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 لمحة موجزة عن الكلية

 فا  ةوبادت  بهاا الدراسا 6791ناوفمبر  فا الزقاازي  جامعة ب ةالهندس ةإلنشاء كلي الوزاريصدر القرار 

 ةسام علميقت ةعند إنشائها ثماني ةوكان بالكلي 6791سبتمبر 

 ةفأصبح  تضم عشرة  تقسام علمي  6771/  17 الجامع العام  ف  للكلية الداخليةثم عدل  الالئحة 

  - ةقساام العلمياألوتام تعاديا مساميا  بعا  ا ةالداخليا ةتام تعاديا الالئحا 6779/  71 الجاامع العاام  ف 

 وتصبح  األقسام العلمية ثالثة عشر قسما ةجديد ةوتفرع دراس ةوتضيف  تقسام علمي

 ةوالفرقاا ةعداديااإلا ةعلااط  ااالف الفرقاا هاااقيت ب وتاام  ةجديااد ةداخلياا ةصاادر  حئحاا 3112تغساا    فاا 

 3112/  3112 الجامع من العام  اعتباراولط ألا

 

 اهليكل التنظيمي للكلية:
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 عميد الكلية 

  ء عد  امحمي  عا العأ . د : 

 
 

 شئون التعليم والطالب الكلية ل وكيل

 جودة عاية حمم  عاية  : أ.د

  32/63/3162مدة تول   وتم تجديد مدة ثانية من  3166/ 63/  32من 

 

 والبحوثلدرسات العليا الكلية ل وكيل

  امح  ف روق عد  اجلواد : أ.د

 حتط األن  11/8/2014من 

 

 شئون البيئة و خدمة المجتمع الكلية ل وكيل

 حمم  فوزى ابراهيم شعد ن هش م : أ.د

 حتط األن 2015-1-13من 

 

 مدير عام الكلية 

 غ من عمر :أ

 

http://www.eng.zu.edu.eg/StaffData.aspx?StaffID=11051&DepID=29
http://www.eng.zu.edu.eg/StaffData.aspx?StaffID=11051&DepID=29
http://www.eng.zu.edu.eg/StaffData.aspx?StaffID=10525&DepID=37
http://www.eng.zu.edu.eg/StaffData.aspx?StaffID=10525&DepID=37
http://www.eng.zu.edu.eg/StaffData.aspx?StaffID=10264&DepID=29
http://www.eng.zu.edu.eg/StaffData.aspx?StaffID=10264&DepID=29
http://www.eng.zu.edu.eg/EmployeeData.aspx?EmployeeFacultyID=2040
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 الكلية كلمة عميد

 عال ء عد  امحمي  عا أ . د : 

 

إلى برامجها وأقسامها  كلية الهندسة جامعة الزقازيق أرحب بجميع الطالب والطالبات الجدد والعائدين بإسم

بعد حصول الكلية  7102-7102الدراسى الجديد  العلمية. إنه من دواعى سرورى أن أبدأ معكم هذا العام

 .من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد علي شهادة إعتماد جودة التعليم

يستدعى  تحول غير عادى يمثل ركنى الهندسة "اإلنتاج والبناء" جزءا هاما فيها ، مما إننا اليوم نمر بمرحلة

لمواجهة تحديات عدة: مثل الطاقة  أن نقوم بتحول غير عادى فى التعليم الهندسى والبحث العلمى وذلك

وتكنولوجيا المعلومات. ومن هذا المنطلق وبروح التصميم والرغبة فى  العذبة والبناء والبيئةالنظيفة والمياه 

والتطور وذلك فى إطار  لألمام ، أدعوا أبنائنا وبناتنا الطالب الى المشاركة فى صنع هذا التحول التقدم

 .اإلستدامة واإلنسانية واألخالق

والهدف  ة عريضة وعميقة ، وتذكروا دائما أن العمل الجادأن تتخرجوا مهندسين ذي معرف أتمنى لكم جميعا

