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                   أبناؤنا طلبة وطالبات جامعة الفیوم                              
  نیابة عن إدارة الجامعة وكلیاتھا أن أقدم لكم باقة عطره من التھانىیسعدني 

  بالعام الدراسى الجدید وكم یسرنى الیوم أن أرى وجوھكم المشرفة ونظراتكم
ً للمعرفة وھمة وعزیمة ونشاطاً  ً للعلم وتطلعا   المتفتحة إلى المستقبل فألمح فیھا حبا

ً فى مستقبل   مشرق بإذن هللاوأمال
 

ال یخفى على الجمیع الجھود المبذولة والموفقة، التى تقدمھا الجامعة فى كل المجاالت لإلرتقاء 



  4

بمستوى التعلیم فى مصرنا الحبیبة ولتقدیم خدمات تربویة وتعلیمیة ممیزة آلبنائنا الطالب داخل 
 .الجامعة مما ینعكس على المجتمع المحلى لمحافظة الفیوم

 
الذین ال لطالب إن الحیاة مزیج من العمل والكد والتعب والكفاح فال مكان فیھا ألولئك أبنائى ا

یبذلون من الجھد إال القلیل ثم ینتظرون أن تمنحھم الجیاة النجاح، إن النجاح الیوھب إال للعقلیة 
ً من أجل تطویر المعا ً إضافیا رف المنظمة، ووإذا أردنا الوصول إلى ذلك فال بد أن نبذل جھدا
والمعلومات من خالل ما تتعلمونھ داخل جدران الجامعة واإلطالع على أحدث األبحاث 

ً بكم، لھذا یجب  ً كبیرا والمستجدات والمعارف داخل مكتباتھا ولذلك فقد أولت الجامعة اھتماما
ً وأن نجتھد فى تحصیل العلم لخدمة بالدنا، ولنكن عند حسن ظن آبائنا  علینا أن نتفوق علمیا

ینا وبالدنا، ولنقتبس من نور العلم ما فیھ مرضاة ربنا وصالح أنفسنا وأوطاننا ومجتمعاتنا ومعلم
ً بكم مرة أخرى. وما فیھ رفعة وعلو قدرنا بین شعوب األرض  .ومرحبا

 
  

 
    
   

  
  
  
  
  
  

  
  جیھان السید عبد الرحمن/ كلمة األستاذ الدكتور

  عمید الكلیة

   
  جامعة الفیوم –الھندسة أبنائى وبناتى طالب وطالبات كلیة 

ً لزمیالتى وزمالئى أساتذة تیسعدنى ویشرفنى بمناسبة بدایة عام دراسى جدید متمنی ا
وأعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ومعاونیھم من السادة المدرسین المساعدین والمعیدین 

ً بالنجاحات واآلزدھار وال ً ملیئا تفوق وبناتى وأبنائى طالبات وطالب الكلیة أن یكون عاما
  .وتحقیق اآلمال واألمانى على المستویین الشخصى والعام

ومنذ البدایة لم تحد الكلیة عن أھدافھا النبیلة التى وضعتھا نصب أعینھا وأھمھا تأھیل 
وإعدادھم للمنافسة على المستویین المحلى لھندسة بجمیع تخصصاتھا خریجیھا لممارسة ا

عھا فى شخصیة الخریج ولذا فإن البرامج واإلھتمام بأخالقیات المھنة وزر والعالمى
ً تحدیثھا وتطویرھا وتطعیمھا بكل جدید فى  الخمسةالدراسیة لألقسام العلمیة  یتم دائما

ملیة األعتبار متطلبات سوق العمل فى عالتعلیم الھندسى والتكنولوجیا مع الوضع فى 
ت العلیا والدبلومات التحدیث المستمر، ذلك عالوة على األھتمام الدائم ببرامج الدراسا

  .المتخصصة والبینیة
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ولم تغفل الكلیة واجبھا حیال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة فإن فى الكلیة سبعة مراكز 
ذات طابع خاص لتقدیم المعونة الفنیة والدراسات واإلستشارات فى شتى  اتووحد

مر عن طریق التخصصات الھندسیة باإلضافة إلى المساھمة فى دفع عملیة التعلیم المست
افة إلى التخصصات الھندسیة على مدار العام، باإلض بعضالتدریبیة فى تقدیم البرامج 

التى تقدم إمكانیاتھا المعملیة والبحثیة العدید من معامل األبحاث الحاصلة على الجودة 
  .لخدمة مختلف قطاعات الصناعة والدولة

سوق العمل والمنافسة لیس فقط  إثبات كفاءتھم فى وطالب الكلیة متمیزون وقادرون على
ً على المستوى العالمى   .على المستوى المحلى ولكن أیضا

 :للتماشى مع سوق العمل وھى )بنظام الساعات المعتمدة(برامج الجدیدة إضافة  وقد تم
برنامج ھندسة  -برنامج ھندسة المیكاترونیات -رنامج التخطیط والتصمیم العمرانيب

  .وإدارة التشیید
 ً أوجھ كلمتى إلى أبنائى وبناتى طالب وطالبات الكلیة روح األمة أملھا وعمادھا  وختاما

ً على مستوى المسئولیة بفكرھم المبدع الخالق وثقتھم بأنفسھم  ومستقبلھا أن یكونوا دوما
  .والتزامھم بالمبادئ والقیم فمستقبل بلدنا أمانة فى عنق شبابھا

  
  

  جیھان السید عبد الرحمن. د.أ
عمید                                                                                                 

  الكلیة
  

                                            
  سامح أحمد جالل/ كتوراألستاذ الدكلمـة 

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

   
   وبنــاتــى أبنــائــى

 دوام لكم متمنیاً  الجدید الدراسى العام بدء بمناسبة التھنئھ بخالص لكم أتوجھ    
 بخالص العام ھذا بالكلیة الملتحقین الجدد للطلبة أتوجھ كما ، والنجاح التوفیق
 العملیة شخصیتھم بھا یشكلون حیاتھم فى جدیدة مرحلة یبدأون وھم األمانى

  . الحبیبة رنامص ومستقبل مستقبلھم بناء فى تساعدھم التى والعلمیة
 الحبیب بلدنا فى التطور عجلة فى تساھم التى الرائدة الكلیات من الھندسة كلیة إن   
 لخدمة والعلمیة المھنیة بالكفاءة یتمیزون  واعدین مھندسین تخریج خالل من

  . ودولیاً  وإقلیمیاً  محلیاً  العمل سوق فى بقوة ویتنافسون المحیطة والبیئة المجتمع
 الطالب دلیل لقراءة أدعوھم فأنا الجدد الطلبة وبناتى بأبنائى جدداً م أرحب وإذ   

 فى بالكلیة للدراسة المنظمة بالقواعد واإللمام بالكلیة المختلفة األقسام لمعرفة بدقة
 أعظم منھا ویستفیدوا بسھولة المرحلة ھذه یتخطوا حتى الجامعیة حیاتھم مستھل
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 أساتذتھم وإحترام األصیلة الجامعیة القیم على للمحافظة أدعوھم كما إستفادة
  .وجھ أكمل على أعمالھم إلنجاز الكلیة موظفى مع والتعاون وزمالئھم

 ،،،،،،،،، الموفق وهللا
                                             

  ةالكلی وكیل                                                                                 
   والطالب التعلیم لشئون                      

   جالل أحمد سامح/ د.أ                                                                  
  

  
  

    
  

  شعار جامعة الفیوم
  

ل  ر النی وم من نھ ة الفی یتكون شعار جامع
رف  اً ح دلتاه مكون یم ب ة  Fالعظ ة كلم بدای

ة ویم وم باإلنجلیزی ي الفی ع الجغراف ل الموق ث
نور علي قبة الجامعة  للمحافظة مصدر إشعاع
ون  ویحیط بھا ساقیة الفیوم ا الل الشھیرة ، أم

رة  ن الخض ر ع ر فیعب ا األخض ع بھ ي تتمت الت
ر  واحة الفیوم ، ویرمز اللون األزرق لمیاه نھ
د أن  ان لیؤك ارون والری ي ق ل وبحیرت النی

 وقبتھاخضراء وسط الصحراء الفیوم واحة 
  .للمعرفة واإلشعاع الثقافي والحضاري مركز
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  السادة عمداء الكلیة
  إلى  من  اإلسم  م
  13/2/1989  21/10/1981  أحمد عزیز كامل/ د.أ   1
  25/9/1990  14/2/1989  دمحم عزت صبیح/ د.أ    2
  21/8/1992  26/9/1990  دمحم مخلص أبو سعده/ د.أ    3
  2/9/2001  22/8/1992  سعیدجالل مصطفي / د.أ   4
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  2/9/2008  3/9/2001  سامي البدوي یحیي البسیوني/ د.أ   5
  31/7/2010  22/9/2008  ھانئ أحمد الغزالـي/ د.أ   6
  31/10/2011  1/8/2010  أیمن أحمد شاھین/ د.أ   7
  31/10/2014  1/11/2011  حازم على عطیة. د.أ   8
 مشرفاً على(خالد حمزة رئیس الجامعة . د.أ  9

  31/3/2015  1/11/2014  )الكلیة

ى . د.أ   10 د الغزال انئ أحم ى (ھ رفاً عل مش
  18/8/2015  1/4/2015  )الكلیة

  31/10/2017  19/8/2015  دمحمعیسى سید أحمد. د.أ   11
  حتى اآلن  1/11/2017  جیھان السید عبد الرحمن. د.أ  12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  
  

إنشاء جامعة الفیوم ب) 84(صدر القرار الجمھوري رقم  2005فى مارس 
ً من األول من أغسطس ً ستة2005 اعتبارا عشر كلیة  م والجامعة تضم حالیا

   :ومعھدین على النحو التالى
كلیة  –الخدمة االجتماعیة كلیة  –الھندسة كلیة  –الزراعة كلیة  –التربیة كلیة 

ـادق كلیة  –التربیة النوعیة كلیة  –دار العلوم  ة  –السیاحـة والفن ومالكلی  – عل

 جامعة الفیوم في سطور
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ة ـار  كلی ـب  –اآلث ة الط ة  –كلی ات كلی بات والمعلوم ة  –الحاس ـاض كلی ری
كلیة الصیدلة   -كلیة طب األسنان  –التمریض كلیة  – كلیة اآلداب –األطفال 

  . المعھد الفنى للتمریض  -معھد الدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل  -
 : مرافق الجامعة 
ى الحرم الجامعى غ مساحتھ و : الرئیس دان 50حوالي تبل ھ  اً ف ، ویوجد بداخل

ات ة الكلی ى  كاف ة باإلضافة إل انى إدارة الجامع ة  ,مب ى الخدمات الطالبی مبن
د بحوث , مبنى مركز التعلیم المفتوح  ,واإلداریة  مركز تطویر التعلیم، معھ

 :ودراسات حوض النیل باإلضافة إلى

ً مصغراً :  المكتبــة المركزیة عید  تعتبر نموذجا كندریة بص ة اإلس لمكتب
غ ر وتبل احتھا  مص ق 2م8000مس ة طواب ن أربع ون م ابق( وتتك  ط

ة+ أرضى  ن ) وثالثة طوابق علوی ون م ة ،  6وتتك  3قاعات مطالع
ة  ة الیكترونی ات مكتب عة قاع ؤتمرات س ة م ى قاع افة إل  400باإلض

  .كرسى، غرف إداریة وفنیة
زة اإلضاءة  كرسیاً  650سعتھا  : قاعة االحتفاالت الكبرى مزودة بأحدث أجھ

 .والصوت ومكیفة مركزیاً 
امعى ى المساحة ال: المستشفى الج ة للمبن ف م 20كلی ى (  2أل ة + أرض اربع

