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 1صفحة   

 

 مقدمة عامة 
  (مدرسة المهندسخاانة)م حينما أنشأ محمد على 0201ترجع بداية التعليم الهندسى فى مصر إلى سنة 

فى القلعخة )كليخة هندسخة القخاهرة(ن لتنقلخل الكليخة بخي  منخارة القخاهرة الماتل خة الخى أم اسختقرت عخام 

 بالجيزة. يفى مقرها الحال 0211

  لى الجامعخة المصخرية لتحخوس اسخمها إلخى كليخة الهندسخة إ 0291انضمل مدرسة الهندسة الملكية عام

 8112عخام  علميخا   قسخما   04لى إ 0291 أقسام عام 4حيث بقى حتى اآلمن لتوسعل التاصصات م  

 :  أتيبياناها كما ي

 الرياضيات لال يزيقا الهندسية  الهندسة المعمارية 

 الهندسة االنشائية  هندسة االشغاس العامة 

 هندسة الرى لالهيدرلليكا  هندسة القوى الميكانيكية 

 هندسة التصميم الميكانيكى لاإلنتاج   الكهربيةهندسة االليكترلنيات لاالتصاالت 

 هندسة القوى لاآلالت الكهربية  الهندسة الكيميائية 

 هندسة المناجم لالبترلس لال لزات  هندسة الطيرام لال ضاء 

 الهندسة الحيوية الطبية لالمنظومات  هندسة الحاسبات 

 رالخ  فخى  01111إلخى مخايقرب مخ   تزايدت أعداد الطالب حتخى للخلل حاليخا   نفى خالس مسيرة الكلية

 رال  فى مرحلة الدراسات العليا. 1411لى إضافة مرحلة البكالوريوس باإل

   لهيئة معالنةعضو هيئة التدريس  0111 لىمايزيد ع يقوم بالتدريس بالكلية حاليا. 

  . تعمل الكلية بنظام السنة الدراسية الموحدة ذات ال صلي  الدراسيي 

 لعولمخخةن بخخدأ فخخى عخخام تعلخخيم لالعشخخري  مخخ  مرلنخخة لجخخودة  يتمهيخخدا  لمواجهخخة متطلبخخات القخخرم الحخخاد

اسخختحداا الدراسخخة فخخى مرحلخخة البكخخالوريوس بنظخخام السخخاعات المعتمخخدة فخخى تاصصخخات حدي خخة  8111

   .لبينيةن ليساهم فيها الطال  فى تكل ة دراسته

  0211حخخوالى   8102/8102بلخخع عخخدد رخخالب بخخرامج السخخاعات المعتمخخدة بالكليخخة فخخى العخخام الجخخامعي 

رال  منهم على منح دراسية م  الكلية مكافأة لهم على ت وقهم خالس   929رالبا ن لقد حصل أك ر م  

 .    8102ال صل الدراسى ربيع 

   الهيئخخة القوميخخة لضخخمام جخخودة التعلخخيم لاإلعتمخخادتخخم اعتمخخاد الكليخخة مخخ (NAQAAE فخخى مخخارس  )

 .لمدة خمس سنوات 8101

  لمنظمخة اممخم المتحخدة للتربيخة  للمعمخاريي  الخدلليتم الحصوس علي االعتمخاد الخدللي مخ  قبخل االتحخاد

لتجديخد  فخي أكتخوبر  8104فخي أكتخوبر لبرنامجي الهندسخة المعماريخة بنظخام ال صخلي   لالعلم لال قافة

منخ  مخارس دة تكنولوجيا العمارة بنظام الساعات المعتمخهندسة للبرنامج  لمدة خمس سنوات. 8102

 لمدة ثالا سنوات. 8101

  المتنوعة تقخدما  ملحواخا  فخي تصخنيل  العخالمي الكلية بتاصصاتها ن حققل 8102في عامQS  للتعلخيم

لتصخدرت بخ لا الجامعخات  العخالمي QS بتصخنيل  عالميخا   890المركخز حيخث احتلخل الكليخة  نالجخامعي

علخى  مراكز متقدمة عالميا  التاصصات الهندسية بالكلية وعة م  ماحتلل مجن كما المصرية لامفريقية

