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  السيد األستاذ الدكتور/ كلمة

 شتمد عثمان الخ  ـــــــــــــــــمح

 رئيس جامعة القاهرة

 

   
 

، والذي دراسيالعام  المع بداية  يسعدني أن أرسل لكم أرق التحيات وأطيب األمنيات  
من  نحو جامعة من الجيل الثالث فى ضوء نظرية األ  جامعة القاهرة  نتطلع فيه معًا إلى تحول  

بما ، و تغيرات المحلية والدوليةاستمرار عمليات التحديث والتطوير لكي تالءم الم  القومي الشامل و 
ستندة إلى إمكانية إشباع حاجات المجتمع  يحقق لها ريادة قاطعة وواعدة في حاضرها ومستقبلها م  

 من الخدمات التعليمية والبحثية المؤثرة في تحقيق إضافة حقيقية لإلنسان المصري والعربي.

وال شك أننا نسعى جميعًا لكي نستكمل اإلستراتيجية الجديدة للجامعة في كافة ميادين  
والتدريس واألنشطة الطالبية والمدن الجامعية ومستشفى الطلبة  والبحث العلمي  األكاديمي،    العمل

والطالب   التعليم  شئون  قطاعات  من  العليا وغيرها  الدراسات  وقطاع  العامة  األمانة  وقطاع 
. ومن أهم مقاصد تلك اإلستراتيجية إحداث نهضة تعليمية وبحثية  والبحوث وقطاع خدمة المجتمع

، األمن القومي  بنظريةالتعليم  ة؛ فنحن نحرص دائما على التطوير، ومن أهم معالمه: ربط  وثقافي 
، وتطوير التعليم الذكي ، والدخول في عصر  غلقةإنتاج عقول م    وتطوير التعليم بما يكفل عدم

والتعلم  ، وتوظيف  المناهج التعليم  االمتحانات الحديثة، و طرق  وأسئلة  التقويم  أساليب  ، تطوير 
األكاديميةة  وحوكم اإلبداعية، والتوسع في  اإلدارة  الحوكمة . األنشطة   ،  Governanceتطبيق 

زيادة    االمتحانات،ي، تطوير  الكتاب الجامعــو تطوير المقررات  ،  التعليمية  واللوائح  تطوير البرامج
،  عمة(تطوير المدن الجامعية )البنية األساسية والقوة النا،  القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرة

تطوير  ،  ميكنة القطاعو   تحسين الخدمات   تحديث القرية األوليمبية الرياضية ومالعب الكليات،
تجديد التفكير  ،  والفرق البحثية والحل العلمي للمشكالت   تنمية روح االبتكار،  الخدمات الطبية
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تنمية الديني و المواهب    ،  و الثقافية  واألدبية  والرياضية  و الفنية  التكافل    النجوم،صناعة  اكتشاف 
 . زيادة أعداد الوافدين، االجتماعي

وننتظر هذا العام  إلى المستقبل نجد أن أمامنا الكثير من العمل إلنجازه.    وألننا نتطلع
تنمية شخصية   في  دورها  تحقق  وأن  العام،  هذا  كاملة  بواجباتها  تقوم  أن  الكليات  جميع  من 

سواء تنمية الوطن أو تنمية  عملية التنمية،  و   ،بطبيعة المجتمعهم  تبصير الطالب وإثراء وعيهم و 
ي.ويعتمد استمرار ريادة والفني والسياسي  الثقاف  يعن نشر الوع  الذات والقدرات الشخصية، فضالً 

جامعة القاهرة خالل الفترة القادمة إلى حد كبير على مدى إمكانية استمرار عمليات التحديث 
ؤمن بما لدينا من الرؤية واإلرادة واإلمكانيات، كما جامعة القاهرة ن  جميعًا فيونحن  والتطوير.  

نؤمن أننا قادرون على تحقيق األحالم الطموحة والتي سوف تتبلور جميعها في اتجاه هدف 
المستقبل العريقة.    واحد وهو  الجامعة  لهذه  الالمشرق  تنفيذ  بدون    اً خطط، وفقولن يحدث هذا 

جد أمامنا الكثير من العمل إلنجازه، من أجل تحقيق  ألننا ننظر إلى المستقبل ن، و لمعايير الجودة
  . ونرجو اً وسلوكي  اً ومهاري  اً الرسالة التي نصبو إليها، وهي تخريج طالب على أعلى مستوى علمي
 أن تقوم الكليات والمعاهد بدورها على أكمل وجه في هذا اإلطار. 

ــول إلى أبعد نقطة م    هو  تحقيقه  على  عمل  الذي  إن طموحنا مكنة في فضـــــــــــاء الوصـــــــــ
قبلة. ولن يتأتي هذا إال بإســـــــــــتراتيجية تعتمد على المهارات التطوير خالل الســـــــــــنوات القليلة الم  

المتقــدمـة في التــدريس، والمنهجيــة العلميــة في البحــث، واألداء الفني في اإلدارة، وقبــل كـل هـذا 
ــاء هيئة التدريس واإلداريين على نحو يالئم التطور الحادث في  امزيد  من تطوير مهارات أعضـــ

 عملية الجودة.

والـعاملين  وفي النـهاية .. أتمنى من كل قلبي التوفيق لزمالئـنا أعضــــــــــــــاء هيـئة الـتدريس 
 األعزاء..   الطالب وألبنائنا 

 وفقكم هللا.. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 شتمحمد عثمان الخ   .د.أ         

 س جامعة القاهرة ـــــــرئي              
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  السيد األستاذ الدكتور/ كلمة

 حسام الدين أحمد عبد الفتاح

 
 : الهندسة طالب كلية وبناتي أبنائي    

ألهنئ كل طالب وطـالبات    2018/2019  ة العـام الدراس يسعدني ويشرفني أن انتهز فرصـة بداي
وألبنائنا الطـالب الجدد يسعدني أن أهنئكم بصفة خـاصة بالعام الجامعي   الكلية بالعام الدراسـي الجديد

الذين يتحملون    حياتكم كما أثنى على اختياركم لمهنة الهندسة العريقة لتكونوا مهندسي المستـقبل  األول في
اة األهرام وحضارات عظيمة، وانتم مطالبون بالسير على الدرب  مسئولية النهوض بالوطن فانتم أحفاد بن

الحديثة. إنكم في انتقالكم من المرحلة الثانوية    لتصلوا بمصرنا الحبيبة إلى الصدارة بين أمم الحضارات
المرحلة الجامعية التي نتمنى لكم فيها استمرار التفوق والرقى، تمرون   التي حققتم فيها تفوقًا مشرفًا إلى

والمدرسة    هام، أنكم أوال تنتقلون من مرحلة اتسمت بالرقابة واإلشراف والتوجيه في البيت  كثر من تحولبأ
بشكل أو بآخر، إلى المرحلة التي تتاح لكم فيها مساحة أكبر من الحرية،وهذه الحرية يجب أن يصاحبها  

تكم على الخلق واإلبداع وال  منها من تنمية قدرا  من جانبكم إحساس أكبر بالمسئولية ليتحقق بها المرجو
أو ضياع. كما أنكم في االنتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة    تكون ال قدر هللا طريقًا إلى خلل

أن دور الجامعة ليس هو تلقينكم المتاح من معلومات فهذه المعلومات تتغير    الجامعية سوف تجدون 
لالستفادة    مهارات البحث عن المعلومة وتطويعها  ولكن دور الجامعة هو إكسابكم   متسرعةبدرجة    حالياً 

والمهارات والفكر الالزم    اتمنها. إن دور الجامعة ليس إمدادكم بالمعلومات بقدر ما هو إكسابكم القدر 
 .هللا لتحصيل المعرفة طوال حياتكم العملية الممتدة والناجحة بإذن 

التحوالت والتأقلم ، فكليتكم تذخر وتفخر  لالستفادة بهذه    إنني أؤكد لكم أن الفرصة مواتية أمامكم 
الشرق األوسط وعلى مستوى العالم أيضا    فيهيئة التدريس في مصر بل و   بأساتذة يمثلون صفوة أعضاء 

  لمصر والوطن العربي أعظم المشروعات الهندسية وشاركوا في خطط التنمية منذ نشأة  وهم الذين قدموا 
النجاح يبدأ بالتفاعل    تستفيدوا من علمهم وخبرتهم الطويلة، فالطريق إلىم ومن المهم أن  1816الكلية عام  

وصاالت الرسم وحصص التمارين،    مع األستاذ في المحاضرة واالنخراط في التدريب بالمعامل وورش
نعمل   كد لكم أننا اؤ خالل شبكات الحاسبات. كما    وكذلك باإلطالع المستمر على أحدث التكنولوجيات من

 إعداد مهندسين شباب مؤهلين للعمل كٌل في مجال تخصصه بما ينفعه وينفع أسرته ووطنه.   جميعًا على 
التعليم واالعتماد في   وقد حصـــــــلت الكلية على اعتماد مؤســـــــســـــــي من الهيئة القومية لضـــــــمان جودة 

وقد كان ذلك نتاجًا لجهد وعطاء الزمالء األفاضل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين   ،2016مارس 
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مـا يعنى أن الكليـة تطبق المواصــــــــــــــفـات والمعـايير األكـاديميـة واإلداريـة للكليـات  م  ،املين والطالبوالعـ 
والمعاهد الدولية، وتمتلك المقومات البشــــــرية والمادية والمالية، التي تســــــمح لها بالقيام بوظائفها الحالية  

 والمستقبلية بكفاءة وفاعلية.  
اإلعدادية التي تضعون بها أقدامكم على أول الطريق لالنضمام إلى أسرة  أبنائي وبناتي، إن السنة  

الهندسة توفر لكم الفرصة لدراسة بعض العلوم األساسية التي تتعلمون فيما بعد أهميتها في التطبيق  
الهندسي، كما أن هذه السنة فرصة لكم للتعرف عن قرب على التخصصات الهندسية المختلفة ليختار  

هذه التخصصات ما يالئم ميوله وقدراته، ولذلك فإنني أحثكم على انتهاز كل فرصة تتاح  كل منكم من  
أمامكم للتعرف على هذه التخصصات سواء في بعض المقررات أو فيما توفره الكلية من محاضرات  
عامة وندوات هدفها تعريفكم بالقدرات الالزمـة للنجـاح في تخصـص وظروف الدراسة والعمل فيه وتتيح  

برنامج لمرحلة البكالوريوس في التخصصات المختلفة بنظام الفصول الدراسية، باإلضافة   13لكلية لكم  ا
إلى ثمان برامج بنظام الساعات المعتمدة  فاحرص على التعرف عليها وتحديد التخصص الذي يلقى  

ن توفر للشباب  وإن كليتكم إذ تدرك أهمية دور الشباب في المجتمع، فإنها تحرص على أ ،القبول لديكم 
ما يلزم لبناء شخصية متوازنة تعمل على االستزادة من العلوم الهندسية كما تسعى إلى المشاركة في  
مختلف األنشطة األخرى وبما يتفق مع الميول الشخصية لكل منكم. ولذا فإنني أدعوكم إلى التعرف  

ة ومبنى األنشطة الطالبية أمام  على مختلف األنشطة بالكلية لتختاروا ما يناسبكم. ويمثل نادي الكلي
المالعب   من خالل  للطالب  متعددة  وأنشطة  خدمات  يقدم  حيث  فريدًا  موقعًا  السباحة  الحديثة  حمام 

المختلفة بالجيزة وبفرع الكلية بالشيخ زايد،   النـدوات والمعسكرات الثقـافـية   والمسارح وقـاعاتواألنشطة 
امة بجانب األنشطة المختلفة لألسر الطالبية واألنشطة العلمية  والصيفية وعشــائر الجــوالة والخدمة الع

 والتكنولوجية من خالل الجمعيات العلمية. 
  االقتصاديةالوطن وخدمة المشاريع القومية وخطة التنمية  أبنائي وبناتي، إن هدفنا جميعًا رفع أسم  

أدعو هللا أن    وخارج وطننا العزيز وأخيراً جامعة القاهرة لكي يكون لها موقعًا متميزًا داخل  واالجتماعية  
 يكلل جهد الجميع بالنجاح وأن تكون دراستكم بالكلية مثمرة وناجحة وزاخرة بالذكريات السعيدة. 

 
 وهللا خير موفق ،،،

 
 

 حسام الدين أحمد عبد الفتاح .أ.د
 ة ـــــــــــميد الكلي ـــــــــع            
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  /األستاذ الدكتور ةالسيد كلمة

 شيرين محيى الدين وهبه

 يل الكلية لشئون التعليم والطالب ــــــــــــــــــــوك
 

 
 :  الهندسة أبنائي وبناتي طالب كلية

، أن أرحب بكم في كلية الهندسة، جامعة القاهرة  في بداية عام دراسي جديد  يسعدني   
بفضل مجهودكم وحرصكم على العمل الجاد، وانتظامكم ًا لكم ولكليتنا دوام التقدم والرقى  تمتمني

ًدا  تفي حضور المحاضرات، واإلطالع الدائم على المصادر المتنوعة لتحصيل المادة العلمية مؤك
نه أن يحقق التفوق والتميز لخريجي  أعلى اهتمام وحرص الكلية الدائم على توفير كل ما من ش

أسات من  مخلص  وبتعاون  العريقة  الكلية  بيد  هذه  واألخذ  التعليمية  العملية  إلنجاح  أجالء  ذة 
 أبنائهم الطالب إلي طريق النجاح.

ها، تشرف بانتمائكم لها وتحتاج منكم إلى بذل المزيد من الجهد لرفع شأن   كلية الهندسة 
الخاصة  العزيزة والتي البد من استغالل محرابها العلمي لصقل المهارات المعرفية والتطبيقية  فكليتنا  

بكم لكي تكونوا ذو فائدة في المجتمع المصري ممثلين في إقليمنا في جميع المؤسسات والشركات  
 . والمصانع
يهم  و   ما  كل  الدليل  هذا  في  تجدون  تقدمها    الطلبةسوف  التي  وبرامجها  الكلية  عن 

لدراسة  والخدمات الطالبية التي يحتاجها كل طالب، مع خالص تمنياتي لكم جميًعا بقضاء فترة ا
بالكلية بكل سعادة ومحبة وأن تتذكروا بعد التخرج تلك األيام الجميلة التي قضيتموها في رحاب  

 كلية الهندسة جامعة القاهرة.
فإن هدفنا جميعًا رفع أسم جامعة القاهرة لكي يكون لها موقعًا متميزًا داخل وخارج وطننا   

 حياتكم الحالية والمستقبلية.  فيدراستكم و  العزيز وأخيرًا أدعو هللا لكم بالتوفيق والنجاح في
لرفع   المتنوعة الموجودة في الكليةالطالبية  في األنشطة  الفعالة  وأخيرًا، أدعوكم للمشاركة   

تمنياتي لكم بحياة علمية  خالص  مع  ة،  أسهم كلية الهندسة داخل جامعة القاهرة والجامعات المصري
 وعملية مثمرة ومفيدة لهذا البلد. 

 ،،، هللا   وفقكم     
 مع خالص تمنياتى القلبية بالنجاح والتوفيق                                             

                                                  
 يرين محيى الدين وهبه ــــــــش أ.د.        

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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 ــــةــشعـــــــــار الجامع
 

 

ــوتى ـ أو ـ توتـ ولقد  ــه ـ حيـــ يمثل شعار الجامعة صورة اله من أقدم اآللهة المصرية هو الـــ
هيئة رجل   فيكان المصــــــــــريون القدماء ينظرون إليه كإله العلم والمعرفة ، والشــــــــــعار يمثل اإلله 

جالس برأس طائر األبيسـ أبو منجلـ ويمسك بيـــــده قلمًا وقرطاسًا كأنـــــه يتأهب للكتابة ، ويرجـــــع  
 منطقتي األشمونين وتونا. فيالكشف عن آثار هامة لهذا اإلله  فيالفضل إلى جامعة القاهرة 

 

 نبـذة تاريخية عن جامعة القاهرة 

 في  1908والعشرين من ديسمبر عام    الحادي فيتم افتتاح الجامعة المصرية كجامعة أهلية  
وبعض رجاالت   الثانيعباس   الخديوي   هحفل مهيب أقيم بقاعة مجلس شـــــــورى القوانين ، حضـــــــر 

صــدر مرســوم بقانون إنشــاء الجامعة   1925عشــر من مارس عام    الحادي فيو ، الدولة وأعيانها  
 فيإنشـاء مقار دائمة لها  فيبدأت الجامعة    1928عام   فيالحكومية باسـم الجامعة المصـرية . و 

ــًا عن األرض   الذي الحاليموقعها  ــلت عليه من الحكومة تعويضـــــــ تبرعت بها األميرة   التيحصـــــــ
صدر القانون رقم   1940الثالث والعشرون من مايو   فيإسماعيل للجامعة و  الخديوي فاطمة بنت  

صــــــــدر   1953ســــــــبتمبر    28 فيو  ،بتغيير أســــــــم الجامعة المصــــــــرية إلى جامعة فؤاد األول   27
 مرسوم بتعديل اسم الجامعة من جامعة فؤاد األول إلى جامعة القاهرة .

  



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

7 

 

 جامعة القاهرة ... حالياً 

  ء أعضاعدد  ، ويقرب  كليات   4فرع الخرطوم    فيكلية ومعهد و   26تضم جامعة القاهرة حاليًا 
 من خمسة أالف. أكثرهيئة التدريس بالجامعة وفروعها 

 

 المرافق األساسية للجامعة
 المكتبة المركزية للجامعة

 السيد لطفيقاعة أحمد 
 قاعة االحتفاالت الكبرى 

 مستشفيات الجامعة
 مطبعة جامعة القاهرة

 المدن الجامعية
 دار الضيافة

 جامعة القاهرةساعة 
 متحف الجامعة

 مخطوطة 14318كتابًا و 297835وتقتنى  
 وتعقد بها جلسات مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات 1935افتتحت عام 
 آالف فرد ، ومزودة بالترجمة الفورية لخمس لغات 4وتتسع  1935افتتحت عام 

 لألورام القوميمستشفيات باإلضافة إلى المعهد  8وعددها 
 وتقوم بطبع الكتب الجامعية ومطبوعات الجامعة والمجالت العلمية1945ست سنة تأس

 طالب وطالبه. 14500 حواليوتستوعب 
 إلقامة ضيوف الجامعة وصالة للحفالت  أجنحهوتضم  1983افتتحت عام 

 متراً  40بارتفاع  1937تأسس برج ساعة جامعة القاهرة عام 
ــيوالتطور    العلميإلبراز التاريخ   1989أفتتح عام   ــائها  لمباني الهندسـ الجامعة منذ إنشـ

 1908عام  

 

 كلية ومعهداً  26وتضم جامعة القاهرة حاليًا 
 كلية اآلداب  - 1
 العلومكلية  - 3
 العلومدار كلية  - 5
 األعالمكلية  - 7
 العمرانيو  األقليميكلية التخطيط  -9
 الطب كلية  -11
 الزراعة كلية -13
 كلية طب الفم واألسنان -15
 كلية التمريض  -17
 كلية الحاسبات والمعلومات  -19
 التربية للطفولة المبكرةكلية  -21
 ألورامل القوميمعهد ال -23
 لعلوم الليزر القوميالمعهد  -25

 

 كلية الحقوق  - 2
 التجارةكلية   -4
 االقتصاد والعلوم السياسيةكلية  -6
 اآلثاركلية  - 8
 كلية الدراسات العليا للتربية -10
 الهندسةكلية  -12
 البيطري الطب كلية  -14
 الصيدلةكلية  -16
 الطبيعيالعالج  كلية -18
 كلية التربية النوعية -20
 اإلحصائية والبحوث  معهد الدراسات  -22
 ةـــــــــمعهد البحوث والدراسات األفريقي -24
 للتمريض المعهد الفنى  -26
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 فرع جامعة القاهرة بالخرطوم
 

 كلية اآلداب  - 1
 كلية التجارة - 3

 كلية الحقوق  - 2
 كلية العلوم - 4

 
 

 إدارة الجامعة ومجالسها 
 :  رئاسة الجامعة

ويتولى إدارة الجامعة علميًا وإداريا وماليًا   شتمحمد عثمان الخ  يرأس الجامعة األستاذ الدكتور/
 .ذلك نواب رئيس الجامعة فييمثلها أمام الهيئات األخرى . ويعاونه  الذيوهو 

 . نائب رئيس الجامعة لشئون خـدمة المجتمع وتنمية البيئةســـعيد يحــــــي ضـــــــو          .أ.د
 .الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثنائب رئيس  الدين الخطيب  أيمن سعد نصر .أ.د
 التعليم والطالب. نائب رئيس الجامعة لشئون   لى نوح هبه مصطفى كمال ع .أ.د
 

 مجلس الجامعة : 
 ، وعضوية:جلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعةيؤلف م

 .نواب رئيس الجامعة - 1
 .عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة - 2
يعينون   والشــئون العامة الجامعيشــئون التعليم   فيأربعة أعضــاء على األكثر من ذوى الخبرة   -  3

ال يجوز  لمدة ســــــــــــــنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة و 
 .ر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون أن يجمعوا بين عضوية أكث

 .، ويتولى أمانة المجلسمناقشاته فيسات المجلس ويشارك ويحضر أمين الجامعة جل
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ـاب األولـالبــ  

ة الهندسةـكليـ  
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 كلية الهندسة جامعة القاهرة
 عن كلية الهندسة جامعة القاهرة نبذة-أ

فهي أول كلية هندسية في الشرق   -جامعة القاهرة بعدة مقومات تاريخية- تتحلى كلية الهندسة  
المهن مدرسة  إنشاء  تم  حيث  وأفريقيا  عام  د األوسط  على  محمد  عهد  في    -1816سخانة 

  ، وارتبطت منذ نشأتها بكبرى المدارس الهندسية الفرنسية والسويسرية المتواجدة في ذلك الوقت 
في حل الكثير من  شاركوا  بخريجين ذوي كفاءة عالية    ومنذ نشأتها قامت بتزويد المجتمع  

إنشاء وتطوير البنية التحتية وخدمة تطوير الصناعة و مساهمة الفاعلة في  مشاكل المجتمع وال
 المشروعات القومية.

