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 الدرجات العلمية: 2مــــادة 

بنظام الفصلين تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب مجلس كلية الهندسة درجة البكالوريوس 

 التخصصات اآلتية:في أحد 

 الهندسة المعمارية -1

 الهندسة المدنية -2

 هندسة القوى الميكانيكية -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

 ن والفضاءهندسة الطيرا -11

 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -12

 هندسة الحاسبات -13

 

 : معادلة بعض المقررات3مــــادة 
وذلك بعد اجراء المقاصيييييييات  -يجوز أن يعفى الطالب من بعض المقررات الدراسييييييية

ويكون اإلعفاء بناًء على موافقة لجنة شييييييتون التعليم والطال   -الالزمة وطبقاً لنتيجتها

وذلييك بمييا ال يتنييافى ما المواد المنيياارة في ظييانون تنظيم الجييامعييات  -ومجلس الكلييية

 .وظرارات المجلس األعلى للجامعات المصرية

 

 : مدة الدراسة والتخصص4مــــادة 
 -سيياعة 28تتبا الكلية نظام الفصييلين الدراسيييين وعدد سيياعات االتصييال لكا فصييا دراسييي  –

 ن والدروس العملية.تحتسب عن طريق جما ساعات المحاضرات والتماري

الحد األدنى لمـيييييييدة الدراسة لنيا درجة البكالوريوس امس سنوات صعلرة فصول دراسية   –

 تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميا الطال . 

 الحد األظصى لمدة الدراسة بما ال يخالف ظانون تنظيم الجامعات المصرية. –

الزمة لكا مهندس  االل السيييييينة اإلعدادية يدرس الطالب موضييييييوعات ويكتسييييييب مهارات –

بصرف النظر عن تخصصه. كما تتاح له الفرصة للتعرف على فروع الهندسة المختلفة حتى 

ويقوم ظسييم الرياضيييات والفيزيقا الهندسييية  -يمكنه االاتيار السييليم للبرناما ال س سيييلتحق به

 باإلشراف على الدراسة بالسنة اإلعدادية. 

 يكون التخصص بعد السنة اإلعدادية. –

م الطال  بالدراسييية في أظسيييام الكلية المختلفة طبقاً لما هو وارد في مواد الالئحة وجداول يقو –

 المقررات الدراسية الواردة بالالئحة ومحتواها.
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 : متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس5مــــادة 
  5للحصييول على درجة البكالوريوس في أحد التخصييصييات الهندسييية الواردة في مادة ص

 على الطالب أن يحقق اآلتي:يجب 

سييياعة اتصيييال طبقاً لجداول المقررات الدراسيييية الملحقة به    280أن يجتاز بنجاح  -1

 درجة . 7500% من 50درجة ص 3750الالئحة وبمجموع تراكمي ال يقا عن 

 %.50أن يجتاز بنجاح ملروع التخرج بنسبة ال تقا عن  -2

درسها الطالب طبقاً للجدول يي تكون نسب الموضوعات التوظد أعدت الالئحة بحيث  -3

 التالي:

 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 والتصميمالتطبيقات الهندسية  6

 6 4 عمليالملروع والتدريب ال 7

 الموضوعات التي تلملها الخطة الدراسية لكا تخصص تحقق المتطلبات التالية: -4

 المتطلبات م
الحد األدنى 

)%( 

الحد األقصى 

)%( 

 10 6 متطلبات الجامعة 1

 30 22 متطلبات الكلية 2

 35 30 متطلبات التخصص العام 3

 30 20 الدظيق متطلبات التخصص 4
  

 

وتنمية  -الخريا الثقافية شخصية بناء الى تهدف مقررات هى متطلبات الجامعة:

 واالرتباط الهوية على والتركيز المجتما بقضايا العام اللخصية واإلدراك مهاراته

 .اتصال ساعة 22 عن المقررات له   ساعات التدريس تقا أال ويجب -بالوطن

 لدى توافرها الواجب والمهارات المعارف األدنى من الحد تمثا متطلبات الكلية:

 حول كافة األساسية الهندسية والثقافة الهندسية والعلوم األساسية العلوم من الخريا

 التخصصات.

 التخصص فروع كافة عن المعارف من األدنى الحد تمثا :متطلبات التخصص العام

 التخصص في والتطبيقات التصميم ومبادئ األساسية الهندسية العلوم العام وتلما

 العام.
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 بالتخصص الدظيق فى مباشرة عالظة لها مقررات تتضمن :متطلبات التخصص الدظيق

 التخصصية. الهندسية والتطبيقات والتصميمات العلوم
 

 : المقررات الدراسية ودرجاتها6مــــادة 
الفصلين  تبين الجداول الملحقة به   الالئحة المقررات الدراسية موزعة على

وعدد الساعات  الدراسيين لسنوات لدراسة والمحاضرات والتمارين والدروس العملية

 أسبوعياً لكا مقرر وساعات االمتحان والنهاية العظمى للدرجات. 

