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م حينما أنشأ محمدد للدى 1816ترجع بداية التعليم الهندسى فى مصر إلى سنة ▪

تنقلت ، و(حاليا  القاهرةجامعة هندسة الكلية )فى القلعة ( مدرسة المهندسخانة)

فددى مقرهددا 1905الكليددة بدديا منددااه القدداهرة المختلنددة الددى أ  اسددتقر  لددام 

.الحالي بالجيزة

إلددى الجامعددة المصددرية وتحدد   1935انضددمت مدرسددة الهندسددة الملكيددة لددام ▪

عت حتدى ان ، وت سدوالذي استمر االسم الرسمي لهدا اسمها إلى كلية الهندسة 

.2007قسما  للميا  لام 14إلى 1935أقسام لام 4ما العلمية التخصصا  

قرت فى خال  مسيرة الكلية، تزايدد  ألدداا البدالت حتدى وحدلت حاليدا  إلدى مداي▪

االددف فددى 5000االددف فددى مرحلددة اليكددال ري ة باى ددافة إلددى 11500مددا 

.مرحلة الدراسا  العليا

لضد  هيةدة التددريس وهيةدة 1600يق م بالتدريس بالكلية حاليدا  مايزيدد للدى ▪

.معاونة

و مددا الحاحددليا للددي ةددهااة ال ان يددة العامددة أالمصددرييا تقيددا الكليددة البددالت ▪

يعاالهدددا مدددا الشدددهااا  العربيدددة والجنييدددة مدددا خدددال  مكتدددف تنسددديه القيددد   

 الددد كمددا تقيدا المحدد ليا ليدرامع السددالا  المعتمددة بالق. بالجامعدا  المصدرية

اندي التي يقرها المجلس الللي للجامعا  و بشرا حص   البالف للي الحد ال

.لمجم ع الدرجا  لكليا  القباع الهندسي بالجامعا  الحك مية المصرية

اارة هدا اىلق الدد التدي تقرغيدر المصدرييا وفقدا لتقيا الكليدة البدالت ال افدديا ▪

.المركزية للبالت ال افديا ب زارة التعليم العالي

مقدمة  عامة
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.سن ا خمسلمدة2016مارةفى(NAQAAE)واىلتمااالتعليمج اةلضما الق ميةالهيةةماالكليةالتمااتم▪

QS)لمؤةروفقا  ▪ Ranking)،بعدوذلكلالميا ،176المركزفي2020لامفيالقاهرةجامعة–الهندسةكليةتصنيفتم

لىلبذلكمتن قةأفريقيا  والولىأجمع،العالممست ىللىهندسةكلية250أفضا ماتصنينهامامتتاليةأل امأربعة

.الخرىاىقليميةوكذلكالعربيةمصرجمه ريةفيالكائنةوالجنييةالمحليةالجامعا جميع
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...التميز  والر يادة

QS)لمؤةرووفقا  كذلك،▪ Ranking)،كليةتشغا

للىلالميا  متميزةمراكزالقاهرةجامعة–الهندسة

:انتيالنح للىالهندسيةالتخصصا مست ى

للعاملالمياكلية200أفضا ما:العمارةتخصص)1

.الت اليللىالخامس

كلية200أفضا ما:المدنيةالهندسةتخصص)2

.الت اليللىالرابعللعاملالميا
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اأفض ما:والبيرا الميكانيكيةالهندسةتخصص)6

.الت اليللىالخامسللعاملالمياكلية350

تدددم الحصددد   للدددي االلتمددداا الددددولي مدددا قيدددا االتحددداا الددددولي ▪

ومنظمدددة المدددم المتحددددة للتربيدددة والعلدددم ( UIA)للمعمدددارييا 

وتكن ل جيددا العمددارة ليرنددامع هندسددة (UNESCO)وال قافددة

(AET ) وتدددم 2016بنظدددام السدددالا  المعتمددددة مندددذ مدددارة ،

لمدددة خمسددة ألدد ام ليصددي  2019تجديددد االلتمدداا فددي أكتدد بر 

سدالا  اليرنامع ال حيد في تخصص الهندسة المعمارية بنظام ال

.المعتمدة في الجامعا  المصرية الحك مية المعتمد اوليا  

.سن ا خمسلمدة2016مارةفى(NAQAAE)واىلتمااالتعليمج اةلضما الق ميةالهيةةماالكليةالتمااتم▪
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لىلبذلكمتن قة  أفريقيا  الولىوأجمع،العالممست ىللىهندسةكلية250أفضا ماتصنينهامامتتاليةأل امأربعة