ويشهد سجل خريجي الكلية بمدى إشعاعها عن طريق خريجيها في العالم العربي ومنطقة  
وانتشر خريجوها في الجامعات والمؤسسات   -والدول األفريقية حوض البحر األبيض المتوسط  

وتقلد خريجو الكلية مناصب عليا ليس في المجال الهندسي فحسب بل في   -ية البحثية العالم
 العديد من المجاالت كما أنجبت الكلية العديد من السياسيين ورجال االقتصاد واألعمال.

وقد واكب التعليم فيها التطور العالمي للتعليم الهندسي لتصبح من أكبر الجامعات في أفريقيا  
دت التخصصات لتواكب مطالب المجتمع والعصر: من تخصص والوطن العربي حيث تعد 

ثم تعددت    -وحيد عند نشأتها إلى أربع تخصصات هندسية رئيسية في أوائل القرن الماضي
ونظام    -درجة هندسية في النظامين الحاليين: نظام الفصلين الدراسيين   21التخصصات لتبلغ  

قسمَا أكاديميا    14سة بالكلية لتشمل  الساعات المعتمدة. وتتنوع التخصصات ومجاالت الدرا
برنامجًا للدراسات   71وبالكلية أيضًا    -مركزًا متخصصًا ذا طابع خاص   15باإلضافة إلى  

العليا في مختلف التخصصات الهندسية والبيئية تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه  
 والدبلومات والماجستيرات المهنية والبينية. 

ومرحلة   ،لكلية تطورًا الفتًا للنظر في أعداد الطالب بشقيه: مرحلة البكالوريوسلقد شهد تاريخ ا
وصل   ، 1816فالكلية التي بدأت الدراسة بها بالتحاق خمسة طالب في عام    ،  الدراسات العليا

طالبًا في السنة األولى   750ثم ازداد إلى    ،1942طالبًا عام    150عدد من التحق بها إلى  
الماضي القرن  خمسينيات  في  التعليم  مجانية  بالسنة    ،لتطبيق  الملتحقين  عدد  اقترب  ثم 

الجامعي عام    2700اإلعدادية من   التعليم  إلى  المزدوجة  الدفعة   ،1995طالبًا عند ورود 
في مرحلتي البكالوريوس   وطالبة  طالب   16000ونتيجة لذلك صارت الكلية تخدم ما يقرب من  

في أوائل األربعينيات من القرن  وطالبة  طالب  500والدراسات العليا بعد أن كانت ال تتعدى  
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حيث بدأت دبلومات الدراسات  ،الماضي. وقد اهتمت الكلية مبكرًا باألبحاث والدراسات العليا
 الماضي.  العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه في أوائل األربعينيات من القرن 

 
المعاونة التدريس والهيئة  البشرية ممثلة في أعضاء هيئة  وتسعي    ، والكلية غنية باإلمكانات 

للطالب   تعليمية  خدمة  أفضل  لتقديم  ألالكلية  الموارد  ذاتية  على  تطوير طموحمعتمدة   ، ى 
  ، بالمؤسسات العلمية والبحثية  والعملويساهم أعضاء هيئة التدريس في كافة مجاالت الصناعة  

الساعات    العوائد من  وتساهم وبرامج  الخاص  الطابع  ذات  المراكز  ممثلة في  الكلية  أنشطة 
المعتمدة وكذلك ما تدره الخدمات لمؤسسات المجتمع الخارجية من استشارات وأبحاث تطبيقية  

 باإلضافة إلى التبرعات والهبات في الحفاظ على زخم العمل ومستوى الخدمات التعليمية. 
 

 شعار الكلية  -ب
 اإلقليمي   سي بجمهورية مصر العربية ومحيطهاجامعة القاهرة رائدة في التعليم الهند   -كلية الهندسة

 الرؤيـــــــــــــة -ج
وإقليميًا ودوليًا إلثراء حياة االفراد والمجتمع الهندسي محليًا  التعليم  والبيئة    -التميز والريادة في 

 المحيطة. 
 الرســــــــالة  -د

وأخالقياً  ومهنيًا  علميًا  متميز  مهندس  لتخريج  راق  أكاديمي  مستوى  التعلم    -تحقيق  على  قادر 
 واإلسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.  -العالمىالمستمر ومواكبة التطور  

 

الغايات االستراتيجية -هـ   
 قادر على التنافس.  -إعداد خريج متميز •
 توفير بيئة عمل جاذبة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تسمح بالتطوير المستمر  •
 إنشاء آلية لتقييم االحتياجات االستراتيجية والتوجهات المستقبلية للكلية.  •
 تقوية العالقة بين الكلية والخريجين والمؤسسات الصناعية والتعليمية والمجتمع.  •
 الكلية واألقسام العلمية. مواصلة تطوير نظم العمل بإدارات  •
 تحقيق وسائل التحسين المستمر لتطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا.   •
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أسباب التطوير  -و  
ولكي تستمر الكلية في القيام    ،جامعة القاهرة كلية رائدة تنشد التميز في األداء-كلية الهندسة  

بدور الريادة وفي ضوء العديد من التغيرات المحلية والدولية أصبح لزامًا على األقسام العلمية 
إعادة النظر في البرامج العلمية التي تقدمها هذه المؤسسة التعليمية العريقة لمواجهة تحديات  

الرائد  المستوى  يت   ،حقيقية في االستمرار على هذا  القيام  ولن  بدون  الدور  بهذا  القيام  سنى 
يبدو حتميًا لتسارع وتيرة التعليم في العالم والمنطقة المحيطة    ،بالتطوير بأسلوب علمي متناسق

 بنا لمجابهة العديد من التحديات المتمثلة في:  
 توفير فرص عمل للخريجين في السوق المحلى واإلقليمي والدولي.   •
برامج   • في  التطورات  عام  مواكبة  الئحة  آخر  تم صدور  حيث  حتى  ،  2003الهندسة 

   .2018اإلصدار الجديد هذا العام 
 

أهداف التطوير الحالي لالئحة  -ز  
 تحديث الالئحة الحالية تمشيًا مع االتجاهات المعاصرة في التعليم الهندسي.  •
يج في لزيادة فرص الخر   ،إعادة صياغة اللوائح الدراسية لتتوافق مع نظم الدراسة العالمية •

 أسواق العمل اإلقليمية والدولية. 
 التواصل والتوافق مع النظم التعليمية الهندسية العالمية.  •
متطلبات التخصص   ،متطلبات الكلية،  تعديل متطلبات التخرج لتشمل متطلبات الجامعة •

 العام والدقيق وبحيث تراعي التوازن بين تلك المتطلبات.
 لذاتي للطالب.تقليل ساعات االتصال وتنمية التعلم ا •
 تحقيق وسائل التحسين المستمر لتطوير منظومة البحث العلمي. •
 إعداد خريج متميز وقادر على التنافس محليًا وإقليمًا.  •
بما يتوافق مع احتياجات سوق  ، التركيز على تنمية مهارات الطالب وتعديل طرق قياسها •

 العمل المحلى واإلقليمي والدولي.
 ( للطالب. Creativity & Innovationتنمية مهارات اإلبداع واالبتكار ) •
 ( للطالب.Engineering Senseتنمية الحس الهندسي ) •
 (.Problem Solvingتنمية مهارات البحث وحل المشكالت المرتبطة بالبيئة والمجتمع ) •
 . م بمقررات التدريب العملي )الصناعي والميداني(االهتما •
 االستفادة من كثرة وتنوع وتطور مصادر التعلم المتاحة حاليًا.  •
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قواعد اإلطار المرجعي   ،عند إعداد الالئحة الجديدة  ،وقد راعت كلية الهندسة جامعة القاهرة
للجودة واالعتماد  القياسية  القومية األكاديمية  بمعايير جه  ، والمعايير  االعتماد    ات استرشادًا 

 هامًا للعديد من المؤسسات اإلقليمية والدولية. ًً والتي تعتبر مرجعا ة المختلفةالدولي
 

 المواصفات العامة للخريج   -ح 
 

على   وقادر  متميز  خريج  إعداد  في  للكلية  واألساسية  األولي  االستراتيجية  الغاية  في ضوء 
المعايير القومية األكاديمية القياسية فان تصميم البرامج في    التنافس محليًا ودوليًا وفى ضوء

 الالئحة قد وضع مواصفات للخريج وهي ان يكون لديه القدرة على:  
 

  للمشاكل   تطبيق المبادئ األساسية للرياضيات والعلوم والمفاهيم الهندسية إليجاد حلول   •

 الهندسية 

 مالحظة وتعريف وإيجاد حلول للمشاكل الهندسية  •

 ستخدام الطرق واألدوات الحديثة والمناسبة لممارسة الهندسةإ •

 إطار واقعي تصميم النظم والمكونات والعمليات المناسبة لتحقيق هدف هندسي في  •

 إدراك تأثير ومشاكل التطبيقات الهندسية على المجتمع والبيئة  •

 تصميم وتأدية التجارب المعملية المناسبة وتحليل وتفسير بياناتها  •

 فهم القضايا الهندسية المعاصرة  •

 العمل بكفاءة في فريق متعدد التخصصات  •

 االلتزام باخالقيات المهنة والمسئولية االجتماعية والثقافية  •

 االتصال الفعال شفويا وخطيا •

 فى حياته المهنية  تقدير أهمية التعلم الذاتي المستمر •

الهندسية • المشروعات  واالجتماعية    إدارة  والبيئية  االقتصادية  القيود  إطار  في  بنجاح 

 المختلفة 
 تحقيق متطلبات أصحاب العمل المحتملين  •
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 ة ـليـلس الكـمج أسمـاء السادة أعضاء 

 2020/2021 الجامعيللعام  
 

 حسام الدين أحمد عبد الفتــــــــاح  أ.د. 
 ــبهــــــشيرين محيي الدين وهـــــــــــأ.د. 

 أ.د. راندا محمد عبد الـــــــــــــــــــــــــــكريم
 أ.د. محمد محسن العــــــــــــــــــــــــــــــــطار 

 ــــــى ــــــالسرســـــــــــــــــــحنان حسن أ.د. 
 محمد الزهيرى  حنفيسيد  حنفيأ.د. 

 عميد الكلية  
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 لبرامج الساعات المعتمدة العامالمنسق 
 مفوض العميد بفرع الكلية بالشيخ زايد 

 
 قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية

 مها امين على محمد حسنين أ.د.  أ.د. مصطفى احمد معوض عابدين  
 قسم الهندسة المعمارية 

 احمد محمد امين محمد    أ.د. أ.د.ايمن حسان احمد محمود 
 االنشائية قسم الهندسة 

 أ.د. حسين احمد مهدى  أ.د. هشام السيد حامد محمد  
 قسم االشغال العامة 

 أ.د. اشرف كمال حسين  أ.د. محمد عبد هللا الخولى  
 قسم الرى والهيدروليكا 

 خالد حسين حامد  أ.د. أ.د. احمد امام احمد حسن 
 قسم القوى الميكانيكية 

 محمد احمد على يحيى أ.د.  أ.د. سيد أحمد كاسب محمد   
 قسم التصميم الميكانيكى واالنتاج 

 أ.د. محمد حسن جاد هللا  أ.د. ايهاب محمد عادل احمد الدنف 
 قسم هندسة الطيران والفضاء 

 أ.د. جمال محمود سيد البيومى  أ.د. ايمن حمدى محمد قاسم    
 واالتصاالت الكهربيةقسم االلكترونيات 

 احمد على ابو السعود أ.د.   أ.د. خالد محمد فؤاد السيد
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 قسم القوى الكهربية 
 محمود ابراهيم جيالنى أ.د.  أ.د. مهاب عوض مختار هلوده   

 قسم الهندسة الكيميائية 
 سلوى رأفت مصطفى على أ.د.  أ.د. ايهاب فؤاد اباديرعبد الملك 

 
 

أعضاءمجلسالكلية تابعأسماءالسادة
2020/2021للعامالجامعى

 قسم المناجم والبترول والفلزات
 أ.د. عيسى محمد المغورى بيومى أ.د. السيد أحمد محمد الطيب  

 قسم الحيوية الطبية والمنظومات
 منال عبد الواحد عبد الفتاحأ.د.   أ.د. احمد عبد العال عوض مرسى    

 الحاسبات قسم هندسة 

 
 األساتذة المساعدين  

 ا.م.د. وليد عبد المنعم عبد القادر 
 د. تامر محمد فؤاد حفنى 

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية
 الهندسة المعماريةأستاذ مساعد بقسم  

 المدرسون 
 د. فائزة جمال ابو الحديد

 السميع الذهبىمحمد عبد  د.  
 مدرس بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية

ــم هنـدســــــــــة البترول والمنـاجم   مـدرس بقســـــــ
 والفلزات
 أعضاء المجلس الخمس  

 أ.د. حسين ابراهيم انيس 
 أ.د. مجدى فؤاد ابادير 

 أ.د. عبد السالم محمد سالم 
 أ.د. على الشافعى احمد فؤاد 

 أ.د. زينب يوسف شفيق 

 بقسم هندسة القوى الكهربيةاألستاذ المتفرغ  
 األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكيميائية

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة األشغال العامة
 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة التصميم الميكانيكى واالنتاج

 األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية

 على حسن فهمى أ.د.  أ.د.عمرو جالل الدين احمد وصال 
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 أعضاء مجلس الكلية من الخارج 
 السيد أ.د/ أشرف محمد عبد الحميد الشيحي  

 
 السيد أ.د اللواء/ اسماعيل محمد كمال  

 السيد المهندس/ هانى ضاحى

)السابق( ورئيس الجامعة  وزير التعليم العالى
 الصينية

 مدير الكلية الفنية العسكرية
 نقيب المهندسين

 
 مباني الكليــة 

 المبنى اإلداري 
 

ــة   ــة الحيوية الطبية والمنظومات وهندســــــ ــغال العامة والهندســــــ ــة المعمارية واألشــــــ مبنى الهندســــــ
 الحاسبات 

 مبنى الهندسة المدنية
 مبنى الهندسة اإلنشائية 

 مبنى هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
 مبنى التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 الحرارة(مبنى هندسة القوى الميكانيكية )مبنى 
 مبنى هندسة التصميم الميكانيكي الجديد 

 مبنى هندسة القوى واآلالت الكهربية
 مبنى هندسة القوى الميكانيكية الجديد 

 مبنى هندسة القوى الميكانيكية )سيارات(
 مبنى الرياضيات والفيزيقا الهندسية

  مبنى الخدمات الطالبية
 مدرج الساوى 

 النادي االجتماعي
 الكليةورش 

 المكتبـــة
 مسجـــد الكلية 
 )خارج أسوار الكلية( موقف السيارات 
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 (1ملحق الكلية ) -

 مبنى هندسة الري والهيدروليكا
 مبنى هندسة المناجم والبترول والفلزات 

 مبنى الهندسة الكيميائية
 مبنى األساسات القديم

 مبنى الخرسانة 
 المكتبة الرقمية

 الملحقمسجد 
 الكافيتريا ومنفذ التصويرمبنى منفذ 

 

 (2ملحق الكلية ) -

 مبنى هندسة الطيران
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 فرع الكلية بالشيخ زايد 
 

 

ــيخ   2003/2004فى العام الجامعى  ــول الكلية صـــرح جديد بمدينة الشـ ــم إلى ملكية وأصـ إنضـ
زايد وفيما يلى نقدم نبذة مختصــرة عن المنشــآت والتجهيزات الموجودة بفرع الكلية  بالشــيخ زايد 

 والتى تخدم طالب السنة اإلعدادية نظام الفصلين الدراسين ونظام الساعات المعتمدة :
 

 أوال: مبنى الفصول الدراسية 
 ( 51)مبنى 

ــى على عدد  ــى ودورين متكررين ويحتوى الدور األرضــ   13وهو مبنى تعليمى يتكون من أرضــ
إلدارية ويحتوى  فصل دراسى ومكتب مفوض العميد ومكتب شئون الطالب وعدد من المكاتب ا

ــب آلى و أثنان معمل كيمياء وأثنان    14الدور االول على   ــل دراســـــى وأربعة معامل حاســـ فصـــ
معمل ميكانيكا ومكاتب ألعضــــــــــــــاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  ويوجد بالدور الثانى أثنان  
معمل حاســـب آلى ومعمل كيمياء ومكتبة علمية وأثنان صـــالة رســـم هندســـى ومكاتب ألعضــاء  

 ئة التدريس والهيئة المعاونة.هي
 

 ثانيًا : مبانى الورش
ــجيات ومبنى   ــية ثالث مبانى وهم : مبنى مركز تكنولوجيا النســــــ ــول الدراســــــ يوجد بجوار الفصــــــ

 متر مربع.  1150الورش التدريبية ومبنى المعمل المركزى وتبلغ مساحة كل مبنى منها 
 

 ثالثًا: مسجد الكلية
عالية من الفن المعمارى والطراز اإلســــــالمى ومجهز بوحدة تكييف مركزى تم بناؤه على درجة 

 مصلى ويوجد بالمسجد جزء خاص للطالبات. 200وأجهزة صوت وتبلغ سعة المسجد حوالى 
 

 رابعًا : المسرح
ــع لعدد   ــية للفرع وهو يســــ ــوتية    300ويقع مبنى المســــــرح أمام البوابة الرئيســــ فرد وبه أجهزة صــــ

 للمسرح .وشاشات عرض وإضاءة 
 

 ( 61خامسًا : مبنى المدرجات )
ويتكون من بدروم ودور   2007/2008وهو مبنى تعليمى بدأت الدراسة به فى العام الجامعى  

أرضــى ودور أول ويحتوى البدروم على خمس صــاالت رســم هندســى مجهزة وبه ايضــًا صــالة 
مناضـد ويوجد مصـلى للطالب وآخر  8نت ومكتبة علمية و أثنان صـالة تنس طاولة بإجمالى  
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يئة التدريس والهيئة المعاونه لمادة الرسـم الهندسـى ومكتب لرعاية  للطالبات ومكاتب ألعضـاء ه
الشــــــــــــــباب ويحتوى الدور األرضــــــــــــــى على أربعة مدرجات للمحاضــــــــــــــرات وأثنان معمل فيزياء 
ــرات ومعمل فيزياء مجهز ومعمل  مجهزين. ويحتوى الدور االول على أربعة مدرجات للمحاضـــ

 مجهز لمادة التطبيقات الهندسية .