  .سریر  350ملیون جنیة وطاقة استیعابیة  105بإجمالي تكلفة ) أدوار علویة 
تم تجھیزھا بأحدث معدات وآالت الطباعة وبلغت تكلفتھا  :المطبعة المركزیة 

المختلفة،  اإلداریةو الجامعیة والمطبوعاتاعة الكتب تقوم بطب ،ملیون جنیھ 5
   .باإلضافة إلى خدمة القطاع األھلى والحكومى

ة  دن الجامعی توعب  :الم ة و  2350تس ب  2100طالب بة طال ل نس ، وتمث
  .من إجمالى طالب الجامعة المغتربین% 38المقیمین بھا 

ز  ا:  ICDLمرك ل بھ ة معام م أربع ى 100 یض ب آل از حاس ھ  جھ د ب وتعق
ب  الدورات التأھیلیة ادة الحاس ة لقی ة الدولی واختبارات الحصول على الرخص

  .وخدمة المجتمع المحلىاآللى بالتعاون مع منظمة الیونسكو وذلك للطالب 

ة ات الخاص وفین وذوى االحتیاج ة المكف وم لرعای ة الفی ز جامع وم : مرك یق
بتوفیر ومنھا رعایة المكفوفین  ،جات الخاصةمن ذوي االحتیا الطالببرعایة 

كافة الوسائل التكنولوجیة والمعامل لمساعدتھم فى اإلرتقاء بمستواھم التعلیمى 
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ى  المجتمع المحیط ف اء ب ى اإلرتق ھ ف والتثقیفى، كما یقوم المركز بتقدیم خدمات
  .نطاق المحافظة من خالل مدارس النور واألمل ومراكز المعاقین

دما ز الخ ةمرك دمات : ت الجماھیری ب الخ ارى، مكت ھر العق ب الش م مكت یض
رع  ة، ف د الجامع ب بری ى، مكت اإللیكترونیة الجماھیریة، مكتب اإلتصال البیئ

  البنك األھلى المصرى 
ار ع  :حرم كلیتى التربة واألث رتبط م ار وی ة واآلث ي التربی اني كلیت ویضم مب

 الحرم بكوبري علوي
ة و ة النوعی ي التربی الحرم كلیت اض األطف رم الجامعى  ری اخم للح ویضم مت

  .التربیة النوعیة وریاض األطفال كلیتى
اً یضم  : مجمع الكلیات الطبیـة ب  حالی ة الط اني كلی راض  –مب فى األم مستش

رم الجامعى الحالى) تحت اإلنھاء(الباطنة   ویفصلـھ میـدان الجامعـة عـن الح
    .مریضومن المخطط أن یشمل مبانى كلیتى الصیدلة والت

نان ب األس ة ط احتھ : كلی ى مس ى مبن الم عل ل الس ارع بط ع بش  2م8000تق
 .وتضم عیادات خارجیة باإلضافة إلى المبانى التعلیمیة

ة طة الطالبی ز األنش ى مساحتھ  : مرك رم الجامعى عل اخم للح ف م 15مت  2أل
لة مالعب مفتوحھ لكرة القدم والید والطائره : ( ویضم  ان (والس مغطاه بالترت

  .)حمام سباحھ أولیمبى -یاقھ بدینھ صالتى ل - )ومزودة بإضاءة لیلیة
ة ة الزراع زارع كلی زارع : م مل م ة وتش ة إنتاجی ة بحثی زارع تعلیمی ى م وھ

احة  ى مس ة عل ة الزراع مكى بكلی داجتى والس وتنى وال اتى والحی اج النب اإلنت
  .فدان بمنطقة دمو 100

رة یق: مركز التدریب اإلقلیمي لجامعة الفیوم  ى ساحل بحی ارون ع عل ى ق عل
ة  2ألف م 35مساحة  ة والجیولوجی ً للدراسات البیئی زا ً ، ویضم مرك زا ومرك

ؤتمرات ة م یاحى وقاع اد الس دریب واإلرش ددة وقا ، للت دریب متع ة ت ع
ب ریاضیة االغراض، ى مالع روع  باإلضافة ال ة المش ة تكلف غ جمل  60وتبل

ذ المرحل ن تنفی اء م م اإلنتھ ة، ت ون جنی ة ملی ذ المرحل ارى تنفی ى، وج ة األول
  . الثانیة

ومساحتھ عشرة االف متر مربع ویقع على : المركز اإلجتماعى لجامعة الفیوم
م  ة ویضم قاعات للمناسبات ومطع رة الجامع ة أس ارون لخدم رة ق ساحل بحی

 .وحمام سباحة وحدائق أطفال
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  :البرامج التعلیمة الجدیدة
وح  )أ(  م إنشاء مر:التعلیم المفت وم كوحدة ت ة الفی وح بجامع یم المفت ز التعل ك

وزیر التعلیم العالى ورئیس المجلس األعلى . د.ذات طابع خاص بقرار السید أ
ً سبعة برامج ھما.م8/5/2007بتاریخ  66للجامعات رقم    :ویضم حلیا

  بكلیة الخدم اإلجتماعیة جامعة الفیوم االجتماعیةالرعایة رنامج ب  -
امج ب - آترن فر إدارة المنش یاحة والس ة والس ادق  الفندقی یاحة والفن ة الس بكلی

  جامعة الفیوم
  بكلیة دار العلوم جامعة الفیوم اللغة العربیة والعلوم اإلسالمیةبرنامج  - 
  بكلیة اآلداب جامعة الفیوم) اللغة اإلنجلیزیة(برنامج الترجمة  -
  سویفبالتعاون مع جامعة بنى  المعامالت المالیة والتجاریة برنامج - 
  بالتعاون مع جامعة بنى سویفالعملیة والدراسات القانونیة برنامج  - 
  . بالتعاون مع جامعة المنیا اإلعالم برنامج -
  برنامج الزراعة بالتعاون مع جامعة عین شمس -
  :برامج كلیة ریاض األطفال) ب(
  إعداد معلمات ریاض أطفال -
  .إعداد معلمات الحضانة -
  .ة الخاصةإعداد معلمات التربی-
  .اللغة اإلنجلیزیة إلعداد معلمات ریاض األطفال -
  .برامج كلیة الھندسة) ج(
  المیكاترونكس -
  ھندسة التشیید -
  التصمیم العمرانى -
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  13

 

م بشأن الترخیص لجامعة الفیوم بإنشاء 2009لسنة  2323صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
دة تخصص فدان  150منطقة استثماریة  على مساحة  وم الجدی ة الفی ا بمدین بالموقع المخصص لھ

رى  طة أخ ة وأنش ا البحثی داتھا ومراكزھ ات بوح مل كلی ة تش تثماریة للجامع ة واس طة تعلیمی ألنش
احة  یص مس م تخص ا ت ة كم دان 35متنوع رى  اً ف ة اخ ة الحال عات الجامع ذه األرض لتوس ع ھ وتق

  ربي وعلى بُعد مائة كیلو متر من القاھرة بمدینة الفیوم الجدیدة على طریق القاھرة أسیوط الغ
  

  یمون ھناك شركاء للمشروعمن المقترح ان و
  :خبرة فى مجال التعلیم العالى(جامعة الفیوم                
  فدان بالفیوم الجدیدة 150أرض 
 أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة 
 الھیكل اإلدارى من خبرات جامعة الفیوم 
 

  الشراكة األكادیمیة
 عة تولوز الفرنسیةامج 
 جامعة ویلز بالمملكة المتحدة 
  جول واى –لمیریك  –دبلن  –كورك (جامعات( 

  
  التمویل

  مصریون وأجانب  )مستثمرون(       
  
  

وقد بدأت الجامعة فى إنشاء سور للموقع ومبنى 
قاعات دراسیة سعة 10مدرجات و ) 4(یشمل 
طالب ومكتبة وغرف إداریة ینتھى فى یونیھ  150

2016  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

  إدارة الجامعة ومجالسھا
  إدارة الجامعة

*************  

 جامعة الفیوم الدولیة



  14

  
  

  رئیس الجــــامعةالقائم بأعمال 
  أشرف عبد الحفیظ رحیل /األستاذ الدكتور

  
  

  نائب رئیس الجامعة  لشئون التعلیم والطالب
      خالد دمحم عطاهللا/ ألستاذ الدكتورا

  

   یانائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العل
   دمحم عیسى سید أحمد/ األستاذ الدكتور

  

  نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
  أشرف عبد الحفیظ/ األستاذ الدكتور

  

  المساعد للشئون المالیة أمین الجامعة  
  أیمن حلبة/ السید األستاذ

  

  المساعد للشئون اإلداریة أمین الجامعة  
  وفعواطف مخل/ ةاألستاذ ةالسید

  
  : مجلس الجامعة 2 – 2

ً من   :مجلس الجامعة یرأسھ رئیس الجامعة ویضم في عضویتھ كال
  .نواب رئیس الجامعة – 1
  .السادة عمداء الكلیات والمعاھد التابعة للجامعة – 2
ئون  – 3 امعي والش یم الج ئون التعل ي ش رة ف ن ذوي الخب ر م ى األكث اء عل ة أعض أربع

  .العامة
  :والمعاھدإدارة الكلیات  3 – 2

  :إدارة الكلیة
  :یرأس الكلیة أو المعھد عمید ویعاونھ ثالثة وكالء

  .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب – 1
  .وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث – 2
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  .وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة – 3
  :مجلس الكلیة أو المعھد 4 – 2

ً منمجلس الكلیة أو المع   :ھد یرأسھ العمید ویضم في عضویتھ كال
  .وكالء الكلیة أو المعھد - 1
  .رؤساء األقسام- 2
  .أستاذ من كل قسم - 3
  .أستاذ مساعد ومدرس - 4
  .ثالثة أعضاء على األكثر من خارج الكلیة - 5
  .خمسة أساتذة على األكثر یتم اختیارھم - 6
  :أقسام الكلیة 5 – 2

ة وم ات الجامع م كلی ن تنقس ذاتي م ھ ال ا كیان ل منھ تقلة، لك ام مس ي أقس دھا إل عاھ
  .الناحیة العلمیة واإلداریة والمالیة ویرأس مجلس القسم رئیس القسم العلمي

ا یضم خمسة  ي القسم كم اتذة المساعدین ف اتذة واألس ومجلس القسم یتكون من جمیع األس
  .مدرسین على األكثر

  
  
  
  :دالمؤتمر العلمي للكلیة أو المعھ 6 – 2

ام الجامعي  ل خالل الع ى األق رة عل اع م ى االجتم د إل یدعو عمید الكلیة أو المعھ
ً من   :ویشكل المؤتمر العلمي برئاسة العمید وعضویة كال

  .جمیع أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة أو المعھد – 1

  .ممثلین عن المدرسین المساعدین والمعیدین في الكلیة أو المعھد  – 2

  .لطالب على أن یكونوا من المتفوقین في الدراسةممثلین عن ا – 3

ة أو  ي الكلی ي ف ث العلم یم والبح ویختص المؤتمر العلمي بدراسة ومناقشة كافة شئون التعل
ة  ا لمالحق ق انطالقھ ا یحق دھا بم ا وتجدی أنھا ومراجعتھ ي ش المعھد وتقویم النظم المقررة ف

  .لمتطورةالتقدم العلمي والتعلیمي ومطالب المجتمع وحاجاتھ ا
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  :كلیات الجامعة ومعاھدھا وفروعھا 7 – 2
  كلیة الزراعـــــة  – 2    كلیة التربیـــــة  – 1
  كلیة الخدمة االجتماعیة  – 4    لھندســـــة كلیة ا– 3
  كلیة دار العلــــوم  – 6    كلیة السیاحة والفنادق  – 5 
  كلیة اآلثــــــار  – 8    كلیة العلـــــوم  – 7
  كلیة التربیة النوعیــة  – 10    لطـــــب كلیة ا – 9

