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 مقدمة عامة 
 (مدرسة المهندسخانة)م حينما أنشأ محمد على 1816ترجع بداية التعليم الهندسى فى مصر إلى سنة  ▪

فى القلعة )كلية هندسةةةةةةة القاهرة(ل  تنقلي الكلية بيق منااه القاهرة المختل ة الى أر اسةةةةةةتقرت عام 

 بالجيزة. يفى مقرها الحال 1905

لى الجامعة المصةةرية  تحوا اسةةمها إلى كلية الهندسةةة إ 1935انضةةمي مدرسةةة الهندسةةة الملكية عام  ▪

 2007عام   علميا  قسما   14لى إ 1935 أقسام عام 4حيث بقى حتى اآلرل  توسعي التخصصات مق 

 : أتيبياناها كما ي

 الهندسة المعمارية • الرياضيات  ال يزيقا الهندسية •

 هندسة االشغاا العامة • الهندسة االنشائية •

 هندسة القوى الميكانيكية • هندسة الرى  الهيدر ليكا •

 الكهربيةهندسة االليكتر نيات  االتصاالت  • هندسة التصميم الميكانيكى  اإلنتاج •

 الهندسة الكيميائية • هندسة القوى  اآلالت الكهربية •

 هندسة الطيرار  ال ضاء • هندسة المناجم  البتر ا  ال لزات •

 هندسة الحاسبات • الهندسة الحيوية الطبية  المنظومات •

االب فى  10500إلى مايقرب مق  تزايدت أعداد الطالب حتى  صةةةةلي حاليا   لفى خالا مسةةةةيرة الكلية ▪

 االب فى مرحلة الدراسات العليا. 5400لى إضافة مرحلة البكالوريوس باإل

 . هيئة معا نةعضو هيئة التدريس  1600 لىمايزيد ع يقوم بالتدريس بالكلية حاليا   ▪

 تعمل الكلية بنظام السنة الدراسية الموحدة ذات ال صليق الدراسييق.  ▪

حاد ▪ بات القرر ال عام تعليم  العشةةةةةةريق مق مر نة  جودة  يتمهيدا  لمواجهة متطل بدأ فى  مةل   عول

اسةةةتحدال الدراسةةةة فى مرحلة البكالوريوس بنظام السةةةاعات المعتمدة فى تخصةةةصةةةات حدي ة  2006

  . بينيةل  يساهم فيها الطالب فى تكل ة دراسته

 1950حوالى   2017/2018بلغ عدد االب برامج السةةةةةةةاعات المعتمدة بالكلية فى العام الجامعي  ▪

االب منهم على منح دراسية مق الكلية مكافأة لهم على ت وقهم خالا   383االبا ل  قد حصل أك ر مق 

 .   2018ال صل الدراسى ربيع 

 2016(  فى مارس NAQAAE) الهيئة القومية لضمار جودة التعليم  اإلعتمادتم اعتماد الكلية مق  ▪

 .لمدة خمس سنوات

 منظمة األمم المتحدة للتربية  للمعمارييق الد ليتم الحصةةةةةةوا علي االعتماد الد لي مق قبل االتحاد  ▪

 تجديده في أكتوبر  2014في أكتوبر لبرنامجي الهندسةةةةةة المعمارية بنظام ال صةةةةةليق   العلم  ال قافة

منذ مارس دة تكنولوجيا العمارة بنظام السةةاعات المعتمهندسةةة   برنامج  لمدة خمس سةةنوات. 2017

 لمدة ثالل سنوات. 2016

للتعليم  QSالمتنوعة تقدما  ملحوظا  في تصةةني   العالمي الكلية بتخصةةصةةاتها ل حققي 2018في عام  ▪

 تصةةةةةدرت بذلا الجامعات  العالمي QS بتصةةةةةني   عالميا   231المركز حيث احتلي الكلية  لالجامعي

على  مراكز متقدمة عالميا  التخصصات الهندسية بالكلية وعة مق ماحتلي مجل كما المصرية  األفريقية