 
 ( 61اضرات )مبنى المح 

 
 سادسًا : منفذ التصوير

وهو يتبع لوحــدة المطبعــة بــالكليــة ) وحــدة ذات الطــابع الخــاص ( وتقوم بتقــديم خــدمــاتهــا فى 
مجال تصـوير األوراق والمذكرات العلمية والمسـتندات لطالب الكلية بأسـعار التكلفة ، كما تقدم  

إختبارات أعمال السـنه والتى تعقد خدماتها ألعضـاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه فى تصـوير  
 على مدار أيام الدراسة ، والوحدة تقدم أيضًا خدمة التصوير لجميع المكاتب اإلدارية بالفرع .

 

 سابعًا : المسطحات الخضراء
يتميز فرع الكلية بالشــــــيخ زايد بوفرة المســــــطحات الخضــــــراء وأشــــــجار الظل والنخيل حيث تبلغ  

 الخضراء مايقرب من أربعة افدنه .إجمالى المسطحات 
 

 ثامنًا:  المالعب
( ملعب خماســـــــــى لكرة 61( ملعب للكرة الطائرة كما يوجد أمام مبنى ) 51يوجد بجوار مبنى )

ــهر أكتوبر   ــلة وتم حديثًا فى شـــــ ــاء ملعب   2018القدم وملعب آخر لكرة الســـــ االنتهاء من إنشـــــ
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بكشـــــــافات إضـــــــاءة ليد لإلســـــــتخدام الليلى قانونى لكرة القدم مغطى بالنجيل الصـــــــناعى ومزود  
ــاء ملعب أخر متعدد االغراض ) كرة طائرة   ــلة (  –كرة يد  –وجارى اإلنتهاء من إنشـــــــ كرة ســـــــ

 ( .61مغطى بالترتان ويقع الملعبان خلف مبنى )
 

 تاسعًا : الكافيتريا
( لخدمة الطالب وأعضــــــاء 61إنشــــــاء كافيتريا جديدة أمام مبنى )   2009تم فى صــــــيف عام  

هيئة التدريس والعاملين بالفرع ولقد صــــممت على شــــكل مبنى ســــداســــى من دور واحد وأمامها 
ســــتة مظالت ســــداســــية الشــــكل إلســــتراحة الطالب ، وتقدم الكافيتريا الوجبات الســــريعة والجافة  

 فى الدور الثانى. 51والمشروبات الباردة والساخنه كما يوجد منفذ آخر يتبع الكافيتريا بمبنى 
 

  
 الممشى الواصل بين مبنى الفصول ومبنى المحاضرات

  
 مسجد فرع الكلية بالشيخ زايد  كافيتريا فرع الكلية بالشيخ زايد 

 
 ةعاشرأ : العيادة الطبي

( عـيادة طبـية تـقدم خـدمـاتهـا الطبـية لكـاـفة الطالب وتخـدم 51يوجـد ـباـلدور األرضــــــــــــــى بمبنى ) 
ولية وفى الحاالت الطارئه يتم اإلسـتعانة بمسـتشـفى الشـيخ زايد االحاالت التى تتطلب إسـعافات 

( 2العام أو مســتشــفى زايد التخصــصــى ، ولقد تم اإلنتهاء من إنشــاء مظلة  بجوار بوابة رقم ) 
 ع وسوف تخصص لتواجد سيارة إسعاف لخدمة طالب الكلية والجامعة بمدينة الشيخ زايد.بالفر 
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 حادى عشر : منفذ بيع األدوات المكتبية 
 ( منفذ لبيع األدوات المكتبية تم تأجيره لمكتبة سمير وعلى.51يوجد بالدور األرضى بمبنى ) 

 

 ثانى عشر : المعامل الخدمية والمشاريع البحثية 
( معمل القياسات والمعايرة ومعمل الخرسانة ، ويوجد بجوار 51ور األرضى  بمبنى )يوجد بالد 
ــية ومشـــروع آخر وهو ـ الطاقة 61مبنى ) ــمسـ ــتفادة من الطاقة الشـ ( أثنان مشـــروع بحثى  لإلسـ

 (.5فى المبانىـ ويقع أمام ملعب كرة القدم الرئيسى بجوار بوابة )

 
 

 
 

   زايد   بالشيخ الجديد الملعب من صور    
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 بالشيخ زايد األنشطة المتاحة بفرع الكلية

 
 مالحظات  المكان النشاط *

  61ملعب أمام مبنى  كرة القدم  1
  2امام بوابة   61ملعب أمام مبنى  كرة السلة 2
  بجوار مسجد الكلية 51أمام مبنى  كرة الطائرة  3
 ترابيزة  7تحتوى على عدد  61صالة بمنى  2 تنس طاولة  4
  61مبنى  شطرنج 5
 األربعاء من كل أسبوع المسرح سينما كلوب 6

11,30  :2 
 األثنين من كل أسبوع   المسرح ايروبكس 7

9  :10 
 األثنين من كل أسبوع المسرح ورشة تعليم خرز  8

8,30  :12 
 تحتوى على كتب علمية وثقافية 51مبنى   – 61مبنى  المكتبة  9
  61مبنى  صالة النت 10

 جميع األنشطة مجانية عدا كرة القدم وكرة السلة والطائرة وتنس الطاولة. 
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 الحرم الرئيسى  –خريطة الكلية 
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 فرع الشيخ زايد –خريطة الكلية 
 

 

 
  

 

 الكلية بالشيخ زايد المدخل الرئيسى لفرع 
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 البــــــــاب الثاني
 دراســـةـنظــام ال

  



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

26 

 

 قيد الطالب 
ــوارد أسماؤهم من مكتب تنسيق القبول بالجامعات بعد اجتياز   يتم قيد الطالب المستجدين الــــــ

ــوم المقررة  .الكشــــف الطبي باإلدارة الطبية ــتيفاء أوراقه وأداء الرســ  ويتم قيد الطالب بالكلية بعد اســ
ــيل األلكترونى، ــتندات ويعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوى على جميع    من خالل التحصـ  المسـ

 المتعلقة بالطالب.
 

 الدرجات العلمية 
في  بنظام الفصلين  تمنح جامعة القاهرة بناًء على طلب مجلس كلية الهندسة درجة البكالوريوس  

 أحد التخصصات اآلتية: 
 الهندسة المعمارية -1
 الهندسة المدنية -2
 الميكانيكيةهندسة القوى  -3
 هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج -4
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية -5
 هندسة القوى الكهربية -6
 الهندسة الكيميائية -7
 الهندسة الجيولوجية والتعدين -8
 هندسة البترول -9

 هندسة الفلزات  -10
 هندسة الطيران والفضاء -11
 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات  -12

 الحاسبات هندسة  -13
 

تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الهندسة درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه  كما  
 في العديد من التخصصات الهندسية.
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 معادلة بعض المقررات 
وذلك بعد اجراء المقاصــات الالزمة وطبقًا    ،يجوز أن يعفى الطالب من بعض المقررات الدراســية

وذـلك  ،ومجلس الكلـيةويكون اإلعـفاء بـناًء على موافـقة لجـنة شــــــــــــــئون التعليم والطالب   -لنتيجتـها
ــرية وقرارات المجلس األعلى   بما ال يتنافى مع المواد المناظرة في قانون تنظيم الجامعات المصــــــــ

 .للجامعات 
 

 مدة الدراسة والتخصص 
ــل دراســـي تتبع الكلية  – ــال لكل فصـ ــيين وعدد ســـاعات االتصـ ــلين الدراسـ   ،ســـاعة   28نظام الفصـ

 تحتسب عن طريق جمع ساعات المحاضرات والتمارين والدروس العملية.
الحد األدنى لمـــــــــــــــدة الدراسـة لنيل درجة البكالوريوس خمس سـنوات )عشـرة فصـول دراسـية( تبدأ  –

 بسنة إعدادية عامة لجميع الطالب. 
 ة الدراسة بما ال يخالف قانون تنظيم الجامعات المصرية.الحد األقصى لمد  –

خالل السـنة اإلعدادية يدرس الطالب موضـوعات ويكتسـب مهارات الزمة لكل مهندس بصـرف  –
ــة المختلفة حتى يمكنه   ــصـــه. كما تتاح له الفرصـــة للتعرف على فروع الهندسـ النظر عن تخصـ

ويقوم قسـم الرياضـيات والفيزيقا الهندسـية باإلشـراف   ،االختيار السـليم للبرنامج الذي سـيلتحق به
 على الدراسة بالسنة اإلعدادية. 

 يكون التخصص بعد السنة اإلعدادية. –
ــام الكلية المختلفة طبقًا لما هو وارد في مواد الالئحة وجداول  – ــة في أقســــــ يقوم الطالب بالدراســــــ

 المقررات الدراسية الواردة بالالئحة ومحتواها.
 



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

28 

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
( يجب على  5للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية الواردة في مادة )

 الطالب أن يحقق اآلتي:

ــية الملحقة بهذه الالئحة   280أن يجتاز بنجاح   -1 ــال طبقًا لجداول المقررات الدراسـ ــاعة اتصـ سـ
 درجة(. 7500% من 50)درجة  3750وبمجموع تراكمي ال يقل عن 

 %.50أن يجتاز بنجاح مشروع التخرج بنسبة ال تقل عن  -2

 درسها الطالب طبقًا للجدول التالي:يتكون نسب الموضوعات التي  وقد أعدت الالئحة بحيث   -3

 التخصص م
الحد األدنى  

)%( 
الحد األقصى  

)%( 
 12 8 العلوم االجتماعية واإلنسانية 1
 4 2 إدارة األعمال 2
 22 18 الرياضيات والعلوم األساسية 3
 6 4 الثقافة الهندسية 4
 30 25 العلوم الهندسية األساسية 5
 30 25 التطبيقات الهندسية والتصميم 6
 6 4 عمليالمشروع والتدريب ال 7

 الموضوعات التي تشملها الخطة الدراسية لكل تخصص تحقق المتطلبات التالية: -4

 المتطلبات م
األدنى  الحد 

)%( 
الحد األقصى  

)%( 
 10 6 متطلبات الجامعة 1
 30 22 متطلبات الكلية 2
 35 30 متطلبات التخصص العام 3
 30 20 متطلبات التخصص الدقيق 4
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الشخصية   وتنمية مهاراته  -الخريج الثقافية شخصية  بناء الى تهدف مقررات  هى  متطلبات الجامعة:
 تقل أال ويجب  -بالوطن  واالرتباط  الهوية على والتركيز المجتمع بقضايا العام واإلدراك

 .اتصال ساعة 22 عن المقررات  لهذه ساعات التدريس

 العلوم من الخريج لدى توافرها الواجب والمهارات  المعارف األدنى من الحد  تمثل  متطلبات الكلية:
 التخصصات.  كافةحول  األساسية الهندسية والثقافة الهندسية والعلوم األساسية

 العام وتشمل التخصص  فروع كافة عن المعارف من األدنى الحد  تمثل  :متطلبات التخصص العام
 العام.  التخصص  في والتطبيقات  التصميم ومبادئ األساسية الهندسية العلوم

 العلوم  بالتخصص الدقيق فى مباشرة عالقة لها مقررات  تتضمن  :متطلبات التخصص الدقيق
 التخصصية.  الهندسية والتطبيقات  والتصميمات 
 

 المقررات الدراسية ودرجاتها 
تبين الجداول الملحقة بهذه الالئحة المقررات الدراسية موزعة على الفصلين الدراسيين لسنوات 

وعدد الساعات أسبوعيًا لكل مقرر وساعات   لدراسة والمحاضرات والتمارين والدروس العمليةا
 االمتحان والنهاية العظمى للدرجات.  

 

ويجوز تـدريس بعض مقررات متطلبـات الجـامعـة أو المواد   لغـة التـدريس هي اللغـة اإلنجليزيـة •
 .ذات الطبيعة الخاصة باللغة العربية

لمجموع وإجمـالي درجـات ا  ،درجـة  750إجمـالي درجـات مقررات الفصــــــــــــــل اـلدراســــــــــــــي الواحـد   •
 درجة. 7500التراكمي لجميع الفصول الدراسية )عشرة فصول( 

قر مجلس الكلية المحتوى العلمي لكل مقرر من المقررات الدراســــــــــية بعد تحديدها بواســــــــــطة أ •
 مجالس األقسام المختصة.

وكل مقرر اختياري له كود خاص    ،  جميع المقررات منفصلة ومنتهية في نفس الفصل الدراسي •
 به.  

يتكون من مجموع درجات االختبار التحريري باإلضافة  درجات الطالب في أي مقرر  إجمالي   •
 على أن تعامل درجات الشفوي والعملي كجزء من درجات أعمال السنة.  ،إلى أعمال السنة

%(  70% )أو  60%( أعمال سنة إلى  30% )أو  40الدرجات المخصصة للمقرر تقسم بنسبة   •
%( تحريري  30% )أو  40%( أعمال سنة إلى  70% )أو  60ونسبة    ،تحريري للمواد النظرية

 للمواد العملية.
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يجب إعالن كافة أجزاء أعمال السنة الخاصة بأي مقرر للطالب قبل موعد انعقاد االختبار   •
 بوقت كاف. التحريري لهذا المقرر

  درجات مجموع    في%(  50)إذا حصل على درجة النجاح    يعتبر الطالب ناجحًا في المقرر •
 ي. ه المقرر من اختبار تحريري وأعمال سنة وعملي وشف

ويحق له    ،له غائب يرصد  و يعتبر الطالب الغائب في االختبار التحريري غائبًا في المقرر   •
 (.16طبقا للمادة ) ،االحتفاظ بدرجات أعمال السنة في حال انتقاله للفرقة األعلى

تحريريًا )مثل مادة المشروع في السنة الرابعة في بعض  إذا لم يتطلب أحد المقررات اختبارًا   •
 ي معاملة االختبار التحريري.هأقسام الكلية( فتعامل اختبارات العملي والشف

المقررات التي يكون التقييم فيها ناجح/راسب )مثل مقررات التدريب العملي( ال تحسب ضمن  •
 المجموع التراكمي. 

 
 مشروع البكالوريوس 

طلبة   • المختصة  يقوم  األقسام  مجالس  وتحدد  البكالوريوس  مشروع  بإعداد  الرابعة  السنة 
وأن يشجع    - ويفضل أن يقع المشروع فى نطاق االهتمامات القومية والمجتمعية  -موضوعاته 

 على االبتكار في مجال حديث داخل نطاق تخصصات القسم.

الثانية تجمع درجات    يمكن أن يتم مشروع التخرج في فصل أو فصلين دراسيين، وفي الحالة •
 المشروع بالفصلين. 

  ، يخصص للمشروع حيزًا زمنيًا مناسبًا طبقًا لما هو وارد في البرنامج/ البرامج الخاصة بالقسم  •
االمتحان التحريري للفصل الدراسي الثاني  نهاية  أسابيع بعد  4ويمتد العمل في المشروع لفترة 

 من السنة الرابعة.  
حكمًا من لجان تٌضم على األقل عضوًا من خارج الكلية وعضوًا يكون مشروع البكالوريوس م   •

 من داخلها تناقش الطالب وتضبط مستوى المخرجات وتقنن التقديرات.
  هندسية م خرجًا مطبوعًا )كتابة تقرير و/أو أطروحة المشروع و/أو لوحات  مشروع البكالوريوس  يشمل   •

وذلك باإلضافة إلى    - نامج وما تراه مجالس األقسام و/أو نماذج تجريبية ... إلخ( طبقًا لمتطلبات البر 
 (. Posterلوحة توضيحية ) 

فردياً  • البكالوريوس  مشروع  التخرج.  ،يكون  بشهادة  تقديره  الحاالت و وي كتب  بعض  في  يمكن 
وفى هذه   ،  برنامج لتوصيف المشروع بال طبقًا  اشتراك أكثر من طالب في مشروع البكالوريوس  

يشمل   مخرجًا مطبوعاً فرديًا قاباًل للتحكيم )  طالب على ِحدة جزءاً أن يقدم كل    الحاالت يجب 



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

31 

 

  Posterباإلضافة إلى لوحة توضيحية    - هندسية و/أو أطروحة المشروع و/أو لوحات  تقريرًا فرديًا  
% من  60وال تقل درجات الجزء الفردي عن    ،وذلك باإلضافة الى المخرج المشترك  -فردية(

 درجات المشروع. 

 

 مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج 

تعقد امتحانات النقـل وامتحانات البكالوريوس في نهايـة كل فصل دراسي في المقررات التي درسها 
 الطالب في فرقته. 

 دور يناير.  •

 دور مايو.  •

 اآلتية: التخلف )بحد أقصى مقررين(  دور سبتمبر لكافة حاالت  •

 بنتيجة نهاية العام  كثر علي األ  قررينم وراسب فىالمنقول لفرقة أعلى  •

مقرر طالب البكالوريوس الراسب أو الغائب بعذر أو بدون في مقرر أو اثنين باستثناء   •
 المشروع. 

تم تدريسه بغض ي وفى جميع الحاالت المذكورة يتم إعداد االمتحانات بصفة عامة تبعًا آلخر منهج  
 (.17وبما يتوافق مع المادة ) -النظر عن السنة التي رسب أو غاب فيها الطالب 

 
دخول الطالب امتحان أي مقرر في فرقته أن يكون مستوفيًا نسبة حضور ال تقل عن  يشترط ل

 % من الفترات المخصصة للدروس )محاضرات وتمارين ودروس عملية(.75

 
يصدر مجلس الكلية بناًء على طلب مجالس األقسام المختصة قرارًا بحرمان الطالب من التقدم 

وفى هذه الحالة   وذلك بعد إنذاره مرتين  ها نسبة الحضورلالمتحان في المقررات التي لم يستوف في
يعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عــذرًا 

وإذا حضر الطالب أحد االمتحانات أثناء فترة استصدار قرار   -يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبــاً 
 ن يعتبر االمتحان ال غيا بمجرد صدور القرار.حرمانه من دخول االمتحا 
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 تقديرات المقررات وحساب التراكمي ومراتب الشرف

العام  • التقدير  وفى  النهائية  المقررات  نتيجة  في  اآلتية  التقديرات  أحد  على  الطالب  يحصل 
 حسب ما حصل عليه من نسب درجات إلى النهاية العظمى للدرجات:

 

 النسبـــــــة التقديـــر 
 % فأكثر 85من  ممتـــاز
 % 85% إلى أقل من 75من  جيد جــداً 
 % 75% إلى أقل من 65من  جيــــد
 % 65% إلى أقل من 50من  مقبـــول
 % 50% إلى أقل من 30من  ضعيــف

 % 30أقل من  ضعيف جداً 
 

للطالب عند تخرجه   • التراكمي  التقدير  المقررات  يحسب  بحساب نسبة  بعد نجاحه من كافة 
في سنوات الدراسة الخمس إلى مجموع النهايات العظمى   مجموع ما حصل عليه من درجات 

 للدرجات في السنوات الخمس.

ل تقديره  ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جدًا وعلي اال يق  •
العام في إية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة االعدادية عن جيد جدًا ويشترط حصول الطالب 
 علي مرتبة الشرف اال يكون قد رسب في أي إمتحان تقدم له وأيه فرق ماعدا الفرقة االعدادية. 

 
 آلية التنسيق لألقسام بعد السنة اإلعدادية والتشعيب داخل األقسام 

علي أساس المجموع   -مجلس الكلية آلية التنسيق للقبول باألقسام بعد السنة اإلعدادية يحدد   •
للسنة اإلعدادية   للفصلين  ويمكن لبعض األقسام تحديد مواد مرجحة   ،درجة  1500الكلى 

وهذه المواد    ،ويحدد مجلس القسم المختص هذه المواد ومعامل الضرب لها  -للقبول في القسم
 ض التنسيق فقط وبشرط موافقة مجلس الكلية وقبل اعالن نهاية العام.المرجحة تستخدم لغر 

ــام الدراســــي آليــــة التنســــيق التــــي ســــتطبق علــــى طــــالب  • يعلــــن مجلــــس الكليــــة فــــي بدايــــة العــ
 السنة اإلعدادية بعد نجاحهم في نهاية العام. 

