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  لمحة موجزة عن الكلية

وزاريصدر القرار  ة ب ةالھندس ةإلنشاء كلی ال ازیق جامع يالزق وفمبر  ف ا الدراس ١٩٧٦ن دأت بھ  ةفيوب
  ةسام علمیقأ ةعند إنشائھا ثمانی ةوكان بالكلی ١٩٧٨سبتمبر 

  ةفأصبحت تضم عشرة  أقسام علمی  ١٩٩٠/  ٨٩الجامعيالعام  للكلیةفي الداخلیةثم عدلت الالئحة 

ي ام  ف امعيالع دیل الالئح ١٩٩٧/  ٩٦ الج م تع دیل مسمیات بعض ا ةالداخلی ةت م تع  -  ةقسام العلمیألوت
  وأصبحت األقسام العلمیة ثالثة عشر قسماةجدید ةوأفرع دراس ةوأضیفت أقسام علمی

ى ألا ةوالفرق ةعدادیإلا ةعلى طالب الفرق ھاقیتطب وتم ةجدید ةداخلی ةصدرت الئح ٢٠٠٣أغسطس  في ول
  ٢٠٠٤/  ٢٠٠٣ الجامعيمن العام  اعتبارا
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 عميد الكلية 

 
 حتى األن ٢٠١٣-١٢-٩: من تاریخ قائم باألعمال 

 

 شئون التعليم والطالب الكلية ل وكيل

 :  

  ٢٣/١٢/٢٠١٤مدة أولي  وتم تجدید مدة ثانیة من  ٢٠١١/ ١٢/  ٢٥من 
 

 والبحوثلدرسات العليا الكلية ل وكيل

 :  

/١١/٨من   حتى األن٢٠١٤
 

 شئون البيئة و خدمة المجتمع الكلية ل وكيل

 :  

 حتى األن ٢٠١٥-١-١٣من 
 

 مدير عام الكلية 

:  

 حتى األن ٢٠١٥-١-٢٧من 
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  الكلية كلمة عميد

 

 

على سواعدكم سوف ... أمل المستقبل المشرق ....كلیة الھندسةأبناؤنا طالب 
. وبإیمانكم با وبالوطن وبعملكم ترتقي األمة وتسعد األجیال... نبنى نھضة البالد

یسعدني باسمي وباسم جمیع العاملین بكلیة الھندسة أن أرحب بكم في موقع 
من المختبرات والورش  تضم الكلیة العدید. جامعة الزقازیق - كلیتكم كلیة الھندسة

وصاالت التدریب والمدرجات وقاعات التدریس وقاعات الندوات والمؤتمرات على 
مستوى عالي من الجودة لتستوعب متطلبات الطالب والعملیة التعلیمیة والتدریبیة 

كل ھذه . وأماكن للسادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والعاملین بالكلیة
واإلمكانیات مسخرة لخدمة العملیة التعلیمیة والبحثیة وألدائھا  الطاقات البشریة

یوجد بالكلیة قطاع شئون الدراسات العلیا والبحوث لخدمة الطالب في . في تناغم وانسجام ونمطیة عالیة
مرحلة ما بعد البكالوریوس للحصول على الماجستیر والدكتوراه سواء للمصریین أو الوافدین من 

طاع شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المحیطة بنا یقدم المؤتمرات والندوات ویوجد ق. الخارج
ً أتمنى لجمیع طالب الكلیة . والدورات التدریبیة ویدعم التكافل مع الطالب ذوى الحاالت الخاصة أخیرا

التوفیق والسداد وأتمنى فیھم المزید من الجد والمثابرة لتحقیق النجاح ومواصلة البحث والتجدید 
،والسالم علیكم ورحمتھ وبركاتھ،،،،. واالبتكار وذلك لخدمة األمة لتحقیق مستقبل مشرق بإذن هللا  
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ى مجاالت  –تھدف كلیة الھندسة  زة ف ة المتمی ى أن تصبح إحدى المؤسسات التعلیمی ازیق إل ة الزق جامع
ق  د الجودة بأقسام التعلیم الھندسى والبحث العلمى وخدمة المجتمع من خالل تطبی ة لتوكی ة متكامل منظوم

 .الكلیة وإداراتھا المختلفة والتفاعل المستمر مع الجھات الھندسیة المحلیة والعالمیة

 

 