 

ويجوز تدريس بعض مقررات متطلبات الجامعة أو  لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية –

 .يةالمواد ذات الطبيعة الخاصة باللغة العرب

وإجمالي درجات  -درجة 750إجمالي درجات مقررات الفصيييييييا الدراسييييييي الواحد  –

 درجة. 7500المجموع التراكمي لجميا الفصول الدراسية صعلرة فصول  

ية بعد تحديدها أ – ظر مجلس الكلية المحتوى العلمي لكا مقرر من المقررات الدراسيييييي

 بواسطة مجالس األظسام المختصة.

وكا مقرر ااتيارس له  -منتهية في نفس الفصا الدراسيجميا المقررات منفصلة و –

 كود ااص به. 

يتكون من مجموع درجات االاتبار التحريرس إجمالي درجات الطالب في أس مقرر  –

على أن تعاما درجات اللفوس والعملي كجزء من درجات  -باإلضافة إلى أعمال السنة

 أعمال السنة.

% صأو 60%  أعمال سنة إلى 30صأو  %40الدرجات المخصصة للمقرر تقسم بنسبة  –

% صأو 40%  أعمال سنة إلى 70% صأو 60ونسبة  -%  تحريرس للمواد النظرية70

 %  تحريرس للمواد العملية.30

يجب إعالن كافة أجزاء أعمال السنة الخاصة بأس مقرر للطال  ظبا موعد انعقاد  –

 االاتبار التحريرس له ا المقرر.

ً في ا – مجموع  في%  50صإذا حصا على درجة النجاح  لمقرريعتبر الطالب ناجحا

 ي.هوشفوعملي  المقرر من ااتبار تحريرس وأعمال سنة درجات

ويحق  -له غائبيرصد ويعتبر الطالب الغائب في االاتبار التحريرس غائباً في المقرر  –

  .16طبقا للمادة ص -له االحتفاا بدرجات أعمال السنة في حال انتقاله للفرظة األعلى

إذا لم يتطلب أحد المقررات ااتباراً تحريرياً صمثا مادة الملروع في السنة الرابعة في  –

 ي معاملة االاتبار التحريرس.هواللفبعض أظسام الكلية  فتعاما ااتبارات العملي 

المقررات التي يكون التقييم فيها ناجح/راسب صمثا مقررات التدريب العملي  ال تحسب  –

 ضمن المجموع التراكمي.

 

 

 التدريب العملي: 7مــــادة 
وذلك للتعرف على الحياة العملية ولتقليا  -تتضمن فترة الدراسة تدريباً عملياً للطال  –

تدريباً  2ويجب أن يؤدى كا طالب عدد  -الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

 عملياً ميدانياً.
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 4ا بحد أدني مأحده -الدراسةالتدريب الميداني يجب أال يقا عن مرتين االل سنين  –

أسابيا  4واآلار بحد أدنى  -بعد التخصص ةأو الثاني ىاألول الفرظةأسابيا االل صيف 

 في مجال من مجاالت أو تخصصات القسم. -بعد التخصص ةالثالث فرظةاالل صيف ال

يقدم الطالب تقريراً وشهادة معتمدة من مكان التدريب ويعرضه على لجنة تجتما مرة  –

والتي تحدد نجاح الطالب من عدمه في التدريب طبقاً للقواعد  داية كا عام دراسيفي ب

 التي يحددها مجلس الكلية 

يعتبر التدريب مقرراً يجب أن يجتاز  الطالب بتقييم "ناجح" كلرط من شروط  –

 التخرج.

 

 مشروع البكالوريوس: 8مــــادة 

وتحدد مجالس األظسام المختصة يقوم طلبة السنة الرابعة بإعداد ملروع البكالوريوس  –

وأن  -ويفضا أن يقا الملروع فى نطاق االهتمامات القومية والمجتمعية -موضوعاته

 يلجا على االبتكار في مجال حديث دااا نطاق تخصصات القسم.

يمكن أن يتم ملروع التخرج في فصا أو فصلين دراسيين، وفي الحالة الثانية تجما  –

 درجات الملروع بالفصلين.

يخصص للملروع حيزاً زمنياً مناسباً طبقاً لما هو وارد في البرناما/ البراما الخاصة  –

متحان التحريرس للفصا االنهاية  أسابيا بعد 4ترة ويمتد العما في الملروع لف -بالقسم

 الدراسي الثاني من السنة الرابعة. 

اارج الكلية  يكون ملروع البكالوريوس ُمحكماً من لجان تٌضم على األظا عضواً من –

 وعضواً من داالها تناظش الطال  وتضبط مستوى المخرجات وتقنن التقديرات.

ُمخرجاً مطبوعاً صكتابة تقرير و/أو أطروحة الملروع و/أو ملروع البكالوريوس يلما  –

ً لمتطلبات البرناما وما ترا  مجالس  هندسيةلوحات  و/أو نماذج تجريبية ... إلخ  طبقا

  .Posterوذلك باإلضافة إلى لوحة توضيحية ص -األظسام

–  ً يمكن في بعض وويُكتب تقدير  بلهادة التخرج. -يكون ملروع البكالوريوس فرديا

لتوصيف الملروع طبقاً الحاالت اشتراك أكثر من طالب في ملروع البكالوريوس 

ً  وفى ه   الحاالت يجب -برناما بال ظابالً أن يقدم كا طالب على ِحدة جزءاً فرديا

ً للتحكيم ص ً مطبوعا ً  مخرجا و/أو أطروحة الملروع و/أو لوحات يلما تقريراً فرديا

وذلك باإلضافة الى المخرج  -فردية  Posterباإلضافة إلى لوحة توضيحية  -هندسية

 % من درجات الملروع.60وال تقا درجات الجزء الفردس عن  -الملترك

 

 لنتائجمواعيد االمتحانات وإعالن ا: 9مــــادة 

تعقد امتحانات النقـا وامتحانات البكالوريوس في نهايـة كا فصا دراسي في  –

 المقررات التي درسها الطالب في فرظته.