.الخرىاىقليميةوكذلكالعربيةمصرجمه ريةفيالكائنةوالجنييةالمحليةالجامعا جميع
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(AET) وتدددم 2016بنظدددام السدددالا  المعتمددددة مندددذ مدددارة ،

لمدددة خمسددة ألدد ام ليصددي  2019تجديددد االلتمدداا فددي أكتدد بر 
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اكية انبالقا  ما اورها المجتمعي والق مي، وحرحا للى التب ير المستمر وم ▪

جامعددة القدداهرة فددي لددام –مسددتجدا  العصددر الحددديأ، أنشددأ  كليددة الهندسددة 

لمي بددرامع تعليميددة جديدددة فددي مرحلددة اليكددال ري ة بنظددام تعليمددي لددا2006

.نظام السالا  المعتمدةمتب ر ه  

فددي تقدددم هددذب اليددرامع تخصصددا  هندسددية جديدددة تتددي  للبالددف فرحددة للتأهددا▪

.صا  مجا  هندسي أك ر تخصيدمع أك ر ما تخصص أو في مجا  هندسي بيني

خمسددة لشددر برنددامع جامعددة القدداهرة –، تقدددم كليددة الهندسددة 2021ان  فددي ▪

حد  بكال ري ة بنظام السدالا  المعتمددة فدي مجداال  هندسدة متن لدة للدى الن

:انتي

AEMهندسة وإاارة البيرا  1

AETهندسة وتكن ل جيا العمارة2

CCEهندسة االتصاال  والحاسيا 3

CEMهندسة وإاارة تشييد4

CIEهندسة الينية التحتية5

EEEهندسة الباقة الكهربية6

HEMهندسة وإاارة الرلاية الصحية7

IEMالهندسة الصنالية واىاارة8

MDEىهندسة التصميم الميكانيك9

MEEهندسة الميكاترونيكس10

MEMهندسة التصنيع والم اا11

SEEهندسة الباقة المستدامة12

STEهندسة االنشاءا 13

PPCيا هندسة اليترو  واليتروكيماو14

WEEهندسة المياب والييةة15

...التطوير  واملعاصرة
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 يتبلدددف الحصددد   للدددى ارجدددة اليكدددال ري ة فدددى العلددد م

سدالة معتمددة مدا المقدررا  175الهندسية إتمام اراسدة 

سددالة معتمدددة فددي مقددررا  35تيدددأ بدراسددة . الدراسددية

سددالة 140تمهيديددة أساسددية فددي المسددت ى العددام، يليهددا 

.معتمدة في التخصص الهندسي الذي يلتحه به البالف

ح كا مقرر اراسي يكافئ لدا ما السالا  المعتمدة يتدراو

سددددالا  معتمدددددة وفقددددا  لهميددددة المقددددرر 4و 1مددددا بدددديا 

يددتم تدددريس المقددرر مددا خددال  واحدددة أو . ومحتدد اب العلمددي

أك ددر مددا حصددص المحا ددرا  أو التمدداريا أو المعامددا أو 

فدددي حصدددص ( اقيقدددة50)كدددا سدددالة اتصدددا  . المراسدددم

سدالا  3-2كدا . المحا را  تكافئ سالة معتمدة واحددة

الة في باقي الحصص تكافئ سد( اقيقة150-100)اتصا  

.معتمدة واحدة

ليا فصدد. ينقسددم العددام الكدداايمي إلددى لاللددة فصدد   اراسددية

ي مدا أساسييا همدا فصدا الخريدف وييددأ فدى النصدف ال دان

أسددي ع، وفصددا الربيددع وييدددأ فددى15-14سدديتمير ولمدددة 

أما النصا ال الأ فهد  . أسي ع15-14ةهر فيراير ولمدة 

 نيدد   وييدددأ فددى ةددهر ي( فصددا غيددر أساسددي)فصددا الصدديف 

.أسابيع اراسة مك نة7-6ولمدة 

...نــظام  الدراسة
ح فددي النصددا الدراسددي الساسددي، يدددرة البالددف مددا يتددراو