ار والمنافسة  داع واإلبتك تھدف كلیة الھندسة إلى تخریج مھندسین متمیزین لدیھم القدرة على العمل واإلب
ا ى والع ى والعرب ل المحل ى سوق العم ة التخصصات الھندسیةف ى كاف ة . لمى ف ق تھیئ ك عن طری تم ذل وی

اونیھم للنھوض بالمستوى  دریس ومع ة الت المناخ المناسب لتنمیة المھارات العلمیة والعملیة ألعضاء ھیئ
دیم اإلستشارات الھندسیة  ذلك لتق العلمى والمھارى للطالب فى مرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا وك

 .ط من خالل مراكز بحثیة متمیزةللمجتمع المحی

 

 

  ار داع واالبتك العمل على تعلیم الطالب وتأھیلھم لیكونوا مھندسین متمیزین قادرین على العمل واإلب
 .والمنافسة فى سوق العمل فى كافة الفروع والتخصصات الھندسیة

  ة ى تنمی ى المجال الھندسى والعمل عل ار تنمیة وتطویر البحث العلمى ف ة واالبتك درات اإلبداعی الق
 .والمساھمة الفاعلة فى صنع التكنولوجیا وتطویرھا

  ة ى كاف كالتھ ف ل مش ھ وح ارات ل رات واالستش دیم الخب ع وتق ات المجتم ة قطاع ع كاف ام م اإللتح
 .المجاالت الھندسیة والعمل على تنمیتھ وتطویره ورفع كفاءتھ

 ناعى والھندس اع الص املین بالقط اءة الع ع كف د دورات رف ین بعق ین و إداری ین وفنی ن مھندس ى م
ى  د ف ل جدی ة من أجل أحاطتھم بك ة واإلداری ة االتجاھات العلمی ى كاف ة ومتخصصة ف تدریبیة عام

 .التكنولوجیا ووسائلھا الحدیثة
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 قسم الھندسة الصناعیة  -٩ قسم الریاضیات والفیزیاء الھندسیة  -١

 واالتصاالتقسم ھندسة اإللكترونیات   -١٠ قسم ھندسة المواد  -٢

 منظوماتقسم ھندسة الحاسبات وال  -١١ بیئةقسم ھندسة ال  -٣

 الكھربیةواآلالت قسم ھندسة القوى   -١٢ والمرافق تشییدھندسة القسم   -٤

 یةھندسة المعمارالقسم   -١٣ ئیةنشااإلھندسة القسم   -٥

 )الساعات المعتمدة ( ـ قسم ھندسة التشیید  ١٤ والمنشآت المائیة قسم ھندسة المیاه  -٦

 ـ قسم ھندسة المیكاترونكس١٥ قسم ھندسة القوى المیكانیكیة  -٧

  واإلنتاج میم المیكانیكيصتقسم ھندسة ال   - ٨
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 مرحلة البكالوريوس



الوریوس  ة البك ا درج ة بھ ة الھندس س كلی ب مجل ى طل اء عل ازیق بن ة الزق نح جامع ي أتم د ف ح
 :تیة آلالتخصصات الھندسیة ا

 الھندسة المدنیة -١
 الھندسة المیكانیكیة -٢

  ھندسة القوى المیكانیكیة ( شعبة( 
  نتاجإلھندسة التصمیم المیكانیكي وا( شعبة( 
  المیكاترونكس ( شعبة( 

 الهندسة الكهربية -٣
  الكھربیة  واالتصاالتلكترونیات إلھندسة ا( شعبة( 
  ھندسة الحاسبات والمنظومات ( شعبة( 
  الت الكھربیة آلھندسة القوى وا( شعبة( 
  المیكاترونكس ( شعبة( 

 الھندسة الصناعیة -٤
 الھندسة المعماریة -٥

ب ومدة الدراسة لنیل درجة البكالوریوس خمس سنوات تبدأ بسنة إعدادیة عامھ لجمیع الطال
 .ویكون التخصص بعد ذلك طبقا لما ھو وارد في جداول المقررات الدراسیة

 


یحدد المجلس األعلى للجامعات في نھایة كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد 
في كل أخذ رأى مجالس الكلیات المختلفة عدد الطالب من أبناء جمھوریة مصر العربیة الذین یقبلون 