تقللوا من قدراتكم الخاصة وأذكركم  السامى هما طريق النجاح. فحددوا أهدافكم عالية وإتبعوا ضمائركم وال

 " هللا اليغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم إن "بقول هللا تعالى فى سورة الرعد :
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 الرؤية 

جامعة الزقازيق إلى أن تصبح إحدى المؤسسات التعليمية المتميزة فى مجاالت  –تهدف كلية الهندسة 

منظومة متكاملة لتوكيد الجودة بأقسام التعليم الهندسى والبحث العلمى وخدمة المجتمع من خالل تطبيق 

 .الكلية وإداراتها المختلفة والتفاعل المستمر مع الجهات الهندسية المحلية والعالمية

 

 الرس لة 

تهدف كلية الهندسة إلى تخريج مهندسين متميزين لديهم القدرة على العمل واإلبداع واإلبتكار والمنافسة فى 

لمى فى كافة التخصصات الهندسية. ويتم ذلك عن طريق تهيئة المناخ سوق العمل المحلى والعربى والعا

المناسب لتنمية المهارات العلمية والعملية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للنهوض بالمستوى العلمى 

والمهارى للطالب فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وكذلك لتقديم اإلستشارات الهندسية للمجتمع 

 ط من خالل مراكز بحثية متميزة.المحي

 

  فاه األ

  العمل على تعليم الطالب وتأهيلهم ليكونوا مهندسين متميزين قاادرين علاى العمال واإلباداع واالبتكاار

 والمنافسة فى سوق العمل فى كافة الفروع والتخصصات الهندسية.

  القادرات اإلبداعياة واالبتكاار تنمية وتطاوير البحاث العلماى فاى المجاال الهندساى والعمال علاى تنمياة

 والمساهمة الفاعلة فى صنع التكنولوجيا وتطويرها.

  اإللتحااام مااع كافااة قطاعااات المجتمااع وتقااديم الخباارات واالستشااارات لااه وحاال مشااكالته فااى كافااة

 المجاالت الهندسية والعمل على تنميته وتطويره ورفع كفاءته.

 ى من مهندسين وفنيين و إداريين بعقاد دورات تدريبياة رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعى والهندس

عامة ومتخصصة فى كافة االتجاهات العلمية واإلدارية من أجل أحاطتهم بكال جدياد فاى التكنولوجياا 

 ووسائلها الحديثة.
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 أقس م الكلية:

 قسم الهندسة الصناعية  -9 قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  -0

 واالتصاالتقسم هندسة اإللكترونيات   -01 قسم هندسة المواد  -7

 منظوماتقسم هندسة الحاسبات وال  -00 بيئةقسم هندسة ال  -3

 الكهربيةواآلالت قسم هندسة القوى   -07 والمرافق تشييدهندسة القسم   -4

 يةهندسة المعمارالقسم   -03 ئيةنشااإلهندسة القسم   -5

 والمنشآت المائية قسم هندسة المياه  -6
 نظام ) نشاءات وادارة التشييداالـ قسم هندسة  04

 الساعات المعتمدة (

 قسم هندسة القوى الميكانيكية  -2
)نظام  الساعات  يات ـ قسم هندسة الميكاترون05

 المعتمدة (

 واإلنتاج ميم الميكانيكيصتقسم هندسة ال   - 2
الفضائية قسم هندسة الطيران و المركبات  -06

 )نظام الساعات المعتمدة(
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 مرحلة البكالوريوس

 -ة :ــــــــال رج ت العلمي

حااد فااي أتماانح جامعااة الزقااازيق بناااء علااى طلااب مجلااس كليااة الهندسااة بهااا درجااة البكااالوريوس 

