
  جامعة القاھرة, عن كلیة الھندسة
  
مدرسة "حینما أنشأ محمد على 1816ترجع بدایة التعلیم الھندسى فى مصر إلى سنة    

  .فى القلعة والتى روعى فى تكوینھا التدرج فابتدأت بفصول أولیة فى فن الھندسة" المھندسخانة

واستمرت بھا الدراسة ولكنھا فتحت مدرسة المھندسخانة بصفھ نظامیة فى بوالق،1834وفى سنة -
  .1854أغلقت فى سبتمبر 

مدرسة لھندسة الرى بالقناطر الخیریة، وأخرى للعمارة 1858ثم أنشئت بعد ذلك فى دیسمبر سنة -
.1861بالقلعة ولكنھما أغلقتا أیضا فى سنة 

ثم نقلت إلى فتحت مدرسة شاملة للرى والعمارة بسراى الزعفران بالعباسیة1866وفى یونیو سنة -
  .1867درب الجمامیز فى سبتمبر سنة 

شكلت نظارة المعارف العمومیة باالتفاق مع نظارة األشغال العمومیة، لجنة سنت 1886وفى سنة -
قانونا ومنھجا إلدارة المدرسة قضى بأن یكون بالمدرسة قسـم للرى، وآخر للعمارة وأن تكون مدة 

وقد . ا سنة إعدادیة، وجعل التخصص فى السنتین األخیرتینالدراسة فى كل منھما خمس سنوات منھ
وبقیت مدة الدراسة أربع سنوات و بقى التخصص كما 1892ألغیت بعد ذلك السنة اإلعدادیة فى سنة 

  .ھو فى السنتین األخیرتین

ألغى نظام التخصص، وجعلت المدرسة قسما واحدا واستمر العمل بھذا النظام مع 1896وفى سنة -
.تعدیالت طفیفة أدخلت علیھ من وقت آلخربعض

نقلت المدرسة مؤقتا إلى دار مدرسة الزراعة القدیمة بالجیزة، وأعقب ذلك 1902وفى أكتوبر سنة -
وبعد إتمام المبانى انتقلت المدرسة إلیھا فى ) مبنى الكلیة حالیا(إنشاء مبانى مدرسة الھندسة الملكیة 

.1905سنة 
قسمت الدراسة مرة أخرى إلى قسمین للرى والعمارة وجعل التخصص فى 1908وفى أكتوبر سنة -

.السنتین األخیرتین كما كان بالماضى
العمارة -الرى : صدر قانون للمدرسة یقضى بتقسیم الدراسة بھا إلى خمسة أقسام1916وفى سنة -
  .نتین األخیرتینوالكھرباء، وكان التخصص فى ھذه األقسام فى الس-المیكانیكا -البلدیات -

 .شكل مجلس إلدارة المدرسة مكون من خمسة أعضاء لإلشراف على التعلیم بھا1923وفى سنة -
أعید تنظیم المدرسة واتخذت أول خطوه ضروریة فى سبیل اإلصالح، 1925وفى صیف سنة -

1927سنة وإنشاء األبنیة والمدرجات، وتوسیع المعامل لتتناسب مع زیادة عدد الطالب، فتم حتى
  .تشیید معملین جدیدین للھیدرولیكا واختبار المواد وكذلك توسیع معمل الطبیعة

صدر قانون جدید لتنظیم المدرسة صارت بمقتضاه أقسام الدراسة أربعة 1926وفى مایو سنة -
:أقسام

.وقسم الصناعة-القسم المیكانیكى -قسم العمارة -القسم المدنى 
:إلى ستة فروعوتفرع القسم المدنى 

.والسكك الحدیدیة-المساحة -الموانى -الكبارى -البلدیات -الرى 
:كما تفرع القسم المیكانیكى إلى فرعین

  .أما قسم الكیمیاء الصناعیة فقد أرجىء إنشـاؤه إلى ما بعد. والكھرباء-المیكانیكا 



كان قبل ذلك أستاذا وعمیدا لمدرسة عین الدكتور شارل اندریا ناظرا للمدرسة وقد 1928وفى سنة -
وفى تلك السنة عنى بوضع منھج دراسى جدید فى مستوى مناھج المدارس الفنیة . الھندسة بزیورخ