ا كلمد. سالة معتمدة وفقا لمست اب الكداايمي21و12بيا 

يا ارتنددع المسددت ى الكدداايمي للبالددف كلمددا تمكددا مددا تسددج

يمكددا فددي . لدددا سددالا  معتمدددة أك ددر فددي النصددا ال احددد

.النصا الصيني اراسة مقرريا اراسييا

ها في يق م البالف باختيار المقررا  التي يرغف في اراست

ف مدع كا فصا اراسي وفقا لمست اب الكاايمي وبمدا يتناسد

.إمكانياته وقدراته وظروفه

بعددد اتمددام المسددت ى العددام، يلتحدده البالددف بأحددد اليددرامع

معددد  يددتم التخصدديص بندداء للددى ال. الهندسددية التخصصددية

.التراكمي للبالف

مددا التمددام متبليددا  التخددرم، يقدد م البالددف بتأايددة اورتدديا

ة أو التدريف الصدنالي المك دف فدي أحدد المنشدص  الصدنالي

.الخدمية المحلية أو الدولية ذا  الصلة بالتخصص

ة فدى للحص   للى ارجة اليكال ري ة في العل م الهندسدي

ف التخصص الذي التحده بده البالدف، البدد أ  يحصدا البالد

وتحسدددف 2,00للدددى مت سددد  نقددداا تراكمدددى اليقدددا لدددا  

.ةالنقاا والتقديرا  ايقا  لما الالئحة الداخلية للكلي

 يتبلدددف الحصددد   للدددى ارجدددة اليكدددال ري ة فدددى العلددد م

مدا المقدررا  سدالة معتمددة 175إتمام اراسدة الهندسية 

سددالة معتمدددة فددي مقددررا  35تيدددأ بدراسددة . الدراسددية

سددالة 140تمهيديددة أساسددية فددي المسددت ى العددام، يليهددا 

.معتمدة في التخصص الهندسي الذي يلتحه به البالف

ح كا مقرر اراسي يكافئ لدا ما السالا  المعتمدة يتدراو
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أك ددر مددا حصددص المحا ددرا  أو التمدداريا أو المعامددا أو 

