويةالتنمالمشروعاتلكلالالزمةالمرافقوينشيءيصمم▪
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