  :النحو اآلتي
 

 

 

 

 كلية عالميا   150أفضلمق  تخصص العمارة

 كلية عالميا   200مق افضل   اإلنشائية الهندسة المدنيةتخصص 

 كلية عالميا   250مق افضل  تخصص الهندسة الكهربائية  االتصاالت

 كلية عالميا   300مق افضل  تخصص الهندسة الكيميائية

 كلية عالميا   300مق افضل  تخصص الهندسة الميكانيكية  الطيرار
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 برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس

المعتمدة فى تخصةةةةصةةةةات حدي ة بنظام السةةةةاعات الهندسةةةةة بكالوريوس تقدم الكلية برامج دراسةةةةية لنيل درجة 

 :اآلتيل  بيانها ك بينية

 Construction Engineering & Management (CEM) مدنية: تخصص هندسة  ادارة تشييدهندسة  1

 Structural Engineering (STE) هندسة مدنية: تخصص هندسة االنشاءات 2

 Communication & Computer Engineering (CCE) هندسة كهربية: تخصص هندسة االتصاالت  الحاسبات 3

 Petroleum & Petrochemical Engineering (PPC)  البتر كيما ياتهندسة البتر ا  4

 Architectural Engineering & Technology (AET) هندسة  تكنولوجيا العمارة 5

 Mechanical Design Engineering (MDE) هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة التصميم الميكانيكى 6

 Water Engineering & Environment (WEE)  البيئةهندسة مدنية: تخصص هندسة المياه  7

 Electrical Energy Engineering ( EEE) الكهربية تخصص هندسة الطاقة هندسة كهربية: 8

 Civil Infrastructure Engineering (CIE) هندسة البنية التحتية 9

 Healthcare Engineering & Management (HEM) هندسة  إدارة منظومة الرعاية الصحية 10

 Aeronautical Eng. & Aviation Management (AEM) هندسة الطيرار  إدارة المالحة 11

 جاري اإلعداد لبرامج جديدة سوف يتم االعالن عنها فور بدء اتخاذ االجراءات الالزمة إلقرارها •

 نظام الدراسة  ببرامج الساعات المعتمدة
ً الانجليزية باللغة الدراسة ▪

 
 .املعلومات وتكنولوجيا الدولية الدراسية الكتب أمهات على اعتمادا

 36عدادية مكافئة ا إساعة معتمدة بما فى ذلا سنة  180تكافىء درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية  ▪

 .معمل أو تمارين ساعات 3-2 أو  محاضرة ساعة املعتمدة الساعة وتعادل ،معتمدة ساعة

ى حد د فمقررات  في )فصةةل الربيع(   ال اني أ  األ ا )فصةةل الخري ( ال صةةل في التسةةجيل للطالب يمكق ▪

ر تنخ ض في أ يجوز  لللطالب المت وقيقمعتمدة سةةةاعة  21ترت ع الى  لفى المتوسةةة معتمدة سةةةاعة  18

مقرريق  في الصي ي ال صل في التسجيل للطالب ل  يمكقساعة معتمدة كحد أدنى 12إلى  حالة رغبة الطالب

 ك ر.األعلى 

 .وقدراته يتناسب بما املقررات دراسة للطالب املعتمدة بالساعات الدراسة نظام ويتيح سنوات، خمس الدراسة ▪

الخري   يبدأ فى  ساسييق  هماأيق فصل :التالي النحو على دراسية فصوا ثالثة إلى األكاديمية السنة تقسم ▪

أسةةبو ل  15-14فبراير  لمدة   يبدأ فى شةةهرالربيع   أسةةبو ل 15-14 لمدة  النصةة  ال اني مق سةةبتمبر

 أسابيع. 7-6 لمدة   يبدأ فى شهر يونيو )فصل غير أساسي( الصي   فصلباإلضافة إلي 

ل حيث يشرف على مستمرةكامل  نظم تقييم  يالدراسة فى مجموعات صغيرة مق الطالب مع إشراف أكاديم ▪

