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جامعة القاهرة–كلية الهـــــندسة 
يفه-تاريخيةمقوماتبعدةالقاهرةجامعة-الهندسةكليةتتحلى

سةمدرإنشاءتمحيثوأفريقيااألوسطالشرقفيهندسيةكليةأول

نشأتهامنذوارتبطت-1816عامعلىمحمدعهدفيسخانةدالمهن

ذلكفيالمتواجدةوالسويسريةالفرنسيةالهندسيةالمدارسبكبرى

اليةعكفاءةذويبخريجينالمجتمعبتزويدقامتنشأتهاومنذ-الوقت

طويرتفيالفاعلةوالمساهمةالمجتمعمشاكلمنالكثيرحلفيشاركوا

.يةالقومالمشروعاتوخدمةالتحتيةالبنيةوتطويروإنشاءالصناعة

لدوتق-العالميةالبحثيةوالمؤسساتالجامعاتفيخريجوهاوانتشر

يفبلفحسبالهندسيالمجالفيليسعليامناصبالكليةخريجو

.واألعمالاالقتصادورجالالسياسيينومنهم،المجاالتمنالعديد

أكبرمنحلتصبالهندسيللتعليمالعالميالتطورفيهاالتعليمواكبوقد

واكبلتالتخصصاتتعددتحيثالعربيوالوطنأفريقيافيالجامعات

أربعإلىنشأتهاعندوحيدتخصصمن:والعصرالمجتمعمطالب

تعددتثم-الماضيالقرنأوائلفيرئيسيةهندسيةتخصصات

نظام:الحاليينالنظامينفيهندسيةدرجة24لتبلغالتخصصات

وكذلك،ةاألساسيالتخصصيةالهندسةبرامجحيث،الدراسيينالفصلين

.قةالدقيوالتخصصاتالبينيةالبرامجحيث،المعتمدةالساعاتنظام

-خاصطابعذامتخصصا َمركزا 15َإلىباإلضافةأكاديمياقسما 14َلتشملبالكليةالدراسةومجاالتالتخصصاتوتتنوع

والدكتوراهيروالماجستالدبلومدرجاتتمنحوالبيئيةالهندسيةالتخصصاتمختلففيالعلياللدراساتبرنامجا 71َأيضا َوبالكلية

.والبينيةالمهنيةوالماجستيراتوالدبلومات

ليميا َوإقمحليا َالهندسيالتعليمفيوالريادةالتميز

.محيطةالوالبيئة-والمجتمعاالفرادحياةإلثراءودوليا َ

زمتميمهندسلتخريجراقأكاديميمستوىتحقيق

تمرالمسالتعلمعلىقادر-وأخالقيا َومهنيا َعلميا َ

فيفعالبشكلواإلسهام-العالمىالتطورومواكبة

.مصرفيالمستدامةالتنميةتحقيق

يةواألساساألولياالستراتيجيةالغايةضوءفي
التنافسعلىوقادرمتميزخريجإعدادفيللكلية
اديميةاألكالقوميةالمعاييرضوءوفىودوليا َمحليا َ

مواصفاتوضعقدالبرامجتصميمفانالقياسية
:علىالقدرةلديهيكونانوهيللخريج

والعلومللرياضياتاألساسيةالمبادئتطبيق▪
للمشاكلحلولإليجادالهندسيةوالمفاهيم
.الهندسية

ةالهندسيللمشاكلحلولوإيجادوتعريفمالحظة▪
والمناسبةالحديثةواألدواتالطرقاستخدام▪

.الهندسةلممارسة
المناسبةوالعملياتوالمكوناتالنظمتصميم▪

.واقعيإطارفيهندسيهدفلتحقيق
علىالهندسيةالتطبيقاتومشاكلتأثيرإدراك▪

.والبيئةالمجتمع
ليلوتحالمناسبةالمعمليةالتجاربوتأديةتصميم▪

.بياناتهاوتفسير
.المعاصرةالهندسيةالقضايافهم▪
.التخصصاتمتعددفريقفيبكفاءةالعمل▪
يةاالجتماعوالمسئوليةالمهنةباخالقياتااللتزام▪

.والثقافية
.وخطياشفوياالفعالاالتصال▪
حياتهالمستمرفىالذاتيالتعلمأهميةتقدير▪

.المهنية
دالقيوإطارفيبنجاحالهندسيةالمشروعاتإدارة▪

.المختلفةواالجتماعيةوالبيئيةاالقتصادية
.المحتملينالعملأصحابمتطلباتتحقيق▪

للخريجالعامةالمواصفات

ــــــــةــــــــــالرؤيـــــ

الغايات االستراتيجية

ســـــــــــــــــــــالةالر

.التنافسعلىقادر-متميزخريجإعداد▪
بالتطويرتسمحالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئةألعضاءجاذبةعملبيئةتوفير▪

المستمر
.للكليةةالمستقبليوالتوجهاتاالستراتيجيةاالحتياجاتلتقييمآليةإنشاء▪
.والمجتمعميةوالتعليالصناعيةوالمؤسساتوالخريجينالكليةبينالعالقةتقوية▪
.العلميةواألقسامالكليةبإداراتالعملنظمتطويرمواصلة▪
.العليااساتوالدرالعلميالبحثمنظومةلتطويرالمستمرالتحسينوسائلتحقيق▪