 .كلیة في العام الجامعي التالي من بین الحاصلین على شھادة الثانویة العامة أو على الشھادات المعادلة
ومع مراعاة الشروط المؤھلة للقبول بكل كلیة یحدد المجلس األعلى للجامعات عدد الطالب الذین  

یقبلون من غیر أبناء جمھوریة مصر العربیة ، ویصدر بقبولھم قرار من وزیر التعلیم العالي ، ویمكن 
أو المحولین في كل تحویلھم ونقل قیدھم بقرار منھ وفى جمیع األحوال ال یجوز أن یزید عدد المقبولین 

 .من عدد الطالب المقبولین من أبناء جمھوریة مصر العربیة%   ١٠كلیة على 
 :یشترط في قید الطالب في الكلیة للحصول على درجة البكالوریوس 
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أن یكون حاصالً على شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا ویكون القبول بترتیب درجات النجاح مع 
غرافي وفقا لما یقرره المجلس األعلى للجامعات ، وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات مراعاة التوزیع الج

 .ومجالس الكلیات
أن یثبت الكشف الطبي خلوه من األمراض المعدیة وصالحیتھ لمتابعة الدراسة التي یتقدم لھا وفقا 

 .للقواعد التي یضعھا المجلس األعلى للجامعات ومجالس الكلیات
 



یین تتك -١ لین دراس ن فص ة م ل فرق یة وك رق دراس س ف ن خم الوریوس م ة البك ة بمرحل ون الدراس
ة  ى الفرق ولین إل ع الطالب المنق وتكون الدراسة بالفرقة اإلعدادیة عامھ لجمیع الطالب ، ویتم توزی
ى الشعب  ة عل رق الثالث ى الف ولین إل ع الطالب المنق ذا توزی ى التخصصات الھندسیة وك األولى عل

 ).٢ملحق رقم (یة المنبثقة من كل تخصص ھندسي والمبینة في الجداول الملحقة التخصص
ى سنوات الدراسة والمحاضرات  -٢ ررات الدراسیة موزعة عل تبین الجداول الملحقة بھذا الدلیل المق

ة العظمى  ً لكل مقرر وساعات االمتحان والنھای والدروس النظریة والعملیة وعدد الساعات أسبوعیا
 .والعملیة وأعمال السنة/  االمتحانات التحریریة والشفھیة للدرجات في 

فھي  ان الش د االمتح ي /  ویع ب ف ب الراس ى الطال ین عل ري ، فیتع ان التحری اً لالمتح ي مالزم العمل
 .العملي لھ ، إن وجد/ المقرر إعادة االمتحان الشفھي 

ة یجوز أن یعفى الطالب من حضور بعض مقررات الدراسة عدا مقررات الفر -٣ قة النھائیة إذا أثبت أن
ة رف بھما من الجامع ة أو معھد علمي معت ي كلی كما یجوز أن .  حضر مقررات دراسیة تعادلھا ف

ل في بعض  ات النق ب من أداء امتحان ذهیعفى الطال ات  ھ ھ أدى بنجاح امتحان ت أن ررات إذا ثب المق
رف  ي معت د علم ة أو معھ ي جامع ا ف اتعادلھ د  بھم ة بع یس الجامع ن رئ رار م اء بق ون اإلعف ویك

د أخذ رأى مجلس القسم  ة بع س الكلی راح مجل موافقة مجلس شئون التعلیم والطالب بناءاً على اقت
 .من قانون تنظیم الجامعات ٣٦أو مجالس األقسام المختصة وذلك دون إخالل بحكم المادة 

ان -٤ ول االمتح ن دخ ة م س الكلی ن مجل رار م ب بق رم الطال رر  یح ائي للمق ري (النھ ي+ تحری /  عمل
ن )  شفھي ل م ھ أق وره فی ت نسبة حض ر %   ٧٥إذا كان ررة ویعتب رات الحضور المق دد م من ع

ان  أن االمتح ة بش س الكلی ھ مجل ذرا یقبل دم ع م یق ا ل رر م ي المق باً ف ة راس ي ھذه الحال ب ف الطال
 .النھائي للمقرر

 التدریب الصیفي والرحلة العلمیة  -٥
الب .١ زم الط دریب  یل أداء ت ة ب ة والثالث ة والثانی الفرق اإلعدادی دون ب المقی

یفي  ة (ص رقتین الثانی ا للف ة وخارجھ ة اإلعدادی ة للفرق ل الكلی داخ
ة  ة ) والثالث دة أربع اني ولم ي الث ل الدراس ات الفص اء امتحان د انتھ بع