 دور يناير. –

 .دور مايو –

 اآلتية:التخلف صبحد أظصى مقررين  دور سبتمبر لكافة حاالت  –

 العام  نتيجة نهايةبكثر علي األ قررينم وراسب فىالمنقول لفرظة أعلى  •
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طالب البكالوريوس الراسب أو الغائب بع ر أو بدون في مقرر أو اثنين باستثناء  •

 الملروع. مقرر 
وفى جميا الحاالت الم كورة يتم إعداد االمتحانات بصفة عامة تبعاً آلار منها  •

وبما يتوافق  -تم تدريسه بغض النظر عن السنة التي رسب أو غا  فيها الطالبي

  .17ما المادة ص

اول الطالب امتحان أس مقرر في فرظته أن يكون مستوفياً نسبة حضور ال يلترط لد –

% من الفترات المخصصة للدروس صمحاضرات وتمارين ودروس 75تقا عن 

 عملية .

يصدر مجلس الكلية بناًء على طلب مجالس األظسام المختصة ظراراً بحرمان الطالب   –

وذلك بعد إن ار   ا نسبة الحضورلم يستوف فيه من التقدم لالمتحان في المقررات التي

وفى ه   الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان  مرتين

 ً وإذا حضر الطالب  -فيها إال إذا ظدم الطالب عــ راً يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبــا

يعتبر االمتحان  أحد االمتحانات أثناء فترة استصدار ظرار حرمانه من داول االمتحان

 ال غيا بمجرد صدور القرار.

 

 : تقديرات المقررات وحساب التراكمي ومراتب الشرف10مــــادة 
يحصا الطالب على أحد التقديرات اآلتية في نتيجة المقررات النهائية وفى التقدير  –

 العام حسب ما حصا عليه من نسب درجات إلى النهاية العظمى للدرجات:
 

 النسبـــــــة   التقديـــر

 % فأكثر85من  ممتـــاز

 %85% إلى أظا من 75من  جيد جــداً 

 %75% إلى أظا من 65من  جيــــد

 %65% إلى أظا من 50من  مقبـــول

 %50% إلى أظا من 30من  ضعيــف

 %30أظا من  ضعيف جداً 
 

بحسا  بعد نجاحه من كافة المقررات يحسب التقدير التراكمي للطالب عند تخرجه  –

في سنوات الدراسة الخمس إلى مجموع  نسبة مجموع ما حصا عليه من درجات

 النهايات العظمى للدرجات في السنوات الخمس.

ويمنح الطالب مرتبة اللرف إذا كان تقدير  النهائي ممتاز أو جيد جداً وعلي اال يقا  –

تقدير  العام في إية فرظة من فرق الدراسة عدا الفرظة االعدادية عن جيد جداً ويلترط 

حصول الطالب علي مرتبة اللرف اال يكون ظد رسب في أس إمتحان تقدم له وأيه 

  فرق ماعدا الفرظة االعدادية.
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 : تغيير المسار11مــــادة 
 .يحدد  مجلس الكليةالدراسي طبقاً لما  البرناما تغييرأو  المسار تغيير للطالب يجوز

 القواعد الجديدة لتعديل مسارطالب الفرقة األولي  -ومرفق قواعد تعديل المسار  -

  2020-2019تطبق العام الجامعى 

 

 السنة اإلعدادية والتشعيب داخل األقسام: آلية التنسيق لألقسام بعد 12مــــادة 
علي أساس  -يحدد مجلس الكلية آلية التنسيق للقبول باألظسام بعد السنة اإلعدادية –

ويمكن لبعض األظسام تحديد  -درجة 1500المجموع الكلى للفصلين للسنة اإلعدادية 

ويحدد مجلس القسم المختص ه   المواد ومعاما  -مواد مرجحة للقبول في القسم

وبلرط موافقة مجلس  وه   المواد المرجحة تستخدم لغرض التنسيق فقط -لها الضر 

 الكلية وظبا اعالن نهاية العام.

يعلييين مجليييس الكليييية فيييي بدايييية العيييام الدراسيييي آليييية التنسييييق التيييي سيييتطبق عليييى  –

 طال  السنة اإلعدادية بعد نجاحهم في نهاية العام. 

وتقيييوم بيييإعالن آليييية  -تخيييتص مجيييالس األظسيييام بمسيييتولية التليييعيب داايييا األظسيييام –

  التلعيب في بداية العام الدراسي ال س يسبق التلعيب.