الهندسىالتعليمجـــــودة

الساعاتبنظامالبكالوريوسدرجةالكليةتمنحكما

:اآلتيةالبينية/التخصصيةالبرامجأحدفيالمعتمدة

AEMالطيرانوإدارةهندسةبرنامج(1

AETالعمارةوتكنولوجياهندسةبرنامج(2

CCEوالحاسباتاالتصاالتهندسةبرنامج(3

CEMالتشييدوإدارةهندسةبرنامج(4

CIEالتحتيةالبنيةهندسةبرنامج(5

EEEالكهربيةالطاقةهندسةبرنامج(6

HEMالصحيةالرعايةوإدارةهندسةبرنامج(7

IEMواإلدارةالصناعيةالهندسةبرنامج(8

MDEالميكانيكيالتصميمهندسةبرنامج(9

MEEالميكاترونكسهندسةبرنامج(10

MEMوالموادالتصنيعهندسةبرنامج(11

PPCوالبتروكيماوياتالبترولهندسةبرنامج(12

SEEالمستدامةالطاقةهندسةبرنامج(13

STEاإلنشاءاتهندسةبرنامج(14

WEEوالبيئةالمياههندسةبرنامج(15

يةكلفياالقساماقدممنالمعماريةالهندسةقسميعتبر

ويهدف.1932عامالينشأتهتاريخويرجع-الهندسة

.القادرالمبدعوالممارسالمصممالمعماريإعدادإلىالقسم

قساماألللطالبالمدنيةالهندسةبرنامجتدريسفىيشترك

ىالرقسم،اإلنشائيةالهندسةقسم:األتيةالثالثةالعلمية

.العامـةاألشغالقسمو،والهيدروليكا

ذينالالخريجينيؤهلوللطلبةمتميزا َدراسيا َبرنامجا َ

املالنضمعليادراسيةشهاداتعلىالحصولفييرغبون

الشركاتكبرىوكذاالعالممستوىعلىالجامعاتلكبرى

.والعالميةالمحلية

أقرانهمنوينافسوللمعاييرالدوليةوفقا َالقسمخريجىيؤهل

الكهربية،الطاقةمجالفىوالدولىالمحلىالعملسوقفى

فىلهلةالمماثاألقسامبينمتقدما َتصنيفا َالقسمويصنف

.العالميةالجامعات

الصناعيةالعملياتعلىالتعرفإلىطالبهالقسميؤهل

حيثمنمنظوماتهاأداءفىوالتحكمتصميمهاوأسس

.ةالصناعيالمنشأةداخلوالمنتجاتالخامالموادمعالتعامل

1938سنةبدأتوالفضاءالطيرانهندسة

الطيرانوتقنياتالفيزيائيةالقوانينمعتتعاملو

.الجويوالغالفالفضاءىف

فيالتميزىإلالقسميسعى.1976عامالقسمإنشاءتم

لعلمياوالبحثالتعليمصعيدعلىالطبيةالهندسةمجاالت

.المعرفةونقلتخليقخاللمنواالبتكار

الكليةأقسامأحدثمنالحاسباتهندسةقسميعتبر

.وجياالتكنولمجالفى.المجتمعفيفعالةمشاركةويشارك

مدرسةفى1916عامالميكانيكيةالهندسةقسمأنشىء

.لهالكهرباءتخصصأضيف1926عاموفىالمهندسخانة،

الدرجـــــــــــــاتَالعلـــــــــــمية

:اآلتيةالتخصصاتفيالفصلينبنظامالبكالوريوسدرجةالكليةتمنح

الهندسةَالمعمارية. 1

الهندسةَالمدنية. 2

هندسةَالقوىَالميكانيكية. 3

واإلنتاجالميكانيكيوالتصميمهندسة.4

هندسةَاإللكترونياتَواالتصاالتَالكهربية. 5

هندسةَالقوىَالكهربية. 6

الهندسةَالكيميائية. 7

الهندسةَالجيولوجيةَوالتعدين.8

هندسةَالفلزات.10هندسةَالبترول. 9

هندسةَالطيرانَوالفضاء. 11

الهندسةَالحيويةَالطبيةَوالمنظومات. 12

هندسةَالحاسبات. 13

ثالثَلمايتضممنَقسمَهندسةَالمناجمَوالبترولَوالفلزات

.1944وبدأتَالدراسةَبالقسمَعامَتخصصاتَال
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زياإلنجليللتصنيفطبقا
(QS Ranking 2022)

على134بترتيبالقاهرةهندسةتصـــدرت
ومحليا ،أفريقياواألولىالعالممستوى

،200الى151منالعمارةوتخصص
،100الى51منالمدنيةوالهندسة
والحاسبات،250-201الكيميائيةوالهندسة

ةوالكهربياإللكترونياتوهندسة،151-200
والطيرانالميكانيكيةوالهندسة151-200

.200-151منوالتصنيع

اإلعتمادعلىالقاهرةهندسةحصلت
مـن2016مـــارسفيالمؤسســي

التعليمجودةلضمانالقوميةالهيئة
خمسلمدة(NAQAAE)واإلعتماد
ماداإلعتعلىاالتصاالتقسمحصلوسنوات،
سنواتخمسلمدة2013مايوبتاريخالقومى
.2018فىالتجديدوإعادة

العمــارةهندســةبرنامــجحصـل
ىعلالدراسيينالفصلينبنظام

-UNESCOمـــنالـدولـــــــياإلعـتـمـــــاد
UIA VALIDATION EDUCATION

COMMITTEE2017أكتوبربتاريخ
برنامجإعتمادوكذلكسنوات،خمسلمدة

العمارةهندسةبرنامج"المعتمدةالساعات
من2019أكتوبرفى"AETوالتكنولوجيا

.سنواتخمسةلمدةالهيئةنفسقبل



ي،الميالدعشرالتاسعالقرنفينشأتهامنذ

صفرتقديمإلىالقاهرةجامعة-الهندسةكليةتهدف

التقنيةوالتطبيقاتالهندسيةالعلوممجاالتفيالتعلم

المحليةالمستوياتعلىللطالبعاليةبجودة

لةعجدفعفيللمساهمةوذلك.والعالميةواإلقليمية

بةولمواك.المتنوعةالهندسيةالمهنخاللمنالتنمية

دراسيةبرامجالكليةأدخلتالعالمية،التطورات

مدةالمعتالساعاتبنظامالبكالوريوسلمرحلةجديدة

.2006عاممنذ

حيثمنكفاءةأكثرتعليممنهجيةالبرامجهذهتتبنى

اسيةالدرالفصولوسعةوالتقييمالتدريسأساليب

ةاألجنبيالجامعاتبعضمعالشراكةإلىباإلضافة

عرفعلىللعملوالتدريبالتدريسفيالمتميزة

مالتعليجودةورفععالميا َالخريجينتنافسية

نظامفيتخصصيبرنامج15يوجد.الهندسى

:وهيالمعتمدة،الساعات

:يأتيبماالمعتمدةالساعاتبرامجتتميز

الدراسةخطةيخصفيماالمرونةمنعاليةدرجة▪

متالئدراسيةخطةإعدادللطالبيمكنإذ.بالكلية

.األكاديميومستواهوظروفهإمكانياته

تابعةومالدراسيةالمقرراتلتسجيلإلكترونينظام▪

.ةالتعليميلألنشطةحضورهوانتظامالطالبأداء

اءألعضوالعمليةالعلميةالخبراتمناالستفادة▪

.جهاوخاربالكليةالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئة

المعارفالطالبتكسبمتطورةدراسيةمناهج▪

.والتخصصيةاألساسيةوالمهارات

.ليالمحالعملسوقفيالصناعيللتدريبفرص▪

ثانويةالفيالمتفوقينللطالبمتنوعةدراسيةمنح▪

.العامة

وميةالقالهيئةمنالمحلياالعتمادعلىحاصلةالكلية

ةهندسبرنامجأنكما.واالعتمادالتعليمجودةلضمان

يدولاعتمادعلىأيضا َحاصلالعمارةوتكنولوجيا

ومنظمةللمعماريينالدولياالتحادمنمشروطغير

.(واليونسك)والثقافةوالعلمللتربيةالمتحدةاألمم

هندسة وإدارة  الطيران( 1
Aeronautical Eng. & Aviation Management (AEM)