.العلیا بأوربا
لذا ألحق بالمدرسة فى سنة . قد اتضح أنھ الیتیسر تنفیذ ھذا المنھج فى أربع سنوات دراسیة فقط-

  .واحدةقسم إعدادى مدة الدراسة بھ سنة1929

أنشىء معمل جدید لآلالت الحراریة على مثال المعامل التى من نوعھ فى 1928وفى مستھل سنة -
وفى تلك السنة أیضا أنشئت . 1931معاھد أوربا الفنیة العلیا، وقد بدأ العمل فى ھذا المعمل سنة 

ألسالیب ورش جدیدة للمدرسة مجھزة بأحدث اآلالت لتدریب الطلبة على استخدامھا وعلى ا
  .الصناعیة المختلفة

.تم وضع حجر األساس إلنشاء معمل الكھرباء الجدید بالمدرسة الملكیة1932وفى دیسمبر -
تم ضم مدرسة الھندسة الملكیة إلى الجامعة المصریة وبھذا تحول اسمھا إلى كلیة 1935وفى سنة -

.الھندسة حتى اآلن
1946دسة الكیمیائیة وتخرجت الدفعة األولى فى سنة بدأت الدراسة فى قسم الھن1942وفى عام -

  .وكذلك بدأت الدراسات العلیا بالكلیة

بدأت الدراسة فى شعبتى المناجم والبترول، وتخرجت الدفعة األولى من خریجى 1944وفى سنة -
  .1947المناجم والبترول عام 

  .ل بذاتھبدأت الدراسة فى قسم ھندسة الطیران كقسم مستق1953وفى سنة -

بدأت الدراسة فى شعبة الفلزات وتخرجت الدفعة األولى من خریجى الفلزات عام 1959وفى سنة -
1962.  

  .بدأت الدراسة فى قسم ھندسة اإلنتاج1960وفى سنة -

تم بناء مبنى مستقل للجھد العالى یحتوى على معامل الجھد الدفعى والجھد المتردد 1965وفى سنة -
  .لكھربائیةوالمفاتیح ا

  .افتتح مبنى إعدادى الجدید1970وفى سنة -

  .تم تعیین أول وكیل للكلیة یختص بشئون الدراسات العلیا والبحوث1972وفى سنة -

افتتح النادى الریاضى واالجتماعى للكلیة ویستخدم أیضا للمؤتمرات والندوات 1974وفى سنة -
  .التى تنظمھا الكلیة

  .1980ت الدراسة فى قسم الھندسة الطبیة وتخرجت الدفعة األولى عام بدأ1976وفى سنة -

  .1991بدأ نشاط مركز بحوث الطاقة بالكلیة وانتقل إلى مقره الدائم فى عام 1985وفى سنة -



تم افتتاح مبنى جدید یضم أقسام العمارة والھندسة الطبیة واألشغال العامة ومعامل 1991وفى سنة -
  .اآللى ومیكانیكا الموائعالحاسب والتحكم

تم افتتاح قسم ھندسة الحاسبات كقسم مستقل بذاتھ وتخرجت الدفعة األولى فى 1993وفى سنة -
   .1997یونیھ 

خالل ما یزید على مائة وسبعین عاما عمادة ) مدرسة المھندسخانة من قبل(وقد شھدت كلیة الھندسة 
عملوا جمیعا على تطویر العملیة التعلیمیة وإنشاء ما یقرب من خمسة وثالثین أستاذا) أو نظارة(

وفى بدایة النشأة كانت اإلدارة تحت إشراف ناظر . العدید من األقسام والتخصصات العلمیة الجدیدة
المدرسة أو عمیدھا ثم بتطور الزیادة فى عدد الطالب واألقسام أصبح للكلیة وكیالً لشئون التعلیم 

ومنذ أن تحولت مدرسة المھندسخانة إلى . لدراسات العلیا والبحوثوالطالب ووكیالً آخر لشئون ا
تولى العماده حتى اآلن ثمانیة عشر عمیداً واثنان وعشرون وكیالً لشئون 1935كلیة الھندسة فى عام 

.التعلیم والطالب وستة وكالء للدراسات العلیا والبحوث ووكیالن لشئون البیئة وخدمة المجتمع



  جامعة القاھرة, كلیة الھندسةنبذة تاریخیة

مدرسة "حینما أنشأ محمد على 1816ترجع بدایة التعلیم الھندسى فى مصر إلى سنة    
  .فى القلعة والتى روعى فى تكوینھا التدرج فابتدأت بفصول أولیة فى فن الھندسة" المھندسخانة