ــام • ــئولية التشـــــــعيب داخـــــــل األقســـــ ــام بمســـــ ــالس األقســـــ ــة  ،تخـــــــتص مجـــــ ــإعالن آليـــــ ــوم بـــــ وتقـــــ
 في بداية العام الدراسي الذي يسبق التشعيب. التشعيب 
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 انتقال الطالب من فرقة إلى الفرقة األعلى 
ــا إلــــى الفرقــــة األعلــــى إذا نجــــح فــــى جميــــع المقــــررات  • ينتقــــل الطالــــب مــــن الفرقــــة المقيــــد بهــ

أو كـــــان راســـــبًا أو غائبـــــًا أو غائبـــــًا بعـــــذر فيمـــــا ال يزيـــــد علـــــى مقـــــررين مـــــن فرقتـــــه أو مـــــن 
ــانون تنظــــــــيموذلــــــــك بمــــــــ ،فرقــــــــة أدنــــــــى الجامعــــــــات  ا ال يخــــــــالف البنــــــــود المعنيــــــــة فــــــــي قــــــ

 المصرية.
ــًا للمــــادتين ) • ــا طبقــ ــاب بهــ ــب أو غــ ــي رســ ــررات التــ ــي المقــ ــان فــ ــب االمتحــ ــؤدى الطالــ ( 12يــ

ــة  (17و ) ــول ،2018بالئحــ ــدير مقبــ ــة بتقــ ــذه الحالــ ــه فــــي هــ ــر نجاحــ ــة  ويعتبــ ــبة مئويــ وبنســ
 % باستثناء الطالب الغائب بعذر الذي يحصل على درجاته كاملة.64ال تتعدى 

 
 القــــــــواعد الجديدة لتعديل المسار 

                                                      2020-2019العام الجامعى  على الطلبة المستجدين بالفرقة األولي تطبق  

 

بتلك القواعد    2019/ 2018يتم اعالم جميع الطالب في السنة االعدادية للعام الدراسي    :  أوال
الجديدة   الكلية  تطبيق الئحة  البدء في  فيها  يتم  األول من    2018والتي سوف  الشهر  خالل 

 الدراسة. 

بالتنسيق  يتم التنسيق لدخول ا  :  ثانيا بناء علي مجموع اعتباري خاص فقط  ألقسام المختلفة 
%( من  10درجة )  150( باإلضافة الي  1500مجموع الطالب من إجمالي الدرجات )  -وهو:

 درجة.  1650اجمالي الدرجات ليصبح الحد االقصي 

 -يحدد كل مجلس قسم مادة من مواد السنة االعدادية أو أكثر بحد أقصي ثالث مواد    :  ثالثا
( لكي تضاف الي مجموع 150تؤخذ درجاتها منسبة الي الدرجة اإلضافيه )   -كمواد مؤهلة  

 الطالب في السنة االعدادية )يرفق جدول األقسام والمواد المؤهلة(.

وطالب العام   2017/2018تستمر قواعد تعديل المسار الحالية لطالب العام الدراسي    :  رابعا
 مع اعالنها علي الطالب واعالن اعداد المقبولين. 2019/ 2018الدراسي القادم 

  تطبق القواعد الجديدة للتنسيق وتعديل المسار علي جميع الطالب مع عدم التمييز  :  خامساً 
 مرحلة التعليم ما قبل الجامعي )ثانوية عامة أو شهادة معادلة أوبين الطالب طبقا لخلفيتهم ل 
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% من  10فني أو صناعي أو خالفه(، وتكون طبقا للطاقة اإلستعابية لألقسام على اال تتعدى 
 بالقسم.  المقبولالعدد 

يسمح للطالب بتقديم طلب تعديل المسار مرة واحدة فقط، وال يتم لطالب من الخارج،    :  سادسا
 ألي طالب محمل بمقررات من السنة االعدادية.   وال يتم

اذا رغب الطالب في تعديل المسار من قسم الي آخر بعد انتظامه لمدة عام دراسي   :  اً سابع
 واحد ورسوبه أو تقدم بعذر أو تغيب وٌقبل التعديل، فتكون حالته في القسم الجديد باٍق لإلعادة 

إلى أعلي   ،فيها أو تغيب عن حضور امتحانها بدون عذر    رسب   التى جميع مواده  وتخفض 
 المقبول، مع ضرورة إعالم الطالب بذلك اعالنا نافيا للجهالة.

اذا كان مجموع الطالب االعتباري في التنسيق بعد السنة االعدادية يؤهله لتعديل المسار   :  ثامناً 
عن الفصل الدراسى الثانى فى من قسم الي آخر بعد قبول ايقاف قيده للعام الجامعى أو عذره  

 العام الجامعى التالى يتم تحويله لهذا القسم وتكون حالته مستجد )أى دون تخفيض(. 

اذا كان مجموع الطالب االعتباري في التنسيق بعد السنة االعدادية ال يؤهله لتعديل   :  تاسعاً 
بارى وتدرس امكانية  ( مائة درجة الي مجموعه اإلعت 100المسار من قسم الي آخر فيتم اضافه )

 التعديل من عدمه.

 يسمح للطالب بالتقدم بطلبات تعديل المسارقبل نهاية شهر يوليو.  : عاشراً 
 

 
 
 

مادة )3(مادة )2(مادة )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرسم الهندىس )مشك 0001(الهندسة المعمارية1

هندسة تحليلية وتكامل )ريض 0002(الرسم الهندىس  )مشك 0001(استاتيكا         )ميك 0001(الهندسة المدنية2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهندسة القوى الميكانيكية3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهندسة التصميم الميكانيىك واالنتاج4

ان والفضاء5 ديناميكا الجسم )ميك 0002(هندسة تحليلية وتكامل )ريض 0002(جير وتفاضل )ريض 0001(هندسة الطير

ونيات واالتصاالت الكهربية6 ز 0002(جير وتفاضل )ريض 0001(هندسة االلكير هندسة تحليلية وتكامل )ريض 0002(كهرومغناطيسية )فير

ز 0002(جير وتفاضل 2+4 )ريض 0001(هندسة القوى واالالت الكهربية7 هندسة تحليلية وتكامل 2+4 )ريض 0002(كهربية ومغناطيسية 1+1+4 )فير

ز )كيم 0001( الهندسة الكيميائية8 ـــــــــــــــــــجير وتفاضل 2+4 )ريض 0001(الكيمياء العامة للمهندسير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهندسة الجيولوجيه والتعدين9

ول10 0001(هندسة تحليلية وتكامل )ريض 0002(جير وتفاضل )ريض 0001(هندسة البير ز الحرارة والخواص الميكانيكية للمادة )فير

)كيم0001(هندسة الفلزات11 ز 0001(اساسيات هندسة التصنيع )تمج 0001(الكيمياء العامة للمهندسير ز الحرارة والخواص الميكانيكية للمادة )فير

ز 0002(جير وتفاضل )ريض 0001(الهندسة الحيوية الطبيه والمنظومات12 هندسة تحليلية وتكامل )ريض 0002(كهرومغناطيسية )فير

ز 0002(هندسة تحليلية وتكامل )ريض 0002(جير وتفاضل )ريض 0001(هندسة الحاسبات13 كهربية ومغناطيسية )فير

المواد المؤهلة
االقسام *

المواد المؤهله لألقسام لالئحة الجديدة 2018
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 التحويل بين نظامى الدراسة بالفصلين الدراسيين والساعات المعتمدة
الكلية والجامعة يجوز التحويل بين نظامي الدراسة بالكلية بناًء على القواعد التي يقرها مجلسي  

 ، المعتمدة الساعات  بنظام الداخلية لمرحلة البكالوريوس لالئحةلوطبقًا    ،في كل عام أكاديمي
 ( فإن قواعد التحويل كما يلي: 36)مادة  2013سبتمبر   اصدار

 
يجتز   لم طالما ،الدراسيين الفصلين نظام إلى المعتمدة الساعات  بنظام المقيد  الطالب  تحويل يجوز

 ،اجتازها التي المعتمدة الساعات  % من75 من  أكثر  نقل يتم  ال وبحيث ،  معتمدة ساعة108
 في الواردة القواعد  حسب  المعتمدة الساعات  نظام في اجتازها التي للمقررات  مقاصة اجراء ويتم

 .إليه التحويل المطلوب  الدراسي البرنامج في لها المكافئة المقررات  وتحدد  الالئحة هذه
 

 بشرط المعتمدة بالساعات  الدراسة نظام  إلى الدراسيين  الفصلين بنظام  المقيد  الطالب  تحويل يجوز

 مقاصة إجراء ويتم ،  الخارج من أو لإلعادة باقياً  يكون  وأال ،  فقط األولى بالسنة مستجداً  أن يكون 

 في الواردة المقاصة قواعد  حسب  الدراسيين الفصلين نظام في الطالب  اجتازها للمقررات التي

 .المكافئة وتحديد المقررات  الالئحة هذه
 

يجوز  السنة في الرسوب مرات  الستنفاد  المفصولين الدراسيين الفصلين نظام طالب  تحويل ال 

 .المعتمدة بالساعات  الدراسة نظام إلى الالحقة السنوات  اإلعدادية أو
 
احتساب  يتم -الدراسيين  الفصلين نظام إلى المعتمدة الساعات  برامج من الطالب  تحويل حالة في

 الساعات  نظام في عليها  حصل التي التقديرات  حسب  اإلعدادية للسنة  له مكافئ  مجموع

تسكينه  -المعتمدة أقسام ويتم   فى استخدمت  التى  للدرجات  الدنيا الحدود  حسب  الكلية بأحد 

طالب  من الطالب  كان إذا بقةالسا الدراسية السنة في الكلية اإلعدادية بأقسام السنة طالب  تسكين
 محوالً  الطالب كان إذا أما ،المعتمدة الساعات  ببرامج قبل التحاقه القاهرة جامعة الهندسة كلية

 .األصلية تحويله لجامعته إعادة يتم أخرى  جامعة من
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 المرحلة االنتقاليـة 
وخـــالل المرحلـــة  ،المرحلـــة االنتقاليـــة مـــدتها خمـــس ســـنوات مـــن بـــدء تطبيـــق هـــذه الالئحـــة

 االنتقالية يراعى ما يلي:
 
ــد  • ــة بتحديـــ ــام العلميـــ ــررات تخـــــتص األقســـ ــة لم مقـــ ــدة المعادلـــ ــة الجديـــ ــررات الالئحـــ ــة  قـــ الالئحـــ

 السابقة.
تنســـــــب درجـــــــات أعمـــــــال الســـــــنة للطـــــــالب المتخلفـــــــين فـــــــي أحـــــــد مـــــــواد الالئحـــــــة بالنســـــــبة  •

 والتناسب للنهاية العظمى لدرجة أعمال السنة في الالئحة الجديدة.
عنــــــــد احتســــــــاب التقــــــــدير النهــــــــائي لدرجــــــــة البكــــــــالوريوس ـالمجمــــــــوع التراكمــــــــىـ تحتســــــــب  •

ــدة  ــبق وامـــــتحن فيهـــــا الطالـــــب قبـــــل تطبيـــــق الالئحـــــة الجديـــ النهايـــــة العظمـــــى لكـــــل ســـــنة ســـ
ــة  ــية فـــــــي الالئحـــــ ــنة الدراســـــ ــات الســـــ ــوع درجـــــ ــة العظمـــــــى لمجمـــــ ــبة والتناســـــــب للنهايـــــ بالنســـــ

 درجة(. 1500الجديدة )
قــــة األعلــــى وهــــو محمــــاًل بمقــــرر أو مقــــررين مــــن فــــرق ســــابقة يــــتم عنــــد انتقــــال الطالــــب للفر  •

عــــــدا الفرقــــــة الرابعــــــة حيــــــث يســــــمح بــــــدخول دور  فــــــى دور ســــــبتمبر فقــــــطامتحانــــــه فيهمــــــا 
 .يناير ودور مايو طبقا للمواد المحمل بها الطالب 

 
 إضافية قواعد 
 نص  به يرد  لم التنفيذية فيماالجامعات المصرية والئحته  تنظيم بقانون  الواردة األحكام تطبق •

 ووفقا لمتطلبات الجامعة.   وتعديالتها الالئحة هذه في
الالئحة   هذه مواد في نص  شأنها في يرد  لم التي الموضوعات  كافة الكلية مجلس على يعرض  •

 .أو في قانون تنظيم الجامعات المصرية

 
 التحويل ونقل القيد بين الكليات 

الطالب فيمــا بين الكليــات التــابعــة للجــامعــات الخــاضــــــــــــــعــة لقــانون تنظيم  يتم التحويــل ونقــل قيــد  
الجـامعـات وفـقًا لألحكـام التي يقرهـا المجلس األعلى للجـامعـات وإمكـانـيات الكلـية وموافـقة مجلســــــــــــــي  

 الكليتين.
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 إيقاف القيد
ية إذا يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين خالل سنوات الدراسة في الكل

تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام في الدراســـــة . وفي حالة الضـــــرورة لمجلس الجامعة زيادة مدة 
 وقف القيد.

  -تي:ولقد أوصت لجنة شئون التعليم والطالب باآل -
من العام الجامعي ضـــرورة التقدم في موعد غايته الشـــهر   إيقاف قيدهعلى الطالب الراغب في  -1

 . األول من العام الجامعي
ــىعلى الطالب الراغب في  -2 ــرورة   التقدم بعذر مرضــ ــيين ضــــ ــلين الدراســــ عن امتحان أحد الفصــــ

 التقدم بطلب خالل شهر من بداية الفصل الدراسي .

ينظر فيها بعد قيام الطالب بعرض عذره على اإلدارة الطبية بالجامعة    جميع األعذار المرضية -3
 ليم والطالب.وذلك العتماد العذر قبل عرضه على لجنة شئون التع

 

 
 

 مكافــآت التفوق  للفرق الدراسية 
الثانوية  يحصل   • على  الحاصلين  الطالب  وكذلك  اإلعدادية(  المستجدين)الفرقة  الطالب 

 الصناعية والتحقوا بالكلية مكافأة تفوق وتصرف في الفصل الدراسي الثاني. 
جدًا( مكافأة تفوق وتصرف كما يمنح طالب سنوات النقل الحاصلين على تقدير )امتياز، وجيد   •

 من خزينة الكلية في الفصل الدراسي الثاني. 

كل في  هذا باإلضافة إلى بعض الجوائز )المالية أو العينية( التي توزع على أوائل الطالب   •
 مجال تخصصه في احتفاالت عيد الخريجين السنوي وخالل المؤتمر العلمي للكلية.  

 
 

 التربية العسكرية 
الفترة المعلن عنها بشئون  في  ها خالل شهور الصيف  ؤ دة أسبوعين يجـب قضاوهى إجبارية ولمـ

الطـالب وأي تأجيل لها البد من تقديم طلب إلى السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم  
التخرج   العسكرية قبل  التربية  أداء  التأجيل والبد من  نتيجة  والطـالب لشـرح سبب  وإال ستحجب 

 . التخرجالطالب عند 
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 التدريب العملي 
وذلك للتعرف على الحياة العملية ولتقليل الفجوة    ،تتضمن فترة الدراسة تدريبًا عمليًا للطالب  •

 تدريبًا عمليًا ميدانيًا.   2ويجب أن يؤدى كل طالب عدد    ،بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي
أسابيع    4ا بحد أدني  مأحده  ،الدراسةالتدريب الميداني يجب أال يقل عن مرتين خالل سنين   •

أسابيع خالل صيف   4واآلخر بحد أدنى    ،بعد التخصص   ةأو الثاني  ى األول  الفرقةخالل صيف  
 في مجال من مجاالت أو تخصصات القسم.  ، بعد التخصص  ةالثالث فرقةال

داية  يقدم الطالب تقريرًا وشهادة معتمدة من مكان التدريب ويعرضه على لجنة تجتمع مرة في ب •
والتي تحدد نجاح الطالب من عدمه في التدريب طبقًا للقواعد التي يحددها    كل عام دراسي
 مجلس الكلية 

 كشرط من شروط التخرج. يعتبر التدريب مقررًا يجب أن يجتازه الطالب بتقييم ـناجحـ  •

 
 2017/2018أحصائية التدريب خالل العام الدراسي  

 . إجمالى اإلحصائيه بدون الزيارات التى تمت من خالل طالب المجموعات العلمية -ملحوظه : 

 

(2018 -  2006خالل االعوام الدراسية ) فرص التدريب التى تم توفيرها للطالب 
الشركاتوالمصانع العامالدراسى

التىتمالتعاون
 معها

عددطالبالكليةالتى
 تمترشيحهمللتدريب

الذينأتمواالتدريبعددالطالب
بجهودذاتيةبمساعدةادارة

 التدريب

إجمالىعدد
 الطالب

2006/2007 103 1175 759 1934 

2007/2008 117 1182 2030 3212 

2008/2009 67 1285 2250 3535 

2009/2010 74 1327 1099 2426 

 عددالطالب بيــــــــــــانالتدريب م

1

2 

3 

تدريب اليوم الواحد  

 عدد فرص التدريب التى تم توفيرها للطالب 

 التدريب ذاتى )تم من خالل الطالب أنفسهم بمعاونة االدارة ( 

430

1934

1160 

 3524 إجمالى عدد الطالب المستفيدين من التدريب
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الشركاتوالمصانع العامالدراسى
التىتمالتعاون

 معها

عددطالبالكليةالتى
 تمترشيحهمللتدريب

الذينأتمواالتدريبعددالطالب
بجهودذاتيةبمساعدةادارة

 التدريب

إجمالىعدد
 الطالب

2010/2011 86 1780 1174 2954 

2011/2012 56 965 1350 2315 

2012/2013 80 1992 1200 3192 

2013/2014 84 1810 2095 3905 

2014/20158535304994029

2015/20168538024114215

2016/201710036106504260

2017/2018123236411603524

الهندسية    هناك تزايد فى معدل فرص التدريب التى توفرها الكلية فى مختلف القطاعات   -ملحوظة :
 التى تخدم الطالب وتثقل من مهارتهم العملية. 

 
  الثالثة  –الثانية   –لطالب الكلية للفرق االولى  الخطوات المتبعة للتدريب العملى 

   المعتمدةالساعات ببرامج وكذلك  بنظام الفصلين الدراسيين
 عن طريق األقسام. -اوأًل : •

 عن طريق المجموعات العلمية. -ثانيــًا: •

 عن طريق التدريب الذاتى .  -ثالثــًا: •

 عن طريق تدريب اليوم الواحد.  -رابعًا:  •

 : عن طريق األقسام -أوأًل: ▪

لجميع الفرق تقوم إدارة التدريب العملى بالتنسيق مع الشركات لتوفير افضل فرص التدريب 
لجميع األقسام وإرسال خطابات الى األقسام بعدد ( الثانية والثالثة  الدراسية )األولى و

الطالب وعلى الطالب متابعة لوحة االعالنات بالقسم والمواقع االلكترونية الخاصة بالكلية 
اإلسم والبيانات الخاصة به بالقسم لدى السيد أ.د/ منسق التدريب بالقسم وارسال وتسجيل 

االسماء الى ادارة التدريب للمراجعة وارسالها الى الشركات لتحديد موعد ومكان التدريب 
 واعالنها للطلبة عن طريق االعالنات والمواقع االلكترونية.
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 :عن طريق المجموعات العلمية -ثانيًا: ▪

اد فرص تدريب بواسطة المجموعات العلمية وابالغ إدارة التدريب العملى للتنسق يتم إيج
 معها الرسال الخطابات الى الشركات لتحديد مواعيد التدريب .