  كلیة الحاسبات والمعلومات – 12      كـــلیة اآلداب  – 11
  كلیة التمریض – 14   لیة ریاض األطفال              ك – 13
         كلیة الصیدلة -16          كلیة طب الفم واألسنان      -15
  كلیة التربیة الریاضیة-18                          كلیة الحقوق -17
  معھد التمریض         -19
  معھد الدراسات والبحوث اإلستراتیجیة لدول حوض وادى النیل -20
  

  األنشطة الطالبیة بالجامعة
ة  رامج واألنشطة المختلف داد الب ة بإع باب بالجامع ة الش ة لرعای تقوم اإلدارة العام

یھم ود عل م الفرص  التي تساعد على استثمار أوقاتھم بما یع ئ لھ ا یھی دة ، وبم النفع والفائ ب
یس  طة ول ة للنش االت المتنوع ي المج اتھم ف باع ھوای واھبھم وإش قل م ة وص دة لتنمی العدی
ي  ً لیغط د أیضا ل یمت ي ب ام الدراس دار الع ى م ذه األنشطة عل ً على مباشرة ھ األمر قاصرا

ً من الجامعة باستمرار رسالتھا تج د العطلة الصیفیة بأكملھا إیمانا ل الغ ا الطالب أم اه أبنائھ
  .وذخیرة المستقبل للنھوض بوطننا المفدى 

  : األنشطة الطالبیة 1 – 3
  .دوري ریاضي بین الكلیات  -
  .لقاءات ریاضیة مع الجامعات األخرى واألندیة الریاضیة  -
  .مراكز تدریب في جمیع األلعاب الفردیة والجماعیة  -
  )منوعات  –مسرح ( عروض فنیة  -
  .عارض فنون تشكیلیة م -
  .مسابقات ثقافیة  -
  .نوادي علوم  -
  : الخدمات الطالبیة 2 – 3
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ق  ات تحقی ل بالكلی نادیق التكاف ة وص اعي بالجامع ل االجتم ولى إدارة التكاف تت
ي  ة وتساھم ف ة اجتماعی أمین أو رعای ن ت ة م الضمان االجتماعي للطالب بصورة المختلف

ا ي تس ة الت دمات الطالبی ذ الخ تھم دون تنفی ي دراس ط ف د والنش تمرارھم الجی ى اس عد عل
  . معوقات 

  : المدن الجامعیة 3 – 3
  :األماكن المتاحة إلقامة الطالب بالمدن الجامعیة كاألتي

  :مدن الطلبة: أوالً 
  طالب    322    1رقم   اإلسكان الطالبي 
  طالب    506    2رقم   اإلسكان الطالبي 
  طالب    492    3رقم   اإلسكان الطالبي 
  طالب    650    4رقم   اإلسكان الطالبي 

  
  
  
  

  :مدن الطالبات: ثانیاً 
  طالبة   1436      مدینة غرب التعاونیات

    طالبة   402      مدینة كیمــان فارس 
  طالبة   149      مدینة التـفـتیــش

  طالبة   262      مدینة الشیـخ حسـن 
  طالبة   89      مدینة تنمـیة المجتمـع 

  طالبة   2338        اإلجمالي 
  :االتحادات الطالبیة بالجامعة 4 – 3

امیین  ة النظ د الجامعی ات والمعاھ الب الكلی ن ط ة م ادات الطالبی كل االتح تش
ق  اد ح وم االتح ددون رس ذین یس بین ال دین والمنتس الب الواف ون للط ا ویك دین بھ المقی

  .ممارسة أوجھ النشاط الخاص باالتحاد دون أن یكون لھم حق االنتخاب أو الترشیح
ن  ویعمل ة م ادات الطالبی داف االتح ق أھ ى تحقی د عل ة أو المعھ مجلس اتحاد طالب الكلی

  :خالل اللجان اآلتیة
  لجنة النشاط الریاضي  – 2        لجنة األسر  – 1
  لجنة النشــاط الفني  -4      لجنة النشاط الثقافي  – 3
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  التلجنة النشاط االجتماعي والرح – 6  ة نشاط الجوالة والخدمة العامة لجن – 5
  :ویختص مجلس اتحاد طالب الجامعة بما یلي

ة  – 1 ات الجامع ین كلی تم ب ي ت فیة الت ة والكش ة واألدبی یة والفنی ابقات الریاض یم المس تنظ
  .ومعاھدھا

  .تكوین الفرق التي تمثل الجامعة في األنشطة الریاضیة والفنیة واألدبیة والكشفیة – 2
  .توثیق العالقات مع الجامعات األخرى – 3
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  إدارة الكلیـــة
  

  :یرأس الكلیة عمید ویعاونھ ثالثة وكالء

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب -1

 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث -2

  .وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة -3
 مجلس الكلیة:  

  :یرأسھ العمید ویضم فى عضویتھ كال من

  وكالء الكلیة  -1

  رؤساء األقسام -2

  أستاذ من كل قسم -3

  رس ومد, أستاذ مساعد -4

  .ثالثة أعضاء على األكثر من خارج الكلیة-5

 أقسام الكلیة: 

  . تنقسم الكلیة إلى أقسام مستقلة ویرأس المجلس رئیس مجلس القسم

ى ا اعدین ف اتذة المس اتذة واألس ع األس ن جمی ون م س یتك ى والمجل افة إل م باإلض لقس

  .لمدرسین على األكثرخمسة من ا
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  رسالة الكلیة
  

خریج مھندسین تھى جامعة الفیوم  –رسالة كلیة الھندسة 
والمنافسة في سوق  االبتكارقادرین علي یتحملون المسئولیة 

وذلك من  تنمیة المجتمع والمھنة والجامعة فى مساھمینالعمل 
   ز أبحاث متمیزة خالل تعلیم متطور عالي الجودة ، وإنجا

  
  

  
  
  
  

  الفصل األول
  نشأة الكلیة وأقسامھا والمقررات الدراسیة
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  نشأة كلیة الھندسة وتطویرھا 1- 4
س  یس مجل رار رئ دور ق وم بص رع الفی اھرة ف ة الق ة جامع ة الھندس ئت كلی أنش

ام الجامعى  1976لسنة  1142الوزراء رقم  ن الع ارا م وبدأت الدراسة الفعلیة بالكلیة اعتب
ام  1983-1984 ى ع ،  1973وفقا لالئحھ الداخلیة لكلیة الھندسة جامعة القاھرة الصادر ف

ط  ا  –وكانت كلیة الھندسة بالفیوم تشمل قسم الھندسة المدنیة فق ى دفعاتھ دأت تخرج أول وب
  .  1988من عام 

زوك ت تشغل ج ذا الوق ي ھ ة ف ت الكلی ت  ءاً ان الفیوم وظل ة الزراعة ب ى كلی ى مبن ف
ام الجامعى  إنشاءم كذلك حتى ت ى الع ھ ف ت الی ین انتقل ن مبنی ا یتكون م را لھ  – 1988مق

ة  1989 ى الكلی تحدثت ف ، وتم عمل توسعات فى المبنى الستیعاب األقسام الجدیدة التى اس
  .مبنى ثالث یتضمن مكتبھ وورش ومعامل تخدم األقسام المختلفة بالكلیھ  إنشاءكما تم 

  : رة الكثیر من التطورات لعل من أھمھاشھدت الكلیة فى السنوات األخی
ام  -1 ى ع ائھا ف ذ انش ھ من ت الكلی ھ  1983ظل ة بكلی ھ الخاص ھ الداخلی ق اللالئح تطب

ام الھندسة جا ى ع م 1973معھ القاھرة الصادره ف وزارى رق رار ال در الق ى ص م حت
اریخ  )646( اھرة  20/6/1990بت ة الق ة جامع ھ الھندس ھ بكلی ھ خاص دار الئح باص

  . بالفیوم
م  –  2 وزارى رق رار ال دور الق ى  )1140(ص م للھندس 28/8/1994ف تحداث قس  ةباس

ھ ( بشعبتیھ  ةالكھربی ـة -القوى واالالت الكھربی ات واالتصاالت الكھربیـ ) االلكترون
  0م 1995 – 1994وقد بدأت الدراسھ فى ھذا القسم فى العام الجامعي 

م  –  3 وزارى رق رار ال دور الق اریخ  )96(ص ة  1/2/1995بت م للھندس اء قس م بانش
  0م 1996 – 1995المعماریة وقد بدأت الدراسة في ھذا القسم فى العام الجامعى 

م  –  4 اریخ  )1845(صدور القرار الوزارى رق رامج  24/12/1995بت دأ ب والخاص بب
  .والماجستیر بقسم الھندسة المدنیةالدراسات العلیا على مستوى الدبلوم 

 الخاص بالالئحة الجدیدة  2/1/1997بتاریخ ) 10(م صدور القرار الوزارى رق - 5
م  - 6 وزارى رق رار ال در الق اریخ ) 1136(ص ة  1/9/1998بت م الھندس اء قس أن انش بش

ً من العام الجامعي   . م2000/2001الصناعیة وتبدأ الدراسة بھ اعتبارا
اریخ ) 959(القرار الوزارى رقم صدر  – 7 دیل بالالئحة بشأن  2/4/2014بت إجراء تع

ى ) مرحلة البكالولویوس(الداخلیة للكلیة  دة ف درجة البكالوریوس بنظام الساعات المعتم
امج ھندسة  ات، برن امج ھندسة المیكاترونی ى ، برن برنامج التخطیط والتصمیم العمران

 .التشیید وإدارة المشروعات
م  – 8 وزارى رق رار ال در الق اریخ() ص دة لمرحل /    /     بت ة الجدی اص بالالئح ة الخ

  .م2014البكالویوس بنظام الفصلین الدراسیین لعام 
  أقسام الكلیة  2 – 4

   :حسب ترتیب إنشائھالكلیھ حالیا من األقسام اآلتیھ تتكون ا
  ):بنظام الفصلین الدراسیین(األقسام العلمیة : أوالً 

 .قسم الریاضیات والفیزیقا الھندسیة -1
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 .قسم الھندسة المدنیة -2
 .ربیةقسم الھندسة الكھ -3
 .قسم الھندسة المعماریة-4
 .قسم الھندسة المیكانیكیة-5

  :التالیة) بنظام الساعات المعتمدة(باإلضافة إلى البرامج الجدیدة 
 .برنامج التخطیط والتصمیم العمراني -6
 .برنامج ھندسة المیكاترونیات -7
  .برنامج ھندسة وإدارة التشیید -8

  :كلیة الدرجات العلمیة التى تمنحھا ال  4-3
ي  الوریوس ف یمنح مجلس جامعة الفیوم بناء على طلب مجلس كلیة الھندسة درجة البك

  :الھندسة فى أحد التخصصات العلمیة التالیة
  :بنظام الفصلین الدراسیین: أوالً 

  .بكالوریوس الھندسة المدنیة  -  1
  ).شعبة ھندسة القوى واآلالت الكھربیة(بكالوریوس الھندسة الكھربیة   -  2
ة   -  3 ة الكھربی الوریوس الھندس االت (بك ات واالتص ة اإللكترونی عبة ھندس ش
  ).الكھربیة
  ).شعبة ھندسة الحاسبات والنظم(بكالوریوس الھندسة الكھربیة   -  4
  .بكالوریوس الھندسة المعماریة  -  5
  ).شعبة ھندسة اإلنتاج والتصمیم المیكانیكى(بكالوریوس الھندسة المیكانیكیة   -  6
  ).شعبة الھندسة الصناعیة(بكالوریوس الھندسة المیكانیكیة   -  7
  ).شعبة ھندسة القوى المیكانیكیة(بكالوریوس الھندسة المیكانیكیة  -  8
  :بنظام الساعات المعتمدة: ثانیاً 