ة ة ذات العالق ام العلمی راف األقس ت إش لة تح ابیع متص ویم .  أس تم تق وی
ب د  أداء الطال فھي لتحدی ان ش ھ بامتح اء مدت د انتھ دریب بع ي الت ف

ن عدم دریب م ي الت ب ف اح الطال دریب  ھنج ي الت ھ ف دم نجاح ؤثر ع وال ی
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ر  ة غی ي الفرق ھ ف دیر نجاح ى تق ة وال عل ة التالی ى الفرق ھ إل ى انتقال عل
 .أن نجاحھ فیھ یعتبر أحد متطلبات التخرج

اء ھی .٢ ض أعض راف بع ت إش ة تح ام العلمی نظم األقس ة ت ة علمی دریس رحل ة الت ئ
س  عھ مجل امج یض ا لبرن ام طبق ف الع ة نص الل عطل ة خ ة النھائی الب الفرق لط
ب  وف الطال دف وق ة بھ ة المختص ام العلمی ات األقس ى اقتراح ً عل اءا ة بن الكلی

تھ  ال دراس ي مج ة ف ورات التكنولوجی ى التط ذه .  عل ل ھ ة تموی ولى الجامع وتت
 .الرحلة بالكامل

 تقدیرات النجـاح والرسـوب     -٦
ة )  أ (   ام للنجاح للفرق دیر الع ى التق رر وف ي أي مق ب ف ة امتحان الطال در نتیج د (تق ي عن والتراكم

 : كاآلتي ) التخرج 

 :تقدیرات النجاح 

 فأكثر%  ٨٥ ممـــــتاز

 % ٨٥إلى أقل من %  ٧٥ جـید جداً 

 % ٧٥إلى أقل من %  ٦٥ جـــــــید

 % ٦٥إلى أقل من %  ٥٠ مقـــبول

 

 :تقدیرات الرسوب 

 % ٥٠إلى أقل من %  ٣٠ ضـــــعـیـف

 )أو محروم % (  ٣٠أقل من   ضعیف جدا ً 

 

ة عن  ) ب (  ھ مجلس الكلی ال یزید تقدیر نجاح الطالب في أي مقرر سبق رسوبھ فیھ بدون عذر یقبل
 % . ٦٤بحد أعلى "  مقبول " 
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ل / وال درجة االمتحان الشفھي  ال تضاف درجة أعمال الفصل) ج (  ى أق ذي یحصل عل ي للطالب ال العمل
ري %   ٣٠من  ي االمتحان التحری ري( ف ان تحری ا امتح ي لھ ررات الت ة ).  للمق وال تضاف درج

ن  ل م ى أق ل عل ذي یحص ب ال ل للطال ال الفص فھي%   ٣٠أعم ان الش ي االمتح ي  / ف ( العمل
دیر ).  للمقررات التي لیس لھا امتحان تحریري " وفي الحالتین یكون الطالب راسباً في المقرر بتق

 " .ضعیف جدا ً

 النقل والرسوب   -٧
ا )   أ (  ي م د بھا أو رسب ف ة المقی ررات الفرق ع مق ینقل الطالب إلى الفرقة الدراسیة التالیة لفرقتة إذا نجح في جمی

ذر أو  ین بع ك المتغیب ي ذل رق السابقة علیھا بما ف ة والف ذه الفرق ررات ھ ال یزید على مقررین من مجموع مق
 . رینبدون عذر، وال تدخل مقررات اإلنسانیات ضمن ھذین المقر

ا         ررات التخلف وتضاف درجتھ ر من مق ا تعتب وال تحتسب مقررات اإلنسانیات ضمن مقررات الرسوب غیر أنھ
 .إلى مجموع درجات الفرقة

 

ررات التخلف بحد أقصى         ي مق ال الفصل ف ھ آخر %   ٥٠وللطالب الحق في تحسین درجة أعم وإال تحتسب ل
 .المقررات درجة أعمال فصل حصل علیھا في تلك

ي )  ب (  ري والعمل ي التحری ى مجموع درجت رر من الخارج عل ؤدى امتحان أي مق الشفھي / یعامل الطالب الذي ی
ي  ك ف ان ذل ارج إذا ك ن الخ ان م ھ االمتح ل أدائ ا قب ل علیھ ل حص ال فص ة أعم ر درج ھ أخ اف ل ط، أو تض فق