 

 : التدريب الذاتى -ثالثًا: ▪

بالنسبة لطالب الفرقة االولى يكون عن طريق المجهود الذاتى لهم وطالب الفرقتين   •
 . اإلدارةالثانية والثالثة التى لم يتاح لهم الحصول على فرص للتدريب عن طريق 

يتم سحب إستمارتى تدريب وتقييم من مطبعة الكلية واعتمادها من شئون الطالب   •
 وكذا إدارة التدريب العملى.

لب الراغب فى التدريب الرجوع الى إدارة التدريب العملى بالكلية لوجود على الطا •
قاعدة بيانات عن الجهات والشركات والمصانع المتعاونة مع الكلية فى مجال  

 التدريب العملى. 

فى نهاية التدريب على الطالب تقديم استمارة التقييم او شهادة اتمام التدريب بعد   •
 قديمها إلى إدارة التدريب العملى استيفائها من جهة التدريب لت

   -عن طريق تدريب اليوم الواحد: -رابعًا: ▪

 إدارة التدريب بالتنسيق مع الشركات لتدريب اليوم الواحد لطالب الكلية . تقوم  •
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 2019/2020 منذ برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
والعشـــــــــــــرين من مرونة وجودة تعليم وعولمة، بدأ تمهيدًا لمواجهة متطلبات القرن الحادي  

ــاعـات المعتمـدة فى   2006فى عـام   اســــــــــــــتحـداث اـلدراســــــــــــــة فى مرحـلة البكـالوريوس بنظـام الســــــــــــ
تخصــصــات حديثة وبينية، ويســاهم فيها الطالب فى تكلفة دراســته. تقدم الكلية برامج دراســية لنيل  

ــ ــاعات المعتمدة فى تخصـــــــ ــة بنظام الســـــــ ــات حديثة وبينية، وبيانها  درجة بكالوريوس الهندســـــــ صـــــــ
 كاآلتي:

 AET Architectural Engineering and Technology 1 هندسة وتكنولوجيا العمارة  1

 CCE Communication and Computer Engineering 2 هندسة االتصاالت والحاسبات  2

 EEE Electrical Energy Engineering 3 هندسة الطاقة الكهربية  3

 HEM Healthcare Engineering & Management 4 وإدارة الرعاية الصحية هندسة  4

 CEM Construction Engineering and Management 5 هندسة وإدارة التشييد  5

 STE Structural Engineering 6 هندسة اإلنشاءات  6

 WEE Water Engineering and Environment 7 هندسة المياه والبيئة  7

 CIE Civil Infrastructure Engineering 8 البنية التحتية المدنية هندسة  8

 PPC Petroleum and Petrochemical Engineering 9 هندسة البترول والبتروكيماويات 9

 AEM Aeronautical Engineering and Aviation هندسة وإدارة الطيران  10
Management 

10 

 MDE Mechanical Design Engineering 11 الميكانيكي هندسة التصميم   11

 MEE Mechatronics Engineering 12 هندسة الميكاترونكس  12

 IEM Industrial Engineering & Management 13 الهندسة الصناعية واإلدارة  13

 MEM Manufacturing Engineering & Materials 14 هندسة التصنيع والمواد  14

 SEE Sustainable Energy Engineering 15 هندسة الطاقة المستدامة  15

 

على مدار األعوام الســــــــــابقة، تزايدت أعداد الطالب في برامج الســــــــــاعات المعتمدة حتى  
طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس، ويقوم بالتدريس   2000وصــــــــــــــلت حاليًا إلى ما يقرب من 

عضـو هيئة معاونة، في حين حصـل ما يزيد   270تدريس وعضـو هيئة    300حاليًا ما يزيد عن  
 خريج على شهادة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة من الكلية. 2200على 
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 نظام الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة
 .الدراسة باللغة االنجليزية اعتمادًا على أمهات الكتب الدراسية الدولية وتكنولوجيا المعلومات  ▪
ــية   تكافىء درجة ▪ ــنة   180-175البكالوريوس فى العلوم الهندســ ــاعة معتمدة بما فى ذلك ســ ســ

ــرة   المعتمدة ســـــاعة معتمدة، وتعادل الســـــاعة  36إعدادية مكافئة ل    3- 2أو   ســـــاعة محاضـــ
 .تمارين أو معمل ساعات 

 في )فصـــل الربيع(   الثاني أو األول )فصـــل الخريف( الفصـــل في التســـجيل للطالب  يمكن ▪
ســــــــاعة معتمدة للطالب    21ســــــــاعة معتمدة فى المتوســــــــط،  ترتفع الى  18حدود مقررات فى 

ســـــــــــــــاعـة معتمـدة كحـد أدنى،   12المتفوقين، ويجوز أن تنخفض في حـالـة رغبـة الطـالـب إلى  
 مقررين على األكثر. في الصيفي الفصل في التسجيل للطالب  ويمكن

طالب دراســــــة المقررات بما  خمس ســــــنوات، ويتيح نظام الدراســــــة بالســــــاعات المعتمدة لل  الدراســــــة  ▪
 .يتناسب وقدراته 

 فصــلين أســاســيين وهما :التالي النحو على دراســية فصــول ثالثة إلى األكاديمية الســنة تقســم ▪
 أســبوع، والربيع ويبدأ فى شــهر  15-14ولمدة   الخريف ويبدأ فى النصــف الثاني من ســبتمبر

ر أســـاســـي( ويبدأ فى الصـــيف )فصـــل غي أســـبوع، باإلضـــافة إلي فصـــل  15-14فبراير ولمدة  
 أسابيع. 7-6ولمدة  شهر يونيو 

الدراســـــة فى مجموعات صـــــغيرة من الطالب مع إشـــــراف أكاديمي كامل ونظم تقييم مســـــتمرة،   ▪
 أعضاء من األكاديميين للبرامج بدء قيدهم عدد من المنسقين عند  حيث يشرف على الطالب 

ــراف على الطالب حتى ويســـتمر هيئة التدريس بالكلية، ــقون   نهاية االشـ ــة، ويقوم المنسـ الدراسـ
 دراسي. فصل كل المقررات  اختيار في الطالب ومعاونته أداء األكاديميون بمتابعة

الدراســة على أيدي أســاتذة كلية الهندســة جامعة القاهرة، وفى معامل تعد األرقى واألكثر خبرة   ▪
 على المستوى القومى واالقليمي.

ــيفى مكثف ف  ▪ ــآت  أحد  ي يقوم الطالب بتأدية تدريب صــ ــناعية  المنشــ المحلية أو   الخدمية  أو  الصــ
بالتخصص، ويشرف عليه أساتذة الكلية ويكافئ عدد من الساعات المعتمدة  الصلة  الدولية ذات 

 تحددها الئحة كل برنامج. 
ــول ▪ ــية فى التخصــــــص المطلوب، العلوم في البكالوريوس درجة على للحصــــ أن  البد  الهندســــ

وتحســـب النقاط والتقديرات طبقًا    2.00 تراكمى اليقل عننقاط   يحصـــل الطالب على متوســـط
 لما هو منصوص عليه بالالئحة الداخلية لبرامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.
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ممت بحيث تســـــــاعد على إبراز وصـــــــقل قدرات الطالب على الفهم   ▪ اللوائح ونظم الدراســـــــة صـــــــ 
ــتيعاب والتعلم الذاتي وتنمية قدرات االبتكار وا ــافة إلى واالســـــ ــال، إضـــــ لخلق واإلبداع  واالتصـــــ

 تحقيقها للمعايير الدولية للجودة.
االلكتروني   ▪ الموقع  عن طريق  المعتمــــــدة  الســـــــــــــــــــاعــــــات  برامج  مع طالب  التواصـــــــــــــــــــل  يتم 

(www.eng.cu.edu.eg.credithours  حيــث تتم عن طريقــه وضــــــــــــــع جميع البيــانــات )
ــــانات،  الخاصة بالبرامج ، الجداول الدراسية، المخطط الزمني لل ــ ــ ــ ــ ــــائج االمتــــحــ عام الدراسي،  نتــ

ــميع عمليات التسجيل، بيانات تسديد المصروفات والمراجع الدراسية، نماذج االلتحاق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ جــــ
 واختيار التخصص  ... الخ.

 

 2020/2021الدراسة للعام الجامعي  رسوم
جنيه( مرة واحدة فقط عند قبوله في برامج السـاعات   3600يدفع الطالب رسـوم إلتحاق ) ▪

 المعتمدة الترد.
جنيه للسـاعة المعتمدة الواحدة   1300تبلغ رسـوم الدراسـة في الفصـول الدراسـية الرئيسـية   ▪

جنيه    2700، باإلضـــــــــافة  2020للطالب الجدد الملتحقين بالدراســـــــــة بدًء من ســـــــــبتمبر  
ــافة إلى  ــدد الرســـوم فى بداية كل % كرســـوم إدار 10رســـوم إدارية. باإلضـ ية للجامعة. تسـ

 فصل دراسي.
جنيه للســاعة المعتمدة الواحدة   1625تبلغ رســوم الدراســة في الفصــل الدراســي الصــيفي   ▪

، إضــــــافة إلى رســــــوم إدارية 2020للطالب الجدد الملتحقين بالدراســــــة بدًء من ســــــبتمبر  
ــافة إلى   900والتى تبلغ   ــوم إدارية للجامعة10جنيه. باإلضـ ــوم فى % كرسـ ــدد الرسـ . تسـ

 بداية الفصل الدراسي الصيفي.
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 القواعد الحاكمة للمنح الدراسية 
للحفـــــــــــــــــــاظ على نجاح برامج البكالوريوس نظام الســــاعات المعتمدة بالكلية في تحقيق أهدافها  ▪

األكاديمية ولتحفيز الطالب على التفوق الدراســـــــــــي، تقدم الكلية منحًا دراســـــــــــية لطالب برامج  
 الساعات المعتمدة على النحو اآلتي:

ــية كاملة( للطالب 100 .1 ــية )منح دراســـــ ــوم الدراســـــ % تخفيض من قيمة الرســـــ
لثانوية العامة علي مســـــــــتوي الجمهورية تخصـــــــــص الخمســـــــــين األوائل علي ا

 بداية فى  3.60 ≤مع شــرط الحصــول على متوســط نقاط تراكمى    رياضــيات 
 .الحق رئيسي دراسى فصل كل

مة الرســـــــوم الدراســـــــية للطالب الخمســـــــين األوائل على % تخفيض من قي50 .2
  3.60 من وأقل  3.50 ≤الثانوية العامة الذين يحققون متوســط نقاط تراكمى  

 .رئيسى دراسى فصل أى بداية فى
ــية للطالب من غير أوائل الثانوية  50 .3 ــوم الدراســـــــ % تخفيض من قيمة الرســـــــ

 فصــــــــــــل أى بداية  فى  3.60 ≤العامة الذين يحققون متوســــــــــــط نقاط تراكمى  
 راسى رئيسى.د 

ــية للطالب من غير أوائل الثانوية  25 .4 ــوم الدراســـــــ % تخفيض من قيمة الرســـــــ
 فى  3.60  من  وأقـل 3.50  ≤العـامـة الـذين يحققون متوســــــــــــــط نقـاط تراكمى  

 .رئيسى دراسى فصل أى بداية
 

( منحًا دراســـــية تشـــــمل WEEكما ي قدم للطالب الملتحقين ببرنامج هندســـــة المياه والبيئة ) ▪
تخفيضـــــــــات أكبر على الرســـــــــوم الدراســـــــــية. لمزيد من المعلومات حول هذه المنح يرجى 

 .مراجعة مكتب شئون طالب برامج الساعات المعتمدة بالكلية
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 البــــاب الثــــالـــــث

 الخــدمـات الطـالبيـة
  



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

46 

 

بيان بأعداد الطالب المقيدين بالكلية 

 2020/2021نظام الفصلين في العام الجامعي  
 

 
 

 

 

جامعة القاهرة
كلية الهندسة

اجمالى عام
طالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالب

14674801467480مصرى
4749447494الوافدين
441075881431005777202365مصرى
622241151310الوافدين
722346182624282617291مصرى
83422191237الوافدين
78167513548671527452مصرى
2240الوافدين
244132571850131مصرى
112130الوافدين
18811186837419مصرى
2130الوافدين
4433587911مصرى
00الوافدين
18437186331563716039686146مصرى
6211100الوافدين
562264195815492322779مصرى
232290الوافدين
6251594861424747229188مصرى
41431112الوافدين
16854168631715819878705253مصرى
251190الوافدين
397323892036278408731556203مصرى
2711028224677الوافدين
33122211111774مصرى
1328861353الوافدين
28611312825911مصرى
2103الوافدين
739716294مصرى
550الوافدين

1467480137336513443181193377126039766371937
4749486114273134311676126

2515

جامعى  عام ال فصلين فى ال الكلية نظام ال مقيدين ب طالب ال بيان بأعداد اجمالى ال
2021/2020

293

590

315

اإلجمالى الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانيةالفرقة األولى الفرقة اإلعداديةالبيان

هندسة 
الطيران 

القسم 

عـــــــــــــــــــــــام

هندسة القوى
 واآلالت 

967

842

330

90

396

545

430

9376

38

73

119

1833

اجمالى الوافدين

الهندسة 
المدنية

هندسة بترول

هندسة فلزات

هندسة مناجم

اجمالى المصريين

 
اإللكترونيات 

هندسة 
الحاسبات

الهندسة 
المعمارية
الهندسة 
الكيميائية

الهندسة 
الطبية

الهندسة 
الميكانيكية

ميكانيكا قوي

ميكانيكا 
انتاج
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 مكتبة الكلية  
لتخدم الســــادة أعضــــاء هيئة التدريس والطالب بمرحلة    1935أنشــــئت مكتبة كلية الهندســــة عام  

لخدمة طالب   1967ثم أضــــــــيفت قاعة )الشــــــــهيد عبد المنعم رياض( للدوريات عام  ، البكالوريوس  
 وتتكون المكتبة من طابقين :البحث والدراسات العليا . 

 
ويحتوى على ـقاعـة اإلطالع اـلداخلي وـقاعـة الكـتب الـقديمـة وـقاعـة الفهـارس  الـطابق األرضـــــــــي -1

 كتب القديمة .والتصوير وتم إضافة قاعة للرسائل العلمية أعلى قاعة ال
 من الكتب والمراجع الحديثة . 10180(   قاعة االطالع الداخلي تحتوى على   ) أ

كتـاب بـاللغـة  598كتـاب بـاإلضــــــــــــــافـة إلى    26047قـاعـة الكتـب القـديمـة وتحتوى على  )ب(   
ــيخ   –العربية حيث أن تم نقل الكتب بلغات أخرى )أبحاث  فرنســـــــاوي( إلى مكتبة الشـــــ

 زايد.
  1937للماجستير و  6697رسالة علمية منها عدد  8634قاعة الرسائل العلمية عددها  )جـ(  

 للدكتوراه.  
عنوان دورية توقفت وأصـــــــــــبحت الدوريات 290وبه قاعة الدوريات وتحتوى علىالطابق العلوي    -2

 اليكترونية عن طريق البحث على مواقع الشبكات وتخدم التخصصات الهندسية المختلفة .
حـيث أن المكتـبة انتهـت من إدخـال كـل تقنـياتهـا   Futureالعمـل ببرـنامج ال    ويجرى اآلن •

ــجيل المترددين  ــجيالت على النظام وتم إجراء عمليات التفعيل برامج تسـ وقامت بمراجعة كل التسـ
 وعمليات االستعارة على النظام.

 قاعة الدوريات :  •
 تم اقتناء عدد من أجهزة الحاسبات الحديثة لخدمة البحث لطالب الدراسات العليا.

 االطالع الداخلي :قاعة   •
كتاب حديث في شــــتى مجاالت    9859وتضــــم عدد   1988بدا العمل بهذه القاعة منذ عام   •

موضــوع فرعى ومرتبة بأرقام مســلســلة وموضــوعة على    165العلوم الهندســية المختلفة مقســمة على  
 أرفف مفتوحة وبأكواد معينة للتعرف على الموضوعات .

ابقة بداية من القســـــــــم االعدادى حتى مرحلة كما تضـــــــــم أيضـــــــــا امتحانات الســـــــــنوات الســـــــــ •
البكالوريوس وأضـــــــــيف إليها امتحانات الســـــــــاعات المعتمدة موزعة على مجلدات وكل مجلد يضـــــــــم  
امتحانات ســنة واحدة من ســنوات الدراســة ومتاحة للطالب لالســتفادة منها ويتم تزويد القاعة بأحدث 

ــية كل عام عن طريق المعرض الد  ولي للكتاب ويقوم القائمون على العمل في الكتب العلمية الهندســ
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هـذه الـقاعـة بخـدمـة الـباحثين والطالب وإمـدادهم بكـل مـا يلزمهم من الكـتب والمراجع والبحوث كـل في 
 مجال تخصصه الهندسي .

 قاعة الفهارس والتصويـر : •
 تتكون قاعة الفهارس من قسمين:

االلكتروني الموجود بنظام حديث اسـمه )نظام  قسـم خاص بالفهارس يتم اسـتبدال نظام الفهرس  – 1
 (.Futureالمستقبل لإلدارة المكتبة

 قسم خاص بخدمة التصوير . - 2
 وأصبح حاليًا متاحًا لرواد المكتبة خدمة البحث االلكتروني عن الكتب والمراجع والدوريات.

صرية األخرى مما  وتم أيضًا ربط مكتبة الكلية بجميع مكتبات كليات الهندسة في الجامعات الم -
أتاح إمكانية التعرف على مقتني هذه الكتب . وإن كانت مكتبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة 
جديرة بمسايرة التطورات السريعة في مصر للمعلومات الحالية فان النظام اآللي الحالي يسمح  

 للوصول إلى االنترنت والحصول على مختلف أنواع المعرفة المتاحة عليها . 
 

 إدارة رعاية الشباب 
 توجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الشباب ويتلخص دورها فيما يلى :

 
 -الرعايـة الطالبية : –أ 
 وتتم عن طريق : 
دراســــــة ما يعترض الطالب من مشــــــكالت اجتماعية ونفســــــية ودراســــــية ومحاولة إيجاد الحلول  -  1

 المناسبة لها مع الطالب الذين يواجهونها .
ــادـية عن طريق صـــــــــــــــندوق التكـافـل  -  2 محـاوـلة حـل مـا يعترض الطالب من مشــــــــــــــكالت اقتصــــــــــــ

والمنح األعانات من أعضـــــــــــاء هيئة    –وصـــــــــــندوق رعاية الطالب    –االجتماعي لطالب الكلية 
 وخارجية. –التدريس 

وصــرف أجهزة   ،  األســتعانة بدعم الجامعة فى مصــروفات العالج )للحاالت المرضــية الصــعبة(  -3
 وسداد الرسوم الدراسية من خالل صندوق التكافل المركزى. ،التعويض 

 
 -األنشطة الطالبية : -ب 

 -وتتم عن طريق :
ــب    ،وضـــع خطة لألنشـــطة المختلفة من رياضـــية واجتماعية وثقافية وفنية وعلمية -  1 وجوالة تتناسـ

 مع ميول ورغبات الطالب .
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تحاد طالب الكلية لمســــــاعدته فيما  تقديم مشــــــروعات فى مجاالت األنشــــــطة المختلفة لمجلس ا -  2
 يقترحه من أنشطة وخدمات لطالب الكلية .

المعاونة اإليجابية فى تنفيذ األنشـــــــطة التى يقرها اتحاد طالب الكلية وتذليل ما يعترضـــــــها من   -  3
 معوقات حتى تخرج بالصورة المناسبة .

 
 

 -وعن طريق هذه الخطوط العريضة تتحقق األهداف اآلتية :

 تنمية هوايات الطالب عن طريق توفير اإلمكانيات الالزمة لها .  -أ 
ــاط إنتاجي مثمر يكســـــــب الطالب خبرات وتخلق   -ب  ــتثمار وقت فراغ الطالب وتنظيمه فى نشـــــ اســـــ

 منهم قادة يستطيعون تفهم مشكالت مجتمعهم .
ــكر   - ج ــجيع روح الخدمة العامة وغرس الروح القيادية بين الطالب وذلك ن طريق )معســـــــــــ ات تشـــــــــــ

 الرحالت( .–المعسكـرات الترفيهية  –المعسكرات الثقافية  -الخدمة العامـة
بث روح الزمالة والحياة الجامعية بين الطالب وتوثيق الصـــــــلة بينهم وبين أســـــــاتذتهم . وتعتبر   -د  

 الكلية من كليات القمة على مستوى الجامعة فى مختلف األنشطة الطالبية .
 