هندسةَوتكنولوجياَالعمارة( 2

Architectural Eng. and Technology (AET)
هندسةَاالتصاالتَوالحاسبات( 3

Communication & Computer Eng. (CCE)
هندسةَوإدارةَالتشييد( 4

Construction Eng. & Management (CEM)
هندسة البنية التحتية( 5

Civil Infrastructure Eng. (CIE)
هندسةَالطاقةَالكهربية( 6

Electrical Energy Eng. (EEE)
هندسة وإدارة الرعاية الصحية( 7

Healthcare Eng. & Management (HEM)
الهندسة الصناعية واإلدارة( 8

Industrial Eng. & Management (IEM)
هندسةَالتصميمَالميكانيكى( 9

Mechanical Eng. (MDE)
هندسة الميكاترونيكس( 10

Mechatronics Eng. (MEE)
هندسةَالتصنيعَوالمواد( 11

Manufacturing Eng. & Materials (MEM)

:والتواصلالمعلوماتمنلمزيد

:العنوان

جمهورية-الجيزة-القاهرةجامعة-الهندسةكلية

.العربيةمصر

:التليفون

35696114(00202)/35678928(00202)

35678587(00202)/35678082(00202)

:فاكس

35723486(00202)

:اإللكترونيالموقع

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
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هندسةََالبترولَوالبتروكيماويات( 12

Petroleum and Petrochemical Eng. (PPC)
هندسةَالطاقةَالمستدامة( 13

Sustainable Energy Eng. (SEE)
هندسة اإلنشاءات( 14

Structural Eng. (STE)
هندسة المياه والبيئة( 15

Water Eng. and Environment (WEE)
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(AEM)وإدارة الطيران برنامج هندسة
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

أهداف البرنامج

ثورةسطاألوالشرقومنطقةإفريقيافيالجويالنقلبيئةتشهد

الركابمنلكلالجويالنقلعلىمتزايدطلبوهناكهائلة

علىالطلبسيتضاعفبوينجشركةلتحليالتوطبقا َوالبضائع

إلىسيؤديوهذا.2034و2014بينالفترةفىالطائرات

الهندسيالتأهيلذويالطيرانمهندسيعلىالطلبزيادة

هؤالءوإعدادتجهيزعلىالبرنامجهذايعمل.العاليواإلداري

.المهندسين

الطيرانوإدارةهندسةفىمتخصصةأساسيةمقررات▪

الطائراتومحركاتالطائراتهياكلتحليلوتشمل

ةوإداروالتحكمالطيرانوميكانيكاالهوائيةوالديناميكا

.الطيرانوإقتصادياتوالمطاراتالمشروعات

مقاعأكثرفهمللطالبتوفرتخصصيةاختياريةمقرارات▪

.الطيرانوإدارةلهندسة

فيالتقيناتوأحدثالمختلفةالكمبيوتربرامجاستخدام▪

.اإلدارةووالصيانةالهندسىالتحليل

خاللمنالطيرانبشركاتالعمللسوقالطالبتأهيل▪

.العمليالتدريب

التنبؤعلىوالقدرةالهندسيةبالخلفيةالمهندسينتزويد▪

طيطوالتخالصيانةإجراءاتوتصميموالتقييموالكشف

علىوالحفاظالطائراتأضرارإصالحعلىواإلشراف

رانالطيسلطاتلمتطلباتوفق االطائراتأسطولتوافر

.المدني

معالجويالنقلصيانةأقسامإلدارةالمهندسينإعداد▪

وأبحاثالبشريةالمواردإدارةفيبخبراتتزويدهم

.العمليات

.المطاراتوإدارةتشغيلعلىقادرخريجإعداد▪

مهندسَالطيران

أوالطيرانشركاتفييعملإداريةبقدراتمهندس▪

.الطيرانصناعةداخلالشركاتمنغيرهاأوالمطارات

أوطيرانشركةفىالطائراتصيانةأوبإدارةيعملقد▪

.طيرانمنظومةأولمطاراليوميةالعملياتيدير

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية



ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

ةجمهورية مصر العربي-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

لىعالعمارةوتكنولوجياهندسةبرنامجيعتمد▪

منهجيتبنىحيثمتكامل،تعليميمدخل

البيئيةاألبعادكافةتناولفيشمولي

ذاتوالتكنولوجيةوالهندسيةواإلنسانية

باني،الموتنفيذوتصميمالعمارةبمجالالصلة

افقةومتومستدامةمشيدةبيئةلتحقيقوذلك

منيض.والعشرينالحاديالقرنفيالحياةمع

الالزمةالمهاراتاكتسابلخريجيهالبرنامج

عيوالوباالبتكاريتميزالذيالكفءللتعامل

.والمنشآتالمبانيعمارةمع

(AET)برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

برامجأحدهوالعمارةوتكنولوجياهندسةبرنامج

البرنامجيؤهل.المعتمدةالساعاتبنظامالبكالوريوس

سةهندبينتجمعالتيالتخصصاتمنمجموعةفيالطالب

احيةنمنالبناءوتكنولوجياوعلومناحيةمنالعمارةوفنون

ومهاراتبمعارفالبرنامجخريجييتميزلذا،.أخرى

التجاريةوالسكنيةالمبانيوتشغيلوتنميةوإنشاءلتصميم

منظمةمنالدولياالعتمادعلىحاصلالبرنامج.والعامة

الدوليواالتحادوالثقافةوالعلمللتربيةالمتحدةاألمم

علىحاصلالبرنامجأيضا ،.(2024–2019)للمعماريين

مالتعليجودةلضمانالقوميةالهيئةمنالمحلياالعتماد

العاليمالتعليفيالريادةفيالبرنامجرؤيةتتحدد.واالعتماد

التميزلتحقيقوذلكالبناء،وتكنولوجياالمعماريةللهندسة

.والعمرانوالعمارةللمجتمعاتالمستدامةوالتنمية

20
18

A
E
T

يةوشمولالمتبادلوالحوارالتميزقيممنالبرنامجيعزز

بينالمشتركةوالخبرةاآلخرينمعوالتعاونالتعامل

.المجتمعتجاهوالمسؤوليةالتخصصات

التيةالتقليديـغيرالتعليميـةباألنشطةالبرنامــجيهتم

العملوورشوالندواتالمـيــدانيــــةالزيــاراتتتضمن

.المستمرالذاتيوالتعليم



ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية

تحقيقهيالحاسباتواالتصاالتهندسةبرنامجرسالة

لذياالوقتفيالعاليالتعليمفيالتميزمنعاليمستوى

رنامجالبهدافأتتحدد.للجودةالمستمرالتحسينهفينواصل

مطابقبمستويحاسباتواتصاالتمهندسينتخريجهي

والعلميةمعرفتهماستخدامعليقادريينالجودةلمعايير

يهالجامعدراستهمخاللصقلهاوتطويرهاتمالتيالتقنية

وأهدافهبتحقيقالبرنامجيقوم.المجتمعاحواللتحسين

لتياالدراسيةاللوائحتطبيقطريقعنمنهالمرجوةالرسالة

يرهاتطووتجديدهايتمالتيوالعملسوقمتطلباتتناسب

وقسعلىوانعكاسهالتكنولوجىالتطورلتواكبباستمرار

منالمحلياالعتمادعلىحاصلالبرنامج.المجتمعوالعمل

.واالعتمادالتعليمجودةلضمانالقوميةالهيئة

ويينالمستخاللاحدهماباختيارالطالبيقومحيثللدراسةمسارينالحاسباتواالتصاالتبرنامجيقدم

مشروعوالصناعيالتدريبوعملبهالدقيقةالتخصصيةالمقرراتدراسةعليللتركيزالبرنامجمناالعلي

.الحاسباتمسارواالتصاالتمسارهماالبرنامجمنالمقدمانالمساران.فيهالتخرج

الئحةالهذه.الهندسيةالنظرياتوالعمليالتدريببينالمزجعليتعتمدالبرنامجيعتمدهاالتيالالئحة