 .مصلحتھ 

دأ السبت األول من شھر أ)  ج ( ي یب ان تكمیل د امتح اني یعق ل الدراسي الث الي للفص وبر الت وبر(كت لطالب ) دور أكت
ا  ابقة علیھ رق الس ة والف ذه الفرق ررات ھ ن مق ررین م ى مق د عل ا ال یزی ي م ة الذین یرسبون ف ة النھائی الفرق

رر ( ا مق ن بینھم یس م روع " ول ررات ") المش دخل مق ذر وال ت دون ع ذر أو ب ین بع ك المتغیب ي ذل ا ف ، بم
 .ین المقرریناإلنسانیات ضمن ھذ

 .من ھذه المادة على الطالب في دور أكتوبر، أیاً كانت حالة قیده) ب ( یطبق نص الفقرة )  د (

ھ ) ھـ( ذي یقع فی ي الفصل الدراسي ال ھ أداء االمتحان ف إذا تكرر رسوب طالب دور أكتوبر في أي مقرر ، وجب علی
 .ھذه المادة فیما یتعلق بدرجة أعمال الفصلمن ) ب ( ، ) أ ( ویطبق في شأنھ نصا الفقرتین  .  المقرر

ھ حق دخول دور "  المشروع " إذا رسب طالب الفرقة النھائیة في مقرر )  و ( ة وال یكون ل ي الفرق یبقى لإلعادة ف
 . أكتوبر في أي مقرر آخر بما في ذلك مقررات اإلنسانیات

 



 

١٠ 
 

 الدراسات العليا
 


 

ً على طلب كلیة الھندسة بھا الدرجات العلمیة والدبلومات اآلتیة  تمنح جامعة الزقازیق بناءا
 :للدراسات العلیا 

 ً  درجة الماجستیر :   أوال

 ماجستیر الریاضیات والفیزیاء الھندسیة 
 ماجستیر ھندسة المواد 
 ماجستیر ھندسة البیئة 
 ماجستیر ھندسة التشیید والمرافق 
 ماجستیر الھندسة اإلنشائیة 
 ماجستیر ھندسة المیاه 
 ماجستیر ھندسة القوى المیكانیكیة 
 ماجستیر ھندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج 
 ماجستیر الھندسة الصناعیة والنظم 
 ماجستیر ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت 
 ماجستیر ھندسة الحاسبات والتحكم 
 ماجستیر ھندسة القوى واآلالت الكھربیة 
 ماجستیر الھندسة المعماریة 

 
 درجة دكتوراه  الفلسفة :   ثانیاً 

 دكتوراه الفلسفة في الریاضیات والفیزیاء الھندسیة 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة المواد 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة البیئة 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة التشیید والمرافق 
 دكتوراه الفلسفة في الھندسة اإلنشائیة 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة المیاه 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة القوى المیكانیكیة 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج 
 دكتوراه الفلسفة في الھندسة الصناعیة والنظم 



 

١١ 
 

 دكتوراه الفلسفة في ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة الحاسبات والتحكم 
 دكتوراه الفلسفة في ھندسة القوى واآلالت الكھربیة 
 دكتوراه الفلسفة في الھندسة المعماریة 

 

 ً  : دبلوم  الدراسات  العلیا التخصصي في  أحد المجاالت المبینة قرین كل قسم علمي فیما یلي :   ثالثا

 قسم ھندسة المواد 
 ھندسة المواددبلوم   -أ  

 دبلوم ھندسة تآكل المواد  -ب
 قسم ھندسة البیئة

 دبلوم ھندسة البیئة  -أ  
 قسم ھندسة التشیید والمرافق

 دبلوم ھندسة وإدارة التشیید   -أ   

 دبلوم ھندسة الطرق والمطارات  -ب 

 دبلوم ھندسة النقل والمرور  -جـ 

 دبلوم الھندسة المساحیة   -د   
 نشائیةقسم الھندسة اإل

 دبلوم الھندسة اإلنشائیة  -أ   

 دبلوم ھندسة ترمیم وتدعیم اإلنشاءات   -ب 

 دبلوم الھندسة الجیوتقنیة   -جـ 

 قسم ھندسة المیاه 
 دبلوم ھندسة المیاه والمنشآت المائیة   -أ   

 دبلوم ھندسة الري والصرف   -ب 

 دبلوم ھندسة المواني والمالحة الداخلیة   -ج 

 دبلوم الھندسة الھیدرولیكیة   -د   

 دبلوم الھندسة الھیدرولوجیھ والمیاه الجوفیة  -ھـ  

 قسم ھندسة القوى المیكانیكیة
 دبلوم الھندسة الحراریة   -أ   



 