 تية :آلالتخصصات الهندسية ا

 الهندسة المدنية -0
 الهندسة الميكانيكية -7

  الميكانيكية (شعبة ) هندسة القوى 

 نتاج(إلشعبة ) هندسة التصميم الميكانيكي وا 

 ) شعبة ) الميكاترونكس 
 الهندسة الكهربية -3

 الكهربية ( واالتصاالتلكترونيات إلشعبة ) هندسة ا 

 ) شعبة ) هندسة الحاسبات والمنظومات 

 الت الكهربية (آلشعبة ) هندسة القوى وا 

 ) شعبة ) الميكاترونكس 
 الهندسة الصناعية -4
 الهندسة المعمارية -5

ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات تبدأ بسنة إعدادية عامه لجميع الطالب ويكون 
 التخصص بعد ذلك طبقا لما هو وارد في جداول المقررات الدراسية.

 

 ضوابط اإللتح ق :

الجامعات بعد يحدد المجلس األعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس 
أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية 

 في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة.
ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس األعلى للجامعات عدد الطالب الذين  

يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ، ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي ، ويمكن 
أو المحولين في كل كلية تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد المقبولين 

 %  من عدد الطالب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية. 01على 
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 يشتر  ف  قيد ال الف ف  الكلية للحصوا علط درجة البكالوريو  :
أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع 

غرافي وفقا لما يقرره المجلس األعلى للجامعات ، وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات مراعاة التوزيع الج
 ومجالس الكليات.

أن يثبت الكشف الطبي خلوه من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقا 
 للقواعد التي يضعها المجلس األعلى للجامعات ومجالس الكليات.

 

 نظ م ال راسة :

ون الدراسة بمرحلة البكالوريوس من خمس فرق دراسية وكل فرقة من فصلين دراسيين وتكون تتك -0
الدراسة بالفرقة اإلعدادية عامه لجميع الطالب ، ويتم توزيع الطالب المنقولين إلى الفرقة األولى 

ية على التخصصات الهندسية وكذا توزيع الطالب المنقولين إلى الفرق الثالثة على الشعب التخصص
 (.7المنبثقة من كل تخصص هندسي والمبينة في الجداول الملحقة )ملحق رقم 

تبين الجداول الملحقة بهذا الدليل المقررات الدراسية موزعة على سنوات الدراسة والمحاضرات  -7
والدروس النظرية والعملية وعدد الساعات أسبوعياً لكل مقرر وساعات االمتحان والنهاية العظمى 

 االمتحانات التحريرية والشفهية /  والعملية وأعمال السنة.للدرجات في 
ويعد االمتحان الشفهي /  العملي مالزماً لالمتحان التحريري ، فيتعين على الطالب الراسب في 

 المقرر إعادة االمتحان الشفهي / العملي له ، إن وجد.

قة النهائية إذا أثبت أنة يجوز أن يعفى الطالب من حضور بعض مقررات الدراسة عدا مقررات الفر -3
حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة.  كما يجوز أن 

المقررات إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات  هذهيعفى الطالب من أداء امتحانات النقل في بعض 
ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة  بهماتعادلها في جامعة أو معهد علمي معترف 

مجلس شئون التعليم والطالب بناءاً على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس 
 من قانون تنظيم الجامعات. 36األقسام المختصة وذلك دون إخالل بحكم المادة 

النهائي للمقرر )تحريري + عملي/   يحرم الطالب بقرار من مجلس الكلية من دخول االمتحان -4
%  من عدد مرات الحضور المقررة ويعتبر  25شفهي(  إذا كانت نسبة حضوره فيه أقل من 

الطالب في هذه الحالة راسباً في المقرر ما لم يقدم عذرا يقبله مجلس الكلية بشأن االمتحان النهائي 
 للمقرر.