فدددي حصدددص ( اقيقدددة50)كدددا سدددالة اتصدددا  . المراسدددم

سدالا  3-2كدا . المحا را  تكافئ سالة معتمدة واحددة

الة في باقي الحصص تكافئ سد( اقيقة150-100)اتصا  

.معتمدة واحدة

 ليا فصدد. لاللددة فصدد   اراسدديةينقسددم العددام الكدداايمي إلددى

ي مدا أساسييا همدا فصدا الخريدف وييددأ فدى النصدف ال دان

أسددي ع، وفصددا الربيددع وييدددأ فددى15-14سدديتمير ولمدددة 

أما النصا ال الأ فهد  . أسي ع15-14ةهر فيراير ولمدة 

 نيدد   وييدددأ فددى ةددهر ي( فصددا غيددر أساسددي)فصددا الصدديف 

.أسابيع اراسة مك نة7-6ولمدة 

ح فددي النصددا الدراسددي الساسددي، يدددرة البالددف مددا يتددراو

ا كلمد. وفقا لمست اب الكداايميسالة معتمدة 21و12بيا 

يا ارتنددع المسددت ى الكدداايمي للبالددف كلمددا تمكددا مددا تسددج

يمكددا فددي . لدددا سددالا  معتمدددة أك ددر فددي النصددا ال احددد

.النصا الصيني اراسة مقرريا اراسييا

في ها المقررا  التي يرغف في اراستاختياريق م البالف ب

ف مدع كا فصا اراسي وفقا لمست اب الكاايمي وبمدا يتناسد

.إمكانياته وقدراته وظروفه

أحددد اليددرامعبعددد اتمددام المسددت ى العددام، يلتحدده البالددف ب

معددد  يددتم التخصدديص بندداء للددى ال. الهندسددية التخصصددية

.التراكمي للبالف

مددا التمددام متبليددا  التخددرم، يقدد م البالددف بتأايددة اورتدديا

ة أو فدي أحدد المنشدص  الصدناليالتدريف الصدنالي المك دف 

.الخدمية المحلية أو الدولية ذا  الصلة بالتخصص

ة فدى للحص   للى ارجة اليكال ري ة في العل م الهندسدي

ف التخصص الذي التحده بده البالدف، البدد أ  يحصدا البالد

وتحسدددف 2,00مت سددد  نقددداا تراكمدددى اليقدددا لدددا  للدددى 

.ةالنقاا والتقديرا  ايقا  لما الالئحة الداخلية للكلي



برامج  البكالوريوس
الساعات  املعتمدة



.الدراسة باللغة اىنجليزية التمااا  للى المراجع العلمية والكتف الدراسية وتكن ل جيا المعل ما ▪

.ما البالت مع إةراف أكاايمي كاما للحصص الدراسيةمجم لا  حغيرة الدراسة فى ▪

جامعددة القدداهرة، -بكليددة الهندسددة نخيددة مددا ألضدداء هيةددة التدددريس والهيةددة المعاونددة الدراسددة للددى أيدددي ▪

.بالتعاو  مع خيراء ومتخصصيا في المجاال  الهندسية

.ريا باستمرار لت اكف المستجدا  العالمية ولتتضما أحدث المعارف والعل م والنظمناهع اراسية متب رة ▪

لى ال سائا تعتمد لاالبتكاروالتبييه العمليوالعما الجمالي والتعلم الذاتي نظم تعليم متب رة تنمي مهارا  ▪

.التكن ل جية الحدي ة

النشدبة للى مدار النصا الدراسي ما خال  مجم لة متن لة ماالتقييم المستمر لملية تعليمية تعتمد للى ▪

.ما ارجا  البالف% 60الدراسية يم ا مايصا إلى 

قدررا  التدي وفقا  ىمكانياته وظروفه تتي  للبالدف اختيدار لددا الماراسية يحداها البالف لخبةالدراسة وفقا  ▪

.يدرسها كا فصا اراسي

مددا خددال  مجم لددة مددا المنسددقيا الكدداايمييا باى ددافة إلددى اىرةدداا الكدداايمي إرةدداا أكدداايمي مسددتمر ▪

.اىلكتروني المتاح للى مدار السالة

وارجاتده لااء البالف والنتظام حض رب الحصص الدراسية وللتعرف للدى نتائجدهالمتابعة المستمرة إمكانية ▪

.ما خال  النظام اىلكتروني لليرامع

.ما الرس م الدراسية% 100تصا إلى من  اراسية الم وتشجيع المتن قيا ما خال  ▪

للميا  وريا يا  ولقافيا  المتن قيا والمتميزيا مجتمع االبي متن ع يزخر ب▪

...أهم  املميزات

5

.التمااا  للى المراجع العلمية والكتف الدراسية وتكن ل جيا المعل ما باللغة اىنجليزية الدراسة ▪

.ما البالت مع إةراف أكاايمي كاما للحصص الدراسيةمجم لا  حغيرة الدراسة فى ▪

جامعددة القدداهرة، -بكليددة الهندسددة نخيددة مددا ألضدداء هيةددة التدددريس والهيةددة المعاونددة الدراسددة للددى أيدددي ▪

.بالتعاو  مع خيراء ومتخصصيا في المجاال  الهندسية

.ريا باستمرار لت اكف المستجدا  العالمية ولتتضما أحدث المعارف والعل م والنظمناهع اراسية متب رة ▪

لى ال سائا تعتمد لاالبتكاروالتبييه العمليوالعما الجمالي والتعلم الذاتي نظم تعليم متب رة تنمي مهارا  ▪

.التكن ل جية الحدي ة

النشدبة للى مدار النصا الدراسي ما خال  مجم لة متن لة ماالتقييم المستمر لملية تعليمية تعتمد للى ▪

.ما ارجا  البالف% 60الدراسية يم ا مايصا إلى 

قدررا  التدي وفقا  ىمكانياته وظروفه تتي  للبالدف اختيدار لددا الماراسية يحداها البالف لخبةالدراسة وفقا  ▪