فى بوالق، واستمرت بھا الدراسة ولكنھا فتحت مدرسة المھندسخانة بصفھ نظامیة1834وفى سنة -
  .1854أغلقت فى سبتمبر 

مدرسة لھندسة الرى بالقناطر الخیریة، وأخرى للعمارة 1858ثم أنشئت بعد ذلك فى دیسمبر سنة -
.1861بالقلعة ولكنھما أغلقتا أیضا فى سنة 

بالعباسیة ثم نقلت إلى فتحت مدرسة شاملة للرى والعمارة بسراى الزعفران1866وفى یونیو سنة -
  .1867درب الجمامیز فى سبتمبر سنة 

شكلت نظارة المعارف العمومیة باالتفاق مع نظارة األشغال العمومیة، لجنة سنت 1886وفى سنة -
قانونا ومنھجا إلدارة المدرسة قضى بأن یكون بالمدرسة قسـم للرى، وآخر للعمارة وأن تكون مدة 

وقد . سنوات منھا سنة إعدادیة، وجعل التخصص فى السنتین األخیرتینالدراسة فى كل منھما خمس
وبقیت مدة الدراسة أربع سنوات و بقى التخصص كما 1892ألغیت بعد ذلك السنة اإلعدادیة فى سنة 

  .ھو فى السنتین األخیرتین

ظام مع ألغى نظام التخصص، وجعلت المدرسة قسما واحدا واستمر العمل بھذا الن1896وفى سنة -
.بعض تعدیالت طفیفة أدخلت علیھ من وقت آلخر

نقلت المدرسة مؤقتا إلى دار مدرسة الزراعة القدیمة بالجیزة، وأعقب ذلك 1902وفى أكتوبر سنة -
وبعد إتمام المبانى انتقلت المدرسة إلیھا فى ) مبنى الكلیة حالیا(إنشاء مبانى مدرسة الھندسة الملكیة 

.1905سنة 
قسمت الدراسة مرة أخرى إلى قسمین للرى والعمارة وجعل التخصص فى 1908بر سنة وفى أكتو-

.السنتین األخیرتین كما كان بالماضى
العمارة -الرى : صدر قانون للمدرسة یقضى بتقسیم الدراسة بھا إلى خمسة أقسام1916وفى سنة -
  .سام فى السنتین األخیرتینوالكھرباء، وكان التخصص فى ھذه األق-المیكانیكا -البلدیات -

 .شكل مجلس إلدارة المدرسة مكون من خمسة أعضاء لإلشراف على التعلیم بھا1923وفى سنة -
أعید تنظیم المدرسة واتخذت أول خطوه ضروریة فى سبیل اإلصالح، 1925وفى صیف سنة -

1927ب، فتم حتى سنة وإنشاء األبنیة والمدرجات، وتوسیع المعامل لتتناسب مع زیادة عدد الطال
  .تشیید معملین جدیدین للھیدرولیكا واختبار المواد وكذلك توسیع معمل الطبیعة

صدر قانون جدید لتنظیم المدرسة صارت بمقتضاه أقسام الدراسة أربعة 1926وفى مایو سنة -
:أقسام

.وقسم الصناعة-القسم المیكانیكى -قسم العمارة -القسم المدنى 
:سم المدنى إلى ستة فروعوتفرع الق

.والسكك الحدیدیة-المساحة -الموانى -الكبارى -البلدیات -الرى 
:كما تفرع القسم المیكانیكى إلى فرعین

  .أما قسم الكیمیاء الصناعیة فقد أرجىء إنشـاؤه إلى ما بعد. والكھرباء-المیكانیكا 



مدرسة وقد كان قبل ذلك أستاذا وعمیدا لمدرسة عین الدكتور شارل اندریا ناظرا لل1928وفى سنة -
وفى تلك السنة عنى بوضع منھج دراسى جدید فى مستوى مناھج المدارس الفنیة . الھندسة بزیورخ

.العلیا بأوربا
لذا ألحق بالمدرسة فى سنة . قد اتضح أنھ الیتیسر تنفیذ ھذا المنھج فى أربع سنوات دراسیة فقط-