   :النحو اآلتي
 

 

 

 

 كلية عالميا   011أفضلم   تاصص العمارة

 كلية عالميا   811م  افضل  لاإلنشائية الهندسة المدنيةتاصص 

 كلية عالميا   811م  افضل  تاصص الهندسة الكهربائية لاالتصاالت

 كلية عالميا   911م  افضل  تاصص الهندسة الكيميائية

 كلية عالميا   911م  افضل  تاصص الهندسة الميكانيكية لالطيرام
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 برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس

المعتمخخدة فخخى تاصصخخات حدي خخة بنظخخام السخخاعات الهندسخخة بكخخالوريوس تقخخدم الكليخخة بخخرامج دراسخخية لنيخخل درجخخة 

 :اآلتين لبيانها كلبينية
 Construction Engineering & Management (CEM) مدنية: تاصص هندسة لادارة تشييدهندسة  0

 Structural Engineering (STE) هندسة مدنية: تاصص هندسة االنشاءات 8

 Communication & Computer Engineering (CCE) هندسة كهربية: تاصص هندسة االتصاالت لالحاسبات 9

 Petroleum & Petrochemical Engineering (PPC) لالبترلكيمالياتهندسة البترلس  4

 Architectural Engineering & Technology (AET) هندسة لتكنولوجيا العمارة 1

 Mechanical Design Engineering (MDE) هندسة ميكانيكية: تاصص هندسة التصميم الميكانيكى 1

 Water Engineering & Environment (WEE) لالبيئةهندسة مدنية: تاصص هندسة الميا   2

 Electrical Energy Engineering ( EEE) الكهربية تاصص هندسة الطاقة هندسة كهربية: 2

 Civil Infrastructure Engineering (CIE) هندسة البنية التحتية 2

 Healthcare Engineering & Management (HEM) هندسة لإدارة منظومة الرعاية الصحية 01

 Aeronautical Eng. & Aviation Management (AEM) الطيرام لإدارة هندسة  00

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

 نظام الدراسة  ببرامج الساعات المعتمدة
   على أمهات الكت  الدراسية الدللية لتكنولوجيا المعلومات الدراسة باللغة االنجليزية اعتمادا. 

  91عدادية مكافئخة س إساعة معتمدة بما فى ذلا سنة  021تكافىء درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية 

 .تماري  أل معمل ساعات 9-8أل  ساعة محاضرة  المعتمدة لتعادس الساعة نساعة معتمدة

  ى حخدلد فخمقخررات  فخي )فصخل الربيخع(   ال خاني أل املس )فصخل الاريخل( ال صخل في التسجيل للطال  يمك

م تخنا   فخي أليجخو   نللطخالب المت خوقي معتمخدة سخاعة  80ترت خع الخى  نفى المتوسطمعتمدة ساعة  02

 فخي الصخي ي ال صخل فخي التسخجيل للطالخ  ن ليمكخ سخاعة معتمخدة كحخد أدنخى 08إلخى  حالخة رببخة الطالخ 

 ك ر.مقرري  على ام

 خمس سنواتن ليتيح نظام الدراسة بالساعات المعتمدة للطال  دراسة المقررات بما يتناس  لقدراته الدراسة. 

 الاريل ليبدأ فخى  ساسيي  لهماأي  فصل :التالي النحو على دراسية فصوس ثالثة إلى امكاديمية السنة تقسم

أسخبوعن  01-04فبرايخر للمخدة  شخهرالربيخع ليبخدأ فخى ل أسبوعن 01-04للمدة  النصل ال اني م  سبتمبر

 أسابيع. 2-1للمدة  ليبدأ فى شهر يونيو )فصل بير أساسي( الصيل  فصلباإلضافة إلي 

 ن حيث يشرف على مستمرةكامل لنظم تقييم  يالدراسة فى مجموعات لغيرة م  الطالب مع إشراف أكاديم

 ليسختمر هيئة التخدريس بالكليخةن أعضاء  م امكاديميي  للبرامج بدء قيدهم عدد م  المنسق ي  عند الطالب 