 اتحاد الطالب
جلس أتحاد طالب الكلية ســـــنويًا عن طريق انتخاب طالبين عن كل فرقه دراســـــية  يتم تشـــــكيل م

لكل لجنة من لجان االتحاد السبعة . ويكون لكل لجــــــــــــــنة أمين وأمين مساعد بين أعضائها من  
الطالب،ومسـتشـارًا من السـادة أعضـاء هيئة التدريس يختاره السـيد األسـتاذ الدكتور/ عميد الكلية 

مجال عمل اللجنة تحت أشــــــــــراف الســــــــــيد أ.د. وكيل الكلية لشــــــــــئون التعليم  ن لهم خبره فى مم
والطالب كرائد ألتحاد الطالب بهدف تقديم الدعم والتوجيه والمشورة للجان األتحاد ويكون مدير 

ــندوق مجلس االتحاد  ــباب أمينًا لصـــــ ــاطهم من خالل هذه   ادارة رعاية الشـــــ ويمارس الطالب نشـــــ
 اللجان وهى :

 

 -األســر :لجنة    - 1
وتمارس نشـــاطها مــــــــــــــــــن خالل األســـرة الطالبية المســـجلة بالكلية وتتمثل أنشـــطتها المتنوعة الرياضـــية  

 والثقافية واالجتماعية والفنية والعلمية .  
 لجنة النشاط الرياضى : -   2

ــتراك بالفرق الجماعية والفردي ــية واالشـــــ ــابقات والمهرجانات الرياضـــــ ة فى وتقوم بتنظيم المباريات والمســـــ
 والبطوالت الخارجية .  –مختلف البطوالت التى تنظمها الجامعة وكذلك الدورات الهندسية  

 -لجنة النشاط الثقافى واألعالمى :  - 3
البية وكذلك طبع الكتيبات  ـــــــــــــ وتختص بإقامة الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية والصحافة الط

 والنشرات الثقافية .  
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 -لجنة النشاط الفنى :  - 4
ة  ــــــــــــ ون تشكيليــــــــــــ ن تنظيم مسابقات فنــــــــــــ وم بتشجيع الطالب لممارسة األنشطة الفنية والهوايات مــــــــــــ وتق

 ريق المسرح .ـومنوعات وموسيقى وكورال وف
 -لجنة الجوالة والخدمة العامة : -   5

 ومشروعات الخدمة العامة.   - الرحالت الخلوية    - الكشفية والتدريبية  وتقوم بتنظيم المعسكرات  
 

  - لجنة النشاط االجتماعى : - 6
تنظيم الرحالت  و تنظيم المســـــــــــــابقات اجتماعية  و وتعمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب  

 والمعسكرات الترويحية.
 -لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى :  -7

الندوات والمحاضــرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشــر المعرفة وتختص بعقد  
وتنظيم    ،  أنتاجًا وتطبيقًا عن طريق نوادى العلوم والجمعيات العلمية وتشــــــــجيع األبتكارات الهندســــــــية

 المسابقات العلمية .
 الطـالبية بيــان بأعـــداد الطــالب المستفيدين من األنشطة 

 2017/2018وتكلفـة هذه األنشطة للعـام الجامعى 
 

                       
 البيــــــان 

 نـوع األنشـطـة 

عــدد  
 )المستفيدين( 

 التكلفـــة بالجنيـه
 مصـــــدر الصــــــــــــرف 

 ج ق

الطالبية و إتحاد ميزانية صندوق دعم األنشطة  54621 95 200 النشــــــاط اإلجتماعى 
 الطالب

 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  ــــــ  ــــــ  ــــــ  النشــــــاط الجـوالــــة 
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  70790 ــــــ  150 النشــــــاط الـفــنـــى 
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  700 ــــــ  200 النشــــــاط األســـــــر 
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  19940 ــــــ  150 النشــــــاط الثقـافــى 

 61905 ــــــ  420 النشــــــاط الريـاضى
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية 

 وحسابات الكلية 
النشاط العلمى  
والتكنولـــوجى 

 العـلميــةوالجمعيات 
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  29800 ــــــ  350

 237756 95 1470 إجمــــالـى
) فقط مائتان وسبعة وثالثون ألف سبعمائة وستة 
 وخمسون جنيهًا وخمسة وتسعون قرشـــًا ال غيـــر (
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 وجارى دراسة تقديم دعم مستمر لالنشطة الطالبية. 
 

 صندوق التكافل االجتماعى  

 تهدف صناديق التكافل االجتماعى لطالب الجامعات إلى :
 تحقيق الضمان االجتماعى للطالب بصــوره المختلفة مـن تأمين أو رعاية اجتماعية. -أ 
 المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطالب. -ب 
ــ على حل المشاكل التى تواجه الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار الهادئ فى دراستهم  العمل  -جــــ

 بسبب ظروفهم االقتصادية واالجتماعية الصعبة.
 

 معرض المالبس لطالب الكلية  
 

لطالب وذلـك خالل لينظم قطـاع شــــــــــــــئون خـدمـة المجتمع وتنميـة البيئـة معرض لمالبس )جـديـدة(  
ويقام المعرض بصــــالة األلعاب الرياضــــية بالنادى االجتماعى بالكلية    شــــهر ديســــمبر من كل عام.

ــندوق التكافل االجتماعى وغيرهم ممن يتقدم    لمدة ثالثة أيام. ــتفيد من هذا المعرض طالب صــ ويســ
ــئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    ب.من الطال ــندوق شــــــــــ ــاب صــــــــــ ويتم تمويل المعرض من حســــــــــ

ويقام المعرض فى  وصــــــــندوق رعاية الطالب وتبرعات الســــــــادة أعضــــــــاء هيئة التدريس والعاملين.
 إطار روح التكافل االجتماعى السائدة بالكلية.
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للطــالب مــن صندوق التكافل بالكليـة للعام الجامعى  إحصــائيـة عـن المســاعــدات المقــدمة 
2017 -2018 

 المصـــــدر 
 

 البنـــــد   

 إجمـــــــــالى  صنـــــدوق رعــايـة الطـالب  صنـدوق التكافـل اإلجتمـاعـى 
عـــــدد  المبلــــــــــغ 

 المستفيدين 
عـــــدد  المبلــــــــــغ 

 المستفيدين 
 المبلــــــــــغ 

 عـــــدد المستفيدين 
 ج ق ج ق ج ق

 306 45632 60 ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  306 45632 ـــــ  رســـــــوم دراسـية 

 237 39550 ـــــ  ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  237 39550 ـــــ  مســــــاعدات مـالية
 دعم بونات التغذية
 ) مطعم الكلية ( 

(     3بواقع عدد )  
 بونات للطالب 

 1100 23758 ـــــ  ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  1100 23758 ـــــ 

 60 إجمــــالـى
10894

 1643 108940 60 ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  1643 0
 

 دعم من صندوق التكافل المركزى بالجامعة للكلية 
 المبلغ

 السنوات الدراسية  عدد ) المستفيدين( 
 ج ق
 (   15000ج + دفعة ثانية   15000دعم الجامعـــة ) دفعة أولى   ــــــــــ  30000 ــــ 

50 47604 
221 

 طالب وطالبة

 2017/ 2016تســـديد رســـــوم دراســـــية للعام الجامعى 
 لطالب وطالبات الكليــة جميع الفرق الدراسية 

رابعـــة  -(   38ثالثــــة ) –(  41ثانيـــة )  -(  51أولـى )   -(   58إعدادى ) 
 (33   ) 

 26800 ــــ 
105 

 طالب وطالبة
 ( طالب وطالبة  105منحة المشروعللفرقة الرابعة لعدد )

 2016/2017للعام الجامعى 
 إجمــــالـى طالب وطالبة   326 109104 50

 

 إعـــانـات خـــارجيـــة مــن
 فاعل خير (  –وخريجى الكلية  –أعضاء هيئة التدريس  -) أ.د وكيل الكلية 

 المبلغ
 نظام الخدمة عدد ) المستفيدين( 

 ج ق

80 332725 268 
 طالب وطالبة

 إعانة ماليـة ) دفعة واحدة أو دفعتين أو شهرى (
 أو سداد رسوم دراسية لظروف طارئة

 وظروفه اإلجتماعيــــة واإلقتصاديـــــة.يمكــن أن يستفيد الطــالب بأكــثر من خــدمة بعد دراسة حالته ملحوظــة :
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 المجموعات العلمية بكلية الهندسة  

أهدافها : تجميع الطالب ذوى الميول العلمية والبحثية وصقل موهبتهم وتدريب الطالب على 
ــحاب االبتكارات   ــجيع الطالب المتميزين وأصـ البحث العلمى الجامعى وتنمية قدرات الطالب وتشـ

رات العلمية واســـــتخدام االنترنت واالســـــتفادة العلمية منه والمشـــــاركة فى مختلف . واالهتمام بالزيا
االنشــــطة العلمية بالجامعة واالشــــتراك فى المســــابقات الدولية وهذهالمجموعات بكل اقســــام الكلية 

كـما يـقدم لـها اـلدعم الـمادى  -وجميعـها تظلـها لجـنة النشــــــــــــــاط العلمى والتكنولوجى ـباتحـاد الطالب 
 كلية عن االشتراك فى المسابقات الدولية وفق طبيعة كل مشروع.من إدارة ال

 
 الرحالت العلمية

تنظم الكليــة لطالب الســــــــــــــنوات النهــائيــة بمختلف األقســـــــــــــــام رحالت علميــة لزيــارة المراكز 
الصـناعية واإلنشـائية والخدمية تحت أشـراف السـادة أعضـاء هيئة التدريس باالقسـام كاًل فى مجال 

المراكز باالقســـــــــام او من ادارة الكلية وتقوم إدارة الكلية بتحميل تكاليف  تخصـــــــــصـــــــــه وبدعم من 
ــافة إلى تنظيم رخالت   ــصـــة لهذه الرحالت العلمية من التمويل الذاتى باألضـ األتوبيســـات المخصـ

 لزيارة المشروعات القومية الكبرى والتى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
 

 معامل حاسبات

دم معامل الحاسـبات وشـبكة االنترنت بالكلية عديد من الدورات المتنوعة والمتخصـصـة فى تق
ــعار رمزية دعمًا من ادارة الكلية  ــب االلى لجميع الطالب بالكلية والخريجين باســــ مجاالت الحاســــ
ــاء  ية   ــادة أعضـــــ ــتوى العلمى والفكرى للطالب ويحاضـــــــر فيها نخبة من الســـــ فى االرتقاء بالمســـــ

ــبكة االنترنت المرتبطه التدريس وال ــافة الى وجود شــــ ــين فى مختلف المجاالت باالضــــ متخصــــــصــــ
بجميع جــامعــات الجمهوريــة بجــانــب دورهــا الحيوى فى خــدمــة طالب الجمهوريــة وتوزيع الطالب 

 المختلفة لما لها من خبرات مميزة فى هذا المجال .االلكترونى بمراحل التنسيق 
رات تخصــــــصــــــية لطالبه بما يفيدهم كاًل فى كما أصــــــبح بكل قســــــم معمل حاســــــبات يقدم دو 

 مجال تخصصه لرفع مستوى الطالب العلمى والمعرفى وبأسعار رمزية. 
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 خدمات وأنشطة طالبيـة داخل الكلية 
 مطعم الكلية :

جنيه( وتقوم الكلية بدعم وجبات األســـــــبوع كليًا  20ســـــــعر الوجبه ويقدم وجبه غذائية ســـــــاخنة )
 األحد أيام فى األســـــبوع من    خمســـــةلمدة للطالب ذوى الظروف األقتصـــــادية واالجتماعية الصـــــعبة  

حتى الخميس للطالب المغتربين وغير المقيمين ـبالمـديـنة الجـامعـية ويتم حجز الوجبـات لألســــــــــــــبوع  
ــ ــباحة وتباع هذه البونات أيام األحد واالثنين  التالى من مكتب إدارة رعاية الشــــ باب بجوار حمام الســــ

والثالثاء من كل أســـبوع ويفتح المطعم أبوابه من الســـاعة الثانية عشـــره ظهرًا وحتى الثالثة والنصـــف 
عصـــرًا ومقرة أســـفل مبنى النادى االجتماعى بالكلية بجوار حمام الســـباحة، ويمكن مســـاعدة الطالب 

 سب ظروفه.باألعفاء الكامل ح
 

 صالة األلعاب الرياضية :
ــالة تنفرد بها كلية الهندســــــة بين كليات الجامعة ويمكن للطالب أن يمارس فيها كافة  وهى صــــ
األنشـــــــــــطة خالل فترة أوقات الفراغ وأيام اإلجازة بالقســـــــــــم ويمكن أن يتم تنظيم مباريات فى مختلف  

ـــــــــــــــــــر الكلية وإدارة رعاية الشـــباب ترحب بالطالب  األلعاب الرياضـــية بين أقســـام الكلية المختلفة  واسـ
ــافة الى وجود طاوال ــة باالضــــ ــة الرياضــــ ــيين ومحبى ممارســــ ــتثمر  اتنس الطت لالرياضــــ ولة التى يســــ

 الطالب اوقات فراغهم وذلك نظير اجر رمزى للساعة للطاولة الواحده.
 

 صالة اللياقة البدنية :
الب وهى تقع أســــــــــــــفــل مبنى النــادى وهى مزودة بــاألجهزة الريــاضــــــــــــــيــة وهى مجــانيــة للط

ــالحجز فيها عن طريويتم  األجتماعى بالكلية   ــق المشرفيــــ مجانًا  ن الرياضيين بإدارة رعاية الشباب ــــ
ودائمًا يتم التحديث والتطوير وزيادة االجهزة الرياضــــية وتنوعها لخدمة الطالب والممارســــين وذلك 

 بدعم من إدارة الكلية.
 

 حمـام السباحـة :
بالكلية يخدم الطالب وأعضــاء  أمام مبنى األنشــطة  يوجد بالكلية حمام للســباحة خلف النادى االجتماعى  

هيئة التدريس والعاملون واسرهم نظير اشتراك رمزى شهرى خالل األجازة الصيفية باالضافة إلى مدرسة 
المنطقة المحيطة تعليم الســــــباحة للمبتدئين باشــــــتراك رمزى لعدد ثمانى حصــــــص تدريبية، كما تســــــتخدم  

 بحمام السباحة ألقامة حفل نهاية العام الجامعى لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية. 
 حفالت أفطار شهر رمضان(.   – كما يتم استخدامه فى المناسبات الهامة بالكلية )حفالت التكريم   - 
 كلية للمحافظة عليه وجعله فى أبهى صوره. وتولى الكلية أهتمام كبير بصيانة هذا المرفق الحيوى بال   - 
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 المكتبة الثقافية :
بجوار حمــام السباحة وتحتوى على مجموعة   ،وهى مكتبة مقرها مكتب إدارة رعاية لشباب بالكلية  

ــروع المعرفة ويتم االســـتعارة الخارجية بناءًا على اســـتمارة   قيمة من الكتب الثقافية فى مختلف فـــــــــــــــ
 أيام وبحد أقصى كتاب واحد. 10خاصة بذلك ومدة االستعارة للكتاب 

 

 مطبعة الكلية: 
تها المتمثلة فــــــــــــــى ابالكلية وتقدم للطالب خدم( 1وهى موجودة بجوار البنك االهلى بمبنى مدنى )

لوحات الرســـــم( باســـــتخدام أحدث األجهزة واآلالت وبأســـــعار   –الكتب  –)التصـــــوير وبيع المالزم 
ــباحة  ــوير )بجوار حمام الســــــ وبملحق الكلية بجوار مبنى الرى    –رمزية. ويوجد منافذ أخرى للتصــــــ

منـفذ بمبنى   –منـفذ خلف مبنى المطبعـة   –منـفذ ـباـلدور األرضــــــــــــــى بمبنى كهرـباء  –والهـيدروليكـا 
 (.51، ومنفذ بفرع الكلية بالشيخ زايد بمبنى )هندسة الطيران(

 

 مسجد الكليـة: 
يتكون من دورين الدور العلوى مخصــــص للطالب ، والدور األرضــــى للطالبات ومقره خلف مبنى  

مبنى قســــم الهندســـة  أمام   عمارة الجديد ومســــجد آخر بملحق الكلية للطالب وبه مصــــلى للطالبات 
 الكيميائية.

 

 منفذ بيع أدوات مكتبية: 
 ويوجد ببدروم مبنى قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية ويتمثل نشاط المنفذ فى توفير ما يلى:

 األدوات الهندسية والمكتبية وأجهزة الحاسب اآللي ومستلزماتها. -أ 
 بيع بعض الكتب العلمية. -ب 

 الكلية بالشيخ زايد لخدمة طالب السنة اإلعدادية.ويوجد منفذ أخر بفرع 
 

 كافيتريا الكلية:
توجــد كــافتيريــا على أحــدث طراز معمــارى خلف مبنى عمــارة مبــاشــــــــــــــرة وتقــدم كــافــة المــأكوالت  

مبنى إعدادي ومنفذ آخر ر بوالمشــــــــروبات بأســــــــعار فى متناول جميع الطالب كما يوجد منافذ آخ
 .بملحق الكلية

 

 الكلية:بوفيه  
والعاملين    بوفيه الكلية بالدور األرضــــــى بمبنى االدارة ) أنشــــــئ حديثًا ( لخدمة ادارة الكلية والطالب 

 وأعضاء هيئة التدريس.
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 الرعاية الطبية بالكليـة :

 توجد بالكلية عيادة طبية تقدم الخدمات التالية:

 العيادة الباطنية: -أ 
 والطوارئ.إسعاف حاالت اإلغماء   -
 صرف األدوية الخاصة بالعالج بالمجان من مستشفى الطلبة.  -
 تحويل الطلبة إلى مستشفى الطلبة بميدان الجيزة إلجراء التحاليل الطبية.  -
 تحويل الطلبة إلى مستشفى الطلبة ألجراء أى عمليات كبرى أو صغرى بالمجان.  -

 عيادة األسنان : -ب 
 مسح شامل.الكشف الدورى وعمل   -
توفير العالج من حيث الخلع أو الحشـو أو العمليات الجراحية بالفك وعالج األمراض المزمنة   -

 .خاصة باللثة . ويتواجد أطباء األسنان يوميًا بالكلية طوال أيام الدراسة والعطلة الصيفية
 االسعاف: سيارة -جـ 

ارىء والحــاالت الحرجــه للطالب ولقــد حرصـــــــــــــــت ادارة الكليــة على توفيرهــا لمواجهــة حــاالت الطو 
ــراءها   ــاهم الســـــــادة أعضـــــــاء هيئة التدريس بالجزء االكبر من تكاليف شـــــ والعاملين بالكلية ولقد ســـــ
ــرة الكلية  ــاهمة منهم فى دعم روح التكافل االجتماعى بين جميع أفراد اسـ بالجهود الذاتية وذلك مسـ

 وبدعم من ) المراكز والمعامل البحثية بالكلية (.
 

 وأنشطة تقدم لطالب الكلية بالجامعة خدمات 
 الخدمــات الطبية )المجانية(

 مستشفى الطلبة
تقع بميدان الجيزة أول كوبرى فيصل وتقدم الخدمات العالجية للطالب والعاملين وقد تم اعداد ملف 
طبى لكل طالب بالمســــــتشــــــفى ليمكن متابعة حالته الصــــــحية عن طريق أطباء المســــــتشــــــفى كما تم  

طوابق وتضـــــــم المســـــــتشـــــــفى احدث اجهزة المناظير والرعاية المركزة  ةافتتاح مبنى جديد من خمســـــــ
 وقسطرة القلب إلى جانب غرف عمليات ووحدة طوارئ وصيدلية وحجرات للمرضى . 