 

 الطالب من فرقة إلى الفرقة األعلى : انتقال13مــــادة 

ينتقيييا الطاليييب مييين الفرظييية المقييييد بهيييا إليييى الفرظييية األعليييى إذا نجيييح فيييى جمييييا  –

المقيييررات أو كيييان راسيييباً أو غائبييياً أو غائبييياً بعييي ر فيميييا ال يزييييد عليييى مقيييررين 

وذليييك بميييا ال يخيييالف البنيييود المعنيييية فيييي ظيييانون  -مييين فرظتيييه أو مييين فرظييية أدنيييى

 المصرية. الجامعات تنظيم

ييييؤدى الطاليييب االمتحيييان فيييي المقيييررات التيييي رسيييب أو غيييا  بهيييا طبقييياً للميييادتين  –

وبنسيييبة متويييية ال  ويعتبييير نجاحيييه فيييي هييي   الحالييية بتقيييدير مقبيييول - 17  و ص12ص

 .كاملة% باستثناء الطالب الغائب بع ر ال س يحصا على درجاته 64تتعدى 

 

 بالفصلين الدراسيين والساعات المعتمدةالتحويل بين نظامى الدراسة : 14 مـــادة
يجوز التحويا بين نظامي الدراسة بالكلية بناًء على القواعد التي يقرها مجلسي الكلية 

ً  -والجامعة في كا عام أكاديمي  بنظام الداالية لمرحلة البكالوريوس لالئحةلوطبقا

 ويا كما يلي:  فإن ظواعد التح36صمادة  2013سبتمبر  اصدار - المعتمدة الساعات

 

 طالما -الدراسيين الفصلين نظام إلى المعتمدة الساعات بنظام المقيد الطالب تحويا يجوز

 التي المعتمدة الساعات % من75 من أكثر نقا يتم ال وبحيث -معتمدة ساعة108يجتز  لم

 حسب المعتمدة الساعات نظام في اجتازها التي للمقررات مقاصة اجراء ويتم -اجتازها

 الدراسي البرناما في لها المكافتة المقررات وتحدد الالئحة ه   في الواردة القواعد

 .إليه التحويا المطلو 

 

 المعتمدة بالساعات الدراسة نظام إلى الدراسيين الفصلين بنظام المقيد الطالب تحويا يجوز

ً  يكون وأال -فقط األولى بالسنة مستجداً  أن يكون بلرط  ويتم -الخارج من أو لإلعادة باظيا
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 ظواعد حسب الدراسيين الفصلين نظام في الطالب اجتازها للمقررات التي مقاصة إجراء

 .المكافتة وتحديد المقررات الالئحة ه   في الواردة المقاصة

 

 في الرسو  مرات الستنفاد المفصولين الدراسيين الفصلين نظام طال  تحويا ال يجوز

 .المعتمدة بالساعات الدراسة نظام إلى الالحقة السنوات اإلعدادية أو السنة

 

 يتم -الدراسيين الفصلين نظام إلى المعتمدة الساعات براما من الطالب تحويا حالة في

 نظام في عليها حصا التي التقديرات حسب اإلعدادية للسنة له مكافئ احتسا  مجموع

 التى للدرجات الدنيا الحدود حسب الكلية بأحد أظسام ويتم تسكينه -المعتمدة الساعات

 إذا السابقة الدراسية السنة في الكلية اإلعدادية بأظسام السنة طال  تسكين فى استخدمت

 -المعتمدة الساعات ببراما ظبا التحاظه القاهرة جامعة الهندسة طال  كلية من الطالب كان

 .األصلية تحويله لجامعته إعادة يتم أارى جامعة من محوالً  الطالب كان إذا أما

 

 تطبيق الالئحة : 15 مــــادة
ويسييييير تطبيقهييييا  -تسييييرس هيييي   الالئحيييية علييييى السيييينة اإلعدادييييية عنييييد بييييدء تطبيقهييييا

 بالتتابا إلى أن تعمم على جميا طال  الكلية.

 

 : المرحلة االنتقاليـة  16مــــادة 
واييييالل  -المرحليييية االنتقالييييية مييييدتها امييييس سيييينوات ميييين بييييدء تطبيييييق هيييي   الالئحيييية

 المرحلة االنتقالية يراعى ما يلي:

 

 قييييرراتالالئحيييية الجديييييدة المعادليييية لم مقييييرراتتخييييتص األظسييييام العلمييييية بتحديييييد  –

 الالئحة السابقة.

تنسيييب درجيييات أعميييال السييينة للطيييال  المتخلفيييين فيييي أحيييد ميييواد الالئحييية بالنسيييبة  –

 والتناسب للنهاية العظمى لدرجة أعمال السنة في الالئحة الجديدة.

عنيييييد احتسيييييا  التقيييييدير النهيييييائي لدرجييييية البكيييييالوريوس "المجميييييوع التراكميييييى"  –

تحتسييييب النهاييييية العظمييييى لكييييا سيييينة سييييبق وامييييتحن فيهييييا الطالييييب ظبييييا تطبيييييق 

الالئحيييية الجديييييدة بالنسييييبة والتناسييييب للنهاييييية العظمييييى لمجمييييوع درجييييات السيييينة 

 درجة . 1500الدراسية في الالئحة الجديدة ص

ظييية األعليييى وهيييو محميييالً بمقيييرر أو مقيييررين مييين فيييرق عنيييد انتقيييال الطاليييب للفر –

 سابقة يتم امتحانه فيهما على الالئحة السابقة.
 