١٢ 
 

 دبلوم ھندسة التبرید وتكییف الھواء  -ب 

 دبلوم ھندسة الطاقة الجدیدة والمتجددة   -ج 

 ربینیةدبلوم ھندسة اآلالت التو  -د   

 قسم ھندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج
 دبلوم ھندسة التصمیم المیكانیكي المدعم بالحاسب  -أ   

 دبلوم ھندسة الترایبولوجى   -ب 

 دبلوم ھندسة اإلنتاج   -ج 

 قسم الھندسة الصناعیة والنظم
 دبلوم ھندسة وإدارة الجودة الشاملة   -أ   

 دبلوم ھندسة الصیانة   -ب 

 دبلوم ھندسة التصنیع المدعم بالحاسب   -ج 

 دبلوم ھندسة النظم  -د   

 قسم ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت
 دبلوم ھندسة اإللكترونیات   -أ   

 دبلوم ھندسة االتصاالت   -ب 

 قسم ھندسة الحاسبات والتحكم  -١٠

 دبلوم ھندسة الحاسبات والتحكم   -أ   

 واآلالت الكھربیةقسم ھندسة القوى   -١١

 دبلوم ھندسة القوى واآلالت الكھربیة   -أ   

 قسم الھندسة المعماریة  -١٢

 دبلوم الھندسة المعماریة  -أ   

 دبلوم ھندسة وتكنولوجیا البناء   -ب 

 دبلوم ھندسة تخطیط المدن   -جـ 

 دبلوم ھندسة الحفاظ والترمیم   -د   



 

١٣ 
 

 ً  الدبلومات المشتركة :   رابعا

ة دبلو ره مجلس الكلی ر من قسم علمي ویق ا أكث ي یشترك فیھ ي المجاالت الت ا ف ة  -م الدراسات العلی ولى األقسام العلمی تت
 .المشتركة في الدبلوم تحدید برنامج الدراسة والمحتوى العلمي لمقرراتھ ویعتمدھا مجلس الكلیة



دأ یتكون العام الدراسي للدراسات العلیا من فصلین  دراسیین مدة كل منھما ثالثة عشر أسبوعاً ویب
ایر ، و دأ الفصل األول السبت األول من شھر أكتوبر ویعقد امتحان خالل شھر ین اني السبت  یب الفصل الث

ایو ھر م الل ش ھ خ د امتحان ر ویعق ھر فبرای ن ش دي . األول م دبلومات وتمھی ي لل ان التكمیل د االمتح ویعق
 .الماجستیر خالل شھر سبتمبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١٤ 
 

 :الخدمات الطالبيه 

 :رعایة الشباب
 :توجد بالكلیة إدارة خاصة لرعایة الشباب ویتلخص دورھا فیما یلي 

 الرعایة الطالبیة  - أ
 :وتتم عن طریق   

دراسة ما یعترض الطالب من مشكالت اجتماعیة ونفسیة ودراسیة ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لھا مع  -١
 .یواجھونھاالطالب الذین 

 .محاولة حل ما یعترض الطالب من مشكالت اقتصادیة عن طریق صندوق التكافل اإلجتماعى لطالب الكلیة -٢
 

 األنشطة الطالبیة    - ب
 :وتتم عن طریق  

 .وضع خطة لألنشطة المختلفة من ریاضیة واجتماعیة وثقافیة وفنیة تتناسب مع میول ورغبات الطالب -١
شطة المختلفة لمجلس أتحاذ طالب الكلیة لمساعدتھ فیما یقترحھ من تقدیم مشروعات في مجاالت األن -٢

 .أنشطة وخدمات لطالب الكلیة
المعاونة اإلیجابیة في تنفیذ األنشطة التي یقرھا إتحاد طالب الكلیة وتذلیل ما یعترضھا من معوقات حتى  -٣