  35721157 - 35721088 -  35739677ت : 
 شارع مراد بالجيزة.ادارة الشئون الطبية )القومسيون الطبى( وتقع فى شارع يافع بن زيد من 
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 المدن الجـامعية
 وهى إحدى الخدمات التى تقدمها الجامعة ألبنائها الطالب وتشتمل على :

 مبنى للطالب . 15مدينة الطالب )بين السرايات( وتشمل  -
 مبانى للطالبات. 4مدينة رعاية الطالب )بوالق الدكرور( وتشمل  -
 مبانى للطالبات . 10مدينة الطالبات )ميدان الجيزة( وتشمل  -
 مدينة الطالب بالشيخ زايد لخدمة طالب فرع الكلية بالشيخ زايد. -
ــمل ) بيت المســــاحة وبيت الدقـــــــــــــــــــى  - ــة   البيوت الخارجية وتشــ ــصــ وبيت التمريض( وجميعها مخصــ

 فقط. للطالبات 
وجبات( شـهريًا  3)جنيه شـاملة التغذية    350واإلقامة كاملة بالمدن الجامعية باشـتراك رمزى قدره  -

جنيهًا    550ويشــــترط النجاح لالســــتمرار باالقامة بالمدن الجامعية باإلضــــافة إلى رســــوم التأمين  
ـــــ    500للطالب المستجدين،     500جنيهًا للطالب المقيمين، كما يوجد نظام للتسكين المشروط بـ

روط المدينة جنيه خمسمائة جنيه الغير كخدمة أضافية لبعض الطالب التى ال تنطبق عليهم ش
 ويسكنوا فى محافظات بعيدة أو المنقولين للفرق األعلى بمواد.

واـلدفع يتم الكترونـيًا من خالل كود الطـاـلب الجـامعى لجميع مـعامالت الطـاـلب الـمالـية مع إدارات   -
ــروفات   ــتند    –الجامعة )مصـ ــتخراج أى مسـ ــوم مدينة أسـ ــهادة قيد  –رسـ ــهادات تقديرات   –شـ  –شـ
 لخ(بيان نجاح .........ا

 
 -تعليمات ونظام إسكان الطالب: •

 تعلن نتائج القبول فى المدن الجامعية للطلبة من شئون الطالب بالمدينة الجامعية. -1
 يتسلم الطالب المقبول إخطار إسكانه من شئون الطالب بالمدينة الجامعية. -2
ــكنه التمام الكشـــــــف ال -3 طبى  يتوجه الطالب إلى مدينة الطلبة فى الموعد المحدد على إخطار ســـــ

 وأستالم غرفته. –وعمل التحليل الطبى بالمدينة الجامعية وسداد الرسوم المقررة 
بعـد ثبوت ليـاقـة الطـالـب طبيـًا يتوجـه إلى مركز الكمبيوتر فى المـدن الجـامعيـة ومعـه صــــــــــــــورة   -4

 شخصية حديثة ورسوم االقامة لعمل إجراءات تسكينه.
 ى باإلضافة إلى البطاقة الشخصية .تتم االجراءات بالبطاقة الجامعية لنفس العام الجامع -5
يطلع الطالب على قائمة المخالفات التى تتعارض مع قوانين اإلقامة بالمدن الجامعية وجزاءتها   -6

 ويوقع على تعهد بعدم مخالفته للقوانين.
 يستخرج للطالب بطاقة اإلقامة موضحًا عليها بياناته ومكان سكنه بالمدينة. -7
 الموضح ببطاقة اإلقامة الستالم الحجرة بمعرفة مشرف المبنى.يتوجه الطالب للسكن  -8
 تصرف وجبات التغذية للطالب اعتبارًا من اليوم التالى لسكنه. -9
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 -المستبعدين:
 الطالب المقيمون فى القاهرة الكبرى طبقًا للخريطة المعمول بها بالمدن الجامعية. -1
 جامعة القاهرة .الطالب المحولين من الجامعات األخرى إلى  -2
الطالب غير مســـــــــــتوفين للشـــــــــــروط الواجب توافرها فى طالب المدن الجامعية الواردة بالئحتها   -3

 الداخلية أو الذين وقع عليهم عقوبة تأديبية خالل فترة أقامتهم بالمدينة الجامعية.
 

عند   لمرة واحدةالرســوم التى يســددها الطالب فى بداية العام الدراســى رســوم يســددها   الرســوم:
وكل هذا  ،دارية، باألضـــافة إلى الرســـوم المقررة شـــهريةابداية إقامته شـــامل التأمين ورســـوم  

 يسدد الكترونيًا بكود الطالب الجامعى.
 

 القريــة األولمبيـة بالجامعة:
ــممة على أحدث الطر  ــرايات( ومصــ ــ  ى ز المعمار اتقع مالصــــقة للمدينة الجامعية )بين الســ   ىالرياضــ

وتحوى العديد من المالعب والصــــــــــــاالت المغطاة فى كافة األلعاب الفردية والجماعية وكذلك حمام  
 مبى وتقوم فيها جميع المسابقات بين الكليات ومع الجامعات األخرى يالسباحة االول

 
 األنشطة الصيفية :

ــيفية التى تقدمها اإلدارة  - ــطة الصـــ ــة األنشـــ ــتراك وممارســـ العامة لرعاية  للطالب الحق فى االشـــ
الشـــباب بالجامعة فى مختلف المجاالت وخاصـــة المعســـكرات ومشـــروعات التدريب والتشـــغيل 
الصــــــــــــيفى وكذلك الرحالت الشــــــــــــاطئية ومعســــــــــــكرات الجوالة والخدمة العامة وكافة مجاالت  

 األنشطة التربوية والترفيهية واألنشطة العلمية من خالل نوادى العلوم.
داخـل المـديـنة الرـياضـــــــــــــــية بجوار المـديـنة الجـامعـية   –ـية الشــــــــــــــبـاب  بمقر اإلدارة العـامـة لرعـا -

 يات(.اللطالب بين السر 

 نادى التجديف:  
نادى اجتماعى ورياضـــــى يمارس الطالب به رياضـــــه التجديف واالشـــــتراك فى عضـــــويته يتم  

 جنيه للعام الدراسى. 20عن طريق استيفاء استمارة االشتراك وسداد الرسوم المقررة وقدرها 
 شارع النيل خلف فندق شيراتون القاهرة144مقره:             
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 عـــــاب الرابــــــــالب
 نظـام تـأديب الـطالب 
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 نظام تأديب الطالب  
ــعون للنظام   ــتمعون خاضـ الطالب المقيدون والمرخص لهم بتأدية االمتحان من الخارج والمسـ

 التأديبي المبين فيما بعد :
 تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص:يعتبر مخالفة 

 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية . - 1
تعطيل الدراســـــة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضـــــور الدروس والمحاضـــــرات   -  2

 ها .واألعمال الجامعية األخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة علي
ــلوك داخل الجامعة أو   -  3 ــير والســـــ ــن الســـــ كل فعل يتنافي مع الشـــــــرف والكرامة أو مخل بحســـــ

 خارجها 
 كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه . - 4
 كل أتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها . - 5
جماعات داخـــــل الجامعـــــة أو االشتراك فيهـــــا بدون ترخيص سابق من السلطات كل تنظيم لل -  6

 الجامعية المختصة .
توزيع النشـرات أو إصـدار جرائد حائط بأية صـورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص   -  7

 سابق من السلطات الجامعية المختصة .
اهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب االعتصـام داخل المباني الجامعية أو االشـتراك في تظ -  8

 ومخالف للقانون.
ــبط في حالة تلبس يخرجه   ــروعًا فيه ويضـــ ــًا في امتحان أو شـــ كما أن كل طالب يرتكب غشـــ
العميد أو من ينوب عنه مـــــــــــــــــــــن لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي المواد 

 ل إلى مجلس التأديب .ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا االمتحان ويحا
أمـا في األحوال األخرى فيبطـل االمتحـان بقرار من مجلس الـتأدـيب أو مجلس الكلـية ويترـتب  

 ش .غعليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف ال
  : العقوبات التأديبية هي

 التنبيه الشفهي أو الكتابي. - 1

 اإلنـذار. – 2

 الخدمات الطالبية.الحرمان من بعض  - 3

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرًا. - 4
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 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرًا. - 5

 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر. - 6

 وقف قيـد الطالب لـدرجـة الماجستير أو الدكتـوراه لمـدة ال تجاوز شهرين أو لمـدة فصل دراسي.     - 7

 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. -8

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصاًل دراسيًا. -9

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر. -10

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أو أكثر. -11

 الفصل من الكلية لمدة ال تزيد على فصل دراسي. -12

 الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى. -13

ويترـتب علـيه عـدم صــــــــــــــالحـية الطـاـلب للقـيد أو التـقدم إلى االمتحـان في جـامعـات جمهورية   •
 مصر العربية .

ويجوز األمر بإعالن القرار الصــادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرار إلى  •
وتحفظ القرارات الصــادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشــفوي في ملف ولى أمر الطالب  

 الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصــــــــادر بالفصــــــــل النهائي بعد مضــــــــى ثالث  •

 سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار .

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

واألســـاتذة المســـاعدين لهم توقيع العقوبات األولى المبينة في المادة الســـابقة عما يقع  األســـاتذة   -  1
 من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة .

 عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة في المادة السابقة . - 2

ام يتســبب عنه أو يخشــى منه عدم انتظام الدراســة وفي حالة حدوث اضــطراب أو إخالل بالنظ
أو االمتحان يكون لعمـــــــيد الكليـــــــة توقيع جميـــــــع العقوبات المبينة في المادة السابقة ، على أن 
يعرض خالل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل  

نسبة إلى غير ذلك من العقوبات . وذلك للنظر النهائي من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بال
 في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها . 
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ــابقة عدا العقوبة األخيرة ،  -  3 ــه توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة الســ رئيس الجامعة ولــــــــــــــــ
وذـلك بعـد أخـذ رأى عمـيد الكلـية ، وـله أن يمنع الطـاـلب المحـال إلى مجلس الـتأدـيب من دخول 

 أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .

 مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات . - 4

ــابقـًا أال بعـد   • وال توقع عقوبـة من العقوبـات الواردة في البنـد الخـامس ومـا بعـده المـذكور ســــــــــــ
ــر في الموعد  ــوب إليه فإذا لم يحضـــ ــماع أقوله فيما هو منســـ التحقيق مع الطالب كتابة وســـ

 حقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .المحدد للت
وال يجوز لعضـــــــو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضـــــــوًا في مجلس  •

 التأديب.
  127والقرارات التي تصـــــــــدر من الهيئات المختصـــــــــة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقًا للمادة  •

تجــوز المعارضة في القرار الصادر غيابيًا من مجلس التأديب وذلك تكون نهائية ومع ذلك 
ــبوم من تاريإ إعالنه إلى الطالب أو إلى ولى األمر ، ويعتبر القرار حضــوريا    خالل أس

ــخص الطالب أو ولى أمرا وتخلف الطالب عن   ــور قد أعلن إلى شــ إذا كان طلب الحضــ
 الحضور بغير عذر مقبول.

ــة  ويجوز للطـالـب التظلم من   • قرار التـأديـب بطلـب يقـدمـه إلى رئيس الجـامعـة خالل خمســــــــــــ
عشــــــــــــــر يومـًا من ـتاريخ إبالغـه ـبالقرار، ويعرض رئيس الجـامعـة مـا يقـدم إلـيه من تظلمـات 

 على مجلس الجامعة للنظر فيها.
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 ســـامــ اب الخـــــالب
 ـــالبإرشــادات للطـ

ــ خ ــــرة ـتـــــالل فــــ
 ـاتـــــانــحــــــتـماإل
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 اعد الخاصة بلجان االمتحان  القو 
عدم التواجد داخل مقار لجان االمتحان دون البطاقة الجامعية المتضــــــــــمنة رقم الجلوس  -  1

 ومكان لجنة االمتحان .
عدم إظهار أو اصـــــــــــــطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجنة وإال ســـــــــــــتعتبر حالة غش  –  2

 التأديبية.ويحال إلى المساءلة 
عدم اصـــــطحاب اآلالت الحاســـــبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان االمتحان والمخالفة  -  3

 لة التأديبية .ئلذلك تعتبر حالة غش تعرض مرتكبها للمسا
ــطحاب الكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل  -  4 عدم اصـــــــــــ

 لجان االمتحان.
عشـر دقيقة ويمنع المخالف  ةـــــــــــــــن مواعيد بداية االمتحان أكثر من خمسـعدم التأخير ع -  5

 من دخول االمتحان .
ــة اإلجابة وبيانات   -  6 تدون بيانات الطالب على الشـــــــريط المعد لذلك فقط الملصـــــــق بكراســـــ

 المادة وتاريخ االمتحان والسنة الدراسية والشعبة الموضحة على كراسة اإلجابة .
 زميل داخل مقار لجان االمتحان .عدم التحدث مع أي  - 7
وكذلك    ،ال يسمح بالخروج من مقار لجان االمتحان قبل مضى نصف الوقت على األقل  -  8

ال يسـمح بالخروج خالل الخمسـة عشـر دقيقة األخيرة من االمتحان تنظيمًا لعملية اسـتالم  
 كراسات اإلجابة .

 
 القواعد الخاصة باألعذار المرضية 

 ساعة من بداية المرض . 48يتقدم الطالب بالعذر المرضى في موعد غايته  .1
 لن يسمح بقبول أي أعذار مرضية تقدم للكلية بعد انتهاء االمتحانات . .2

 بدايـــة المرض 
الدراسي فعليهم  بالنسبة للطلبة الذين يتقدمون بأعذار مرضية عن فترة  ما في أثناء العام   .1

 التقدم خالل فترة مرضهم لإلدارة وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم .
  في وقت المرض أو بعده بأســــــبوع على األكثريجب على الطالب الحضــــــور إلى اإلدارة  .2

بعد مضــى أســبوع لن يتم    هعلى أن يقدم المســتندات الخاصــة بالمرض وفي حالة حضــور 
 النظر في العذر .
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التنبيه على الطالب بخطاب يسـلم له بضـرورة عرض نفسـه على اإلدارة   على إدارة الكلية .3
 العامة للشئون الوقائية للكشف عليه وذلك فور تقديم الشهادة الطبية للكلية.

 من انتهاء فترة االمتحان. أعذار مرضية بعد أسبوعال يجوز للكلية قبول أي  .4
ــية التي   .5 ــهادة المرضـــــ ترســـــــل من الكلية بعد الفترة  لن تقوم اإلدارة بالكشـــــــف أو قبول الشـــــ

 المحددة .
في حالة ما إذا كان الطالب خارج الجمهورية عليه أن يتقــــــــــدم بشهادة موقعة من طبيبين   .6

ــرية في البلد الموجود بها وذلك حتى تتمكن اإلدارة من النظر   ــفارة المصـ ومعتمدة من السـ
 في الشهادة .

ناء على قرار المجلس األعلى  ال ينظر في األعذار المرضــــــــية عن الســــــــنوات الســــــــابقة ب .7
 للجامعات.
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 ـــاب الســــــادسـالبــ
 الب للفرقةــــدليل الط

 ة ـــــداديــــــــــــــاالع
2020 -2021 
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 يتكون الكود من ثالثة حروف وأربعة ارقام.  .1

 
 هالجدول التالي يوضـــــــــح هذ  ،هذا المقرر  يطرح  يالحروف الثالثة هي كود للقســـــــــم الذ

 األكواد. 
ــم الذي ي درس   ــنة والقسـ ــح في البنود التالية على السـ األرقام األربعة تعتمد كما هو موضـ

الحاالت خانة اآلالف تمثل الســـــنة فيه هذا المقرر ورقم )مســـــلســـــل( المقرر. في جميع  
 ( حيث رقم صفر يعنى السنة اإلعدادية.4-0الدراسية )

 
 1 2 5 1  ض ي ر 

أ  أ  لنفس القسبمو فيوضبم الرمو الكود   .2 بالنسببة للمقرر الذ  يقوم أ  قسبم بتدريسبه دااليا

للقسبم  الالالةة حرو(و. توضبم السبنة الدرا بية في اانة اثال( ةببببببم رقم المقرر ضبم   

ورقم صبفر   -في اانتي العشبرات والماات  الفرقةالمقررات التي يقوم القسبم بتدريسبها لنفس  

هبببو المقرر البببذ  يقبببوم بتدريسه   3040وعلى  بيل المالال المقرر مكق في اانة اثحاد. 

 4قسببببببم هند ببببببة القو  الميكانيكية للسبنة الالالالة م  نفس التتصص ويقم تح  المسلسل 
 ضم  مقررات القسم. 

فيوضبم الرمو الكود  للقسبم الذ  يطرحه.   -بالنسببة للمقرر الذ  يطرحه أ  قسبم لقسبم  ار .3

 ببية في اانة اثال( ةم رقم ةنائي يدل على القسببم الذ  ي دره فيه هذا يوضببم السببنة الدرا

و في اانة اثحاد. 9-1المقرر في اانتي العشبرات والماات. يوضبم رقم مسبلسبل للمقرر  

على  بببيل المالالي يقوم قسببم الرياضببيات والفيويقا الهند ببية بتدريس مقرري  رياضببيات  

بينما يكون كود  2251ن كود المقرر األول ريض لذلك يكو  -للسبنة الالانية في قسبم حا ببات 

 .2252المقرر الالاني ريض 

يرمز للمقرر الذي يقوم قـسم الهندـسة اإلنـشائية بتدريـسه للـسنة   2111خر: انش آمثال  
 قسم الهندسة المعمارية. فيالثانية 

 أكالر م  قسم فيأاذ الرمو "مشك". الذ  يشترك في تدريسهبالنسبة للمقرر  .4

 بالنسبة للمقررات العامة مالل اإلنسانيات فتأاذ الرمبو "عام".  .5

خانتي  في  عامًا ولكنه خاص بقســــــــم معين فيجب وضــــــــع كود القســــــــم   المقرر إذا كان
ــبيل المثال: مقرر  ــرات والمئات. على ســ القانون والمناقصــــات واســــتشــــارات    العشــ

ــنة الرابعة   المهنة ــبات وي درس في الســ ــم حاســ . خانة اآلحاد  4251عام   ،  خاص بقســ
 (.9-1تمثل رقم مسلسل للمقرر)
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يوضـع صـفر في خانة المئات ومسـلسـل   ،عامًا وي درس في أكثر من قسـم المقرر إذا كان
المقرر في خانتي اآلحاد والعشـــرات. على ســـبيل المثال: مقرر  حقوق االنســـان  وي درس 

 .2001عام  –ن قسم في السنة الثانية في أكثر م

 

وذلك في  ويسببقه الرمو الكود  للقسم 4800مشبرو  البكالوريوه فيأاذ رقم لكود بالنسببة   .6

حالة أن المشببرو  يدره بالفصببل الدرا ببي الالاني فق ف أما في حالة أن المشببرو  يدره 

للفصبل الدرا بي األول    4801بالفصبلي  الدرا بيي  األول والالاني فيصببق رقم المشبرو     

 للفصل الدرا ي الالاني  وفي الحالتي  يسبقه الرمو الكود  للقسم.  4802و 

 

تيارية يوضببم صببفر في اانة الماات ومسببلسببل المقرر في اانتي  بالنسبببة للمقررات االا .7

اثحاد والعشبببرات ويسببببق هذا الرقم الرمو الكود  للقسبببم. على  ببببيل المالال المقررات 

في  0 مم مراعاة عدم وضببم   3099إلى   3001االاتيارية للسببنة الالالالة تأاذ األرقام م  

يبة في مجموعبات على حسبببب  ابانبة اثحبادو. على كبل قسببببم وضببببم المقررات االاتيبار

التتصبص الدقيق. على  ببيل المالال المقررات االاتيارية للسبنة الالالالة التي تتبم التتصبص 

والمقررات االاتيارية للسببنة الالالالة التي  -3009إلى   3001الدقيق األول تأاذ األرقام م   

 وهكذا. -3019إلى  3011تتبم التتصص الدقيق الالاني تأاذ األرقام م  
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 النظام الكودى للمقررات الدراسية 
 

 رقم القسم الرمــز  القسم أو الشعبــة مسلسل 
 الرياضيات والفيزيقا الهندسية    )رياضيات( 1

 )فـــــيزيـــقا(                                    
 )ميكانيــــكا(                                   

 ريض
 فيز 
 ميك 

 

 11 عمر  الهندسة المعمارية  2
 12 مدن الهندسة المدنية  3
  انش هندسة إنشائية  4
  رهد الري والموارد المائية  5
  اشغ أشغال عامة 6
 13 مكن هندسة ميكانيكية   7
 14 مكق  هندسة القوى الميكانيكية   8
 15 تمج  هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج  9
 16 طير  هندسة الطيران والفضاء  10
 17 كهت  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية   11
 18 كهق  هندسة القوى الكهربية   12
 19 كيم الهندسة الكيميائية   13
 20 منف  هندسة المناجم والبترول والفلزات 14
 21 منج  الجيولوجية والتعدينالهندسة  15
 22 نفط هندسة البترول  16
 23 فلز  هندسة الفلزات 17
 24 حيو  الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات   18
 25 حسب هندسة الحاسبات 19
  مشك المواد المشتركة  
  عام  المواد العامة 
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 اإلعداديةمنسق الفرقة و الرياضة رئيس قسم   عابدينأحمد مصطفى أ.د. 
 إدارات معاونة 

  :البـإدارة شئون الط
 اإلدارة المسئولة عن تقديم كافة الخدمات التعليمية واإلدارية للطالب. 