  .بكالوریوس التخطیط والتصمیم العمراني -1
  .بكالوریوس ھندسة المیكاترونیات  -2
  .وإدارة التشیید بكالوریوس ھندسة   -3

     
  :المواد الدراسیة 
  

تشرف األقسام العلمیة بالكلیة على تدریس جمیع المقررات الدراسیة التخصصیة 
ُ لآلتى   :وتطبیقھا وأجراء البحوث العلمیة والتطبیقیة طبقا

   :قسم الریاضیات والفیزیقا الھندسیة  -1
إحصاء  -كیمیاء ھندسیة   -میكانیكا ھندسیة  -فیزیقا ھندسیة  -ریاضیات ھندسیة 

اللغة  -تاریخ العلوم الھندسیة  -الرسم الھندسى واإلسقاط  -علوم الحاسب  -تطبیقى 
  .اإلنجلیزیة الفنیة

  
   :قسم الھندسة المدنیة -2
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  :تخصص الھندسة اإلنشائیةمقررات فى  - أ
في  استخدام الحاسب اآللي -ھندسة الزالزل  -تحلیل ومیكانیكا ونظریة اإلنشاءات 

میكانیكا وتكنولوجیا مواد  -خواص ومقاومة واختبار المواد  -تحلیل وتصمیم المنشآت 
المنشآت  -المنشآت الخرسانیة المسلحة وسابقة اإلجھاد وسابقة الصب  -التشیید 

التحلیل  -ھندسة وتكنولوجیا وإدارة واقتصادیات التشیید  -والكباري المعدنیة 
  .صیانة وترمیم المنشآت -والتصمیم االحتمالي للمنشآت 

  

  :مقررات فى تخصص الري والھیدرولیكا  - ب
ري  میمات ال رف وتص ري والص درولیكا  -ال ع والھی ا الموائ وارد  -میكانیك ة الم ھندس

ة  ة  -المائی ة الداخلی وانئ والمالح ة الم دني  -ھندس م الم اه  -الرس درولوجي والمی الھی
  .الجوفیة

  
  :مقررات فى تخصص األشغال العامة  - ج

یا  -احة المس د  -الجیودیس ن بع عار ع وجرامتري واالستش ة  -الفوت ا الترب میكانیك
ل والمرور  -الھندسة الصحیة والبیئیة  -واألساسات  یط النق ل  -ھندسة وتخط یط النق تخط

  .الطرق والمطارات -والسكك الحدیدیة 
  
  
  
  :قسم الھندسة الكھربیة -3

  :لتالیةوینقسم إلى التخصصات العلمیة ا                
  :شعبة  ھندسة القوى واآلالت الكھربائیة-أ

ة  ة -أسس الھندسة الكھربی دوائر الكھربی ة  -ال ارات كھربی ى  -اختب ة ف ات الكھربی التركیب
اني  ة  -المب زة وقیاسات كھربی ة  -أجھ ل الطاق ة  -نظم تحوی نظم  -آالت كھربی ا ال دینامیك

ة  ة  -الكھربی وى الكھربی ع الق ل وتوزی د و -نق ة تولی ـاقة الكھربی ادیات الط ة  -اقتص ھندس
ة  وى الكھربی الى  -الق د الع ة الجھ ة  -ھندس وى الكھربی م الق ى نظ تحكم ف ات  -ال إلكترونی

وى  ة -الق ة الكھربی تخدامات الطاق ة  -اس وى الكھربی م الق یط نظ ل وتخط ة  -تحلی ھندس
ة اعد الكھربی ة  -المص بكات الكھربی ة الش م وقای دقیق وتطب -نظ الج ال م المع ى نظ ھ ف یقات

  .التسییر الكھربى -القوى الكھربیة 
  :شعبة ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیة -ب

ي  -ھندسة اإللكترونیات  -ھندسة االتصاالت  -ھندسة الموجات الدقیقة  تحكم اآلل ھندسة ال
ة  -دوائر كھربیة   -والحاسبات  ة  -ھندسة إلكترونی ر إلكترونی -قیاسات إلكترونی  -ة دوائ

ة  ر رقمی ة  -دوائ االت العددی م االتص االت  -نظ ة مج یة  -نظری ات كھرومغناطیس  -موج
ة  ارات كھربی ة  -اختب االت الكھربی ة االتص ارات  -ھندس ة إش دقیق  -معالج الج ال المع

بكات االتصاالت  -نظریة معلومات  -موجات میكرویة -وتطبیقاتھ  ات  -ش ر  -ھوائی دوائ
رادار  -ت الضوئیة أنظمة االتصاال -متكاملة  ة ال یة  -أنظم ات االتصاالت الشخص ھوائی

ة  ة المتحرك ات   -واألنظم االت البیان ات  -اتص االت المتحرك ر  -اتص االت عب االتص
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ناعیة  ار الص ة -األقم دوائر المتكامل ة   -ال ة التناظری دوائر المتكامل میم ال میم  -تص تص
  .ھا من المواد المتخصصةالذكاء االصطناعي وغیر -الدوائر باستخدام الحاسب 

 :شعبة ھندسة الحاسبات والنظم -ج
ة  ر كھربی ات  -دوائ بات والبرمجی ة الحاس ة  -ھندس ة میكانیكی ال -ھندس  -إدارة أعم

ھندسة  -تصمیم منطقي  -إلكترونیات  -قیاسات واختبارات كھربیھ  -البرمجیات الھندسیة 
ة وي الكھربی ة  -الق ارات الكھربی ل اإلش ا المعال -تحلی ة وتطبیقاتھ ات الدقیق م  -ج الرس

ب  ب  -بالحاس بكات الحاس یات ش االت -أساس ة االتص ات -نظری ة المعلوم أمین  -نظری ت
ب بكات الحاس ات -ش د البیان یات قواع غیل -أساس م التش تحكم -نظ ة ال االت  -ھندس االتص

ة  ب -الرقمی ات الوی میم تطبیق ة  -تص ات المتوازی م  -المعالج ي ونظ م آل ة  -تحك معالج
م  -الذكاء االصطناعي  -نظم الروبوت -شبكات الحاسبات الالسلكیة  -لصور الرقمیة ا تعل

ة ب -اآلل ات الحاس بات -تصمیم لغ ع الحاس ور  -التفاعل م اط ومعالجة الص ز األنم  -تمیی
ورة  ب المتط بكات الحاس تحكم  -ش نظم ال اة ل رق المحاك ذكاء  -ط ات ال ات وتقنی تطبیق

  .أمان الحاسبات والشبكات -الحاسبات المحمولة تطبیقات لبرمجة  -االصطناعي
  
  
  :قسم الھندسة المعماریة -4

یات  -مھارات ودراسات بصریة  -تاریخ ونظریات العمارة  -التصمیم المعمارى  الریاض
واد  -المساحة  –نظریة اإلنشاءات  -واإلحصاء  ة الم ارى  -خواص ومقاوم اء المعم اإلنش

واد  ة –والم ومات التنفیذی ى  -الرس یط العمران كان  -التخط ى واإلس میم العمران  -التص
انیة  ة اإلنس ات المعماری ة  -الدراس اءات المعدنی لحة واإلنش انة المس ومات  -الخرس رس

ة  ة  -تنفیذی ات الفنی ى والتركیب تحكم البیئ ات  -ال من  -األساس ة تتض ررات اختیاری مق
ع، التصمیم الداخلى للفراغات، تطبیقات الحاسب االلى فى العم( یق المواق ارة، ھندسة تنس

ة  ارة والثقاف ارى، العم ل المعم د والتحلی ائى، النق ل االحص ى والتحلی اد العمران االقتص
ات  ة، سیاس ة الخاص ق ذات الطبیع ات، المنط ارى والجمالی كیل المعم راث، التش والت

  .إدارة وتشریعات العمران -) اإلسكان والتحوالت السیاسیة واالجتماعیة
  

  :دسة المیكانیكیةقسم الھن  -5
  :وینقسم إلى التخصصات العلمیة التالیة     

  

  :ھندسة اإلنتاج والتصمیم المیكانیكى شعبة -أ
اج  ا اإلنت نیع  -تكنولوجی ات التص واد  -عملی ة الم انیكى  -ھندس م المیك ل  -الرس تحلی

ادات  واد  -األجھ م الم ل  -عل ا الھیاك ا اآلالت  -میكانیك ا -دینامیك میم الماكین  -ت تص
ى  - -ھندسة الروبوت واستخدام الحاسب فى التصنیع  -اھتزازات میكانیكیة  تحكم اآلل  -ال

نیع  میم والتص ى التص ب ف تخدام الحاس ة  -اس واد المركب غیل  -الم ات التش میم  -عملی تص
ة  ات المیكانیكی وجى  -المنظوم تج  -الترایبول میم المن تیك  -تص ا تشغیل البالس  -تكنولوجی

  .تصمیم معدات نقل المواد -تحلیل األعطال المیكانیكیة  -وتطبیقات كود التصمیم 
  

  :الھندسة الصناعیة شعبة -ب
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ى  اد ھندس یة   -اقتص ات  -إدارة ھندس وث عملی ودة  -بح ة الج یانة  -مراقب ة الص  -ھندس
ل  ة العم میم وبیئ ات  -تص ة المنش ات  -ھندس ل اإلمكانی یط وتحلی اة  -تخط ة ومحاك نمذج

اج  -إدارة الجودة والتوكید  -ة النظم الصناعی ل  -تحلیل نظم اإلنت الیف والتحلی ة التك مراقب
ادى  ات  -األقتص اج والعملی ناعیة  -إدارة اإلنت نظم الص میم ال اج  -تص ة اإلنت مراقب

  .والمخزون
  

  :ھندسة القوى المیكانیكیة شعبة -ج
ع  -الدینامیكا الحراریة  ة -میكانیكا الموائ ال الحرارة والكتل واء  - انتق ف الھ د وتكیی  -تبری
راق  ة االحت ة  -نظری ات الطاق ة  -محط ات التوربینی ات  -الماكین دة  -قیاس ة الجدی الطاق

ددة  درولیكا  -والمتج داخلى  -الھی راق ال ات االحت رارة  -محرك ادالت الح ا  -مب تكنولوجی
ار  ة  -البخ ة والھیدرولیكی نظم الھوائی ات –ال ة  التربین ة والبخاری بكة تص -الغازی میم ش

ا  -الطاقة الشمسیة وتطبیقاتھا  -المواسیر  واء وتطبیقاتھ ة الھ اه  -طاق ة المی ات  -تنقی تطبیق
  .على الوقود والزیوت

  قواعد عامة
ررات ) 1( ى مق یعھد مجلس الكلیة إلى وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب اإلشراف عل

ر و") عام"ذات الكود (العلوم اإلنسانیة والعلوم العامة  ررات غی ررات مق ذه المق ر ھ تعتب
  .أساسیة تحسب في المجموع وال تحسب ضمن مقررات الرسوب

  :نظام الدراسة: )2(
ع  ة لجمی ة عام نة إعدادی دأ بس نوات تب س س الوریوس خم ة البك ل درج ة لنی دة الدراس م

نوات ع س ا أرب الب، تلیھ یة الط یة تخصص نة . دراس ولین للس الب المنق ع الط تم توزی وی
ى التخصصات األولى عل الوریوس ف نح درجات البك ى تم ى األقسام العلمیة المختلفة والت

ً ) 3(الموضحة فى المادة  نویا ة س س الكلی ددھا مجل ى یح د الت ً للقواع ا من ھذه الالئحة وفق
الزم لتخرج . وذلك فى ضوء اإلمكانیات المتاحة بكل قسم ى ال دد الساعات الكل ویكون ع