.الحاسباتواالتصاالتتكنولوجيافيالمتنوعةالمجاالتفيمتميزينمهندسينلتخريجمصممه

ةللدراساوللممارسةاالساسيةالمعرفةبمتطلباتالطالبامداد▪

.الحاسباتأواالتصاالتهندسةمجالىفيالمتقدمة

اوتاالتصاالهندسةمجالىفيالمعرفةوبالتعليمالطالبامداد▪

فيسؤاءالمختلفةالعمللفرصالالزمةالحاسباتهندسة

.اليالعالتعليممتابعةأجلمنأو,العامالقطاعاوالخاصالقطاع

جانباليالطالبلديالجماعيالعملواالتصالمهاراتتطوير▪

لظروفالخرجينالعدادذلكو.االخالقووالقيمالسلوكغرس

.الحديثةالعمل

لياللوصولتحفيزهموالطالبلتشجيعمالئمةبيئةتهيئة▪

.مبدعةبطريقةاهدافهم

(CCE)برنامج هندسة االتصاالت والحاسبات
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 



ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية

(CEM)برنامج هندسة وإدارة التشييد
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

تشييدولتصميمالالزمةوالوسائلالضروريةالمعلوماتالبرنامجيقدم

دادإعويتم.الصناعيةوالمنشاءاتالتحتيةوالبنيةالمبانىوإدارة

مديرموقعلشغلجيدا َإعدادا َمعدا َالخريجيصبحبحيثالبرنامجطالب

لهيئاتأوللمقاولالمشروعاتإلدارةاستشاريا َأوالمشروع،إدارة

نمالمحلياالعتمادعلىحاصلالبرنامج.تآالمنشلمالكأوالتنمية

.واالعتمادالتعليمجودةلضمانالقوميةالهيئة

.بالتشييدالمعنيةالصناعيةالهيئاتمعاللصيقالتعاون▪

مناإفريقيوشمالاألوسطالشرقفىالتشييدلصناعةالتعرض▪

.الصناعيالتدريبخالل

.الدوليةالتشييدمشروعاتإلدارةالطالبإعداد▪

.األعمالإلدارةالدراسيةبالمقرراتبالبرنامجالدراسةخلط▪

نامجبرتوفيرإلىباألساسالتشييدوإدارةهندسةبرنامجيهدف

حياةلالالزمةالمهاراتلتنميةالجيدةالفرصةالطالبيعطىمتكامل

رراتلمقالتعرضعنوفضال َ.التشييدصناعةفىناجحةمهنية

لىعقادرا َيكونالبرنامجخريجفإنوالتصميمالمدنيةالهندسة

:اآلتيةالقدراتوتنميةاإللمام

.المشروعاتتشييدخططتنمية▪

لشكوبحثالتشييدمشروعاتفىالعقداستراجياتمراجعة▪

.المناسبةالدفعوطرقالعقد

كلفة،التتقدير:خاللمنالمشروعتكلفةفىوالتحكمالتخطيط▪

وهندسةاإلنجاز،وتقاريرالطوارىء،وخططالمخاطر،وتحديد

.القيمة

اليفالتكتقديرعلىالقدرةمعوالتعاقد،العطاءمستنداتإخراج▪

.المشروعمراحلخاللالماليةوالتدفقات

.العطاءاتمقدمىومفاوضةالعطاءاتدراسة▪

.اإلنجازومتابعةالتشييدأعمالعلىاإلشراف▪

والحسابالمستخلصاتدفعاتوإصدارالمنفذةاألعمالقياس▪

.الختامى

المطالباتبخصوصللعمالءوالنصحاالستشارةتقديم▪

.والمنازعات

تشغيلوالوالمتابعةالصيانةخططمعللمشروعالنهائىالتسليم▪

.بالمشروعالخاصة



(CIE)برنامج هندسة البنية التحتية
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

أهداف البرنامج

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية

نمواكثراالالمجالالمدنيةالهندسةفيالتحتيةالبنيةمجاليعتبر

والشرقمصرفياالنشاءاتمجالفيللمهندسينواحتياجا

فييةالتحتالبنيةبرنامجخريجيعملنطاقفيويدخل.االوسط

روعاتمشتأهيلوإعادةوتشغيلوإنشاءتصميم:المدنيةالهندسة

والمطاراتوالطرقالنقلمشروعاتمتضمنةالتحتيةالبنية

الصحيوالصرفالشربمياهومشاريعالحديديةوالسكك

.والجيوتقنيةالمساحيةواألعمال

تلفةالمخالعناصرتصميمفيمتخصصةأساسيةمقررات▪

اتشبكحديدية،سككمطارات،طرق،منالتحتيةللبنية

يوالكباراالنفاقالصحي،والصرفالشربمياهومحطات

.المجتمعالحتياجاتتلبية

مقاعأكثرفهمللطالبتوفرتخصصيةاختياريةمقرارات▪

.تشغيلهاوالمختلفةالمرافقلتصميم

فيتالتقيناوأحدثالمختلفةالكومبيوتربرامجاستخدام▪

.المختلفةالمرافقتصميموتحليل

محليةمقاوالتبشركاتالعمللسوقالطالبتأهيل▪

العمليالتدريبخاللمناستشاريةومكاتبوعالمية

.التحتيةالبنيةمشروعاتتصميمفيواالشتراك

متصميفيومهاراتعلميةبمادةوامدادهمالطالبتأهيل▪

.التحتيةالبنيةمشاريعوإدارةوتشغيل

مؤهلينالمهنيةمنعاليةدرجةعليخريجينإعداد▪

اريعمشفيللعملعديدةتخصصاتمنعملفريقلقيادة

.المختلفةالتحتيةالبنية

منليةالعموالخبرةاألكاديميةالدراسةبينالفجوةتقليل▪

.مختلفةلمشروعاتوعرضالخبراتنقلخالل

نالخريجيلديوالعرضواالتصالالقيادةمهاراتتنمية▪

.المهنيلمستقبلهمالالزمة

مهندسَالبنيةَالتحتية

ريقطعنبأكملهللمجتمعكريمةحياةتوفيرفييساعد▪

الحديديةالسككوخطوطوالمطاراتالطرقإنشاء

وخدماتلالستخدامالصالحةالشربمياهوتوفير

.الصحيالصرف

.ويةالتنمالمشروعاتلكلالالزمةالمرافقوينشيءيصمم▪



موالنواستيعابالصناعية،التنميةتحقيقيمكنال

دونائيةالكهربالطاقةعلىالمتزايدالطلبوتلبيةالسكاني

ة،الكهربائيالطاقةمجاالتفىللخبراتجيدإعدادوجود

هدفإن.الصناعيةوالتطبيقاتواإللكترونيات،الكمبيوتر

همعرفتاستخدامعلىقادرخريجتوفيرهوالبرنامج

البرنامجدميق.المجتمعتحسينسبيلفىوالتقنيةالعلمية

فعرعلىالحرصمعالتعليمفىالتمييزمعاييرأعلى

يالمحلاالعتمادعلىحاصلالبرنامج.المستمرالكفاءة

واالعتمادالتعليمجودةلضمانالقوميةالهيئةمن

(EEE)برنامج هندسة الطاقة الكهربية
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