 التدريب الصيفي والرحلة العلمية  -5
المقيدون بالفرق اإلعدادية والثانية والثالثة بأداء تدريب صيفي  يلزم الطالب .0

)داخل الكلية للفرقة اإلعدادية وخارجها للفرقتين الثانية والثالثة ( بعد انتهاء 
امتحانات الفصل الدراسي الثاني ولمدة أربعة أسابيع متصلة تحت إشراف 

في التدريب بعد انتهاء  األقسام العلمية ذات العالقة.  ويتم تقويم أداء الطالب
وال يؤثر عدم  همدته بامتحان شفهي لتحديد نجاح الطالب في التدريب من عدم
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نجاحه في التدريب على انتقاله إلى الفرقة التالية وال على تقدير نجاحه في 
 الفرقة غير أن نجاحه فيه يعتبر أحد متطلبات التخرج.

ئة التدريس رحلة علمية لطالب تنظم األقسام العلمية تحت إشراف بعض أعضاء هي .7

الفرقة النهائية خالل عطلة نصف العام طبقا لبرنامج يضعه مجلس الكلية بناءاً على 

اقتراحات األقسام العلمية المختصة بهدف وقوف الطالب على التطورات التكنولوجية 

 في مجال دراسته .  وتتولى الجامعة تمويل هذه الرحلة بالكامل.

 تقديرا  النجـاح والرسـوف     -6

) أ (  تقاادر نتيجااة امتحااان الطالااب فااي أي مقاارر وفااى التقاادير العااام للنجاااح للفرقااة )والتراكمااي عنااد  

 التخرج ( كاآلتي : 

 تقديرا  النجاح :

 % فأكثر 12 ممـــــتاز

 % 12% إلط تقا من  92 جـيد جدا  

 % 92% إلط تقا من  12 جـــــــيد

 % 12% إلط تقا من  21 مقـــبوا

 

 تقديرا  الرسوف :

 % 21% إلط تقا من  21 ضـــــعـيـف

 % ) تو محروم ( 21تقا من   ضعيف جدا  

) ب ( ال يزيد تقدير نجاح الطالب في أي مقرر سبق رسوبه فيه بدون عذر يقبله مجلس الكلية عان  "  

 % . 64مقبول "  بحد أعلى 

( ال تضاف درجة أعمال الفصل وال درجة االمتحان الشفهي / العملي للطالب الاذي يحصال علاى أقال ) ج 

%  فااي االمتحااان التحريااري ) للمقااررات التااي لهااا امتحااان تحريااري(.  وال تضاااف درجااة  31ماان 

%  في االمتحان الشافهي/ العملاي  ) للمقاررات  31أعمال الفصل للطالب الذي يحصل على أقل من 
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لايس لهااا امتحاان تحريااري(.  وفاي الحااالتين يكاون الطالاب راسااباً فاي المقاارر بتقادير " ضااعيف  التاي

 جدا ً" .

 النقا والرسوف   -7

) أ (   ينقل الطالب إلى الفرقة الدراسية التالية لفرقتة إذا نجح فاي جمياع مقاررات الفرقاة المقياد بهاا أو 

رسب في ما ال يزيد على مقررين من مجموع مقررات هذه الفرقة والفرق السابقة عليهاا بماا فاي 

 رين. ذلك المتغيبين بعذر أو بدون عذر، وال تدخل مقررات اإلنسانيات ضمن هذين المقر

وال تحتسب مقررات اإلنسانيات ضمن مقررات الرساوب غيار أنهاا تعتبار مان مقاررات التخلاف        

 وتضاف درجتها إلى مجموع درجات الفرقة.

 

%  وإال  51وللطالب الحق في تحساين درجاة أعماال الفصال فاي مقاررات التخلاف بحاد أقصاى        

 المقررات. تحتسب له آخر درجة أعمال فصل حصل عليها في تلك

)ب (  يعاماال الطالااب الااذي يااؤدى امتحااان أي مقاارر ماان الخااارج علااى مجمااوع درجتااي التحريااري  

والعملي / الشفهي فقط، أو تضاف له أخر درجاة أعماال فصال حصال عليهاا قبال أدائاه االمتحاان 

 من الخارج إذا كان ذلك في مصلحته .