ب  یة ساعة 250الطال و. تدریس ع وتك دریس بواق دد ساعات الت نة  50ن ع ل س ساعة بك
یین لین دراس ى فص مة عل یة مقس درجات . دراس ى لل وع الكل ون المجم ة  1500ویك درج

  .لكل سنة

  :توزیع المقررات الدراسیة والساعات والدرجات: )3(
نوات  یین لس لین الدراس ى الفص ة عل یة موزع ررات الدراس ة المق داول المرفق ین الج تب

ة الدراسة وعد ا ارین نظری رر من محاضرات وتم ل مق ً لك بوعیا لساعات المخصصة أس
ال الفصل  ى أعم ا عل درجات وتوزیعھ ى لل ة العظم وعملیة وكذلك زمن االمتحان والنھای
ق  رى ومرف ة واالمتحان التحری فھیة أو العملی ات الش وامتحان منتصف الفصل واالمتحان

  .المحتوى العلمى لكل مقرر

  :إعفاءات المقررات): 4(
دا  یة ع ررات الدراس ى بعض المق یجوز أن یعفى الطالب من الدراسة وأداء االمتحانات ف
ات  دى الكلی ى أح ا ف ات تعادلھ اح امتحان ھ أدى بنج ت أن ة إذا ثب ة النھائی ررات الفرق مق
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ات(المناظرة بجامعة أخرى  ى للجامع س األعل ن المجل دة م رار ) معتم اء بق ون اإلعف ویك
د مواف ة بع یس الجامع س من رئ راح مجل ى اقت اء عل یم والطالب بن ئون التعل س ش ة مجل ق

  .الكلیة بعد أخذ رأى القسم المختص

  :االمتحانات): 5(
د -1 ة ك تعق ي نھای الوریوس ف ان البك ل وامتح ات النق لف لامتحان ي  ص ً دراس ا  طبق

ى ی د الت اللمواعی س الجا قرھ ةمجل ي مع ھا ا ف ي درس ررات الت بالمق ي  لطال ف
تمرة الم اولمستواه حسب الجد ررات المس دا المق ا ع ك فیم لحقة بھذه الالئحة وذل

 . راسيالعام الد ھایةن يفتعقد امتحاناتھا ف
در -2 الس ا یص ب مج ى طل اء عل ة بن س الكلی اممجل ان  ألقس رار بحرم ة ق المختص

بة الحضور  نالطالب من التقدم لالمتحا ا نس  75في المقررات التي لم یستوف بھ
ن یع حالةھذه ال وفياألقل  على%  ي حرم م ررات الت ي المق ً ف با تبر الطالب راس

ا إال إذا ق ان فیھ دم لالمتح س ال دمالتق ھ مجل ذرا یقبل ةع ً  كلی ا ب غائب ر الطال  فیعتب
 .لبعذر مقبو

ى -3 ة ا ف الحال ة  نتق س الكلی وم  مجل واد، یق ى بم رق األعل ى الف ب إل ادالطال  باعتم
د واد ا اولج تقلة لم ات مس فامتحان ؤال لتخل ف لھ ف التخل الب وتخل ىء الط  ف

واد  ذه الم ى ھ ھ ف ة نجاح ى حال س وف ددھا المجل ى یح د الت بالمواعی ھ  یحس ل
 .مقبول درجةاألقصى ل الحدبشرط أال یتعدى  علیھالھ  تحسب الدرجات

  :المشروع): 6( 
ددھا  ة تح وعات معین ي موض الوریوس ف روع البك داد مش ة بإع نة الرابع ة الس وم طلب یق

یة  مجالس األقسام العلمیة المختصة ً للفترة الزمنیة الموضحة بجداول الالئحة الدراس طبقا
اء  ب االنتھ دأ عق ابیع تب ة أس ل عن أربع ة إضافیة ال تق لكل قسم وتخصص لھا فترة زمنی
ة  اء ھیئ راف أعض ت إش ون تح انى وتك ى الث ل الدراس ري للفص ان التحری ن االمتح م

ً للقواعد التي یقرھا مجلس الكلیة بناء ع ام التدریس وذلك طبقا یات مجالس األقس ى توص ل
ا  العلمیة المختصة وذلك فیما یخص تنظیم إعداد المشاریع وموضوعاتھا واإلشراف علیھ

  .ومناقشتھا
  

  :النجاح إلى الفرقة األعلى): 7(
ل -1 ي جم ینق ح ف ا إذا نج ي تلیھ ة الت ى الفرق ا إل د بھ ة المقی ن الفرق ب م عالطال  ی

ً  اتالمقرر ً غائب أوالتي درسھا أو كان راسبا اا ی فیم ررین أساس د عن مق  نیال یزی
 .أو من فرقة أدنى رقتھف من

ررات  ال -2 ع المق اح جمی از بنج الوریوس إال إذا أجت ى البك ب عل ل الطال یحص
ى  المنصوصالدراسیة  ً لتخصصھ باإلضافة إل ا یة طبق داول الدراس علیھا فى الج
دریب  ىالت دریب العمل دانى الم والت وصالمی ادة  نص ة بالم ن ) 14(علی ذه م ھ

 .الالئحة
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ان(نوفمبر  ھرامتحانات تكمیلیة في ش تعقد -3 ة ال) دور ث نة الرابع ة الس بینلطلب  راس
ررات  ھ أو من مق أو الغائبین فیما ال یزید عن مقررین أساسیین من مقررات فرقت

تثناء مشر ً  وعالفرق األدنى، باس ا ھ باقی ب فی ب الراس بح الطال ث یص التخرج حی
 ً  .فى جمیع المقرراتلإلعادة حتى لو كان ناجحا

بة -4 ان ن بالنس رر إذا ك ي المق ً ف ا ب ناجح ر الطال لة یعتب ررات المتص ً للمق ا ي  اجح ف
ي ا وع جزئ ررمجم ا إذا ر. لمق بأم ي للمق س وع الكل ي المجم ؤدي  ررف ھ ی فإن

زء ال االمتحان ي ج ررف ة  مق ة المخصص رة الزمنی ى الفت ط ف ھ فق ب فی ذي رس ال
ة التخلف وتخلفألداء امتحانات التخلف  س الكلی ل مجل ن قب دد م ي . والتى تح وف

ىعلیھا بشرط أن ال تتعدى الحد األ حصلالتى  الدرجات حسبتحالة نجاحھ   قص
ھ فيلتقدیر مقبول  ابق نجاحھ فی ى الجزء الس . ھذا الجزء وتضاف ھذه الدرجة إل

ً  جزئیینوتحسب لھ مادة رسوب واحدة إذا رسب في أي جزء أو ال وفي حالة . معا
ذینثم نجاحھ فیھما تجمع درجتي الجزئیین  ئیینجزرسوبھ في ال ا  ال حصل علیھم

  .مقبولبشرط أن ال تتعدى التقدیر 

  :تقدیرات النجاح): 8( 

ى   -1 توى األعل ى المس ل إل د النق ذلك عن رر وك ل مق ي ك اح ف دیر النج ب تق یحس
ً لآلتي    :والمجموع التراكمي طبقا

 فأكثر %  85 ممتاز

 ً ن  جید جدا  75م
% 

 % 85من  إلى أقل

ن  جید  65م
% 

 % 75إلى أقل من 

ن  مقبول  50م
% 

 % 65إلى أقل من 

  :ویرسب الطالب إذا حصل على تقدیر 

ن  ضعیف  30م
% 

 % 50إلى أقل من 

عیف  ض
 جداً 

 %  30أقل  من 
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ى االمتحان % 30یعتبر الطالب راسب فى المقرر إذا حصل على نسبة أقل من   -2 ف
  .التحریرى

ى  یحسب التقدیر  -3 وع الكل ى أساس المجم الوریوس عل ى درجة البك ب ف العام للطال
ات  وع النھای ى مجم س إل ة الخم نوات الدراس ى س ا ف ل علیھ ى حص درجات الت لل

 .العظمى للدرجات فى الخمس سنوات

ل   -4 ى أن ال یق ً عل دا یمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقدیره العام ممتاز أو جید ج
ن نة من س ة وأن ال تقدیره فى أى س نة اإلعدادی دا الس ً ع دا د ج وات الدراسة عن جی

  . یكون قد رسب فى أى مقرر تقدم إلداءه فى أى سنة عدا السنة اإلعدادیة
 

  :التدریب العملى والمیدانى) 9( 
ى  ً عل ا ً عملی دریبا ى ت یة  أعل نة دراس یؤدي الطالب المنقولون من سنة دراسیة إلى س

  :النحو التالى
ً دا -1 یفیة تدریبا عملیا ى األجازة الص ى ف نة األول ة والس خل الكلیة للسنوات اإلعدادی

ا من  ة علیھ تم الموافق تص وی م المخ نویا القس وذلك فى المقررات التى یقترحھا س
ة نح شھادة التخرج إال للطالب . لجنة شئون التعلیم والطالب فمجلس الكلی وال یم

ة  ة اإلعدادی ي للفرق دریب العمل اح الت وا بنج ذین أتم مح ال وز أن یس ى ویج واألول
ل  یفیة قب ة ص ي أي عطل دریب ف أداء الت دریب ب ن أداء الت ین ع الب المتخلف للط

  .االنتقال للسنة الرابعة
ات  -2 ا بالھیئ ة أو خارجھ ل الكلی ورش داخ ل وال دات والمعام ً بالوح ا ً عملی دریبا ت

دة أرب ة لم ة والثالث نوات الثانی ة للس یة المختلف ناعیة والھندس ات الص ة والمؤسس ع
 .أسابیع على األقل خالل العطلة الصیفیة

ى -3 ل قسم علم ً لما ورد فى الجداول الدراسیة الخاصة بك ً طبقا ً میدانیا ً عملیا . تدریبا
ى أى  ق عل ى تطب ام الت د واألحك ع القواع دانى لجمی ى المی ویخضع التدریب العمل

 . من المقررات الدراسیة األخرى
د ال  -4 داد القواع ة بإع س الكلی وم مجل ى ویق اء عل ك بن الب وذل دریب الط ة بت خاص

  . توصیات مجالس األقسام العلمیة المختصة

إن  )10( ً ف ا ً أو عملی فویا ً وآخر ش ا ارا تحریری ررات اختب إذا تضمن االمتحان في أحد المق
فوي  ري والش ار التحری ون من مجموع درجات االختب رر یتك ذا المق ي ھ ب ف دیر الطال تق

ال ا ى أعم افة إل ي باإلض ة والعمل ي معامل فوي والعمل ات الش ل درج ى أن تعام نة عل لس
رر وال  ي المق ً ف ا ري غائب درجات أعمال السنة ویعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحری

ً . یرصد لھ تقدیر فیھ ا ً تحریری ادة المشروع(وإذا لم یتضمن أحد المقررات اختبارا ل م ) مث
  .التحریري فتعامل اختبارات العملي والشفوي معاملة االختبار

  :الرحالت العلمیة): 11(



  29

ام ) الثالثة والرابعة(یخصص لطالب السنوات النھائیة  ت إشراف األقس ة تح رحالت علمی
ذي  ً للنظام ال ا ك طبق لة بالدراسة وبالمشروع وذل ة الص العلمیة بالكلیة لزیارة األماكن وثیق

  .تصةیقرره مجلس الكلیة بناء على توصیات مجالس األقسام العلمیة المخ

لمجلس الكلیة الحق فى تفعیل البرامج التى تتضمنھا الالئحة الداخلیة للكلیة بعد )12( 
  .والمجلس األعلى للجامعات اقتراح مجالس األقسام المختصة وموافقة مجلس الجامعة