افلتضوالتسويقوالمحاسبةاالدارةفىاساسيةمواد▪

.الهندسيةالمهاراتالى

يختارهمامعتتوائماالختياريةالموادمنمجموعة▪

(1):مسارينالحدتؤهلهالدراسةخطةمنالطالب

ةالصناعيالتطبيقاتمسار(2)الكهربائيةالطاقةمسار

.الكهربائيةللطاقة

.يةدولاستشاريةومكاتبشركاتفىللتدريبفرص▪

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

ةجمهورية مصر العربي-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

:موضوعاتفىللخبراتتطويراوتعليماالبرنامجيقدم▪

.الكهربائيةالقوىهندسة)1

.الكهربائيةالقوىالكترونيات)2

قاتتطبيباستخدامالصناعةفىااللىالتحكم)3

.واالتصاالتالحاسبهندسة

لىعيحصلواانالطالبيتوقع,بالبرنامجالدراسةبنهاية▪

:دراسةوالتصميمفىمهاراتوشاملةمعرفة

.الذكيةواالليةالطاقةنظم)1

.الجرالياتوالكهربيةاالالت)2

.االلكترونيةالمحوالت)3

.الطاقةنظم)4

.االلىالتحكمنظم)5

خاصاهتمامللبرنامجالدراسىالمحتوىيقدمكما▪

:مثلالعالميةاالهميةذاتللموضوعات

.المتجددةالطاقة)1

.الذكيةالشبكات)2

.هربائيةالكالطاقةمجالفىللتطويرالبيئيةالتاثيرات)3

يجينالخرمنهايعانىالتىالمشاكلوتخاطبتخدمموادتقديم▪

.انونيةالقوالخبراتوالتواصلالتسويقمهاراتفىالحاليين



(HEM)برنامج هندسة وإدارة الرعاية الصحية
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

أهداف البرنامج

لينمؤهبمهندسينالصحيةالرعايةقطاعتزويد▪

.قليميةاإلوالوطنيةاالستراتيجيةالخططلتنفيذ

المطلوبةاألساسيةبالمعارفالطالبتزويد▪

.الصحيةالمظومةهندسةادارةلممارسة

:التاليةالقطاعاتاحتاجاتتلبية▪

الصحيةالرعايةمرافقتصميم.1

إلیاستناداالحديثة،والمستشفيات

.الحديثةالدوليةالمعايير

يةاألساسوالبنيةالتحتيةالشبكةبناء.2

.الطبيةالبرمجياتلتطبيق

مرافقفيالقراروصنعاإلدارةدعم.3

حتيةالتالبنيةأساسعلىالصحيةالرعاية

.الصلبةالطبيةالمعلوماتية

المتعلقةاألساسيةالموادمنمجموعةالبرنامجيقدم

لوالتشغيواإلدارة،الحيوية،الطبيةالهندسةبمجاالت

عنالفضواالتصاالتالكمبيوترهندسةوالصناعياآللي

تالتخصصالتناسباالختياريةالمقرراتمنمجموعة

علىفللتعرإلزاميالميدانيالتدريب.المختلفةالدقيقة

هاءبانت.الصحيةالرعايةمنظومةفىالفعليةالمشاكل

توالمهاراالمعرفةالطالبيكتسبأنيتوقعالبرنامج

الصحيةالرعايةمنظومةوهندسةإدارةمجالفيالالزمة

الرعايةوحداتتأهيلوالصحيةالرعايةنظموأتمتة

.والدوليالمحلىلالعتمادالصحية

المجتمعحاجةتلبيةهوالبرنامجهذامنالهدف

ذاتيةالرقماالتقنياتاستخدامعلىقادرينالللمهندسين

ميمتصتم.فعالبشكلالصحيةالرعايةبمنظومةالصلة

تباألساسياالمهندسينتزويديتمبحيثالبرنامج

أجلمناألعمالوإدارةالهندسةمبادئلتطبيقالمطلوبة

ومحيطهامصرفىالصحيةالرعايةبمنظومةاالرتقاء

يسيةرئمحاوربأربعالبرنامجويهتم.واآلفريقىالعربى

يقتطبوالصحيةالرعايةمرافقوتصميمتخطيط:هي

مةالقائالصحيةالكياناتيؤهلبماالجودةمعاييرأحدث

طبيةالوالبرمجياتالمعلوماتنظموتطبيقدوليالالعتماد

الرعايةمنظومةإدارةوفىالطبيةالخدماتتقديمفى

.الصحية

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
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جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 



(IEM)الهندسة الصناعية واإلدارةبرنامج
رةجامعة القاه–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