 إضافية قواعد: 17مــــادة  
 يرد لم الجامعات المصرية والئحته التنفي ية فيما تنظيم بقانون الواردة األحكام تطبق –

 .وتعديالتها الالئحة ه   في نص به

 ه   مواد في نص شأنها في يرد لم التي الموضوعات كافة الكلية مجلس على يعرض –

 .الالئحة أو في ظانون تنظيم الجامعات المصرية
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 الباب الثالث

 النظام الكـودى 
 يتكون الكود من ثالثة حروف وأربعة ارظام.  .1

 

 األكواد.   الجدول التالي يوضح ه  -ه ا المقرر يطرح سالحروف الثالثة هي كود للقسم ال 

األربعة تعتمد كما هو موضيييح في البنود التالية على السييينة والقسيييم ال س يٌدرس فيه األرظام 

ه ا المقرر ورظم صمسيييلسيييا  المقرر. في جميا الحاالت اانة اآلالف تمثا السييينة الدراسيييية 

   حيث رظم صفر يعنى السنة اإلعدادية.4-0ص

 

 1 2 5 1  ض س ر

بالنسييبة للمقرر ال س يقوم أس ظسييم بتدريسييه داالياً صأس لنفس القسييم  فيوضييا الرمز الكودى  .2

للقسييم صالثالثة حروف . توضييا السيينة الدراسييية في اانة اآلالف ثـييييييييم رظم المقرر ضييمن 

سها لنفس  سم بتدري ورظم صفر  -في اانتي العلرات والمتات الفرظةالمقررات التي يقوم الق

هـيييو المقرر الـييي ى يقـيييوم بتدريسه  3040وعلى سبيا المثال المقرر مكق في اانة اآلحاد. 

 4ظسـيييييييم هندسـييييييية القوى الميكانيكية للسنة الثالثة من نفس التخصص ويقا تحت المسلسا 

 ضمن مقررات القسم. 

فيوضا الرمز الكودى للقسم ال س يطرحه.  -بالنسبة للمقرر ال س يطرحه أس ظسم لقسم آار .3

سيييية في اانة اآلالف ثم رظم ثنائي يدل على القسيييم ال س يٌدرس فيه ه ا يوضيييا السييينة الدرا

  في اانة اآلحاد. 9-1المقرر في اانتي العليييرات والمتات. يوضيييا رظم مسيييلسيييا للمقرر ص

على سيييبيا المثال: يقوم ظسيييم الرياضييييات والفيزيقا الهندسيييية بتدريس مقررين رياضييييات 

بينما يكون كود  2251ن كود المقرر األول ريض ل لك يكو -للسيينة الثانية في ظسييم حاسييبات

 .2252المقرر الثاني ريض 

يرمز للمقرر ال س يقوم ظسم الهندسة اإلنلائية بتدريسه للسنة الثانية  2111ار: انش آمثال 

 ظسم الهندسة المعمارية. في

 أكثر من ظسم فيأا  الرمز "ملك". ال س يلترك في تدريسهبالنسبة للمقرر  .4

 بالنسبة للمقررات العامة مثا اإلنسانيات فتأا  الرمـز "عام".  .5

اانتي العلييرات في عاماً ولكنه ااص بقسييم معين فيجب وضييا كود القسييم  المقرر إذا كان

" ااص بقسييييم  القانون والمناقصااااات واسااااتشااااارات المهنة والمتات. على سييييبيا المثال: مقرر"

-1. اانة اآلحاد تمثا رظم مسلسا للمقررص4251عام  –حاسبات ويٌدرس في السنة الرابعة 

9.  

يوضيييا صيييفر في اانة المتات ومسيييلسيييا  -عاماً ويٌدرس في أكثر من ظسيييم المقرر إذا كان

المقرر في اانتي اآلحاد والعلرات. على سبيا المثال: مقرر "حقوق االنسان" ويٌدرس في 

 .2001عام  –ن ظسم في السنة الثانية أكثر م
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وذلك في  ويسبقه الرمز الكودى للقسم 4800ملروع البكالوريوس فيأا  رظم لكود بالنسبة  .6

حالة أن المليييروع يدرس بالفصيييا الدراسيييي الثاني فقط، أما في حالة أن المليييروع يدرس 

الدراسي األول  للفصا  4801بالفصلين الدراسيين األول والثاني فيصبح رظم الملروع    

 للفصا الدراسي الثاني  وفي الحالتين يسبقه الرمز الكودس للقسم.  4802و 

 

بالنسيييبة للمقررات االاتيارية يوضيييا صيييفر في اانة المتات ومسيييلسيييا المقرر في اانتي  .7

اآلحاد والعليييييرات ويسيييييبق ه ا الرظم الرمز الكودى للقسيييييم. على سيييييبيا المثال المقررات 

في  0صما مراعاة عدم وضيييييا  3099إلى  3001ثالثة تأا  األرظام من االاتيارية للسييييينة ال

اانة اآلحاد . على كا ظسييييييم وضييييييا المقررات االاتيارية في مجموعات على حسيييييييب 