كتااوبر التااالي للفصاال الدراسااي الثاااني )دور )ج (  يعقااد امتحااان تكميلااي يباادأ الساابت األول ماان شااهر أ

أكتااوبر( لطااالب الفرقااة النهائيااة الااذين يرساابون فااي مااا ال يزيااد علااى مقااررين ماان مقااررات هااذه 

الفرقة والفرق السابقة عليها )وليس من بينهما مقرر " المشروع "( ، بما في ذلك المتغيباين بعاذر 

 ين المقررين.أو بدون عذر وال تدخل مقررات اإلنسانيات ضمن هذ

 )د (  يطبق نص الفقرة ) ب ( من هذه المادة على الطالب في دور أكتوبر، أياً كانت حالة قيده.

)هـ( إذا تكرر رسوب طالب دور أكتوبر في أي مقرر ، وجب عليه أداء االمتحان في الفصل الدراساي 

هاذه الماادة فيماا يتعلاق الذي يقع فيه المقرر.  ويطبق في شاأنه نصاا الفقارتين  ) أ ( ، ) ب ( مان 

 بدرجة أعمال الفصل.

)و (  إذا رسب طالب الفرقة النهائية في مقرر " المشروع "  يبقى لإلعادة في الفرقة وال يكون له حاق 

 دخول دور أكتوبر في أي مقرر آخر بما في ذلك مقررات اإلنسانيات. 

 



 

10 
 

 الدراسات العليا

 

 :ال رج ت العلمية وال بلوم ت لل راس ت العلي  
 

تمنح جامعة الزقازيق بناءاً على طلب كلية الهندسة بها الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية للدراسات 

 العليا :

 توح  :   درجة الماجستير 

 ماجستير الرياضيات والفيزياء الهندسية 

 ماجستير هندسة المواد 

 ماجستير هندسة البيئة 

 ماجستير هندسة التشييد والمرافق 

 ماجستير الهندسة اإلنشائية 

 ماجستير هندسة المياه 

 ماجستير هندسة القوى الميكانيكية 

 ماجستير هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

 ماجستير الهندسة الصناعية والنظم 

 ماجستير هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 ماجستير هندسة الحاسبات والتحكم 

 ستير هندسة القوى واآلالت الكهربيةماج 

 ماجستير الهندسة المعمارية 
 

 ثانيا  :   درجة دكتوراه  الفلسفة 

 دكتوراه الفلسفة في الرياضيات والفيزياء الهندسية 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة المواد 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة البيئة 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة التشييد والمرافق 

 الفلسفة في الهندسة اإلنشائية دكتوراه 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة المياه 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة القوى الميكانيكية 
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 دكتوراه الفلسفة في هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

 دكتوراه الفلسفة في الهندسة الصناعية والنظم 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 ه الفلسفة في هندسة الحاسبات والتحكمدكتورا 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة القوى واآلالت الكهربية 

 دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية 
 

 ثالثا  :   دبلوم  الدراسا   العليا التخصص  ف   تحد المجاح  المبينة قرين كا قسم علم  فيما يل  : 

 قسم هندسة المواد 
 المواددبلوم هندسة   -أ  

 دبلوم هندسة تآكل المواد  -ب

 قسم هندسة البيئة

 دبلوم هندسة البيئة  -أ  

 قسم هندسة التشييد والمرافق
 دبلوم هندسة وإدارة التشييد   -أ   

 دبلوم هندسة الطرق والمطارات  -ب 

 دبلوم هندسة النقل والمرور  -جـ 

 دبلوم الهندسة المساحية   -د   

 قسم الهندسة اإلنشائية
 دبلوم الهندسة اإلنشائية  -أ   

 دبلوم هندسة ترميم وتدعيم اإلنشاءات   -ب 

 دبلوم الهندسة الجيوتقنية   -جـ 

 قسم هندسة المياه 
 دبلوم هندسة المياه والمنشآت المائية   -أ   

 دبلوم هندسة الري والصرف   -ب 

 دبلوم هندسة المواني والمالحة الداخلية   -ج 
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 دبلوم الهندسة الهيدروليكية   -د   