أهداف البرنامج

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية

للحصولالطالبواإلدارةالصناعيةالهندسةبرنامجويؤهل▪

واإلدارةالصناعيةالهندسةفىالبكالوريوسدرجةعلى

فيذلكوكالمختلفةالصناعةمجاالتفيللعملالفرصةويعطيه

إظهارعلىيعملالصناعيةالهندسةعلم.االستشاراتمجال

الطاقةووالخاماتواآللةالبشريالعنصربينالتكامليةالعالقة

ادةوزيالجودةتحسينفيالعالقاتتلكدورويوضحواألموال

.الصناعيةالمؤسساتفياإلنتاج

علىوالقدرةوالمهاراتالمعرفةلديهوالتطويرالجودةمهندس▪

.لحلولاوتقديمالبياناتلتحليلوالبرامجاألدواتأحدثاستخدام

ةالعاموالهندسيةاإلنسانيةالعلوممنحزمةالبرنامجيقدم▪

لالتحليعلىالقدرةتكسبهالتيالتخصصيةوالهندسية
.متعددةبمهاراتوتمدهواالبتكار

بينالتكامليةالعالقةإظهارعلىيعملالصناعيةالهندسةعلم▪

ويوضحواألموالوالطاقةوالخاماتواآللةالبشريالعنصر

فياإلنتاجوزيادةالجودةتحسينفيالعالقاتتلكدور

.الصناعيةالمؤسسات

والمهاراتالمعرفةلديهالكفءوالتطويرالجودةمهندس▪

اناتالبيلتحليلوالبرامجاألدواتأحدثإستخدامعلىوالقدرة
.الحلولوتقديم

اإلنسانيةالعلومفيمعرفيةبأسسالطالبإمداد▪

وكذلكةالفنيالمشكالتلحلوالتطبيقيةالعامةوالهندسية

فبمختلللقيامتدعمهالتيالشخصيةمهاراتهتطوير
.المهام

ورةالمتطالمواضيعيغطيللطالبمتميزتعليمتقديم▪

المجفىوخاصةعامةالميكانيكيةالهندسةفيوالمهمة

سبهويكالبحثعلىويحفزهواإلدارةالصناعيةالهندسة
.المستمرالتعلمعلىالقدرة

مهاراتوكذلكالطالبلدىاالتصالمهاراتتطوير▪

.واالبتكاريالمنطقيالتفكير

مهندسَالجودةَوالتخطيط

المجاالتفياإلداريةالنظميوظفأنيستطيع▪

.المختلفةالتكنولوجية

فيالقرراتإتخاذعندالمخاطربتقييميقوم▪

.والصناعيةالخدميةالمؤسسات



(MDE)برنامج هندسة التصميم الميكانيكي
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

راالستثمامجاالتوفيالصناعةمجالفيالمتزايدالنمويشير

التصميملمهندسيمتزايدةحاجةهناكأنإلىبمصرالمختلفة

العلمنمالعصربأدواتوالملمينالمنافسةعلىالقادرينالميكانيكي

أحدثومعاآلخرينمعالتعاملمنتمكنهمالتيوالمهاراتوالمعرفة

.واألدواتاالبتكارات

درجةلىعللحصولالطالبالميكانيكيالتصميمهندسةبرنامجويؤهل

تلفةالمخالصناعةمجاالتفيللعملالفرصةويعطيهالبكالوريوس

حزمةالبرنامجيقدم.المنتجاتوتطويراالستشاراتمجالفيوكذلك

التيالتخصصيةوالهندسيةالعامةوالهندسيةاإلنسانيةالعلوممن

.متعددةبمهاراتوتمدهواالبتكارالتحليلعلىالقدرةتكسبه

بالمهاميقومأنالميكانيكيالتصميمهندسةبرنامجخريجيستطيع

تشغيلكذلكووتصنيعهاالهندسيةالمنتجاتوتطويربتصميمالمتعلقة

نتاجيةإالمنظوماتتلككانتسواءوصيانتهاالميكانيكيةالمنظومات

.الطاقةدبتوليتتعلقأووالطائراتالسياراتمثلبصناعاتتتعلقأو

أهداف البرنامج

اإلنسانيةالعلومفيمعرفيةبأساسالطالبإمداد▪

وكذلكةالفنيالمشكالتلحلوالتطبيقيةالعامةوالهندسية

فبمختلللقيامتدعمهالتيالشخصيةمهاراتهتطوير
.المهام

ورةالمتطالمواضيعيغطيللطالبمتميزتعليمتقديم▪

ثالبحعلىويحفزهالميكانيكيةالهندسةفيوالمهمة

.المستمرالتعلمعلىالقدرةويكسبه

مهاراتوكذلكالطالبلدىاالتصالمهاراتتطوير▪

.واالبتكاريالمنطقيالتفكير

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 



أهداف البرنامج

(MEE)برنامج هندسة الميكاترونكس
اهرةجامعة الق–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
ع.م.ج-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

ثماراالستمجاالتوفيالصناعةمجالفيالمتزايدالنمويشير

لمهندسيمتزايدةحاجةهناكأنإلىبمصرالمختلفة

المعرفةوبالعلموالملمينالمنافسةعلىالقادرينالميكاترونكس

أدواتأحدثومعاآلخرينمعالتعاملمنتمكنهمالتيوالمهارات

.واالبتكاراتواألدواتالعلوممنالعصر

رجةدعلىللحصولالطالبالميكاترونكسهندسةبرنامجويؤهل

الصناعةمجاالتفيللعملالفرصةويعطيهالبكالوريوس

.المنتجاتوتطويراالستشاراتمجالفيوكذلكالمختلفة

اإلنسانيةالعلومفيمعرفيةبأسسالطالبإمداد▪

وكذلكةالفنيالمشكالتلحلوالتطبيقيةالعامةوالهندسية

بمختلفللقيامتدعمهالتيالشخصيةمهاراتهتطوير
.المهام

المتطورةالمجاالتيغطيللطالبمتميزتعليمتقديم▪

البحثعلىويحفزهالميكانيكيةالهندسةفيوالمهمة
.المستمرالتعلمعلىالقدرةويكسبه

مهاراتوكذلكالطالبلدىاالتصالمهاراتتطوير▪

.واالبتكاريالمنطقيالتفكير

الميكاترونكسمهندسَ

الميكانيكيةلألنظمةالمتعددةالخصائصإدراك▪

.الحاسوبومنظوماتوالكهربائية

صاتالتخصمتعددةالصناعيةللمشاكلحلولتطوير▪

.متقدمةمنتجاتوتطويرتصميمفيوالمشاركة

والهندسيةاإلنسانيةالعلوممنحزمةالبرنامجيقدم▪

لىعالقدرةتكسبهالتيالتخصصيةوالهندسيةالعامة
.متعددةبمهاراتوتمدهواالبتكارالتحليل

قوميأنالميكاترونكسهندسةبرنامجخريجيستطيع▪

ةالمدمجالمنظوماتوتشغيلبتصميمالمتعلقةبالمهام

نيةالبيالمجاالتفيالصناعيةللمشكالتحلولوتقديم

الحاسبومنظوماتواإللكترونيةالميكانيكيةللنظم
.الهندسيةوالبرامج



ميمالتصعملياتفيالحديثةكاموالكادالكادأنظمةتوظيف▪
.واألنتاج

ةالمناسبالتصنيعوطرقالمالئمةالموادوتحديداختيار▪

.المكوناتلتصميم

جهرىالموالفحصالمناسبةالميكانيكيةاالختباراتإستخدام▪

تحديدلوذلكالكيميائيةالتحاليلالىباألضافهالمعادنلبنية

.للموادمختلفةخصائص

ةوالمحاكاللتصميمالمناسبةالكمبيوتربرامجاستخدام▪

.النمطيالتمثيلعلىوالتدريب

نتحسيأوجديدةموادلتطويرالموادهندسةمبادئاستخدام▪
.الهندسيةاألنظمةأداءتطويرأجلمنالموادمعالجةطرق

بعد إتمام برنامج التصنيع والمواد، : مكتسبات البرنامج 

: سوف يكون خريجى التصنيع والمواد قادرين على 

وتقنياتجديدةموادلتطويرالتخصصاتمتعددةبيئةخلق▪

.الموادلهذهالمحتملةالتطبيقاتمعمعالجتها،

تطلبتالتىالمجاالتفيالعمليستطيعوالموادالتصنيعمهندس▪

تحليلاإلنتاج،خطوطالمواد،معالجةمجاالتفيالمشاكلحل

لتصنيع،لالتصميمالتصميم،فيالمواداختيارالميكانكى،االخفاق

ذاتجديدةموادتطويرالىباألضافهالحديثةالتصنيععمليات
.مألوفةغيرخصائص

مميزات البرنامج

:لمزيد من المعلومات قم بزياره
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