 .تخرج بالصورة المناسبة
 

 :الخطوط العریضة تحقق األھداف اآلتیة  ھذهوعن طریق 

 .تنمیة ھوایات الطالب عن طریق توفیر اإلمكانیات الالزمة لھا  -أ 

استثمار وقت فراغ الطالب وتنظیمھ في نشاط إنتاجي مثمر یكسب الطالب خبرات وتخلق منھم قادة  -ب
 .یستطیعون تفھم مشكالت مجتمعھم

معسكرات الخدمة العامة (الروح القیادیة بین الطالب وذلك عن طــــریق تشجیع روح الخدمة العامة وغرس  -جـ
 ....).الرحالت  -المعسكرات الترفیھیة  -المعسكرات الثقافیة  -

وتعتبر الكلیة من كلیات . بث روح الزمالة والحیاة الجامعیة بین الطالب وتوثیق الصلة بینھم وبین أساتذتھم -د  
 .ي مختلف األنشطة الطالبیةالقمة على مستوى الجامعة ف



 

١٥ 
 

 صندوق التكافل اإلجتماعي
 :بالكلیة إلى  يیھدف صندوق التكافل اإلجتماع

 .للطالب بصوره المختلفة من تأمین أو رعایة اجتماعیة أو قروض يتحقیق الضمان اإلجتماع  -أ 

 .المساھمة في تنفیذ الخدمات للطالب -ب

الطالب وتحول بینھم وبین االستمرار الھادئ في دراستھم بسبب  ھالعمل على حل المشاكل التي تواج -جـ
 .عجز دخولھم المالیة

ویشكل للصندوق مجلس إدارة برئاسة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب وعضویة إثنین من أعضاء ھیئة التدریس 
ً للصندوق والطالب أمین مجلس أتحاذ یختارھما مجلس الكلیة سنویاً ورئیس الجھاز الفني لرعایة الشباب بالكلیة ویكون أم ینا

 . طالب الكلیة

ویختص ھذا المجلس بتحقیق التكافل اإلجتماعى لطالب الكلیة ، ویضع موازنة الصندوق السنویة واعتماد 
 .حساباتھ الختامیة السنویة

 :وتتكون موارد الصندوق من 

 .اإلعانات التي تخصص لھذا الصندوق -١
 .رتھالھبات التي یقبلھا مجلس إدا -٢
 .من حصیلة الرسوم المخصصة إلتحاد طالب الكلیة%   ٢٠ -٣
 .سائر الموارد التي تأتى من مصادر أخرى لھذا الصندوق -٤

 .وتضع مجالس إدارات صنادیق التكافل اإلجتماعى ضوابط اإلنفاق لتحقیق أغراضھا في حدود سیاستھا العامة

 الرعـایة الطبیة

 :توجد بالكلیة عیادة طبیة تقدم الخدمات التالیة  
 :العیادة الباطنیة  - أ

 .یقوم األطباء فیھا بالكشف الدوري على الطالب  -
 .إسعاف أي حالة إغماء أو أي حالة طارئة  -
 .صرف األدویة الخاصة بالعالج بالمجان من مستشفى الطلبة  -
 .ى أو صغرى بالمجانتحویل الطلبة إلى مستشفى الطلبة إلجراء أي عملیات كبر -

 
 :عیادة األسنان   -ب

 .الكشف الدوري وعمل مسح شامل  -
 .توفیر العالج من حیث الخلع أو الحشو أو العملیات الجراحیة بالفك وعالج األمراض المزمنة خاصة باللثة  -



 

١٦ 
 

 

 :إتحـاد الطــالب
ً عن طریق انتخاب طالبین عن كل سنة  دراسیة لكل لجنة من لجان اإلتحاد یتم تشكیل إتحاد طالب الكلیة سنویا

 .ویكون لكل لجنة أمین وأمین مساعد بین أعضائھا ورائد من السادة أعضاء ھیئة التدریس.  الستة

 :ویشترط فیمن یتقدم لعضویة إتحاد طالب الكلیة توافر الشروط التالیة

 .أن یكون متمتعا بالجنسیة المصریة -١
ً بالخلق القویم والسمعة ا -٢  .لحسنةأن یكون متصفا
ً في فرقتھ غیر باق لإلعادة ألي سبب -٣ ً نظامیاً مستجدا  .أن یكون طالبا
ً لرسوم اإلتحاد -٤  .أن یكون مسددا
 .أن یكون من ذوى األنشطة الملحوظة في مجال عمل اللجنة التي یرشح نفسھ فیھا -٥
تحادات الطالبیة أو أال یكون قد سبق الحكم علیة بعقوبة مقیدة للحریة أو تقریر إسقاط أو وقف عضویة بأحد اإل -٦