 دبلوم الهندسة الهيدرولوجيه والمياه الجوفية  -هـ  

 قسم هندسة القوى الميكانيكية
 دبلوم الهندسة الحرارية   -أ   

 دبلوم هندسة التبريد وتكييف الهواء  -ب 

 دبلوم هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة   -ج 

 التوربينيةدبلوم هندسة اآلالت   -د   

 قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج
 دبلوم هندسة التصميم الميكانيكي المدعم بالحاسب  -أ   

 دبلوم هندسة الترايبولوجى   -ب 

 دبلوم هندسة اإلنتاج   -ج 

 قسم الهندسة الصناعية والنظم
 دبلوم هندسة وإدارة الجودة الشاملة   -أ   

 دبلوم هندسة الصيانة   -ب 

 دبلوم هندسة التصنيع المدعم بالحاسب   - ج

 دبلوم هندسة النظم  -د   

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
 دبلوم هندسة اإللكترونيات   -أ   

 دبلوم هندسة االتصاالت   -ب 

 قسم هندسة الحاسبات والتحكم  -01

 دبلوم هندسة الحاسبات والتحكم   -أ   

 واآلالت الكهربيةقسم هندسة القوى   -00
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 دبلوم هندسة القوى واآلالت الكهربية   -أ   

 قسم الهندسة المعمارية  -07

 دبلوم الهندسة المعمارية  -أ   

 دبلوم هندسة وتكنولوجيا البناء   -ب 

 دبلوم هندسة تخطيط المدن   -جـ 

 دبلوم هندسة الحفاظ والترميم   -د   

 رابعا  :   الدبلوما  المشتركة 

تتااولى  -م الدراسااات العليااا فااي المجاااالت التااي يشااترك فيهااا أكثاار ماان قساام علمااي ويقااره مجلااس الكليااة دبلااو

األقسام العلمياة المشاتركة فاي الادبلوم تحدياد برناامج الدراساة والمحتاوى العلماي لمقرراتاه ويعتمادها مجلاس 

 الكلية.

 خاـة ال راسـة

دراسايين مادة كال منهماا ثالثاة عشار أسابوعاً ويبادأ يتكون العام الدراسي للدراسات العليا من فصلين 

الفصال الثااني السابت  يبادأ الفصل األول السبت األول من شهر أكتوبر ويعقاد امتحاان خاالل شاهر ينااير ، و

األول ماان شااهر فبراياار ويعقااد امتحانااه خااالل شااهر مااايو. ويعقااد االمتحااان التكميلااي للاادبلومات وتمهياادي 

 الماجستير خالل شهر سبتمبر.
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 الخدمات الطالبيه :

 :رعاية الشباف

 توجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الشباب ويتلخص دورها فيما يلي :

 الرعاية ال البية  - أ

 وتتم عن طريق :    

دراسة ما يعترض الطالب من مشكالت اجتماعية ونفسية ودراسية ومحاولة إيجاد الحلول  -0
 يواجهونها.المناسبة لها مع الطالب الذين 

محاولة حل ما يعترض الطالب من مشكالت اقتصادية عن طريق صندوق التكافل اإلجتماعى  -7
 لطالب الكلية.

 
 األنش ة ال البية    - ب

 وتتم عن طريق :    

وضع خطة لألنشطة المختلفة من رياضية واجتماعية وثقافية وفنية تتناسب مع ميول ورغبات  -0
 الطالب.

األنشطة المختلفة لمجلس أتحاذ طالب الكلية لمساعدته فيما يقترحه تقديم مشروعات في مجاالت  -7
 من أنشطة وخدمات لطالب الكلية.

المعاونة اإليجابية في تنفيذ األنشطة التي يقرها إتحاد طالب الكلية وتذليل ما يعترضها من  -3
 معوقات حتى تخرج بالصورة المناسبة.