كلية الهندسة -جامعة القاهرة 

جمهورية مصر العربية -الجيزة 

(MEM)التصنيع والموادهندسة برنامج 
جامعة القاهرة-كلية الهندسة -نظام الساعات المعتمدة -برامج البكالوريس 

نيعالتصتخصصالميكانيكيةالهندسةمنللخريجينالعملفرص

والتكنولوجياالموادوتطويرالبحثمجاالتفيتتمركزوالمواد

المعداتوتصميمالمواد،إنتاجمجالفيطفراتلتحقيقالجديدة

نأعلىعالوة.واإلدارةوالصيانةاإلنتاجعلىواإلشرافواألنظمة،

الصناعيللمجتمعخريجينإعدادأجلمنتطويرهتمالبرنامجهذا

اتعمليفيمتخصصةدوراتتوفيرخاللمنوذلكوالدوليالمحلي

معادنالوتصنيعوتجهيزالنانو،وتكنولوجياالحديثة،التصنيع
.هالمركبالموادوأيضاعاليةميكانيكةخواصذاتالوزنالخفيفة



(PPC)برنامج هندسة البترول والبتروكيماويات
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل
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جمهورية مصر العربية-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

فيهتميفريدتخصصهوالبتروكيماوياتوالبترولبرنامج

والمنبعتخصصىمنلكلالالزمةالمهاراتوالمعرفةدمج

فىالخريجيتخصصسوف.الغازوالنفطمجالفىالمصب

:التخصصينهذينأحد

(PPC-P)المنبعتخصصأوالبترولهندسة▪

(PPC-C)المصبتخصصأوالبتروكيماوياتهندسة▪

لعملاوالغازوالنفطآبارباستكشافالبترولمهندسيقوم

الكاملةوالمراقبةبالتخطيطكذلكويقوم.تطويرهاعلى

ويجرى.واالستخراجالحفرعملياتوتطويروتصميم

.ازالغوالنفطآبارعلىالالزمةاالختباراتالبترولمهندس

معالجةوالخامالنفطتكريرفىالبتروكيماوياتمهندسيعمل

نتاجإلخامكموادومشتقاتهالبترولواستخدامالطبيعىالغاز

.الفائدةذاتالكيميائيةالمنتجات

نبمهندسيالبترولقطاعتزويدإلىالبرنامجيهدف

:إلىالبرنامجيهدفكماالتخصصاتمتعددى

متعمقةالالمعرفةواكتسابلفهمللطالبفرصةتوفير▪

فى(اتوالبتروكيماويالغازوالنفط)البتروللصناعة

.المصبوالمنبعمنكل

ويطلتخطالمطلوبةالفكريةبالمهاراتالخريجتزويد▪

ةالخاصالمشاريعوإدارةوتنفيذوتحليلتصميم

.البترولبصناعة

الالزمةوالمهنيةالعلميةبالمهاراتالطالبتزويد▪

والبتروكيماوياتالبترولهندسةمجالفىللعمل

تطبيقمجاالتفىمتقدمةبدراساتالقياموكذلك

.البترولهندسةبمجالالمتصلةوالمهاراتالمعرفة

العالقاتلفهمالالزمةبالمهاراتالطالبتزويد▪

مكنهتالتىالمهنيةواألخالقالصناعةفىاالنسانية

التخصصاتمتعددةمجموعاتفىالعملمن

.ةالمهنيالبيئةفىالصحيحةبالصورةوالتفاعل

نالتخصصيمنأىفىالخريجونيكتسبسوف▪

رصفسيتيحممااألخرالتخصصعنوافيةخلفية

طيفبيناالنتقالللخريجيمكنحيثمرنةعمل

جهتدرخاللالدقيقةالمهنيةالتخصصاتمنواسع

المصبأوالمنبععملياتفىسواءالوظيفى

االختياريةالمقرراتمنمتنوعةمجموعةدراسة▪

.التخصصينكالفى

واالقتصاداألساسيةالهندسيةبالعلومااللمام▪

وتنفيذإدارةإلىباإلضافةالمهنيةوالسالمة

.المشروعات

مجالفىالخبرةذوىمنأساتذةمناإلستفادة▪

.الصلةذاتوالمجاالتالغازوالنفط



ةلمهندسى الطاقة المستداممجاالت العمل 

(SEE)ةهندسة الطاقة المستدامبرنامج 
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
ع.م.ج-الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

التنميةأساسالمستدامةالطاقةهندسةمجاليعتبر

رمصأصبحتحيثاألوسطوالشرقمصرفىوالتقدم

دسينمهنجيلتأهيليتطلبمماالمنطقةفىالطاقةمرتكز

ةحاجمعيتناسببماالمجالهذافىومدربينأكفاءجدد

.العملسوق

لخريجىتضمنالتىالدراسيةللمقرراتمتوازناختيار•

داماتهاواستخالطاقةموضوعاتفىومعرفىتقنىتميزالبرنامج

مراقبةالأوالتشغيليةأوالتصميميةالناحيةمنسواءالمختلفة

.األداءوتحسين
ساسيا  أجزءا  يكونأنحتميا  أصبحلمجالالبرنامجتخصصية•

المختلفةبأنواعهاللطاقةالمستدامهالحاجةظلفىللتنمية

بالبرنامجالمرتبطةللموضوعاتالدارسينتأهيلوأصبح

الكبرىةاإلستشاريوالمؤسساتالمكاتبوقيادةالعملليستطيعوا

.المنطقةفىوالتعميراإلنشاءشركاتفىوكذلك
اتموضوعفىمتخصصةجديدهمعاملبوجودالبرنامجيتميز•

سالدارتمكنآلىحاسببرامجوجودوكذلكوتطبيقاتهاالطاقة

.ةوبتخصصيبدقةالعملمجالفىلهالموكلةالمهامتنفيذمن
ذلكوكالمختلفةالطاقةلمصادرموقعيةزياراتالبرنامجيشمل•