.يدرسها كا فصا اراسي

مددا خددال  مجم لددة مددا المنسددقيا الكدداايمييا باى ددافة إلددى اىرةدداا الكدداايمي إرةدداا أكدداايمي مسددتمر ▪

.اىلكتروني المتاح للى مدار السالة

وارجاتده لااء البالف والنتظام حض رب الحصص الدراسية وللتعرف للدى نتائجدهالمتابعة المستمرة إمكانية ▪

.ما خال  النظام اىلكتروني لليرامع

.ما الرس م الدراسية% 100تصا إلى من  اراسية الم وتشجيع المتن قيا ما خال  ▪

للميا  وريا يا  ولقافيا  المتن قيا والمتميزيا مجتمع االبي متن ع يزخر ب▪
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ليا  القباع وزارة التعليم العالي لك–جامعة القاهرة بالبالت المرةحيا ما مكتف تنسيه الكليا  والمعاهد –ترحف كلية الهندسة 

:الهندسي بالجامعا  الحك مية المصرية ما حملة ةهااا  ماقيا التعليم الجامعي انتية

.ال ان ية العامة المصرية▪

- Science, Technology, Engineering & Math)ال ان ية المصرية في العل م والتكن ل جيا ▪ STEM.)

- Nile International Secondary Education)ةهااة النيا ال ان ية الدولية ▪ NISE.)

- International General Certificate for Secondary Education)ال ان ية اىنجليزية ▪ IGCSE.)

- Higher Education Entrance Qualification)ال ان ية اللمانية ▪ Abitur.)

- French Baccalaureate)ال ان ية النرنسية ▪ BAC.)

(.High school American Diploma)الدبل ما المريكية ▪

- International Baccalaureate)اليكال ريا الدولية ▪ IB.)

(.الصاارة ما الدو  العربية)ال ان ية العربية ▪

يةالمركزاىاارةخال ماالقاهرةبجامعةالهندسةلدراسةالمرةحيا(ال افديا)المصريياغيربالبالتالكليةترحفكما

.العلميواليحأالعاليالتعليمل زارةالتابعةال افدياالبالتلشة  

ليا  القباع وزارة التعليم العالي لك–جامعة القاهرة بالبالت المرةحيا ما مكتف تنسيه الكليا  والمعاهد –ترحف كلية الهندسة 

:الهندسي بالجامعا  الحك مية المصرية ما حملة ةهااا  ماقيا التعليم الجامعي انتية

.ال ان ية العامة المصرية▪

- Science, Technology, Engineering & Math)ال ان ية المصرية في العل م والتكن ل جيا ▪ STEM.)

- Nile International Secondary Education)ةهااة النيا ال ان ية الدولية ▪ NISE.)

- International General Certificate for Secondary Education)ال ان ية اىنجليزية ▪ IGCSE.)

- Higher Education Entrance Qualification)ال ان ية اللمانية ▪ Abitur.)

- French Baccalaureate)ال ان ية النرنسية ▪ BAC.)

(.High school American Diploma)الدبل ما المريكية ▪

- International Baccalaureate)اليكال ريا الدولية ▪ IB.)

(.الصاارة ما الدو  العربية)ال ان ية العربية ▪

يةالمركزاىاارةخال ماالقاهرةبجامعةالهندسةلدراسةالمرةحيا(ال افديا)المصريياغيربالبالتالكليةترحفكما

.العلميواليحأالعاليالتعليمل زارةالتابعةال افدياالبالتلشة  

6

...املؤهلني  لاللتحاق
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...خطوات   التـقديم
:هرةالقاجامعة–الهندسةلكليةالمرةحيامعاالةلان يةةهااةأوالمصريةالعامةال ان يةةهااةلحامليبالنسية:أوال  

لتقديمةبالجيزالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالمعتمدةالسالا برامعاالتةة  إاارةلمكتفمياةرةالبالفيت جه▪

.اىلتحاقخب ا واستكما أوراقه

دسيالهنالقباعكليا ىحدىالمرةحيامعاالةلان يةةهااةأوالمصريةالعامةال ان يةةهااةلحامليبالنسية:لانيا  

:الحك ميةالمصريةبالجامعا 

التاةة  إاارةمكتفإلىالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالمعتمدةالسالا برامعإلىللتح ياالفالبالفيقدم▪