 

 تية :الخ و  العريضة تحق  األهداف اآل هذهوعن  ري  

 تنمية هوايات الطالب عن طريق توفير اإلمكانيات الالزمة لها.  -أ 

استثمار وقت فراغ الطالب وتنظيمه في نشاط إنتاجي مثمر يكسب الطالب خبرات وتخلق منهم  -ب

 قادة يستطيعون تفهم مشكالت مجتمعهم.

طــــريق )معسكرات تشجيع روح الخدمة العامة وغرس الروح القيادية بين الطالب وذلك عن  -جـ

 الرحالت ....(. -المعسكرات الترفيهية  -المعسكرات الثقافية  -الخدمة العامة 

بث روح الزمالة والحياة الجامعية بين الطالب وتوثيق الصلة بينهم وبين أساتذتهم. وتعتبر  -د  

 الكلية من كليات القمة على مستوى الجامعة في مختلف األنشطة الطالبية.
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 التكافا اإلجتماع صندو  

 بالكلية إلى : ييهدف صندوق التكافل اإلجتماع

 للطالب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية أو قروض. يتحقيق الضمان اإلجتماع  -أ 

 المساهمة في تنفيذ الخدمات للطالب. -ب

هادئ في الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار ال هالعمل على حل المشاكل التي تواج -جـ

 دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية.

ويشكل للصندوق مجلس إدارة برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وعضوية إثنين من أعضاء 

هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية سنوياً ورئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية ويكون أميناً للصندوق 

 طالب الكلية. والطالب أمين مجلس أتحاذ 

ويختص هذا المجلس بتحقيق التكافل اإلجتماعى لطالب الكلية ، ويضع موازنة الصندوق السنوية 

 واعتماد حساباته الختامية السنوية.

 وتتكون موارد الصندوق من :

 اإلعانات التي تخصص لهذا الصندوق. -0
 الهبات التي يقبلها مجلس إدارته. -7
 إلتحاد طالب الكلية.%  من حصيلة الرسوم المخصصة  71 -3
 سائر الموارد التي تأتى من مصادر أخرى لهذا الصندوق. -4

وتضع مجالس إدارات صناديق التكافل اإلجتماعى ضوابط اإلنفاق لتحقيق أغراضها في حدود 

 سياستها العامة.

 الرعـاية ال بية

 توجد بالكلية عيادة طبية تقدم الخدمات التالية : 

 العيادة الباطنية : - أ
 يقوم األطباء فيها بالكشف الدوري على الطالب.  -
 إسعاف أي حالة إغماء أو أي حالة طارئة.  -
 صرف األدوية الخاصة بالعالج بالمجان من مستشفى الطلبة.  -
 تحويل الطلبة إلى مستشفى الطلبة إلجراء أي عمليات كبرى أو صغرى بالمجان.  -
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 عيادة األسنان :  -ب        

 الكشف الدوري وعمل مسح شامل.  -
توفير العالج من حيث الخلع أو الحشو أو العمليات الجراحية بالفك وعالج األمراض المزمنة   -

 خاصة باللثة.

 :إتحـاد ال ــالف

يتم تشكيل إتحاد طالب الكلية سنوياً عن طريق انتخاب طالبين عن كل سنة دراسية لكل لجنة من 

لكل لجنة أمين وأمين مساعد بين أعضائها ورائد من السادة أعضاء هيئة  لجان اإلتحاد الستة.  ويكون

 التدريس.

 ويشترط فيمن يتقدم لعضوية إتحاد طالب الكلية توافر الشروط التالية:

 أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. -0
 أن يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة. -7
 ه غير باق لإلعادة ألي سبب.أن يكون طالباً نظامياً مستجداً في فرقت -3
 أن يكون مسدداً لرسوم اإلتحاد. -4
 أن يكون من ذوى األنشطة الملحوظة في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها. -5
أال يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرير إسقاط أو وقف عضوية بأحد اإلتحادات  -6

 الطالبية أو لجانها.
 اللجان هى : وهذه  -ويمارس الطالب نشاطهم من خالل اللجان التابعة إلتحاد الطالب 

 لجنة األسر   -0
 وتقوم بتنظيم المسابقات الثقافية والفنية والمعارض وحفالت التعارف والرحالت. 