 في الطال  لمعالنته أداء الدراسةن ليقوم المنسقوم امكاديميوم بمتابعة نهاية االشراف على الطالب حتى

 دراسي. فصل كل المقررات اختيار

  لفخخى معامخخل تعخخد امرقخخى لامك خخر خبخخرة علخخى  نجامعخخة القخخاهرةالهندسخخة كليخخة الدراسخخة علخخى أيخخدي أسخخات ة

 .يالمستوى القومى لاالقليم

 الصخلة المحلية أل الدللية ذات الادمية أل الصناعية المنشآت أحد يقوم الطال  بتأدية تدري  لي ى مك ل في 

 عدد م  الساعات المعتمدة تحددها الئحة كل برنامج. ئليشرف عليه أسات ة الكلية ليكاف نبالتاصص

 أم يحصل الطالخ  علخى  البد الهندسية فى التاصص المطلوبن العلوم في البكالوريوس درجة على للحصوس

لتحسخ  النقخار لالتقخديرات ربقخا  لمخا هخو منصخوب عليخه بالالئحخة 8011 تراكمخى اليقخل عخ  نقخار  متوسط

 الداخلية لبرامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.

   ممل بحيث تساعد على إبرا  للقل قدرات الطال  على ال هم لاالستيعاب لالختعلم اللوائح لنظم الدراسة ل

 لتنمية قدرات االبتكار لالالة لاإلبداع  لاالتصاسن إضافة إلى تحقيقها للمعايير الدللية للجودة. يال ات
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 الدراسة لأسلوب التقدم رسوم
 

تخم ترشخيحم مخ  قبخل مكتخ  التنسخية علخى  للطخالب الخ ي ع  فختح بخاب المرحلخة امللخي للتقخدم  تعل  الكلية

لاللتحخخاب ببخخرامج   8102/8102الكليخخة أل احخخدي كليخخات الهندسخخة بالجامعخخات الحكوميخخة للعخخام الجخخامعى 

لذلا بدءا  م  اليوم التخالي ليخوم درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية  للحصوس على الساعات المعتمدة

  قبوس بالجامعات المصرية.تنسية الالمرحلة امللى لإعالم نتيجة 
 

شئوم رالب برامج الساعات المعتمدة بالكلية مكت  التقدم بطل  إلى  نفى اإللتحاب على م  يرب 

المعلنة على موقع الكلية لبرامج الساعات  للمواعيد ربقا   لذلا لاستكماس المستندات المطلوبة لاالقرارن

للمزيد م  /(ن http://eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system) المعتمدة بالشبكة الدللية

 شئوم رالب برامج الساعات المعتمدة بالكلية. مكت  اإلستعالم يمك   يارة 
 

  بخخرامج السخخاعات التقخخدم لاللتحخخاب بمخخرة لاحخخدة فقخخط عنخخد  جنيخخه( 0211)إلتحخخاب يخخدفع الطالخخ  رسخخوم

 .الترد المعتمدة

  فخي ال صخوس  تبلخع رسخوم الدراسخةن 8102للطالب الجدد الملتحقي  بالدراسة بدء  م  سخبتمبر بالنسبة

% مخ  01+  إداريخةجنيخه رسخوم  8211+جنيخه للسخاعة المعتمخدة الواحخدة  281 الدراسية الرئيسية

 .يتسدد الرسوم فى بداية كل فصل دراس. الدراسية كرسوم إدارية للجامعة لرسوماإجمالي 

  تبلخع رسخوم الدراسخة فخي ال صخل ن 8102للطالب الجدد الملتحقخي  بالدراسخة بخدء  مخ  سخبتمبر بالنسبة

% مخخ  01+  إداريخخةجنيخخه رسخخوم  211+جنيخخه للسخخاعة المعتمخخدة الواحخخدة  0011 الصخخي ي الدراسخخي

 تسدد الرسوم فى بداية ال صل الدراسي الصي ي. .الدراسية كرسوم إدارية للجامعة لرسوماإجمالي 

 القواعد الحاكمة للمنح الدراسية
  تقدم الكلية منحا  دراسية لطخالب بخرامج السخاعات المعتمخدة علخى  نت وب الدراسياللتح يز الطالب على

 النحو اآلتي:

للطخخالب الامسخخي  دراسخخية كاملخخة(  مخخنح% تا خخي  مخخ  قيمخخة الرسخخوم الدراسخخية )011 .0

مخخع شخخرر  تاصخخص رياضخخياتل انويخخة العامخخة علخخي مسخختوي الجمهوريخخة املائخخل علخخي ا

 الحة. رئيسي فى بداية كل فصل دراسى 9011≤ الحصوس على متوسط نقار تراكمى 

املائل على ال انويخة العامخة  امسي % تا ي  م  قيمة الرسوم الدراسية للطالب ال11 .8

فخى بدايخة أى فصخل دراسخى  9011لأقل م   9011≤ ال ي  يحققوم متوسط نقار تراكمى 

 رئيسى.

م  قيمة الرسوم الدراسية للطخالب مخ  بيخر ألائخل ال انويخة العامخة الخ ي   % تا ي 11 .9

 فى بداية أى فصل دراسى رئيسى. 9011≤ يحققوم متوسط نقار تراكمى 

% تا ي  م  قيمة الرسوم الدراسية للطخالب مخ  بيخر ألائخل ال انويخة العامخة الخ ي  81 .4

ة أى فصخخل دراسخخى فخخى بدايخخ 9011لأقخخل مخخ   9011≤ يحققخخوم متوسخخط نقخخار تراكمخخى 

 رئيسى.

 هندسخة الميخا  لالبيئخة  لطخالب الملتحقخي  ببرنخامجكما ي قدم ل(WEE منحخا  دراسخية تشخمل تا يضخات )

مكتخ  شخئوم رخالب مراجعخة يرجخى لمزيد م  المعلومات حوس ه   المخنح  أكبر على الرسوم الدراسية.

 .برامج الساعات المعتمدة بالكلية
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 للمستوى املسقواعد لشرلر التحويل 

 نظام الساعات المعتمدة ببرامج البكالوريوس

 
 ( م  الالئحة الداخلية لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة فإم إدارة برامج 91ربقا  لنص المادة )

قبخوس التحويخل مخ  نظخام ال صخلي  الدراسخيي  افة علي البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بالكلية تو

 :لفقا  لما يأتي 8102/8102ملس نظام الساعات المعتمدة في العام الجامعي إلى المستوى ا

 اإلعدادية.  ل رقةأم يكوم الطال  ناجحا  با -0

ليتم عمل مقالة  .دة م  الاارجلإلعا لال يكوم باقيا   نأم يكوم الطال  مستجدا  بال رقة امللى -8

ال صلي  الدراسيي  لتحديد المقررات لتى إجتا ها الطال  فى نظام ال رقة اإلعدادية المقررات 

 المكافئة لها في نظام الساعات المعتمدة.

أم تتوافر أماك  بالبرنامج ال ى يرب  الطال  فى اإللتحاب به فى برامج البكالوريوس نظام  -9

 الساعات المعتمدة بالكلية. 

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

 .ط التحويل التى تصدر ع  المجلس امعلى للجامعاتاإللتزام بكافة ضواب -1

 

 شخخئوم رخخالب بخخرامج السخخاعات المعتمخخدة بخخاملراب   لمكتخخ ب الخخراببي  فخخى التحويخخل التقخخدم علخخى الطخخال

نسخخية القبخخوس بالجامعخخات المرحلخخة امللخخى لتلذلخخا بخخدءا  مخخ  اليخخوم التخخالي ليخخوم إعخخالم نتيجخخة  نالتاليخخة

  المصرية.

 معتمد لماتوم بمقررات ال رقة اإلعدادية.بيام حالة بالدرجات  -0

 لورة م  شهادة ال انوية العامة. -8

 .لورة م  الرقم القومى( –إثبات سك  )إيصاس كهرباء  -9

 .(كمبيوتر)لورة شهادة الميالد  -4

 شئوم الطالب(مكت  طل  م  إستمارة اإللتحاب لاإلقرار بعد إستي ائهما )ت   -1

 .(4x1( لورة شاصية حدي ة )8عدد ) -1

 .المحتوى العلمى للمقررات الدراسية معتمد لماتوم -2
 