  .اسة بھ سنة واحدةقسم إعدادى مدة الدر1929

أنشىء معمل جدید لآلالت الحراریة على مثال المعامل التى من نوعھ فى 1928وفى مستھل سنة -
وفى تلك السنة أیضا أنشئت . 1931معاھد أوربا الفنیة العلیا، وقد بدأ العمل فى ھذا المعمل سنة 

مھا وعلى األسالیب ورش جدیدة للمدرسة مجھزة بأحدث اآلالت لتدریب الطلبة على استخدا
  .الصناعیة المختلفة

.تم وضع حجر األساس إلنشاء معمل الكھرباء الجدید بالمدرسة الملكیة1932وفى دیسمبر -
تم ضم مدرسة الھندسة الملكیة إلى الجامعة المصریة وبھذا تحول اسمھا إلى كلیة 1935وفى سنة -

.الھندسة حتى اآلن
1946ى قسم الھندسة الكیمیائیة وتخرجت الدفعة األولى فى سنة بدأت الدراسة ف1942وفى عام -

  .وكذلك بدأت الدراسات العلیا بالكلیة

بدأت الدراسة فى شعبتى المناجم والبترول، وتخرجت الدفعة األولى من خریجى 1944وفى سنة -
  .1947المناجم والبترول عام 

  .كقسم مستقل بذاتھبدأت الدراسة فى قسم ھندسة الطیران1953وفى سنة -

بدأت الدراسة فى شعبة الفلزات وتخرجت الدفعة األولى من خریجى الفلزات عام 1959وفى سنة -
1962.  

  .بدأت الدراسة فى قسم ھندسة اإلنتاج1960وفى سنة -

تم بناء مبنى مستقل للجھد العالى یحتوى على معامل الجھد الدفعى والجھد المتردد 1965وفى سنة -
  .المفاتیح الكھربائیةو

  .افتتح مبنى إعدادى الجدید1970وفى سنة -

  .تم تعیین أول وكیل للكلیة یختص بشئون الدراسات العلیا والبحوث1972وفى سنة -

افتتح النادى الریاضى واالجتماعى للكلیة ویستخدم أیضا للمؤتمرات والندوات 1974وفى سنة -
  .التى تنظمھا الكلیة

  .1980بدأت الدراسة فى قسم الھندسة الطبیة وتخرجت الدفعة األولى عام 1976ة وفى سن-

  .1991بدأ نشاط مركز بحوث الطاقة بالكلیة وانتقل إلى مقره الدائم فى عام 1985وفى سنة -



تم افتتاح مبنى جدید یضم أقسام العمارة والھندسة الطبیة واألشغال العامة ومعامل 1991وفى سنة -
  .سب والتحكم اآللى ومیكانیكا الموائعالحا

تم افتتاح قسم ھندسة الحاسبات كقسم مستقل بذاتھ وتخرجت الدفعة األولى فى 1993وفى سنة -
   .1997یونیھ 

خالل ما یزید على مائة وسبعین عاما عمادة ) مدرسة المھندسخانة من قبل(وقد شھدت كلیة الھندسة 
ثین أستاذا عملوا جمیعا على تطویر العملیة التعلیمیة وإنشاء ما یقرب من خمسة وثال) أو نظارة(

وفى بدایة النشأة كانت اإلدارة تحت إشراف ناظر . العدید من األقسام والتخصصات العلمیة الجدیدة
المدرسة أو عمیدھا ثم بتطور الزیادة فى عدد الطالب واألقسام أصبح للكلیة وكیالً لشئون التعلیم 

ومنذ أن تحولت مدرسة المھندسخانة إلى . خر لشئون الدراسات العلیا والبحوثوالطالب ووكیالً آ
تولى العماده حتى اآلن ثمانیة عشر عمیداً واثنان وعشرون وكیالً لشئون 1935كلیة الھندسة فى عام 

.التعلیم والطالب وستة وكالء للدراسات العلیا والبحوث ووكیالن لشئون البیئة وخدمة المجتمع





جامعة القاھرة, كلیة الھندسةأھداف
  

إعــداد خــریجین متخصصــین فــى مجــاالت العلــوم الهندســیة والتطبیقــات العملیــة والتقنیــة بهــدف -1

  .خدمة المجتمع كل فى إطار تخصصه 

القیام بالدراسات والبحوث فى مجاالت العلوم الهندسیة والتطبیقات للعمل على تطویر المجتمع -2