  يستمر هيئة التدريس بالكليةل أعضاء مق للبرامجاألكاديمييق  بدء قيدهم عدد مق المنسق يق عند الطالب 

 في الطالب  معا نته أداء الدراسةل  يقوم المنسقور األكاديميور بمتابعة نهاية االشراف على الطالب حتى

 .دراس ي فصل كل املقررات اختيار

 فى معامل تعد األرقى  األك ر خبرة على المستوى  لجامعة القاهرةالهندسة كلية الدراسة على أيدي أساتذة  ▪

 .يالقومى  االقليم

 الصلة المحلية أ  الد لية ذات الخدمية أ  الصناعية المنشآت أحد يقوم الطالب بتأدية تدريب صي ى مك   في ▪

 عدد مق الساعات المعتمدة تحددها الئحة كل برنامج. ئ يشرف عليه أساتذة الكلية  يكاف لبالتخصص

أر يحصل الطالب على  البد الهندسية فى التخصص المطلوبل العلوم في البكالوريوس درجة على للحصوا ▪

 تحسةةةةب النقاا  التقديرات ابقا  لما هو منصةةةةوا عليه بالالئحة 2.00 تراكمى اليقل عق نقاا  متوسةةةة 

 الداخلية لبرامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.

ممي بحيث تساعد على إبراز  صقل قدرات الطالب على ال هم  االستيعاب  التعلم اللوائح  نظم الدراسة ص   ▪

  تنمية قدرات االبتكار  الخله  اإلبدا    االتصاال إضافة إلى تحقيقها للمعايير الد لية للجودة. يالذات
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 الدراسة  أسلوب التقدم رسوم
 

تم ترشةةةةةةيحم مق قبل مكتب التنسةةةةةةيه على  للطالب الذيقعق فتح باب المرحلة األ لي للتقدم  تعلق الكلية

لاللتحاق ببرامج   2018/2019الكلية أ  احدي كليات الهندسةةةةةةةة بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 

 ذلا بدءا  مق اليوم التالي ليوم درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية  للحصوا على الساعات المعتمدة

  قبوا بالجامعات المصرية.تنسيه الالمرحلة األ لى لإعالر نتيجة 
 

شئور االب برامج الساعات المعتمدة بالكلية  استكماا مكتب التقدم بطلب إلى  لفى اإللتحاق على مق يرغب

المعلنة على موقع الكلية لبرامج الساعات المعتمدة  للمواعيد ابقا    ذلا المستندات المطلوبة  االقرارل

 لمزيد مق اإلستعالم يمكق (ل /http://eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system) بالشبكة الد لية

 شئور االب برامج الساعات المعتمدة بالكلية. مكتب زيارة 

 

 يدفع الطالب رسوم إلتحاق مرة  احدة فق  عند قبوله في برامج الساعات المعتمدة. ▪

جنيه للساعة المعتمدة الواحدة للطالب الجدد  920 في ال صوا الدراسية الرئيسية تبلغ رسوم الدراسة ▪

سبتمبر  سة بدء  مق  سدد الرسوم فى . إداريةجنيه رسوم  2700ل باإلضافة 2018الملتحقيق بالدرا ت

 .يبداية كل فصل دراس

جنيه للساعة المعتمدة الواحدة للطالب الجدد  1150 الصي ي تبلغ رسوم الدراسة في ال صل الدراسي ▪

جنيه. تسةةدد  900 التى تبلغ  إداريةإضةةافة إلى رسةةوم ل 2018الملتحقيق بالدراسةةة بدء  مق سةةبتمبر 

 الرسوم فى بداية ال صل الدراسي الصي ي.