  :جداول توزیع األقسام): 13( 

 الفرقة
 القسم

 لھندسة المیكانیكیةا الھندسة المعماریة الھندسة الكھربیة الھندسة المدنیة

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اإلعدادیة

 األولى

یة
مدن

 ال
سة

ھند
ال

 

یة
رب

كھ
 ال

الت
اآل

 و
وى

الق
سة 

ھند
یة 

رب
كھ
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ت

اال
ص

الت
 وا

ات
ونی

تر
اللك

ة ا
دس

ھن
 

ظم
الن

 و
ات

سب
حا

 ال
سة

ھند
 

یة
ار

عم
لم

ة ا
دس

ھن
ال

 

 الثانیة الھندسة المیكانیكیة

 الثالثة

 الرابعة

كى
انی

میك
 ال

یم
صم

الت
 و

اج
إلنت

ة ا
دس

ھن
 

یة
اع

صن
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سة
ھند
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یة 
نیك

یكا
لم

ى ا
قو

 ال
سة

ھند
 

  :النظام الكودى للمقررات): 14( 
تبین الجداول المرفقة المقررات الدراسیة باألقسام العلمیة والتخصصات المختلفة  -1

 شاملة عدد الساعات الدراسیة المخصصة لمحاضرات والتمارین والدروس
  .العملیة

 تدرس التي یاریةاالخت المقررات یدبتحد دراسي عام كل في قسم كل قومی -2
 للجداول طبقا بالقسم الخاصة یاریةاالخت قائمة المقررات من العام ذلك خالل

  .ةیالدراس
ً للنظام التالى -3  :یتم ترقیم المقررات الدراسیة طبقا
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 أرقام دالة على المقرر التخصص/حروف دالة على القسم

مسلسل    
 المقرر

الفصل 
 الدراسى

 الفرقة

  :حیث تدل الحروف على األقسام والتخصصات التالیة

 Code الكــــود التخصص القســـم مسلسل
الریاضیات  1

 والفیزیقا الھندسیة
  ریاضیات

  فیزیاء

 میكانیكا

  ریض

  فیز

  میك

MTH 

PHY 

MEC 
 CIV مدن  الھندسة المدنیـة 2
عامة كھرباء الھندسة الكھربیة 3  

 ھندسة القوى واآلالت الكھربیة

ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت 
 الكھربیة

 ھندسة الحاسبات والنظم

 كھع

 كھق

 كھت

 كھح

GEE 

EPE 

ECE 

CCE 

الھندسة  4
 المعماریة

 ARC عمر 

الھندسة  5
 المیكانیكیة

  ھندسة اإلنتاج والتصمیم المیكانیكى

  ھندسة القوى المیكانیكیة

 ھندسة صناعیة

  تمج

  قوى

 صنع

MDP 

MPE 

IND 
مقررات علوم  6

 عامة
 GEN عام 

مقررات علوم  7
 ھندسیة عامة

 ENG ھند 

  :تطبیق الالئحة): 15(
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ین  ة الملتحق ة اإلعدادی داء من طالب الفرق ة ب ى طالب الكلی ذه الالئحة عل ام ھ ق أحك تطب
   م 2018/2019بالكلیة فى العام الجامعى 

  
  الفصل الثاني
  أھــــداف الكلیة

  
ي مجاالت الھندسة  ین ف ن المھندس ً إلي أعداد نوعیات ممتازة م تھدف الكلیة أساسا
دیھم  وفر ل ناعیة ، تت ة الص ة والھندس ة المدنی ة ، الھندس ة المعماری ة ، الھندس الكھربائی

دف  اإلسھامالكفاءات العلمیة والتقنیة التي تمكنھم من  ا تھ ة ، كم ة بالدول في مجاالت التنمی
ً إلي القیا ة  واإلسھامم بالبحوث العلمیة في مجال تخصصاتھا ، أیضا داد أعضاء ھیئ ي أع ف

  .التدریس من بین الكوادر المتمیزة 
  

  :ویمكن تلخیص أھداف الكلیة فیما یلي 
 .المستمر للعملیة التعلیمیة تحقیق منظومة إداریة متمیزة وفعالة تعمل على التطویر -1
  .ة تعلم الطالبتقدیم تعلیم ھندسي متمیز یرتقى بقیمة ونوعی -2
تطویر القدرات والمھارات ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم لكي یكونوا قادرین  -3

     .علي إنجاز العملیة التعلیمیة علي الوجھ األمثل
  .تھیئة وتحسین البیئة التعلیمیة لمواكبة التطور التكنولوجي في العملیة التعلیمیة -4
راسات العلیا لمواكبة التقدم العلمي التطویر المستمر للبرامج الدراسیة وبرامج الد -5

 .والتكنولوجي
إجراء البحوث والدراسات العلمیة والتطبیقیة التي ترتبط بمشكالت المجتمع  -6

 .وبرامج التنمیة في مصر
دعم وتوثیق الروابط الثقافیة والعلمیة مع المؤسسات العلمیة وكلیات الھندسة  -7

 .بالجامعات العربیة والعالمیة
  .وضع التنافسى للكلیةالمحافظة على ال -8
  .األخرىتطویر منظومة الدراسات العلیا لجذب الطالب والمنافسة مع الكلیات  -9

 .العمل على زیادة قاعدة المصادر المالیة لتحسین أداء العملیة التعلیمیة  -10
11-   ً ً وإقلیمیا ونشر الوعي البیئي عن طریق تقدیم    خدمة وتنمیة المجتمع محلیا

 .ات والمؤسسات اإلنتاجیة وقطاع الخدماتالخبرات االستشاریة للھیئ
  .التقویم المستمر للعملیة التعلیمیة وتقییم فعالیتھا  -12
 .تعمیق استخدام تكنولوجیا المعلومات في العملیة التعلیمیة  -13
 .تطویر المھارات للقیادات األكادیمیة واإلداریة بالكلیة  -14
  

  
  إدارة الكلیة ومجالسھا

  :إدارة الكلیة ) أ(
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  د ـالعمیـ  السید عبد الرحمنجیھان  .د.أ
  الطالب ل الكلیة لشئـون التعلیموكی  سامح أحمد جالل. د.أ

  لشئون الدراسات العلیا والبحوثوكیل الكلیة   إیھاب محمود بیومى عقبة. د.أ

  وتنمیة البیئة  الكلیة لشئون خدمة المجتمع لوكی   شریف دمحم صبرى العطار. د.أ

  قسم  الھندسة المدنیةمجلس یس رئ  مجدى على عبد العزیز. د.أ

  م الھندسة المعماریةـقسمجلس رئیس   مھجة إمام إمبابى. د.أ

  قسم  الھندسة الكھربیةمجلس رئیس   عمرو دمحم رفعت. د.أ

  میكانیكیةقسم الھندسة المجلس  القائم بأعمال رئیس  إسالم ھاللى عبد العزیز. د.م.أ

  
  :مجلس الكلیة ) ب ( 

  :فى عضویتھ كال من  یرأسھ العمید ویضم
  . الكلیةوكالء  – 1
  . األقسامرؤساء  – 2
  . أستاذ من كل قسم – 3
  . أستاذ مساعد ، مدرس – 4
  . الكلیةأعضاء على األكثر من  خارج  ثالثة – 5

  . والمالیة واإلداریةلھا كیانھا الذاتى مـن الناحیة العلمیة  مستقلةوحده  الكلیةومجلس 
  
  : مجلس القسم) ج ( 

ا       ع األس ن جمی س م ون المجل م ویتك یس القس ھ رئ ى یرأس اعدین ف اتذة المس تذة واألس
ین مالقس ث باإلضافة إلى عدد من المدرس اتذه  بحی دد األس ین یساوى ع دد المدرس  یكون ع

  .واألساتذة المساعدین بحد أقصى خمسة 
  
  

  ثالثالفصل ال
  قبول وقید الطالب

  
  :القبول 
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اء ج*  ن أبن الب م ول الط ددھا قب ى یح داد الت ا لألع ة وفق ر العربی ة مص مھوری
ى  لین عل الب الحاص ین الط ن ب امعى م ام ج ل ع ة ك ل بدای ات قب ى للجامع س األعل المجل

   0شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا 
ى *  اء عل الى بن یم الع ر التعل ن وزی رار م ولھم بق تم قب دین ی الب الواف بة للط بالنس

ددھا المجل ى یح داد الت ات االع ى للجامع الب  –س االعل دد الط د ع وز أن یزی والیج
ى  ة عل ل كلی ى ك ولین ف ولین أو المح اء % 10المقب ن أبن ولین م الب المقب دد الط ن ع م

   0جمھوریة مصر العربیة
  

  : القید  
  : یشترط لقید الطالب بالكلیة اآلتى 

  : ملف الطالب -1
ت ول المس ى أص وى عل ة وأن یحت ب للكلی ف الطال ب ورود مل ھ یج ة ب ندات الخاص

ول  یق القب والتأكد من صحة البیانات على أن تكون مطابقة للكشوف الواردة من مكتب تنس
ة للكشوف ) بالنسبة للمصریین ( للجامعات والمعاھد العلیا  دین تكون مطابق وبالنسبة للواف

دین اإلدارةالواردة من  ة للواف ة ( العام ق الجامع ات ) عن طری ة جھ ذلك موافق ترط ك ویش
   0ألمن قبل قیدھم ا
  :الكشف الطبى  -2

ى   ف الطب اتعلى الطالب أن یجتاز بنجاح الكش ة  إلثب ن األمراض المعدی وه م خل
ة  ة الدراس الحیتھ لمتابع ى  0وص ف الطب تم الكش ریین (وی الب المص بة للط ت ) بالنس تح
ن فیومعة الإشراف المراقبة الطبیة لجام دد وتعل للطالب  بمقر الكلیة وفى المواعید التى تح

تم فحصھم  0ووفقا للكشوف التى تعدھا شئون الطالب بالكلیة  ھ ی دین فان أما الطالب الواف
ق  ل طبیا عن طری حة معام ال( والسكان وزارة الص حة ب ة الص یفھم ) تحریرمدیری ع تكل م

الذى یعتبر شرطا من شروط ) االیدز ( بتقدیم شھادة تفید خلوھم من مرض نقص المناعة 
  .القبول

  
  :دید الموقف التجنیدى تح -3

ة والعشرونلطالب الذین أتموا سن العلى ا ن  ثانی بتمبر م د أول س من عمرھم عن
دى  وقفھم التجنی د م امعى تحدی ام الج راءات 0الع دوب  وإج ى من ب إل دم الطال ك أن یتق ذل

ة  ة الخدم تالم بطاق یة الس ھ الشخص ھ بطاقت تخرج من ذى اس م ال المركز أو القس د ب التجنی
ع ) جند  6نموذج ( الوطنیة العسكریة و ة م ئون الطالب بالكلی ى ش دمھا إل وذج ( ویق  2نم
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ب ) جند  ةیحصل علیھ من مكت د بالجامع د لسن  التجنی ل التجنی اذ إجراءات تأجی  28التخ
   0سنة أو لحین التخرج أیھما أقرب 

  : أداء الرسوم المقررة  -4
  

ً  455وقدرھا : الرسوم الدراسیة *  ً  ئة وخمسة وخمسونأربعمافقط ( جنیھا ا رجنیھ ) الغی
  للفرق األعلى المستجدین

ً  545أما طالب الفرقة اإلعدادى یدفعون *  ً فقط ( جنیھا  خمسمائة وخمسة وأربعون جنیھا
  ) الغیر

  جنیة  20ثم یضاف مبلغ ) ً للباقین لإلعادة لدعم الصیانة ) فقط عشرون جنیھا
  .فى أى فرقة رسب فیھا  المركزى