.وحل مشكالته 

.فى التخطیط للمستقبل عن طریق المشاركة فى وضع إستراتیجیات التنمیة المساهمة-3

.وضع آلیات التطویر المستمر للبرامج التعلیمیة وتقویم األداء -4

-:نص الرسالة 

تصــبو كلیــة الهندســة بجامعــة القــاهرة دائمــا لتطــویر برامجهــا والنهــوض بمســتوى خریجیهــا وبحوثهــا 

ــــى المســــاهمة فــــى تحقیــــق المهــــام الجســــیمة العلمیــــة وخــــدماتها المجتمعیــــة و  ذلــــك حرصــــًا منهــــا عل

واالنجازات المرجوة من المجتمع الهندسى المصـرى للنهـوض بالصـناعة والمجتمـع المـدنى والحفـاظ 

على مستوى أكادیمى عال وسلوك مهنى متمیـز وٕالتـزام خلقـى لخریجیهـا فضـًال عـن إكسـابهم مقـدرة 

  . ت عملیة خاصة ذهنیة تحلیلیة وٕابتكاریة بجانب مهارا

  

  

  -:إدارة الكلیــة 
  

دجوى/ یرأسھا عمید الكلیة األستاذ الدكتور  ل ال د خلی ل محم اً وائ اً واداری ة علمی ولى إدارة الكلی ویت
-:ومالیاً وھو یمثلھا أمام الھیئات االخرى ویعاونھ فى ذلك السادة الوكالء 

  
  مصطفى أحمد محمد بركة.د.أ
  الزھیرىحنفى سید حنفى محمد . د.أ
  شریف أحمد مراد. د.أ
  عصام الدین محمد ابو الدھب. د.أ

  على رضا عبد المقصود / األستاذ 
مصطفى على الكاتب/ األستاذ 

  .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 
  .وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

  .وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث 
د المشرف العام یخ زای ة بالش رع الكلی ة ف على العملیة التعلیمی

  .أمین عام الكلیة 
.أمین عام مساعد فرع الكلیة بالشیخ زاید 

  

  -:مبانى الكلیــة
  

  مبنى اإلدارة القدیم–1

  )توسطمال(مبنى اإلدارة -2

  )العمارة( المبنى الجدید –3

  مبنى قسم مدنى والهندسة الطبیة–4

  المسجـــد–5

  محطة الكهرباء-6

  مج الساعات المعتمدةمبنى الخدمات الطالبیة وبرنا-15

  مبنى الجهد الفائق-16

  )قوى(مبنى الهندسة المیكانیكیة الجدید -17

  مبنى السیارات-19

  مبنى إعدادي-20

  حدیقة عامة-21



  مدرج الساوى–7

  قسم الكهرباء–8

  المكتبـــة–9

  قسم المیكانیكا-10

  معمل الحرارة-11

  نادى الكلیة-12

  ورش الكلیة-13
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  قسم المناجم والبترول والفلزات-24

  قسم الكیمیاء-25

  مبنى الخرسانة المسلحة-26

  مبنى األساسات-27

قسم الطیران-28

  -:أقسام الكلیة 
  -:تتكون الكلیة من األقسام العلمیة التالیة          

  قسم الریاضیات والفیزیقا الهندسیة-1

  قسم الهندسة اإلنشائیة-3

  قسم األشغال العامة-5

  قسم التصمیم المیكانیكى واإلنتاج-7

  قسم هندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكهربیة–9

  قسم الهندسة الكیمیائیة-11

قسم الهندسة الحیویة الطبیة والمنظومات-13

  قسم الهندسة المعماریة-2

  قسم الرى والهیدرولیكا-4

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة-6

  قسم هندسة الطیران والفضاء-8

  لكهربیةقسم هندسة القوى واآلالت ا-10

  قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات-12

قسم هندسة الحاسبات-14

  
  

  فرع الكلیة بمدینة الشیخ زاید
  

  

، انضــم إلــى ملكیــة وأصــول الكلیــة صــرح علمــى جدیــد مجهــز علــى 2003/2004فــى العــام الجــامعى 

أحدث النظم العلمیة والمعملیة بمدینة الشیخ زاید وسوف نقدم لك عزیزى الطالب نبذة مختصرة عن ذلك 