 .لجانھا
 :اللجان ھى  وھذه  -ویمارس الطالب نشاطھم من خالل اللجان التابعة إلتحاد الطالب 

 لجنة األسر   -١
 .وتقوم بتنظیم المسابقات الثقافیة والفنیة والمعارض وحفالت التعارف والرحالت 

 لجنة النشاط الریاضي  -٢
 .وتقوم بتنظیم المباریات والمسابقات والمھرجانات الریاضیة              

 لجنة النشاط الثقافي  -٣
 .وتختصبإقامة الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافیة وكذلك طبع الكتیبات      والنشرات

 لجنة النشاط الفني  -٤
 ).تشكیلیة وتصویر ضوئي وتمثیل  فنون( وتقوم بتشجیع األنشطة الفنیة والھوایات من               

 لجنة الجوالة والخدمة العامة   -٥
 .ومشروعات  الخدمة العامة –الرحالت الخلویة  -وتقوم بتنظیم المعسكرات الكشفیة والتدریبیة           

 والرحالت  يلجنة النشاط اإلجتماع  -٦
تنظیم رحالت ومعسكرات  -تنظیم مسابقات اجتماعیة  -وتعمل على تنمیة الروابط االجتماعیة بین الطالب     

 .اجتماعیة وترویحیة

 

 



 

١٧ 
 

 الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية
 



  مركز البحوث واالستشارات الفنیة 
  والطاقةمركز بحوث القوى المیكانیكیة 
  مركز بحوث الھندسة الصناعیة للتنمیة والتكنولوجیا 
 مركز بحوث واستشارات التشیید 
   مركز البحث العلمي المعماري والعمراني 
الورش اإلنتاجیة 

 
 : 

 القیام بالدراسات االستشاریة وتقدیم التقاریر الفنیة للھیئات واألفراد. 

 إیجاز البحوث العلمیة التطبیقیة واألكادیمیة ذات النفع العام . 

 إجراء االختبارات المعملیة والحقلیة للھیئات واألفراد. 

 إعداد وتنظیم البرامج التدریبیة وتنظیم الندوات والدورات والمؤتمرات العلمیة. 


 ستشاریة لفریق أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بالكلیةالخبرة العلمیة واال. 

 المعامل والمختبرات المزودة بأحدث األجھزة المتقدمة. 

  في حالة المشروعات متعددة التخصصات یتم االستعانة بالخبرات واإلمكانیات المتوفرة
 .بالجامعة أو أي جھة علمیة أو بحثیة أخرى

 

 



 

١٨ 
 




الھندسة اإلنشائیة وترمیم المنشآت 
ھندسة التشیید 
الھندسة المعماریة وتخطیط المدن والقرى والتخطیط اإلقلیمي وترمیم اآلثار 
الھندسة البیئیة والصحیة 
ھندسة الطرق والمرور والمطارات 
األعمال المساحیة 
 ھندسة الري والصرف 
الھندسة المیكانیكیة 
 الھندسة الكھربیة 
 استخدام بحوث العملیات في المجاالت المختلفــــة 
تقدیم برامج تطویر وتحسین أداء شبكات الحاسب 
 ھادات ل لش روعات والتأھی یم المش دوى وتقی ات الج دیم دراس روعات وتق ذ المش ى تنفی راف عل اإلش

 .ع مجاالت الھندسةاألیزو ونظم الجودة في جمی
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  ألبوم الصور الخاص بالكلية

:الموقع العام للكلیة  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٠ 
 

 

 

 

 

٢٠١٥- ٢٠١٤المؤتمر العلمى لكلیة الھندسة   

 



 

٢١ 
 

 

٢٠١٥-٢٠١٤الطالب اول العام الدراسى   

 

 

 الطالب بالورش التعلیمیة

 



 

٢٢ 
 

 

 

 ملعب الكلیة

 

 

 الورش االنتاجیة



 

٢٣ 
 

 

 

الھندسةمكتبة كلیة   

 

 

 



 

٢٤ 
 

 

٢٠١٥ -٢٠١٤الطالب خالل امتحان الفصل الدراسى االول   

 

 

 

 

 

 

 
 