  جنیة  50الممتحنین من الخارج یسددون مبلغ أما عن الطالب ) ً فقط خمسون جنیھا
 .رسم امتحان لكل مادة باإلضافة الى الرسوم المقررة ) الغیر 

  مائةفقط ( جنیة  100طالب الفرقة اإلعدادى والفرقة األولى ضرورة اضافة  ً جنیھا
 .رسوم تأدیة التدریب الصیفى ) الغیر 

 ا التدریب الصیفى فى جمیع الفرق التالیة والراسبین أما عن الطالب اللذین لم یؤدو
ً الغیر  مائةفقط ( جنیة  100فى التدریب الصیفى ضرورة سداد رسم التدریب  جنیھا

( 
  جنیة 2000أما عن الطالب المرشحین إلى الكلیة شھادات معادلة یسددون مبلغ +

 .مصاریف الكلیة
  

  : الطالب الوافدون 
افة ر باإلض وم المق ى الرس دد إل ابقا یس ددة س ریین المح الب المص ى الط رة عل

  :الطالب الوافدون الرسوم التالیة
  : ب الوافد الغیر مقید على منحة دراسیة من منح جمھوریة مصر العربیةـالطال  -أ 
  دوالر أمریكىألف وخمسمائة (  دوالر أمریكى 1500وقدره ألول مرة م قید رس( 

   0لیة بالك التحاقھیسدد مرة واحدة عند بدء 
   خمسة اآلف دور (  دوالر أمریكى 5000وقدرھا سنویة مصروفات دراسیة

  0سنویا یسدد )  أمریكى
   یتم السداد فى المصرف العربى بموجب إذن دفع یحصل علیھ الطالب من شئون

 تابع لبنك مصر الحسابات الخاصة بالجامعة إلىالسداد  إیصالالطالب ویقدم 
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ً خطاب إلعطائھ ویتم تسجیل  0قد تم سداد الرسوم والمصروفات المطلوبة  بأنھللكلیة  ا
   0ذلك فى سجالت شئون الطالب ویحفظ بملف الطالب 

   لم یسدد الرسوم والمصروفات بعد مرور شھر  إذاترشیح الطالب الوافد  إلغاءیتم
   0الوافدین بوزارة التعلیم العالى بذلك  إدارةالجامعة بترشیحھ وتبلغ  أخطارمن 
  

  :  یة من منـح جمھوریـة مصر العربیةلب الوافد المقید على منحھ دراسالطا  -ب
   0 وم والمصروفات الدراسیةیعفى من سداد الرس ال*         

الطالب الوافد الذى یتقرر لھ تخفیض نسبة من المصروفات المقررة على الطالب الوافدین  –ج 
  ) :  الكامل  اإلعفاءبدال من ( بالجنیھ المصرى 

   من رسوم القید ویكتفى بسداد المصروفات الدراسیة المخفضة فقط إعفاؤه  یتم.  
   یجب علیھ تسدید فاما الطالب الراسب  0التخفیض بالنسبة للطالب الناجح  ویستمر

 المصروفات 
   .األجنبیةبالعملة          

  : فقط من جملة الرسوم المستحقة % 10روفات الدراسیة الى صوز تخفیض المـیج 0د
   یتم السداد بالجنیھ المصري حسب السعر المعلن من البنك عند السداد مع االعفاء من

  :  للحاالت االتیھ   االجتماعیةرسم القید وذلك فى ضوء ما یسفر عنھ بحث الحالة 
   0 األعمالالعاملین بالحكومة وقطاع  أبناء -1
   0ابناء الالجئین السیاسین  -2
ى  -3 ـة ف ـة دائم ون اقام ر المقیم ل ( مص ع مراح ى جمی لون عل ودون وحاص مول

  0) الدارسة بھا 
   الوافدین وفقا  إدارة( او التخفیض من وزارة التعلیم العالى  اإلعفاءیصدر قرار

للقواعد المقررة لكل حالة على حدة بناء على بحث الحالة االجتماعیة الذى یقدمھ 
إلرسالھ نھم ویرفع للجامعة ة كل مالكلیة مرفقا بھ جمیع المستندات لحال إلىالطالب 
   0للوزارة 

   استمرارھا فى حالة   إمكانیةیستمر تمتع الطالب الناجح فقط بھذه المیزة مع
یتقدم بطلب  أنالرسوب لمرة واحدة فقط خالل المرحلة الجامعیة تقدیرا لظروفھ على 

   0ظروف وزارة التعلیم العالى مشفوعا بالمستندات المؤیدة لھذه ال إلى إلحالتھلذلك 
 السداد  رى یتم فى حالة سداد الطالب المصروفات الدراسیة المخفضة بالجنیة المص

علیھ من شئون  دفع یحصل إذنالجامعة بموجب  بإدارةالحسابات الخاصة  إدارةفى 
  الطالب  
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  :والمقیدین  بالكلیة أجانبجات من المصریات المتزو أبناءالطلبة والطالبات من  –ھـ 
ة الطالب المصریین فیما یتعلق بالرسوم الجامعیة اعتبارا من العام الدراسى یعاملوا معامل

   0وذلك بالنسبة للفئات التالیة  95/1996
          0أبناء وبنات المصریات المطلقات واالرامل  -1
اع -2 ث االجتم ت بالبح ذین یثب ریات ال ات المص اء وبن داد أبن ن س زھم ع ى عج

  الرسوم الج
ى  وباالضافة الى *   ین عل یة یتع ن الرسوم والمصرفات الدارس ده م بق تحدی ما س

ندوق  30جمیع الطالب الوافدین سداد مبلغ  ةجنیھ مصرى سنویا لحساب ص الطالب  أندی
غ  دد المبل یا ویس حیا وریاض ا وص الب اجتماعی ؤالء الط ة ھ ص لرعای دین وتخص الواف

  0بخزینة الكلیة  
داد ا*   د س ب الوبع ب المصري أو الطال د لطال یة للاف رسوم والمصروفات الدراس

ھالمشار الیھ سابقا على النحو  دم  أن یلزم ىیتق داد وصورة  إل ئون الطالب بإیصال الس ش
   0شخصیة لھ الستخراج البطاقة الدراسیة 
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  رابعالفصل ال

  الدراسة واالمتحانات
  
  

  : عدد سنوات الدراسة  4-1
نوات الدراسة لنیل درجة البكالوریوس فى الھندسة خمس  دأس ة  تب نة االعدادی بالس

امیدرس الطالب فیھا المواد التى تؤھلھ للتخصص  ى باألقس ة وھ ة بالكلی ھندسة (    العلمی
ة  –ھندسة معماریة  –مدنیة  ة -ھندسة كھربی ى  )ھندسة میكانیكی ة ھ ة الدراسة بالكلی ولغ

   0یة عربمقررات التى تدرس باللغة الما عدا بعض ال إلنجلیزیةا
  :عة الدراسة والحضور متاب 2- 4

زام بحضور الم*  ثیجب على الطالب االلت ات وقاعات البح  .حاضرات والتمرین
ن  األقسامویصدر مجلس الكلیة بناء على طلب مجالس  ب م المختصة قرارا بحرمان الطال

ى  ذه  -% 75التقدم لالمتحان فى المقررات التى لم یستوف فیھا نسبة الحضور وھ ى ھ وف
ا الحالة یعتبر ال دم لالمتحان فیھ تم  0طالب راسبا فى المقررات التى حرم من التق ذاروی  إن

ن  رد م ا ی امالطالب بنسبة تغیبھ فى المقرر بناء على م دور  األقس ل ص ك قب المختصة وذل
   0قرار حرمانھ من دخول االمتحان 

ب *  ذر الطال ول ع ة قب س الكلی وز لمجل ى اى  إذایج ة ف ن الدراس رات ع ب فت تغی
ك  فصل دراسى رر ذل ى  –اذا رأى من االسباب ما یب ب ال دیم طل ب تق ى الطال ین عل ویتع

ة  ھرقبل نھای اه ش د اقص ى موع ذر ف ت الع ى تثب تندات الت ـھ المس ا ب الب  مرفق ئون الط ش
   0الدراسة بالفصل الدراسى 

  : اعمال السنة  3- 4
واد*  بة للم ل بالنس نة بالكام ال الس ادة اعم ھ اع ادة علی ب  الطالب الباقى لالع الراس

ھ الدرج ب ل ا وتحس نة ـفیھ ى الس ھ ف ل علی بق ان حص ا س ر عم ض النظ دة بغ ات الجدی
  0الماضیة 
ف الطالب*  ب المتخل وفمبر المقید من الخارج والطال بال  ودور ن ھ تحس ال أ ل عم

ھ و ب فی رر الراس ى المق نة ف ن س ھ لك ب ل الى تحس ات إجم ان درج ى اإلمتح رر عل المق
  .لعملیة أو الشفویة إن وجدتواإلمتحانات ا التحریرى فقط

ة*  ن كلی ول م ب المح اظرة  الطال رق نق( من رر) لف ة المق ب درج ى تحس ات الت
ل  ة التحوی ھ نتیج تحدثت علی ة أو أس ات العملی ط واإلمتحان رى فق ان التحری ى اإلمتح عل

  .الشفویة إن وجدت
سواء سنة  أعماللھم معاملة الطالب الباقین لإلعادة و دور نوفمبر یعامل راسبى* 

م  دور ینایر أو دور یونیوفى  یس لھ وفمبر ل ى دور ن بوا ف ماعدا الطالب من الخارج ورس
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ات  المقرر على اإلمتحان التحریرى فقطدرجات إجمالى تحسب لھ أعمال سنة و واإلمتحان
  .العملیة أو الشفویة إن وجدت

  
   

  
  :االمتحانات  4-4
  : االمتحانات النھائیة -أ

ل*   ى   تعقد امتحانات النق ى ف ة كل فصل دراس ى نھای الوریوس ف ات البك وامتحان
ة  داول المعلن ا للج ف طبق ررات التخل ى مق ھ وف ى فرقت ب ف  0المقررات التى درسھا الطال

ب  إلدارةوفى حاالت الضرورة یجوز  الكلیة الموافقة على عقد لجنة خاصة المتحان الطال
   0لك داخل الكلیة او خارجھا اذا وجد ومن االسباب ما یبرر ذ

ام *  الس االقس دد مج الوریوس وتح روع البك داد مش ة إع ة الرابع ة الفرق ى طلب عل
ام  المختصة موضوعھ وتخصص لھ فترة زمنیة اضافیة بعد االمتحان التحریرى لنھایة الع

  .میع التخصصات وخالل الفصل الثانىالدراسى لمدة أربع أسابیع فى ج
رى اال *  ى اخ ة ال ن فرق ب م ل الطال تم نق ام ال ی ة الع ى نھای ب  0ف ر الطال ویعتب

ا  ى تلیھ ة الت ى الفرق ا ال د بھ ناجحا اذا نجح فى جمیع مقررات فرقتھ وینقل من الفرقة المقی
   0اذا كان راسبا فیما ال یزید على مقررین من مقررات فرقتھ أو من مقررات فرق أدنى 

رر او*  ى مق ب ف ى اذا رس ة االعل ى الفرق ل ال ذلك بالنق ب ك ررین   یسمح للطال مق
ى  ى باالضافة ال رق ادن ھ او ف ن فرقت إضافیین فى االنسانیات والعلوم االجتماعیة سواء  م

ین ررین األساس ن  المق ول ع ب المنق ا الطال ب فیھ ررات الراس ة المق د جمل ث ال یزی بحی
  .أربعة مقررات 

ى *  رق أدن ھ أو ف واد فرقت ن م ررین سواء م اذا رسب طالب الفرقة الرابعة فى مق
وفمبر( افة الى المقررات االنسانیة واالجتماعیة یعقد لھ امتحان تكمیلى باالض ى )  دور ن ف