.بالجيزةبالكليةالمعتمدةالسالا برامع

.ليةبالكالمعتمدةالسالا برامعإلىالتح ياللىم افقةخباتإحداريتمالتح يا،الفللىالم افقةحالةفي▪

.ح ياالتإجراءا الستكما والمعاهدبالكليا القي  تنسيهبمكتفالمركزيالتح يال مكتفإلىالبالفيت جه▪

:المصريياغيرال افدياللبالتبالنسية:لال ا  

ل زارةةالتابعال افدياالبالتلشة  المركزيةلإلاارةوذلكالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالتحاقالفالبالفيقدم▪

.العلميواليحأالعاليالتعليم

ا السالبرامعاالتةة  إاارةلمكتفمياةرةالبالفيت جهالقاهرة،جامعة–الهندسةلكليةالترةي حالةفي▪

.اىلتحاقخب ا واستكما أوراقهلتقديمبالجيزةالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالمعتمدة

:هرةالقاجامعة–الهندسةلكليةالمرةحيامعاالةلان يةةهااةأوالمصريةالعامةال ان يةةهااةلحامليبالنسية:أوال  

لتقديمةبالجيزالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالمعتمدةالسالا برامعاالتةة  إاارةلمكتفمياةرةالبالفيت جه▪

.اىلتحاقخب ا واستكما أوراقه

دسيالهنالقباعكليا ىحدىالمرةحيامعاالةلان يةةهااةأوالمصريةالعامةال ان يةةهااةلحامليبالنسية:لانيا  

:الحك ميةالمصريةبالجامعا 

التاةة  إاارةمكتفإلىالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالمعتمدةالسالا برامعإلىللتح ياالفالبالفيقدم▪

.بالجيزةبالكليةالمعتمدةالسالا برامع

.ليةبالكالمعتمدةالسالا برامعإلىالتح ياللىم افقةخباتإحداريتمالتح يا،الفللىالم افقةحالةفي▪

.ح ياالتإجراءا الستكما والمعاهدبالكليا القي  تنسيهبمكتفالمركزيالتح يال مكتفإلىالبالفيت جه▪

:المصريياغيرال افدياللبالتبالنسية:لال ا  

ل زارةةالتابعال افدياالبالتلشة  المركزيةلإلاارةوذلكالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالتحاقالفالبالفيقدم▪

.العلميواليحأالعاليالتعليم

ا السالبرامعاالتةة  إاارةلمكتفمياةرةالبالفيت جهالقاهرة،جامعة–الهندسةلكليةالترةي حالةفي▪

.اىلتحاقخب ا واستكما أوراقهلتقديمبالجيزةالقاهرةجامعة–الهندسةبكليةالمعتمدة
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...الرسوم   الدراسية
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مرةتدفع)المعتمدةالسالا بيرامعاىلتحاقرس م:أوال  

:(فق واحدة

:اهرةالقجامعة–الهندسةلكليةالمرةحياللبالتبالنسية

.قديمالتملفنظيرمصريجنيهوستمائةآالفلاللة(1

ماواحدةج لةنظيرمصريجنيهأربعمائة(2

.اىنجليزيةاللغةامتحا 

:ةالمعتمدالسالا برامعإلىالمح لياللبالتبالنسية

.قديمالتملفنظيرمصريجنيهوستمائةآالفلاللة(1

ماواحدةج لةنظيرمصريجنيهأربعمائة(2

.اىنجليزيةاللغةامتحا 

رس منظيرغيرالفق مصريجنيهلاللمائة(3

مكتففيسدااهايتم)التح يال لمكتفإاارية

.(التح يال 

يـســدـي الـرســــ م الـدراسيـــة للنـصـــا الـدراسـدـي الـرئ: لانيا  

(:الربيع/الخريف)

ميتمعتمدةسالةكانظيرمصريجنيهوستمائةألف(1

.(معتمدةسالة12أانىبحد)الدراسيالجدو فيتسجيلها

.إااريةرس ممصريجنيهآالفلاللة(2

.الجامعةرس م(2)و(1)اليندياإجماليما10%(3

لرئيسددي الرسدد م الدراسددية للنصددا الدراسددي االختيدداري غيددر ا: لال ددا  

:(الصيف)