  الصرح العلمى وعن جمیع المبانى والمعامل والتجهیزات الموجودة به 

  :لدراسیة مبنى الفصول ا: أوًال 
فصل دراسى سعة الفصل 35وهو مبنى تعلیمى یتكون من أرضى ودورین متكررین ویحتوى على عدد 

طالب وقاعة متعددة األغراض مـزودة بماكینـة عـرض سـینمائى 1260طالب بسعة إجمالیة 36الواحد 

حـدهما جهاز واثنین معمل حاسـب آلـى أ30مقعد وعدد اثنین معمل لغات بسعة كل معمل 268بسعة 

دارى وخمســة معامــل كیمیـاء وفیزیــاء وعــدد أثنــین صــالة رســم هندســى اجهــاز والثــانى 36طالبـى بســعة 

قاعـــات هوایـــات رســـم نـــین وعشـــرون مكتـــب إدارى وعـــدد ثـــالثمتـــر مربـــع واث132مســـاحة كـــل صـــالة 

  .وكهرباء ونجارة ومكتبة علمیة  وملعب كرة سلة

  :مبانـى الورش : ثانیـًا 
مبـــانى وهـــم، مركـــز تكنولوجیـــا النســـجیات ومبنـــى اإلنتـــاج ةالفصـــول الدراســـیة ثالثـــیوجـــد بجانـــب مبنـــى 

: تـم تجهیـزهم بعـدد ثمـانى ورش وهـى 2م1150والمعمل المركزى، ومساحة كل مبنى من هـذه المبـانى 



ورشـــة العـــدة ، ورشـــة المیكانیكـــا ، ورشـــة الكهربـــاء ، ورشـــة التبریـــد والتكییـــف ، ورشـــة النجـــارة، الورشـــة 

  .ة ، ورشة النسیج ، الورشة المعماریة المعدنی

  :المسجد : ثالثًا 
وهو مبنى على درجة عالیة مـن الفـن المعمـارى والطـراز االسـالمى ومجهـز بجمیـع التجهیـزات الصـوتیة 

  . مصل200سع هذا المسجد إلى حوالى وی

  :المسرح : رابعًا 
268وشاشات عرض ومجهز بعدد یة أما المسرح الداخلى فهو مجهز بجمیع التجهیزات الصوتیة والمرئ

  .كرسى ویعرض علیه االنشطة الطالبیة المتنوعة 

  :مبنى المدرجات : خامسًا 
وهــو ضــمن ) وهــو مبنــى تعلیمــى یتكــون مــن أرضــى ودوریــن متكــررین (كمــا تــم إنشــاء مبنــى المــدرجات 

ومساحتها حوالى ستین مجموعة مبانى یتم إنشائها تباعًا على قطعة األرض المخصصة لكلیة الهندسة 

لفرع الكلیة بالشیخ زاید وجارى إسـتكمال تصـمیم وبنـاء بـاقى المبـانى واإلسـتراحات لـدعم متر مربعألف

  .الخدمة التعلیمیة بها

  .المالعب والمسطحات الخضراء : سادسًا 

  الف متر مربع40تبلغ إجمالى مساحات المالعب والمسطحات الخضراء بالملحق حوالى 

  .الكافتیریا: سابعا

لخدمة الطالب وأعضاء هیئة التدریس والعاملین بفرع الكلیة 2009تم أنشاء كافیتریا جدیدة فى صیف 

بمدینة الشیخ زاید أمام مبنى المدرجات وهى عبارة عن مبنى سداسى الشكل من دور واحـد وحولـه سـتة 

  . مشروبات الباردة والساخنة مظالت سداسیة الشكل وتقدم الكافیتریا الوجبات السریعة والجافة وال
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ادرین  ین الق ن المھندس ل م ل جی ة بتأھی ة الھندس وم كلی اھرة تق فى إطار رسالة جامعة الق

ورة واالبتكارعلى التصمیم  ة متط رامج تعلیمی الل ب والتطویر فى قطاع التشیید والصناعة من خ

ة أن , التغییرات المتالحقة فى العالمتسایر  درك الكلی ز حیث ت ق التمی ى تحقی یة ھ التھا األساس رس

توى  ى مس ادیميلخریجیھا من خالل الحفاظ عل لوك أك ال وس يع زاممھن يوالت ن خلق الً ع فض