التخصص الدظيق. على سبيا المثال المقررات االاتيارية للسنة الثالثة التي تتبا التخصص 

لمقررات االاتيارية للسييييينة الثالثة التي وا -3009إلى  3001الدظيق األول تأا  األرظام من 

 وهك ا. -3019إلى  3011تتبا التخصص الدظيق الثاني تأا  األرظام من 
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 النظام الكودى للمقررات الدراسية
 

 

 مسلسل

 

 القسم أو الشعبــة

 

 

 الرمــز

 

 رقم القسم

 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 الهندسة الجيولوجية والتعدين 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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 الرياضيات والفيزيقا الهندسية: مقررات السنة اإلعدادية
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 الفرقة اإلعدادية

  الفصل الدراسي األول )نصف الدفعة األول(

 اسم المقرر الرقم الكودى م

عدد  توزيع الدرجات عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات 

 إجمالي عملي تمارين محاضرة االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي
 إجمالي تحريري

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

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

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

 0001عام  4
تطبيقات هندسية 

 معمليةو
⎯ 2 2 4 70 80 ⎯ 150 ⎯ 

 0001تما  5
أساسيات هندسة 

 التصنيا
2 ⎯ 2 4 30 10 60 100 2 

 0001كيم  6
الكيمياء العامة 

 للمهندسين
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

  750    28 6 8 14 جمالياإل

 

 الفرقة اإلعدادية

  الفصل الدراسي الثاني )نصف الدفعة األول(

 اسم المقرر الرقم الكودى م

عدد  توزيع الدرجات عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات 

 إجمالي عملي تمارين محاضرة االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي
 إجمالي تحريري

 0002ريض  1
هندسة تحليلية 

 وتكاما
3 3 ⎯ 6 60 ⎯ 90 150 3 

 0001فيز  2
الحرارة والخواص 

 الميكانيكية للمادة
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

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

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

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

 2 100 60 ⎯ 40 2 ⎯ 1 1 مقرر إنساني X000ام ع 6

  750    28 3 13 12 اإلجمالي

 

 

 



 

 

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 

 

 جامعة القاهرة  كلية الهندسة

 

13 

 

 الفرقة اإلعدادية

  الفصل الدراسي األول )نصف الدفعة الثاني(

 اسم المقرر الرقم الكودى م

عدد  توزيع الدرجات عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات 

 إجمالي عملي تمارين محاضرة االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي
 إجمالي تحريري

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

 0001فيز  2
الحرارة والخواص 

 الميكانيكية للمادة
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

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

 4 150 60 ⎯ 90 6 1 4 1 الرسم الهندسي  0001ملك  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 أسبوعيا  

ساعات 

 إجمالي عملى تمارين محاضرة االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي
 إجمالي تحريري

 0002ريض  1
هندسة تحليلية 

 وتكاما
3 3 ⎯ 6 60 ⎯ 90 150 3 

 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 

 معمليةو
⎯ 2 2 4 70 80 ⎯ 150 ⎯ 

 0001ما ت 5
أساسيات هندسة 

 التصنيا
2 ⎯ 2 4 30 10 60 100 2 

 0001كيم  6
الكيمياء العامة 

 للمهندسين
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

  750    28 6 9 13 اإلجمالي
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 المحتوى العلمي لمقررات الفرقة اإلعدادية
 

 (4+2+0)وتفاضل  جبر- 0001ريض 

الحلول  –المصفوفات  –نظرية المعادالت  –الكسور الجزئية  –نظرية ذات الحدين –االستنتاج الرياضي 

رسم منحنيات الدوال  –الحلول العددية لمجموعة المعادالت الخطية. الدوال  –غير اطية  ةلمعادلالعددية 

الدوال األسية  –الدوال العكسية  –االشتقاق  –النهايات واالتصال  –الدوال المثلثية  –تركيب الدوال  ––

الصيغ غير المحددة  –ئدية العكسية الدوال الزائدية والدوال الزا –الدوال المثلثية العكسية  –واللوغاريتمية 

تطبيقات االشتقاق  –االشتقاق الجزئى  –الملتقة العكسية  –مفكوكات تايلور وما كلورين  –وظاعدة لوبيتال 

 الجزئى. 

 

 (4+2+0هندسة تحليلية وتكامل )- 0002ريض 

القطاعات  –دوائر ال –المعادلة المزدوجة للخطين المستقيمين  –معادالت الدرجة الثانية في متغيرين 

السطوح من الدرجة  –المستوى  –الهندسة التحليلية في الفراغ صالخط المستقيم في الفراغ  –المخروطية 

التكاما  –التكاما غير المحدد  –مقدمة في االستكمال والتفاضا والتكاما العددس. طرق التكاما  –الثانية  

 كثر من متغير.الدوال ذات أ –تطبيقات التكاما المحدد  –المحدد 

 

 (2+1+1) مقدمة للبرمجة 0003- ريض

ااتبار  -التكويد -تصميم الخوارزميات وارائط سير العمليات -طريقة حا المسائا الهندسية: التجريد

األاطاء بها. عرض ألساليب البرمجة المختلفة. مقدمة للبرمجة باستخدام  حالبراما وتلخيص وتصحي