   إدارة رعاية الشباب :
وهى اإلدارة المسئولة عن إعداد وتنظيم األنشطة الطالبية المتنوعة التي تساهم في صقل  

الخدمات   تقديم  الطالب وكذلك  مالية  وتنمية شخصية  الطالب من مساعدات  يحتاجها  قد  التي 
 وعينية لمواجهة أي مشكالت تعوق مسيرتهم التعليمية. 

 
 بفرع الكلية بالشيخ زايدمواعيـد المحاضـرات 

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى المحاضرة 
 1:50 12:10 10:10 8:30 مــن
 3:20 1:40 11:40   10:- إلـى

 
 المحاضـرات بالكليــة بالجيزة مواعيـد 

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى المحاضرة 
 2:00 12:15 10:15 8.30 مــن
 3:30 1:45 11:45 10:00 إلـى

 
 إرشادات قراءة الجدول 

 فصول. خمسةالجدول التجميعي للمجموعة يحتوى على جدول  -
 المحاضرات تشمل الخمسة فصول بالمجموعة.  -
 البيانات الموجودة بكل مربع توضح اسم المادة ومكان تدريسها. -
 الرقم المكتوب بجوار اسم المادة يشير إلى مكان المحاضرة أو حصص التمارين.  -
 

 كيف تستدل على مكان محاضرتك  
 ستجد داخل الجدول الدراسي رقمًا يوضح مكان المحاضرة أو الفصل  
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 خانة اآلالف: يمثل رقم المبنى داخل الكلية )راجع خريطة الكلية بحرم الشيخ زايد( 
 خانة المئات : يمثل رقم الدور داخل المبنى   
 خانة اآلحاد والعشرات : تمثل القاعة في الدور داخل المبنى  

 
 فهذا يعنى    51204 القاعةمثال: 

 (  51رقم   )المبنى 
 ( 2الثاني  )دور ــال

   (4القاعة رقم    )
 

 إرشـادات الحضور بالكلية  
يراعى حضور المحاضرات في المواعيد الموضحة بالجدول بدءًا من األسبوع األول بمشيئة هللا    -

 بمدينة الشيخ زايد.بفرع الكلية 
 تبدأ حصص التمارين بجميع المواد بدءًا من األسبوع الثاني.   -
توفر الكلية وسيلة النتقال الطلبة من داخل الجراج الخارجي بجوار البوابة الرئيسية للكلية إلى فرع    -

 ءا منبد الكلية بمدينة الشيخ زايد من )السبت إلى األربعاء( من كل أسبوع وتتحرك األوتوبيسات  
 صباحًا باإلضافة إلى أربع أماكن أخرى.  7,15صباحًا إلى الساعة    7الساعة  

 
 خطوط سير األتوبيسات التي تخصصها الكلية  

 خـــط الســـير م
 خط ميدان رمسيس )مستشفي السكة الحديد ( 1
 خط الجامعة )الجراج الخارجي للكلية( 2
 خط الهرم )محطة المطبعة(  3
 إمبابة )ميدان الكيت كات أمام وزارة الثقافة( خط  4
 خط المعادى )ميدان االتحاد( 5

 
 
 
 

04 2 51 
 

 المبنىرقم 
 دورـال    

 ةـرقم القاع
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 عزيزي الطالب 
لسكنك  • المناسب  الخط  وحدد  األتوبيسات  خطوط  في  االشتراك  استمارة  ملء  على  أحرص 

وتسليمها لمسئول الحجز بالكلية األستاذ/ حمادة أحمد حسن بحجرة استخراج الكارنيهات خلف 
 الكلية.مسجد 

 جنيه )فقط ألف وتسعمائة جنيه الغير(.  1900قيمة االشتراك للفصل الدراسي األول  •
 يتم تحديد قيمة االشتراك كل فصل دراسي. •

 
 2018/2019 بداية من نظام الدراسة والمقررات الدراسية للفرقة اإلعدادية

الجديدة   الالئحة  الجامعى   2018تطبق  العام  فى  اإلعدادية  السنة  من  بداية  المختلفة  الفرق  بالتتابع على 
وبعد ذلك بالتوالى    2020-2019ثم الفرقة األولى باألقسام المختلفة بداية من العام الجامعى    2018-2019

  وهكذا... (2021-2020على الفرقة الثانية )
 سةنظام الدرا

مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الهندسة خمس سنوات والدراسة بنظام الفصلين الدراسيين  
 باللغة االنجليزية.  

 الفرقة اإلعدادية 
  يدرس الطالب فيها مجموعة من المواد العامة في مجال الهندسة وهى:

الحـاسـب    -الميكانيكا    –الكيمياء    –الفيزياء    –الرياضيات    –الرسم الهندسي واإلسقاط   ) 
تطبيقات هندسية و    –هندسة اإلنتاج    –  (تاريخ العلوم الهندسيةمقرر إنسانى )مثال:    –اآللي  

 معملية(.
ويشتـــرط لدخـول االمتحـان في مقرر أن يكون الطالب مستـوفـيًا نسبـة حضــور ال تقــل عن  

 % في ذلك المقرر.75
   مالحظات هامة

 يتم تقسيم طالب الفرقة اإلعدادية إلى مجموعتين:   -
 . 3و 2و   1هي  فرعية  مجموعات   3مجموعة أولى : تشمل     
 . 6و   5و   4هي   فرعية  مجموعات    3مجموعة ثانية : تشمل       
فصول. متوسط عدد طلبة الفصل الواحد    6من  وكل مجموعة من المجموعات السابقة تتكون   

 طالب. 50
الـدراسـة تبدأ من اليوم األول و يعلن اساتذة المواد عن موعد بداية االنتظام في حصص التمارين     -

 و المعامل سواء في االسبوع االول او الثاني . 
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نة )كل مادة مادة مستقلة على مدار الس  12يدرس طالب السنة االعدادية    2018ـطبقا لالئحة     -
 (  . فصل دراسى واحد منتهية في 

ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التى تليها إذا نجح  فى جميع المقررات أو كان    -
راسبًا أو غائبًا بعذر فيما ال يزيد على مقررين من فرقته أو من فرقة أدنى. كما يسمح 

إلى الفرقة التالية ، وذلك  باإلضافة إلى   للطالب الراسب فى مقرر عام واحد فقط باالنتقال
 المقرر أو المقررين المشار إليهما بالفقرة السابقة .

تطبيقات هندسية    - الطالب الراسبين لالعادة في السنة االعدادية عليهم حضور المادة المستحدثة ـ 
  2018الئحة  و معمليةـ  باالضافة الي المواد الراسبين فيها )برجاء الرجوع الى جدول تكافؤ  

 (2003مع مواد الئحة  
بيانات ومعلومات الكلية واألقسام العلمية بها والجداول الدراسية وأعضاء هيئة التدريس متوفرة    -

بموقع الكلية على شبكة االنترنت و يمكن الدخول إليه من أي مكان يتصل بشبكة االنترنت 
 www.cufe.edu.egبكتابة عنوان الموقع : 

متبوعا بالرقم الداخلي المراد االتصال   3567أو    35681717خارج الكلية برقم  االتصال من   -
 . 35678777ليصبح   8777به مثل  

أو بالرقم الداخلى المراد اإلتصال به فى الفرع    38507054االتصال بفرع الكلية بالشيخ زايد   -
 ، وذلك من أى تليفون داخلى بالكلية بالجيزة. 4250مثل 

 
 فدينللطالب الوا  إرشادات

جامعة القاهرة في تقديم أفضل منتج تعليمي في    -الذي تقوم به كلية الهندسة إستمرارا للدور
جمهورية مصر العربية  لمصر وفي الدول المجاورة، تهتم بالطلبة الوافدين من الدول الشقيقة  

بالكلية.  حيث تتواصل الكلية مع إدارة العالقات الثقافية واإلدارات األخرى با لجامعة للدراسة 
لتسهيل إجراءات إلتحاق الطلبة الوافدين بالكلية بأسرع وقت ممكن. كما أصدر مجلس الكلية 
قرارًا بتشكيل لجنة ومكتب لرعاية شئون الوافدين. تعرف اللجنة للطلبة الوافدين الخدمات المتاحة  

خارج    لهم داخل الكلية والجامعة. كما تساعدهم في حل المشكالت الدراسية وحتى المشكالت
 أسوار الجامعة من إقامة وغيرها.
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توفر الكلية للطلبة الوافدين وخاصة طلبة السنة اإلعدادية مرشدا أكاديميا لمساعدة الطلبة أثناء  
السنة الدراسية كما يساعدهم في نهاية السنة في إختيار القسم المناسب لقدراتهم. توفر الكلية 

ذين يلتحقون بالكلية بعد بداية العام الدراسي لمواكبة  أيضًا محاضرات مساعدة للطلبة الوافدين ال
زمالئهم المصريين. كما تقوم الكلية بإضافة فصل خصيصًا للوافدين الذين يلتحقوا بالكلية بعد 

 أسابيع من بداية العام الدراسي.
 

الكلية   أن  اال  الكلية  وسنوات  أقسام  كل  في  اإلنجليزية  باللغة  الدراسة  أن  من  توفر  بالرغم 
محاضرات في المحادثة باللغة العربية للراغبين من الطالب الذين اليجيدون اللغة العربية حتى  
يتم كسر حاجز اللغة بينهم وبين زمالئهم المصريين من طلبة ومن مجتمع خارج الجامعة. كما 

احتفالية   ستقوم الكلية بتنظيم نشاط ترفيهي للطلبة الوافدين مثل زيارة المعالم السياحية وتنظيم
 .للطلبة الوافدين )يوم دولي(

 
العدد اإلجمالى من  الوافدين على األقسام كنسبة من  الكلية تحديد نسبة توزيع  قرر مجلس 
المقبولين بكل قسم )طبقًا لعدد الوافدين المقبول بالكلية بالنسبة إلجمالى عدد الطالب فى كل 

 عام أكاديمى(. 
 

رع الشيخ زايد )لطالب السنة اإلعدادية بنظام الفصلين  تم تعيين منسق أكاديمى للطالب فى ف
والساعات المعتمدة( ومنسق أكاديمى للطالب فى المقر الرئيسى بالجيزة )لطالب سنوات النقل 

 فى نظام الفصلين والساعات المعتمدة والدراسات العليا( تحت إشراف المنسق العام للوافدين.
www.http://eng.cu.edu.eg 

 
 بالنسبة للمدن الجامعية: 

يقوم الطالب بإحضار استمارة خاصة بالمدن الجامعية للطالب الوافدين المستجدين، وتقديمها  
المختص  الموظف  إلى  بتسليمها  يقوم  اعتمادها  وبعد  العتمادها  وذلك  المختص  للموظف 

 بالمدن الجامعية وانتظار رد المدينة بالقبول أو الرفض.
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 2018الئحة ال
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 الفرقة اإلعدادية 

  الفصل الدراسي األول )نصف الدفعة األول(

 اسم المقرر  الرقم الكودى  م
عدد  توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعياً 

ساعات  
أعمال   إجمالي  عملي  تمارين  محاضرة  االمتحان 

 السنة 
عملي أو  

 شفوي 
 إجمالي  تحريري 

 3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 2 4 جبر وتفاضل  0001ريض  1

 3 150 90 20 40 6 1 1 4 كهربية ومغناطيسية  0002فيز  2

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 استاتيكا  0001يك م 3

 0001عام  4
تطبيقات هندسية 

 ⎯ 150 ⎯ 80 70 4 2 2 ⎯ معملية و 

أساسيات هندسة   0001مج ت 5
 2 100 60 10 30 4 2 ⎯ 2 التصنيع 

الكيمياء العامة   0001كيم  6
 2 100 60 10 30 4 1 1 2 للمهندسين 

  750    28 6 8 14 جمالي اإل

 الفرقة اإلعدادية 

  الفصل الدراسي الثاني )نصف الدفعة األول(

 اسم المقرر  الرقم الكودى  م
عدد  توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعياً 

ساعات  
أعمال   إجمالي  عملي  تمارين  محاضرة  االمتحان 

 السنة 
عملي أو  

 إجمالي  تحريري  شفوي 

هندسة تحليلية   0002ريض  1
 3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 3 3 وتكامل 

الحرارة والخواص  0001فيز  2
 3 150 90 20 40 6 1 2 3 الميكانيكية للمادة 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ديناميكا الجسيم   0002يك م 3

 4 150 60 ⎯ 90 6 1 4 1 الرسم الهندسي   0001شك م 4

 2 100 60 20 20 4 1 1 2 مقدمة للبرمجة  0003يض ر  5

 2 100 60 ⎯ 40 2 ⎯ 1 1 مقرر إنساني  X000عام  6

  750    28 3 13 12 جمالي اإل
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 الفرقة اإلعدادية 

 الفصل الدراسي األول )نصف الدفعة الثاني( 

 اسم المقرر  الرقم الكودى  م
عدد  توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعياً 

ساعات  
أعمال   إجمالي  عملي  تمارين  محاضرة  االمتحان 

 السنة 
عملي أو  

 شفوي 
 إجمالي  تحريري 

 3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 2 4 جبر وتفاضل  0001ريض  1

الحرارة والخواص  0001فيز  2
 3 150 90 20 40 6 1 2 3 الميكانيكية للمادة 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 استاتيكا  0001ميك  3

 4 150 60 ⎯ 90 6 1 4 1 الرسم الهندسي   0001مشك  4

 2 100 60 20 20 4 1 1 2 مقدمة للبرمجة  0003يض ر  5

 2 100 60 ⎯ 40 2 ⎯ 1 1 مقرر إنساني  X000عام  6

  750    28 3 12 13 اإلجمالي 

 الفرقة اإلعدادية 

 الفصل الدراسي الثاني )نصف الدفعة الثاني( 

 اسم المقرر  الرقم الكودى  م
عدد  توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعياً 

ساعات  
أعمال   إجمالي  عملى  تمارين  محاضرة  االمتحان 

 السنة 
عملي أو  

 إجمالي  تحريري  شفوي 

 3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 3 3 هندسة تحليلية وتكامل  0002ريض  1

 3 150 90 20 40 6 1 1 4 كهربية ومغناطيسية  0002فيز  2

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ديناميكا الجسيم   0002ميك  3

 0001عام  4
تطبيقات هندسية 

 ⎯ 150 ⎯ 80 70 4 2 2 ⎯ معملية و 

أساسيات هندسة   0001مج ت 5
 2 100 60 10 30 4 2 ⎯ 2 التصنيع 

الكيمياء العامة   0001كيم  6
 2 100 60 10 30 4 1 1 2 للمهندسين 

  750    28 6 9 13 جمالي اإل
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Preparatory Year 

First Term Groups (1,2,3)  

F
in

al
 

d
u
ra

ti
o
n

 

Grade Distribution Weekly hours  

Name  code # 
Total Written 

Oral or 

Practical 

Year 

Work 
Total Practical Tutorial 

Lect

ure 

3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 2 4 
Algebra and 

Differentiation 
MTH0001 1 

3 150 90 20 40 6 1 1 4 
Electricity and 

Magnetism 
PHY0002 2 

2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 Statics MEC0001 3 

⎯ 150 ⎯ 80 70 4 2 2 ⎯ 
Engineering 

Applications 
GEN0001 4 

2 100 60 10 30 4 2 ⎯ 2 

Principles of 

Engineering 

Manufacturing 

MDP0001 5 

2 100 60 10 30 4 1 1 2 
Chemistry for 

Engineers 
CHE0001 6 

 750    28 6 8 14 Total   

 

Preparatory Year 

Second Term Groups (1,2,3)  

F
in

al
 

d
u
ra

ti
o
n

 

Grade Distribution Weekly hours  

 

Name  
 # codeا

 Total Writtenإ

Oral or 

Practica

l 

Year 

Work 
Total 

Practic

al 

Tutori

al 

Lect

ure 

3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 3 3 

Integration and 

Analytical 

Geometry 

MTH0002 1 

3 150 90 20 40 6 1 2 3 

Heat and 

Mechanical 

properties of 

matter 

PHY0001 2 

2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 Particle dynamics MEC0002 3 

4 150 60 ⎯ 90 6 1 4 1 
Engineering 

Graphics   
INT0001 4 

2 100 60 20 20 4 1 1 2 
Introduction to 

programming 
MTH0003 5 

2 100 60 ⎯ 40 2 ⎯ 1 1 
Humanities 

Course 
GEN000x 6 

 750    28 3 13 12 Total   
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Preparatory Year 

First Term Groups (4,5,6)  

F
in

al
 

d
u
ra

ti
o
n

 

Grade Distribution Weekly hours  

 

Name اcode # 
 Total Writtenإ

Oral or 

Practica

l 

Year 

Work 
Total 

Practic

al 

Tutori

al 

Lect

ure 

3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 2 4 
Algebra and 

Differentiation 

MTH000

1 
1 

3 150 90 20 40 6 1 2 3 

Heat and 

Mechanical 

properties of matter 

PHY0001 2 

2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 Statics 
MEC000

1 
3 

4 150 60 ⎯ 90 6 1 4 1 
Engineering 

Graphics   
INT0001 4 

2 100 60 20 20 4 1 1 2 
Introduction to 

programming 

MTH000

3 
5 

2 100 60 ⎯ 40 2 ⎯ 1 1 Humanities Course GEN000x 6 

 750    28 6 9 13 Total   

 

 

Preparatory Year 

Second Term Groups (4,5,6)  

F
in

al
 

d
u
ra

ti
o
n

 

Grade Distribution Weekly hours  

 

Name  
 code Subا

 Total Writtenإ

Oral or 

Practica

l 

Year 

Work 
Total 

Practic

al 

Tutori

al 

Lect

ure 

3 150 90 ⎯ 60 6 ⎯ 3 3 

Integration and 

Analytical 

Geometry 

MTH000

2 
1 

3 150 90 20 40 6 1 1 4 
Electricity and 

Magnetism 
PHY0002 2 

2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 
Particle 

dynamics 

MEC000

2 
3 

⎯ 150 ⎯ 80 70 4 2 2 ⎯ 
Engineering 

Applications 

GEN000

1 
4 

2 100 60 10 30 4 2 ⎯ 2 

Principles of 

Engineering 

Manufacturing 

MDP000

1 
5 

2 100 60 10 30 4 1 1 2 
Chemistry for 

Engineers 
CHE0001 6 

 750    28 3 13 12 Total   
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  ،،،والنجاح لكل أبنائنا الطالبمع خالص تمنياتنا بالتوفيق 

 2018إصدار نوفمبر 
 شئون التعليم والطالب ولجنة الوثائق التعليمية  قطاع

 