 لجنة النشاط الرياضي  -7
 وتقوم بتنظيم المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية.              

 لجنة النشاط الثقافي  -3
 بإقامة الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية وكذلك طبع الكتيبات      والنشرات. وتختص

 لجنة النشاط الفني  -4
 وتقوم بتشجيع األنشطة الفنية والهوايات من ) فنون تشكيلية وتصوير ضوئي وتمثيل (.              

 لجنة الجوالة والخدمة العامة   -5
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 ومشروعات  الخدمة العامة. –الرحالت الخلوية  -وتقوم بتنظيم المعسكرات الكشفية والتدريبية           

 والرحالت  يلجنة النشاط اإلجتماع  -6
تنظيم رحالت  -تنظيم مسابقات اجتماعية  -وتعمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب     

 ومعسكرات اجتماعية وترويحية.
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 الطابع الخاص بالكليةالوحدات ذات 

 يوج  ب لكلية ستة وح ات ذات ط بع خ ص هي :

  مركز البحوث واالستشارات الفنية 

 مركز بحوث القوى الميكانيكية والطاقة 

  مركز بحوث الهندسة الصناعية للتنمية والتكنولوجيا 

 مركز بحوث واستشارات التشييد 

   مركز البحث العلمي المعماري والعمراني 
   اإلنتاجيةالورش 

 مركز التشييد التحتى 

 

 : وته ف هذه املراكز الدحثية إىل

 .القيام بالدراسات االستشارية وتقديم التقارير الفنية للهيئات واألفراد 

  .إيجاز البحوث العلمية التطبيقية واألكاديمية ذات النفع العام 

 .إجراء االختبارات المعملية والحقلية للهيئات واألفراد 

  وتنظيم البرامج التدريبية وتنظيم الندوات والدورات والمؤتمرات العلمية.إعداد 

 وتعتم  هذه املراكز يف تق يم خ م ته  على م  يلي :

 .الخبرة العلمية واالستشارية لفريق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية 

 .المعامل والمختبرات المزودة بأحدث األجهزة المتقدمة 

 ت متعددة التخصصات يتم االستعانة بالخبرات واإلمكانيات المتوفرة بالجامعة في حالة المشروعا

 أو أي جهة علمية أو بحثية أخرى.
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والـ  منهـ  علـى سـديل       -وتغاى املراكز الدحثية ب لكلية معظم اجمل الت اهلن سـية  
 املث ل :

 الهندسة اإلنشائية وترميم المنشآت 

 هندسة التشييد 

  وتخطيط المدن والقرى والتخطيط اإلقليمي وترميم اآلثارالهندسة المعمارية 

 الهندسة البيئية والصحية 

 هندسة الطرق والمرور والمطارات 

 األعمال المساحية 

  هندسة الري والصرف 

 الهندسة الميكانيكية 

  الهندسة الكهربية 

  استخدام بحوث العمليات في المجاالت المختلفــــة 

  أداء شبكات الحاسبتقديم برامج تطوير وتحسين 

  اإلشراف على تنفيذ المشروعات وتقديم دراسات الجدوى وتقييم المشرروعات والتههيرل لشرهادات األير و

 ونظم الجودة في جميع مجاالت الهندسة.
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 ألبوم الصور الخاص بالكلية

 الموقع العام للكلية:
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4102- 4102المؤتمر العلمى لكلية الهندسة   

 

 

4102-4102الطالب اول العام الدراسى   
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 الطالب بالورش التعليمية

 

 

 

 ملعب الكلية
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 الورش االنتاجية

 

 

 مكتبة كلية الهندسة
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4102 -4102الطالب خالل امتحان الفصل الدراسى االول   
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