هياكا  -االداال واالاراج -انواع البيانات األساسية والهيكلية -ظواعد اللغة :إحدى لغات البرمجة المعاصرة

 تصميم الدوال بواسطة المبرما. برمجة تطبيقات مختارة في مجال الرياضيات والهندسة. -التحكم

 

 (4+1+1) الحرارة والخواص الميكانيكية للمادة- 0001فيز 

الموجات  –االهتزازات  –المرونة  –الموائا  – والتطبيقاتالجاذبية  – وحدات وأبعاد الكميات الفيزيقية

النظرية  – القانون األول للديناميكا الحرارية – كمية الحرارة واللغا –درجة الحرارة  – والصوت

االنتقال  –اإلنتروبيا  – القانون الثاني للديناميكا الحرارية –الدورات الحرارية  – الحركية للغازات

 .الحرارس

 

 (4+1+1) كهربية ومغناطيسية- 0002فيز 

اللحنة والمادة؛ ظانون كولوم؛ المجال الكهربي؛ ظانون جاوس وتطبيقاته؛ الجهد الكهروستاتيكى؛ العوازل 

سافار وظانون أمبير؛ الحث -الكهربية والمكثفات؛ التيار الكهربي؛ المجال المغناطيسي؛ ظانون بيو

 طيسية للمواد؛ معاما الحث؛ معادالت ماكسويا.المغناطيسي وظانون فاراداى؛ الخواص المغنا

 

 (2+2+0)استاتيكا - 0001ميك 

محصلة مجموعة من القوى الفراغية و عزوم القوى  –تطبيقات على المتجهات الفراغية صثالثية األبعاد  

المجموعات المكافتة و معادالت االتزان للجسم  –االزدواجات المكافتة  –حول نقطة و حول اط مستقيم 

اتزان  –أنواع الدعامات والركائز في المستوى وفى الفراغ و االتزان تحت تأثير القوى المستوية  –الجاسئ

 –اتزان جسم جاسئ تحت تأثير مجموعة من القوى واالزدواجات الفراغية  –مجموعات القوى الفراغية 

عزم القصور  –لمستوية  مركز الكتا صمجموعة من الجسيمات واأللواح ا –االتزان في وجود ظوة إحتكاك 

ال اتي وحاصا ضر  القصور صمجموعة من الجسيمات واأللواح المستوية  و المحاور الرئيسية للقصور 

 .ال اتي
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 (2+2+0الجسيم ) ديناميكا- 0002ميك 

وصف الحركة المستوية باستخدام  –مسار الحركة المستوية للجسيم  – إزاحة و سرعة وعجلة الجسيم

الحركة في المحاور ال اتية  –الحركة المقيدة لجسيم على مسار مستقيم   –المق وفات  –الكرتيزية المحاور 

الحركة في  –ظوانين الحركة لنيوتن  – الحركة النسبية بين الجسيمات –الحركة في المحاور القطبية  –

الحركة المقيدة  – للجسيم الحركة التوافقية –الكتلة المتغيرة وتطبيقاتها صحركة الصواريخ   –وسط مقاوم 

 مبدأ حفظ الطاظة الميكانيكية –القوى المحافظة  – مبدأ اللغا وطاظة الحركة – لجسيم على مسار دائرس

 تصادم جسيمين.   –مبدأ الدفا وكمية الحركة  –

 

 (2+1+1الكيمياء العامة للمهندسين ) 0001- كيم

فصا مكونات  -الكيمياء الحرارية واالحتراق -ةالغازات الحقيقي -تطبيقات هندسية للغازات المثالية

مواد  -مقدمة في الهندسة البيتية -الغاز الطبيعي وتطبيقاته الصناعية -الكيمياء الكهربية والتأما -المحاليا

ظياس الخواص  -الكلف عن المحاليا صاللق الحامضي واللق القاعدس  -الزجاج -زيوت التزييت -البناء

 ظياس مؤشرات التلوث.الفيزيائية للمحاليا و

 

 (2+0+2) ساسيات هندسة التصنيعا 0001- تمج

 تجمد المعادن النقية ومنحنيات التوازن الحرارس للسبائك الثنائية. –المواد الهندسية واصائصها العامة 

 – ىالسباكة بالطرد المركز –السباكة في اسطمبات معدنية  –عمليات السباكة: الصب في ظوالب رملية 

سحب  -البثق -الدرفلة -الحدادة -الصب والتغ ية. عمليات التلكيا: التلكيا على البارد والساانحسابات 

اللصق. عمليات القطا: عناصر  -السحب العميق. عمليات وصا المعادن: اللحام بأنواعه -القص -األسالك

مواصفات  -لقطاتثبيت أدوات ا -تثبيت الملغوالت -الثقب -الكلط -عمليات التلغيا: الخراطة -القطا

 ماكينات التلغيا. دورة االنتاج وتحليا التكلفة.

