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 أربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بهندسة القاهرة

 بدءا من العام الدراسى الجديد
 

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة عن بدء أربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في سبتمبر 

  صلينبرنامج بنظام الف ١٢برنامج فضال عن  ١٥،ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة إلى  ٢٠١٩

 

تطبيقا لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية و 

  المستقبلية بمصر و العالم و التركيز علي التخصصات التي تخدم الخطة التنموية المصرية

 

يدة و تطوير اللوائح و في هذا االطار أكد الدكتور محمد عثمان الخشت أنه عند تصميم البرامج الجد

  : القائمة سواء بنظام الفصلين او بنظام الساعات المعتمدة يتم مراعاة التالي

 

 مراعاة الوظائف المستقبلية -

 التاكد من مواكبة البرامج الجديدة لخطة الدولة التنموية اإلقتصادية و اإلجتماعية -

 عمل دراسة مستفيضة لسوق العمل -

  الجودة و اإلعتماد األكاديميمراعاة قواعد و آليات  -

 االلتزام باالطار المرجعي للمجلس االعلي للجامعات -

 دراسة البرامج المشابهة في الجامعات العالمية -

 دراسة االمكانيات المادية و البشرية لكلية الهندسة جامعة القاهرة -

  لطالب الجددالستيعاب ا رصد امكانيات اضافية لتطوير المعامل و قاعات المحاضرات  -

 

ات تطوير الئحة برامج الساع وفى هذا السياق صرح األستاذ الدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية أنه تم 

  :وإنشاء برامج جديدة في مجاالت الهندسة الميكانيكية المعتمدة 

 

  SEE تخصص هندسة الطاقة المستدامة -

  MEE تخصص الميكاترونكس -

 MEM تخصص هندسة التصنيع و المواد -

  IEM تخصص الهندسة الصناعية و االدارة -

  ٢٠١٩على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 

 

 هي : و 2018الي البرامج التي تم فتحها في سبتمبر باالضافة 

 

  CIEهندسة البنية التحتيةهندسة مدنية :  -

  HEM هندسة وإدارة منظومة الرعاية الصحية -

  AEM الطيرانوإدارة هندسة  -

 عن برامج :ضال ف

 

  CEMهندسة مدنية: تخصص هندسة وادارة تشييد -

  STEهندسة مدنية: تخصص هندسة االنشاءات -
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  CCEهندسة كهربية: تخصص هندسة االتصاالت والحاسبات -

  PPCهندسة البترول والبتروكيماويات -

  AETهندسة وتكنولوجيا العمارة -

  MDE  تخصص هندسة التصميم الميكانيكي -

  WEEهندسة مدنية: تخصص هندسة المياه والبيئة -

  EEE الكهربية تخصص هندسة الطاقة هندسة كهربية: -

 

وأضاف انه تم فتح باب التسجيل المبكر لاللتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية للطالب المستجدين و 

  هور نتيجة تنسيق القبول بالجامعاتالطالب المحولين ،وانه جاري االستعداد الستقبال الطالب بعد ظ

 حيث يشترط حصول الطالب علي الحد االدني لكليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية

 

علما بانه تم تطوير لوائح الكلية لبرامج نظام الفصلين و برامج الساعات المعتمدة بحيث تتواكب مع لوائح 

 ق العمل بمصر و العالمكبرى الجامعات بالعالم و تتماشي مع متطلبات سو