ة  ة تحلیلی درة ذھنی ابھم مق ارات   ةیبتكاراوإكس ب مھ دیم بجان الل تق ن خ ك م ة وذل ة خاص عملی

ن ة لتمك ودة عالی ة بج ات التقنی یة والتطبیق وم الھندس م العل رص تعل ل ف وق العم ى س ة ف ھم المنافس

  .والعالميالمحلى 
  

ات  ل التخصص ى ك ا ف ات العلی رامج الدراس تمر لب ویر المس فة التط ة فلس ى الكلی كما تتبن

ى ,للعمل على خدمة المجتمع وحل مشكالتھالھندسیة  ویر ف ث والتط حیث توفر الكلیة فرص البح

تحداثالمجاالت الھندسیة المتعددة مع  ب اس دة تواك رامج جدی اتب ع االحتیاج روریة للمجتم الض

  .والمحافظة على سالمة البیئة
  

ة اكل القومی ل المش ى ح اركة ف ة المش یید اتلقطاعكما تأخذ الكلیة على عاتقھا أھمی التش

اریةمن خالل الخدمات والطاقة والبنیة األساسیةوالصناعة ة االستش ز البحثی دمھا المراك ى تق الت

.ات الطابع الخاص فى فروع الھندسة المختلفةوالوحدات ذ



  جامعة القاھرة, كلیة الھندسةرؤیة

ین  ن المھندس ل م ل جی ة بتأھی ة الھندس وم كلی فى إطار رسالة جامعة القاھرة تق
ناعة  یید والص اع التش ى قط ویر ف ار والتط میم واالبتك ى التص ادرین عل ات الق والقطاع

المالخدمیة  ى الع ة ف ث ،من خالل برامج تعلیمیة متطورة تسایر التغییرات المتالحق حی
ى  اظ عل الل الحف ن خ ا م ز لخریجیھ ق التمی ى تحقی تدرك الكلیة أن رسالتھا األساسیة ھ

ال ادیمي ع توى أك ة ىمس درة ذھنی ابھم مق ن إكس الً ع ي فض زام خلق ي والت لوك مھن وس
تحلیلیة وابتكاریة بجانب مھارات عملیة خاصة وذلك من خالل تقدیم فرص تعلم العلوم 

ات التقنی یة والتطبیق ى الھندس ل المحل وق العم ى س ة ف نھم المنافس ة لتمك ودة عالی ة بج
  .والعالمي

ل  ى ك ا ف ات العلی رامج الدراس تمر لب ویر المس فة التط ة فلس ى الكلی ا تتبن كم
كالتھ ل مش ع وح ة المجتم ى خدم ل عل یة للعم ات الھندس ة ،التخصص وفر الكلی ث ت حی

تح ع اس ددة م یة المتع االت الھندس ى المج ویر ف ث والتط رص البح دة ف رامج جدی داث ب
  . تواكب االحتیاجات الضروریة للمجتمع والمحافظة على سالمة البیئة

ات  ة لقطاع كما تأخذ الكلیة على عاتقھا أھمیة المشاركة فى حل المشاكل القومی
دمھا  ى تق التشیید والصناعة والطاقة والبنیة األساسیة من خالل الخدمات االستشاریة الت

.ذات الطابع الخاص فى فروع الھندسة المختلفةالمراكز البحثیة والوحدات
تھدف الكلیة منذ انشائھا الى تقدیم فرص تعلم العلوم الھندسیة والتطبیقات التقنیة 
قیقة  ة الش ار العربی بجودة عالیة للطالب من مختلف قطاعات المجتمع المصرى واألقط

  .لتقنیة فى مصروالدول اآلخرى والمساھمة فى مجال المھن الھندسیة والتطبیقات ا

وتصبو الكلیة الى تحقیق التمیز المھنى لخریجیھا وذلك باألخذ باسباب التطویر 
ع  المستمر للعملیة التعلیمیة من حیث البرامج الدراسیة وتحدیث المعامل وتجھیزھا ورف
ة  ویم الحدیث دریس والتق رق الت اع ط ى اتب دریبھم عل دریس وت ة الت اء ھیئ توى اعض مس

  .التعلیمیة بجانب اجرائھم ابحاثاً علمیة عالیة المستوىواستخدام الوسائل

  :ومن ھنا تتحدد اھداف الكلیة فیما یلى
 ة ات العملی یة والتطبیق وم الھندس االت العل ى مج ین ف ریجین متخصص داد خ إع