 القواعد الحاكمة للمنح الدراسية
سةةية لطالب برامج السةةاعات المعتمدة على تقدم الكلية منحا  درا لت وق الدراسةةياللتح يز الطالب على  ▪

 النحو اآلتي:

للطالب الخمسةةةةيق دراسةةةةية كاملة(  منحتخ يض مق قيمة الرسةةةةوم الدراسةةةةية ) 100% .1

مع شةةةةةرا  ل انوية العامة علي مسةةةةةتوي الجمهورية تخصةةةةةص رياضةةةةةياتاأل ائل علي ا

 الحه. رئيسي فى بداية كل فصل دراسى 3.60≤ الحصوا على متوس  نقاا تراكمى 

سية للطالب ال 50% .2 األ ائل على ال انوية العامة  خمسيقتخ يض مق قيمة الرسوم الدرا

فى بداية أى فصةةل دراسةةى  3.60 أقل مق  3.50≤ الذيق يحققور متوسةة  نقاا تراكمى 

 رئيسى.

تخ يض مق قيمة الرسةةةةوم الدراسةةةةية للطالب مق غير أ ائل ال انوية العامة الذيق  50% .3

 فى بداية أى فصل دراسى رئيسى. 3.60≤ مى يحققور متوس  نقاا تراك

تخ يض مق قيمة الرسةةةةوم الدراسةةةةية للطالب مق غير أ ائل ال انوية العامة الذيق  25% .4

فى بداية أى فصةةةةةةل دراسةةةةةةى  3.60 أقل مق  3.50≤ يحققور متوسةةةةةة  نقاا تراكمى 

 رئيسى.

دراسةةةية تشةةةمل تخ يضةةةات  ( منحا  WEE)هندسةةةة المياه  البيئة  لطالب الملتحقيق ببرنامجكما ي قدم ل ▪

مكتب شةةةةئور االب برامج يرجى لمزيد مق المعلومات حوا هذه المنح  أكبر على الرسةةةةوم الدراسةةةةية.

 .الساعات المعتمدة بالكلية
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 للمستوى األ اقواعد  شر ا التحويل 

 نظام الساعات المعتمدة ببرامج البكالوريوس

 
لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة فإر إدارة برامج ( مق الالئحة الداخلية 36ابقا  لنص المادة ) ▪

قبوا التحويل مق نظام ال صةةةليق الدراسةةةييق افه علي البكالوريوس نظام السةةةاعات المعتمدة بالكلية تو

 : فقا  لما يأتي 2018/2019إلى المستوى األ ا نظام الساعات المعتمدة في العام الجامعي 

 اإلعدادية.  ل رقةأر يكور الطالب ناجحا  با -1

 يتم عمل مقاصة  .دة مق الخارجلإلعا  ال يكور باقيا   لأر يكور الطالب مستجدا  بال رقة األ لى -2

لتى إجتازها الطالب فى نظام ال صليق الدراسييق  تحديد المقررات ال رقة اإلعدادية المقررات 

 المكافئة لها في نظام الساعات المعتمدة.

مج الذى يرغب الطالب فى اإللتحاق به فى برامج البكالوريوس نظام أر تتوافر أماكق بالبرنا -3

 الساعات المعتمدة بالكلية. 

   .جامعة القاهرة - لوية التحويل لطالب كلية الهندسة أ -4

 .اإللتزام بكافة ضواب  التحويل التى تصدر عق المجلس األعلى للجامعات -5

 

شةةةةةةئور االب برامج السةةةةةةةاعات المعتمدة باأل راق   لمكتبب الراغبيق فى التحويل التقدم على الطال ▪

بدءا  مق اليوم التةالي ليوم إعالر نتيجةة  لالتةاليةة لا  بالجةامعةات المرحلةة األ لى لت ذ نسةةةةةةيه القبوا 

  المصرية.

 بيار حالة بالدرجات معتمد  مختوم بمقررات ال رقة اإلعدادية. -1

 صورة مق شهادة ال انوية العامة. -2

 .صورة مق الرقم القومى( –كهرباء إثبات سكق )إيصاا  -3

 .(كمبيوتر)صورة شهادة الميالد  -4

 شئور الطالب(مكتب طلب مق إستمارة اإللتحاق  اإلقرار بعد إستي ائهما )ت   -5

 .(4x6( صورة شخصية حدي ة )2عدد ) -6

 .المحتوى العلمى للمقررات الدراسية معتمد  مختوم -7
 