.البرنامجتخصصاتتغطىعمليةتدريبات

العملمجاالت▪

عمالاأل)ةالتحتيةوالبنيالبناءمشروعات▪

.(الكهروميكانيكية

.ةالبتروكيماويوالصناعاتالطاقةتوليدمحطات▪

مجاالتوالالتطبيقاتمنالعديدوصيانةوتشغيلتصميم▪

.الصناعية

.والبيئةللطاقةالداخليةالمراجعة▪

يةالصناعالمؤسساتفىوالتكييفالبتريدمشروعات▪

.ةوالخدميوالتجارية

ماتالتصميفىالمستخدمةاآللىالحاسببرامجاستخدام▪

.الطاقةمجالفىالمتعددةللتطبيقاتالهندسية

لبواخر،ابالسيارات،وتشغيلبصيانةالصلةذاتالشركات▪

.الهواءوتكييفتبريدالفضاء،الطاقة،توليد

.والبيئةالسالمة▪

.االستشاريةالخدمات▪



مهاراتلصقلاالختياريةالمقرراتمنمتنوعةمجموعة▪

بماائيةاإلنشللهندسةالدقيقةالتخصصاتأحدفيالطالب

.الدراسيةخطتهيالئم

الطالبإلكساباإلجباريةالمقرراتمنمنتقاةمجموعة▪

مجاالتفيالمعاصرللمهندسالالزمالمعرفةمستوى

.والتسويقالمحاسبة

الحديثةالبرامجلحزمتطبيقاتللطالبتوفرمناهج▪

.اإلنشائىالتصميموالتحليلفيالمستخدمة

ريةالمصالمؤسساتفيالعملىللتدريبفرصتوفير▪

.اإلنشائيةالهندسةمجاالتفيالمتخصصةوالدولية

الفروعأحديعدالذىالتخصصهذافيمتميزمستوىذومتكامالتعليميامنهجايوفرلكىبرنامجالتصميم

المواد،واصخمناإلنشائيةالهندسةتخدمالتىالتخصصاتكلعلىالدراسةتركز.المدنيةللهندسةالرئيسية

كلفيفاعليةباالشتراكمنتمكنهمتقدمةمهنيةبقدراتخريجالويتميز.اإلنشائىوالتصميماإلنشاءات،تحليل

مشروعاتومنشآتالتحتيةالبنيةمنشآتوصيانةوتطويرتصميممثلاإلنشائيةللهندسةالمهنيةاألنشطة

علىوذلكةــالتقليديآتـللمنشةـباإلضافةــالبيئةــــحماي

.والدولىواإلقليمىالمحليالمستوى

ركائز البرنامج

أهداف البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

الجيزة–جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية

(STE)برنامج هندسة اإلنشاءات
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

:برنامجَإلىَإعدادَخريجَيتميزَباآلتىاليهدفَ

الذهنيةوقدراتهالفنيةمعلوماتهوتطويراستخدام▪

إليهالموكلهالمهامأداءمنليتمكنالعمليةومهاراته

.المهنيةمنمستوىبأعلى

مهاوتصميالمثلىاإلنشائيةاألنظمةاختيارعلىالقدرة▪

.تدامةاالسواإلنشائيةالسالمةاشتراطاتلتحققوتنفيذها

وتقديمالتخصصاتمتعددةفرقفياألداءعلىالقدرة▪

.قتصاديةواالاإلنشائيةالناحيتينمنالمناسبةالفنيةالحلول

منالحدوأساسياتالمشروعاتإدارةقواعدتوظيف▪

والجداولالخططإعدادفىالمعلوماتنظموأسسالمخاطر

.اإلنشائيةللمشروعاتالتنفيذوبرامجالزمنية

يئةبوالهندسيةالبيئةفيالفعالالتواصلعلىالقدرة▪

.هنةالمأخالقياتمنعالمستوىبتقديماإللتزامواألعمال

الطالبتهيئةخاللمنالمهنىاألداءتطويرعلىالقدرة▪

.لتخرجابعدالمستمروالتدريبالتعليمبرامجفيلالنخراط



(WEE)برنامج هندسة المياه والبيئة
قاهرةجامعة ال–كلية الهندسة –برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

ركائز البرنامج

:لمزيد من المعلومات والتواصل

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

الجيزة -جامعة القاهرة -كلية الهندسة 

جمهورية مصر العربية

وجهعلىالطبيعيةالمواردأثمنمنواحدةوهيالحياةهيالمياه

المائيةالمواردمحدوديةالعربيالوطنومصرتعانيو.األرض

يؤديو.المناخيةوالتغيراتالمياهكفاءةوانخفاضالسكانيةوالزيادة

رضفإلىالمعيشةمستوياتتحسينإلىوالتطلعاتالسكانيالنمو

لذا.ةالمصاحبالبيئيةوالنظمالمتاحةالمائيةالمواردعلىأكبرضغوط

معب اوتجاو.البيئيةوالهندسةالمياهإدارةفيخبراءإليالحاجةتولدت

معةبجاالهندسةكليةقامتالعربيوالوطنمصرفيالعملسوقحاجة

البكالوريوسدرجةيعطيجديدبرنامجبتقديم2009عامفيالقاهرة

رنامجالبويقوم.والبيئةالمياههندسةتخصص–المدنيةالهندسةفي

ية،المائالمواردمجاالتفيمتخصصتدريبخاللمنالخريجينبإعداد

الصحي،والصرفوالمياهوالصرف،والريوالهيدروليكا،

هدفوي.والشواطيءالسواحلوهندسةالجوفية،والمياهالهيدرولوجيا،

هندسـةمجـالفيمتخصصيـنمهندسيـنتخريجإليباألسـاسالبرنامـج

صادرماستخدامعلىالطالبحثويتماإلنجليزية،باللغةكاملةالدراسة▪

.اسيةالدرالموادجميعفيالمعلوماتتكنولوجياومرافقالدوليةالتعلم

تجاوزيالبماالطلبةمنقليللعددالتعليميةالخدماتتقديميتم▪

.بالمختبر15وبالفصلطالب30وبالمحاضرة،طالب60

او▪ منحتقديمفيتمالفريدالبرنامجلهذااالستراتيجيةلألهميةنظر 

والصرفالشربلمياهالقابضةالشركةمنمقدمةدراسية

.والريالمائيةالمواردووزارةالصحي

لتخريجراقيأكاديميمستوىتحقيقإليالبرنامجيهدف▪

لمستمراالتعلمعلىقادروأخالقيا ،ومهنيا َعلميا َمتميز،مهندس

تنميةالتحقيقفيفعالبشكلواإلسهامالتطورالدولي،ومواكبة

.العالموالعربيالوطنومصرفيالمستدامة

ميمتصمجاالتفيصناعيوتدريبفريدتعليمالبرنامجيقدم▪

رفوالصالمياهمعالجةمحطاتوتصميموالصرف،المياهشبكات

آتالمنشوتصميمالبحر،مياهتحليةمحطاتوتصميمالصحي،

منظتصميمالمائية،والبواباتوالقناطرالسدودمثلالمائية

الجوفية،المياهآبارتصميمالسيول،منالحمايةومنشآت

ة،الجوفيالمياهوخزاناتالسطحيةالمياهفيالتلوثومراقبة

اآلثارملتقييدراساتوعملالمختلفة،الرينظموتشغيلتصميم

.المختلفةللمشروعاتواالجتماعيةالبيئية

ويل،الننهرحوضوالعربيالوطنومصرفيالمياهجودةوندرةبمشاكلدرايةعليووعيذويالبيئةوالمياه

بدائلوحلولايجادأجلمنوالمياهمواردمنظومةبإدارةالخاصةوالمستقبليةاآلنيةالمشاكلحلأجلمنذلك

.جودتهاتحسينأجلمنوبالمنطقةالمياهندرةلمكافحةفعالةومستحدثة
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