 

 (1+4+1) ىالرسم الهندس 0001- مشك

 -الرسم الهندسي يلرف ظسمى التصميم الميكانيكى واإلنتاج وظسم الهندسة المعمارية على تدريس مقرر

ويركز على تطبيقات  -لفةالطالب من ظراءة لغات الرسم المتبعة باألظسام المخت تمكين ويهدف المقرر إلى

ويلما الموضوعات التالية: التعريف بأدوات  -مدني في المقام األولالمعمارس والميكانيكي والرسم ال

الرسم  –المماسات  –العمليات الهندسية  –أنواع الخطوط  –مقياس الرسم  –الحروف واألرظام  –الرسم 

 الرسم بمساعدة الحاسب اآللي. –تطبيقات هندسية  –القطاعات  –االسقاط  –ثالثي االبعاد 

 

 (0+2+2تطبيقات هندسية ومعملية ) 0001- عام

بتدريس ه ا ميكانيكا   –فيزيقا – ظسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية بتخصصاته الثالثة صرياضيات يقوم

  ويهدف المقرر إلى تنمية القدرة على التحليا والتصميم    كساعاتالتوالي على 1-2-1بالنسب صالمقرر 

ه ا عن طريق دراسة مبادئ تحليا وابتكار حلول للملاكا المختلفة ويتم  المنطقي التفكير  الهندسي وك لك

باستخدام   virtual labص تخيليمعما ب االستعانةيتم كما  -واظعيةالبيانات وتطبيقها على نظم هندسية 

هندسية  أشكال تجار  معملية بسيطة مثا تصميم  وك لك  إجراء  -أجهزة الكمبيوتر وبراما مرتبطة بها

ذات مواصفات مثالية وتطبيقات على الضوء و توليد طاظة كهربية من مصادر متجددة وتطبيقات على 

ويتدر  الطالب -. اإلنسان االهتزازات والموجات الميكانيكية مرتبطة بالطيران والمنلآت الهندسية وجسم 

 خدمة المجتما والبيتةيتم التقييم  بناءا على تقرير عن تطبيق لو على العما من االل مجموعة
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 للفرقة اإلعدادية  X000المقررات اإلنسانية )

 

 (1+1+0)التوازن البيئي - 0002عام 

عمليتي التمثيا الضوئي والتنفس.  -اصائص البيتات الحاضنة للحياة -مقدمة لعلم التوازن البيتي

وتأثيرهم على الغالف الحيوس.  - والتربة – والمائي – األرض: النلوء والتطور للغالف الحيوس

المخلوظات. الدورة  نماذج التفاعا الحيوس بين -سالممالك الخم -علم تصنيف األحياءمبادئ 

ظوانين بقاء  -ديناميكية تطور أعداد المخلوظات -دورة الكربون ودورة النيتروجين -الهيدرولوجية

 .ارس سلبية لتداا اإلنسان ما البيتةهندسية متنوعة ألمثلة إيجابية وأتطبيقات  -والطاظة الكتلة

 

 (1+1+0)الفكر النقدي وفلسفة العلوم الهندسية  - 0003عام 

 –الفكر الموضوعي وغير الموضوعي  –انواع الفكر المنطقي العقالني  –تعريف الفكر النقدس 

فلسفة العلوم وعالظتها  –فلسفة فصا المفكر عن االنحياز لطرفي الفكر  –التحليا الفكرس 

النظرية  –تطبيقات من العصور الكالسيكية والعصور االسالمية وعصر النهضة  –باالكتلافات 

 . النسبية وعالظتها بتغير منظور االنسان للعلوم علي وجه العموم وباالاص العلوم الهندسية
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 جامعة القاهرة -كليـــــــة الهندسة 

 القواعد الجديدة لتعديل مسارطالب الفرقة األولي 

2020-2019تطبق العام الجامعى   

                                                                      

بتلك القواعد والتي  2018/2019يتم اعالم جميع الطالب في السنة االعدادية للعام الدراسي  أوال :

 خالل الشهر األول من الدراسة.  2018تم فيها البدء في تطبيق الئحة الكلية الجديدة سوف ي

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

 درجة. 1650ح الحد االقصي ليصب

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

 يرفق جدول األقسام والمواد المؤهلة(.سوف االعدادية )

وطالب العام الدراسي  2017/2018تستمر قواعد تعديل المسار الحالية لطالب العام الدراسي  رابعا :

 مع اعالنها علي الطالب واعالن اعداد المقبولين. 2018/2019القادم 

تطبق القواعد الجديدة للتنسيق وتعديل المسار علي جميع الطالب مع عدم التمييزبين الطالب  خامسا :
طبقا لخلفيتهم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي )ثانوية عامة أو شهادة معادلة أو فني أو صناعي أو 

 بالقسم. % من العدد المقبول10خالفه(، وتكون طبقا للطاقة اإلستعابية لألقسام على اال تتعدى 

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

اذا رغب الطالب في تعديل المسار من قسم الي آخر بعد انتظامه لمدة عام دراسي واحد ورسوبه  سابعا :
وقٌبل التعديل، فتكون حالته في القسم الجديد باٍق لإلعادة وتخفض جميع مواده  أو تقدم بعذر أو تغيب

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

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

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

ة ال يؤهله لتعديل المسار من اذا كان مجموع الطالب االعتباري في التنسيق بعد السنة االعدادي تاسعا :
 ( مائة درجة الي مجموعه اإلعتبارى وتدرس امكانية التعديل من عدمه.100قسم الي آخر فيتم اضافه )

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