يتممعتمدةسالةكانظيرمصريجنيهألني(1

.الدراسيالجدو فيتسجيلها

.إااريةرس ممصريجنيهألف(2

.الجامعةرس م(2)و(1)اليندياإجماليما10%(3

لعامافيواحدةمرةالكليةرس مالبالفيسدالذلك،باى افة

:(اارةاىقرارللىبناءيتغيرقد)انتيالنح للىالكاايمي

مصريجنيهونصفوتسع  وواحدومائتا ألف(1

.العامالمست ىلبالت

لبالتمصريجنيهونصفوست  ولاللةمائتا (2

.الللىالمست يا 

مرةتدفع)المعتمدةالسالا بيرامعاىلتحاقرس م:أوال  

:(فق واحدة

:اهرةالقجامعة–الهندسةلكليةالمرةحياللبالتبالنسية

.قديمالتملفنظيرمصريجنيهوستمائةآالفلاللة(1

ماواحدةج لةنظيرمصريجنيهأربعمائة(2

.اىنجليزيةاللغةامتحا 

:ةالمعتمدالسالا برامعإلىالمح لياللبالتبالنسية

.قديمالتملفنظيرمصريجنيهوستمائةآالفلاللة(1

ماواحدةج لةنظيرمصريجنيهأربعمائة(2

.اىنجليزيةاللغةامتحا 

رس منظيرغيرالفق مصريجنيهلاللمائة(3

مكتففيسدااهايتم)التح يال لمكتفإاارية

.(التح يال 

يـســدـي الـرســــ م الـدراسيـــة للنـصـــا الـدراسـدـي الـرئ: لانيا  

(:الربيع/الخريف)

ميتمعتمدةسالةكانظيرمصريجنيهوستمائةألف(1

.(معتمدةسالة12أانىبحد)الدراسيالجدو فيتسجيلها

.إااريةرس ممصريجنيهآالفلاللة(2

.الجامعةرس م(2)و(1)اليندياإجماليما10%(3

لرئيسددي الرسدد م الدراسددية للنصددا الدراسددي االختيدداري غيددر ا: لال ددا  

:(الصيف)

يتممعتمدةسالةكانظيرمصريجنيهألني(1

.الدراسيالجدو فيتسجيلها

.إااريةرس ممصريجنيهألف(2

.الجامعةرس م(2)و(1)اليندياإجماليما10%(3

لعامافيواحدةمرةالكليةرس مالبالفيسدالذلك،باى افة

:(اارةاىقرارللىبناءيتغيرقد)انتيالنح للىالكاايمي

مصريجنيهونصفوتسع  وواحدومائتا ألف(1

.العامالمست ىلبالت

لبالتمصريجنيهونصفوست  ولاللةمائتا (2

.الللىالمست يا 
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...املنح   الدراسية
اراسيةمن الكليةتقدمالتن ق،للىالبالتتشجيعل:أوال  