.والتقنیة بھدف خدمة المجتمع كل فى اطار تخصصھ
یة وال وم الھندس ى القیام بالدراسات والبحوث فى مجاالت العل ل عل ة للعم تطبیقی

.تطویر المجتمع وحل مشكالتھ
 تراتیجیات ع اس ى وض اركة ف ق المش المساھمة فى التخطیط للمستقبل عن طری

.التنمیة
وضع آلیات التطویر المستمر للبرامج التعلیمیة وتقویم االداء.
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  أبنائى وبناتى طالب كلیة الھندسة 

ة  ة العریق یسعدنى أن أھنئكم بالعام الجامعى األول فى حیاتكم كما أھنئكم على اختیاركم لمھنة الھندس
ارات  اة حض اد بن انتم أحف وتذكروا أنكم مھندسى المستقبل الذین یتحملون مسئولیة النھوض بالوطن ف

ارات عظیمة  وأنتم مطالبون بالسیر على الدرب لتصلوا بمصرنا الحبیبة إلى الصدارة بین أمم الحض
  . الحدیثة

أؤكد لكم أن الفرصة مواتیة أمامكم فكلیتكم بأساتذة یمثلون صفوة أعضاء ھیئة التدریس فى مصر بل 
اركوا  یة وش روعات الھندس وفى الشرق األوسط وھم الذین قدموا لمصر والوطن العربى أعظم المش

م الطویلة م ومن المھم أن تستفیدوا من علمھم وخبرتھ1816فى خطط التنمیة منذ نشأة الكلیة منذ عام 
فالطریق إلى النجاح یبدأ بالتفاعل مع األستاذ فى المحاضرة واالنخراط فى التدریب بالمعامل وورش 

الل . وصاالت الرسم وحصص التمارین ن خ ات م دث التكنولوجی ى أح وكذلك باالطالع المستمر عل
ؤھلین ل. شبكات الحاسبات باب م ین ش ل مھندس ى تأھی ى كما أؤكد لكم أن نعمل جمیعا عل ل ف ل ك لعم

  .مجال تخصصھ بما ینفعھ وأسرتھ ووطنھ



  

جامعة القاھرة, لھیكل االدارى لكلیة الھندسةا

  االوظائف اإلداریة بالكلیة

  عمید الكلیة  وائل محمد الدجوي/ د.أ

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  مصطفي احمد بركة/ د.أ
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث  شریف احمد مراد/ د.أ

وكیل الكلیة لشئون البیئة                                                      حنفي الزھیري/ د.أ
  وتنمیة المجتمع



ابو شادي علي رضا / سیدال   

تھاني محمد حسانین/ ةالسید

مني رضوان عبد السالم / السیدة 

ناھد إسماعیل أحمد/ السیدة

حجاجأمینة عبد العلیم/ السیدة 

محمد ابو الفتوح / السید 

سنا ء أحمد حسن عبدالعال/ السیدة 

سید محمد حامد /السید

احمد مصطفي آمل /السیدة

الضويعبد الغني حسن /السید

سمیرة أحمد أمین /السیدة

سید منتصر عبدالسالم /السید

محي الدین اسماعیل /السید

حنفي محمودفاتن  /السیدة

سلوى أحمد سالم /السیدة

راشد  عبد المنعم لیلي  /ةالسید

سعاد عبدالمنعم /السیدة

مصطفىعبدالمنعم مصطفى /السید

احمد عبد الرحمن سلیمان  /السید

عادل عبدالكریم /السید

إنعام عبدالحمید /ةالسید

سمیر مسیحھ / السید 

أمین الكلیة

الشئون المالیة

امانھ مجلس الكلیة 

االفرادشئون 

الرئیسیةمدیر المكاتب

القانونیةمدیر الشئون

والطالبشئون التعلیم

إدارة الخریجین

العالقات العامة

الشبابرعایة

العلیاالدراسات

مدیر الخزینة

والحفظإدارة القید

الثقافیةالعالقات

البحوثإدارة

نادى الكلیة

مدیر المكتبة

خدمة المجتمع التدریب إدارة
البیئةوتنمیة

التدریبإدارة

مطبعة الكلیة

الصیانة

ادارة شئون اعضاء ھیئة التدریس
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