نح الللىالمعتمدةالسالا برامعفيالمتن قياللبالت

:انتي

من )الدراسيةالرس مقيمةماتخنيض100%(1

 يةل انالليالوائاالخمسياللبالت(كاملةاراسية

ريا يا تخصصالجمه ريةمست يلليالعامة

≤تراكمىنقاامت س للىالحص  ةرامع

.الحهرئيسياراسىفصاكابدايةفى3,60

تللبالالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض50%(2

ق  يحقالذياالعامةال ان يةللىالوائاالخمسيا

فى3,60ماوأقا3,50≤تراكمىنقاامت س 

.رئيسىاراسىفصاأىبداية

ماللبالتالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض50%(3

قاانمت س يحقق  الذياالعامةال ان يةأوائاغير

.رئيسىاراسىفصاأىبدايةفى3,60≤تراكمى

تللبالالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض25%(4

س مت يحقق  الذياالعامةال ان يةأوائاغيرما

أىبدايةفى3,60ماوأقا3,50≤تراكمىنقاا

.رئيسىاراسىفصا

نصدليا لبدالت النرقدة اىلداايدة بنظدام الكمدا تقددم الكليدة : لانيا  

الا  إلددى بددرامع السددالدراسددييا المتندد قيا فددي حالددة التح يددا

:المعتمدة منحا  اراسية للى النح  انتي

المعتمدةالسالةلاالدراسيةالرس ممعد حسات(1

وذلكبالكليةلاللتحاقالكاايميالعامللىبناء  ال احدة

.المح لياالبالتلجميع

اللنصالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض50%(2

حالةفيالمعتمدةالسالا برامعفيالو الدراسي

.امتيازلامتقديرللىالحص  

اللنصالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض25%(3

حالةفيالمعتمدةالسالا برامعفيالو الدراسي

.جدا  جيدتقديرلامللىالحص  

البالتجميعللىأوال  في(4)و(3)الين اتبيه(4

عبرامفيال انيالدراسيالنصامابدءا  المح ليا

.المعتمدةالسالا 
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≤تراكمىنقاامت س للىالحص  ةرامع

.الحهرئيسياراسىفصاكابدايةفى3,60
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اإللتحاق  يف 
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...املنح   الدراسية
-مدنيةالالهندسةبيرنامعالملتحقياللبالتيُقدم:لال ا  

اراسيةمنحا  (WEE)والييةةالميابهندسةتخصص

والصرفالشرتلميابالقابضةالشركةمعبالشراكة

للىةالدراسيالرس مللىأكيرتخنيضا تتضماالصحي

:انتيالنح 

 من)الدراسيةالرس مقيمةماتخنيض100%(1

اانقمت س يحقق  الذياللبالت(كاملةاراسية

.ىرئيساراسىفصاأىبدايةفى3,50≤تراكمى

تللبالالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض75%(2

وأقا3,20≤تراكمىنقاامت س يحقق  الذيا

.رئيسىاراسىفصاأىبدايةفى3,50ما

تللبالالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض50%(3

وأقا3,00≤تراكمىنقاامت س يحقق  الذيا

.رئيسىاراسىفصاأىبدايةفى3,20ما

تللبالالدراسيةالرس مقيمةماتخنيض25%(4

وأقا2,50≤تراكمىنقاامت س يحقق  الذيا

.رئيسىاراسىفصاأىبدايةفى3,00ما

تقدددددم مؤسسددددة مصددددر الخيددددر منحددددا  اراسددددية للبددددالت : رابعددددا  

–ندسدة المتميزيا لاللتحاق بيرامع السالا  المعتمدة بكلية اله

ن  جامعة القاهرة في التخصصا  المختلنة ما خدال  برندامع مد

المحدداة الناهل   للتعليم الجامعي وذلك وفقا  للشروا والق الد

لمزيددد مددا المعل مددا  يرجددى الت احددا مددع . مددا قيددا المؤسسددة

:المؤسسة أو زيارة الم قع اىلكتروني للى الراب  انتي

https://www.misrelkheir.org/

الشدددرق أوسدددبية للخددددما  -تقددددم المنظمدددة المريكيدددة: خامسدددا  

منحدددا  اراسدددية ( Amideast-أمديسدددت)التعليميدددة والتددددريف 

امع للبددالت المتندد قيا للددى مسددت ى الجمه ريددة اللحدداقهم بيددر

امع السالا  المعتمدة فدي التخصصدا  المختلندة مدا خدال  برند

داة من  الجامعا  الحك مية وذلك وفقا  للشروا والق الدد المحد

لمزيددد مددا المعل مددا  يرجددى الت احددا مددع . مددا قيددا المنظمددة

:المنظمة أو زيارة الم قع اىلكتروني للى الراب  انتي

https://www.amideast.org/ar/egypt/advancing-
development-goals/workforce-development/hei
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https://www.misrelkheir.org/
https://www.amideast.org/ar/egypt/advancing-development-goals/workforce-development/hei
https://www.misrelkheir.org/
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لقاهرةجامعة ا–لمزيد ما المعل ما ، يُرجى زيارة الم قع اىلكتروني الرسمي لكلية الهندسة 

www.eng.cu.edu.eg: الصنحة الرئيسية

http://eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system: حنحة برامع السالا  المعتمدة

التميز والريادة يف التعليم اهلندسيالتميز والريادة يف التعليم اهلندسي