    0وال یجوز عقد امتحان تكمیلى فى  مادة المشروع –نفس العام الدراسى 
ة *  ى درج ب عل ول الطال ل حص ررات قب ع المق ى جمی اح ف ترط النج ویش

ى البكالوریوس ویؤدى الطالب االمتحان فیما رسب فیھ من مق ة الت ع طالب الفرق ررات م
ول  –یدرس فیھا المقرر  دیر مقب ررات بتق ذه المق ى ھ اد امتحان  –ویعتبر نجاحھ ف وال یع

   0الطالب فى المقرر الذى نجح فیھ 
  

  :االمتحان الشفوي والعملي  -ب 
ادة أو  اق لالع ب ب ة الطال ت حال واء كان رر س ى مق ب ف وب أى طال ة رس ى حال ف

ن الخارج أو  ف أو م وفمبر متخل فوى  –دور ن ادة االمتحان الش ھ اع ان علی ى ان / ف العمل
فوي ان الش د الن االمتح رى  /وج ان التحری ة االمتح ل معامل ي یعام ة  –العمل ذ درج وتؤخ
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ابقة  رات الس ى الم ا ف االمتحان الجدیدة كما ھي بغض النظر عن الدرجة التى حصل علیھ
0   

  
  : مقررات اضافیة  4-5

ى الطالب باإلضافة الى المقررات  ى  –الدارسیة المقررة عل ا ف والمنصوص علیھ
  :یدرس الطالب المقررات اآلتیة  –الالئحة الداخلیة للكلیة 

وھو مقرر إجبارى على الطالب المصریین الذكور وال : مقرر التربیة العسكریة  -1
خالل  أسبوعینیجوز منح الطالب شھادة التخرج قبل نجاحھ فیھا ویتم تدریسھ لمدة 

  .صف العام او االجازة الصیفیة اجازة ن
م الدراسة الطالب الحاصلین على شھادات اجنبیة معادلة لشھادة اتما جب علىی -2

اداء امتحان تكمیلي فى مستوى شھادة اتمام الدراسة الثانویة العامة المصریة  الثانویة
رى على تس( التربیة الوطنیة  –التربیة الدینیة  –اللغة العربیة : فى المقررات اآلتیة 

وال یجوز  0) 90/1991الطالب المقبولین بالجامعات اعتبارا من العام الدراسى 
نجاحھ فى ھذه المقررات بعد  إالمنح الطالب درجة البكالوریوس فى الھندسة 

 0التكمیلیة
یعفى الطالب الوافدون الحاصلون علـى شھادات الثانویة االجنبیة المعادلة لشھادة   -3

  –االمتحان التكمیلى فى مقررات اللغة العربیة أداءریة من الثانویة العامة المص
  : والتربیة الوطنیة اذا توافرت الشروط االتیة  –والتربیة الدینیة 

   0اذا كانت لغة الطالب االصلیة غیر اللغة العربیة  -
ة  - ة االجنبی ھادة الثانوی تھ لش اء دراس ة اثن ة العربی درس اللغ م ی ب ل ان الطال اذا ك
  0المعادلة

  
  

  :تقدیرات النجاح والرسوب :  4-6
دیرات *  د التق ام بأح دیر الع ى التق ررات وف ان المق ى امتح ب ف اح الطال در نج یق

  : اآلتیة 
  فأكثر من مجموع الدرجات %  85من : ممتـــــاز 

  من مجموع الدرجات % 85الى أقل من % 75من : جــید جــدا 
  ع الدرجات من مجمو% 75الى أقل من % 65من : جیــــــد 

  من مجموع الدرجات% 65الى أقل من % 50من : ـول ــمقبــ
  : أما رسوب الطالب فیكون بأحد التقدیرین اآلتیین * 
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  من مجموع الدرجات % 50الى أقل من % 30من : ضعیـــف  
  من مجمع الدرجات % 30أقل من : ضعیف جـدا 

 جید -داً جید ج –ممتاز :بكالوریوس بأحد التقدیراتیقدر نجاح الطالب فى درجة ال- 
  مقبول 

  یحسب التقدیر العام للطالب فى درجة البكالوریوس على أساس المجموع التراكمى
للدرجات التى حصلوا علیھا فى جمیع السنوات الدراسیة ویتم ترتیبھم وفقا لھذا 

   المجموع 
  : ویشترط لمنح الطالب مرتبة الشرف اآلتى * 

أو جید جدا وعلى أال یقل تقدیره العام فى أیة فرقة أن یكون تقدیره النھائي ممتاز  -1
    0من فرق الدراسة عدا الفرقة اإلعدادیة عن جید جدا 

   0اإلعدادیة  أال یكون الطالب قد رسب فى أى امتحان تقدم لھ فى أى فرقة عدا الفرقة - 2
  :الفرقة اإلعدادیةالمنقولین من  و قواعد توزیع الطالب المنقولین من فرقھم إلى فرقة أعلى  4-7

ى  ى عل ة االول ى الفرق ة ال ة اإلعدادی ن الفرق ولین م الب المنق ع الط تم توزی ی
ة -ھندسة معماریة –ھندسة كھربیة  –ھندسة مدنیة ( تخصصات الكلیة  )  ھندسة میكانیكی

ة ،  وفقا لرغبات الطالب والقواعد التي یحددھا مجلس الكلیة طبقا إلمكانیات األقسام العلمی
  .حتكام إلى مجموع درجات كل طالب مع اال

  :فرقة االولىالمنقولون لفرق أعلى من ال
ة ( تخصص  ولىیتم توزیع طالب السنة األ داخل كل تخصص ) الھندسة الكھربی

ى  اء عل على الشعب التخصصیة فى حدود االعداد التى یقررھا مجلس الكلیة لكل شعبة بن
ع االح ات الطالب م ا لرغب ات الشعب وتبع ل إمكانی درجات ك ى ل وع الكل ى المجم ام إل تك

ةالسنة اإلطالب فى  وع  عدادی ى المجم ى إل ن المجموع االعل ل م ویسمح للطالب بالتحوی
  0االقل خالل االسبوع االول من الدراسة 

  :تحویل طالب الفرقة االولى بین التخصصات العلمیة بالكلیة    4-8
ین التخ ل ب ى التحوی ون ف ى الراغب ة االول الب الفرق ة ط ة بالكلی ات العلمی  –صص

   0األوليالمنقول إلى السنة  بالفرقة اإلعدادي یقتصر التحویل على الطالب الناجح
  

  :قواعد الرأفة والرفع لفرق النقل والبكالوریوس   4-9
ات  فیومقامت جامعة ال ل الكلی ك لك رق وذل ع الف ع لجمی ة والرف د الرأف د قواع بتوحی

  ل على حدة العملیة وكذلك للكلیات النظریة ك
  :مدة بقاء الطالب بالفرقة  4-10
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ن*   ى م ب أن یبق وز للطال داخل (ال یج نتین  )ال ن س ر م دة أكث ة الواح  –بالفرق
ن ى االمتحان م دم إل ك للتق د ذل ى  )الخارج (ویجوز لمجلس الكلیة الترخیص للطالب بع ف

   0االعدادیة  السنة التالیة فى المقررات التى رسبوا فیھا وذلك فیما عدا طالب الفرقة
ة ) 80(یستبدل بنص المادة*  یس الجمھوری رار رئ من الالئحة التنفیذیة الصادرة بق

م  نة ) 809(رق م  1975لس ات رق یم الجامع انون تنظ نة ) 49(لق الى 1972لس نص الت : ال
س ا( وز لمجل نتین، ویج ن س ر م ة أكث ى بالفرق ب أن یبق وز للطال رخیص الیج ة الت لكلی

ى بفر للطالب الذین قضوا ة ف قھم سنتین فى التقدم إلى اإلمتحان من الخارج فى السنة التالی
ى  ى ف ة األول ة والفرق ة اإلعدادی دا طالب الفرق ا ع ك فیم ا، وذل بوا فیھ ى رس المقررات الت

  .الكلیات التى لیس بھا فرقة إعدادیة
ة  ل النھائی ة قب رخیص لطالب الفرق دم الت ا تق ى م ة عالوه عل س الكلی ویجوز لمجل

ات  والفرقة ى الكلی بة إل النھائیة بفرصتین إضافیتین للتقدم إلى اإلمتحان من الخارج وبالنس
ة ات  التى تكون مدة الدراسة بھا خمس سنوات على األقل یعامل طالب الفرق ة بالكلی الثانی

ة  التى بھا فرقة إعدادیة وكذلك طالب ة إعداددی اا فرق یس بھ ى ل ات الت ة بالكلی ة الثالث الفرق
  .لفرقة قبل النھائیةمعامل طالب ا

ب  وإذا تخلف الطالب عن دخول اإلمتحان ال یحس ة ف بعذر قھرى یقبلھ مجلس الكلی
 ً   .غیابھ رسوبا

ً بتقدیر ضعی   )ف جداً ویعتبر الطالب المتغیب عن اإلمتحان بغیر عذر مقبول راسبا
  
  خامسالفصل ال

  إرجاء القید –أعذار االمتحانات  –إیقاف القید 
  

  : إیقاف القید  5-1
یجوز لمجلس الكلیة أن یوقف قید الطالب لمدة سنتین دراسیتین متتالیتین أو متفرقتین  

وفى حالة  –خالل سنوات الدراسة إذا تقدم بعذر مقبول یمنعھ من االنتظام فى الدراسة 
   0الضرورة یجوز لمجلس الجامعة زیادة مدة وقف القید 

  :األعذار  5-2
ذر*   ول الع ة قب س الكلی د  یجوز لمجل ب عن أداء االمتحان بشرط أال یزی رى للطال القھ

ة ) فصلیة ( عن أربع فرص  نوات الدراسة بالكلی ة خالل س ة  –متتالیة أو متفرق ى حال وف
  )  فصلین( آخرتین لجامعة منح الطالب فرصتینالضرورة یجوز لمجلس ا
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ب عن االمتحان أو *   افیشترط لقبول عذر الطال توفى  إیق د اس ون ق ده أن یك شروط قی
د ة  هقی ادس ( بالكلی ل الس ح بالفص و الموض ى النح وم ) عل داد الرس ام بس د ق ون ق وأن یك

   0الدراسیة
ى*   د  ف ف القی ذر أو وق ول الع ة قب ب رسوباحال اب الطال ر غی دیر  یعتب ع إحتفاظھ بتق م

ھ ذر عن ذى إعت رر ال دیر   –المق با بتق ر راس ول فیعتب ذر مقب ر ع ب بغی ب الطال ا إذا تغی أم
   0ا ضعیف جد

   0ح الجدول التالى عدد مرات إیقاف القید واالعذار وتاریخ تقدیم الطلب ـیوض 
عدد المرات المسموح بھا من   مواعید تقدیم الطلب

  الكلیة
التغیب عن 

  االمتحان
نھایة الفصل  امتحاناتقبل عقد 

  الدراسي األول والثاني
  إیقاف القید  )عدا التجنید ( 

صل نھایة الف امتحاناتقبل عقد 
  الدراسي األول والثاني

  األعذار  )عدا التجنید ( 

  
ده ضمن مرات *  بب تجنی ذارال تحسب أعذار الطالب عن أداء االمتحان بس  األع

  ).شھادة معتمدة من إدارة السجالت العسكریة ( بشرط تقدیمھ ما یثبت  –المحددة سابقا 
  

ب عن أداء االمتحا*  د وتغی ن التجنی ب المتھرب م ایعتبر الطال ذ ن غائب دون ع با ( رب راس
   )ابتقدیر ضعیف جد

ادة *  یین للم لین الدراس د الفص ي أح ري ف ان التحری ن أداء االمتح ب ع ذي یتغی ب ال الطال
ً المستمرة یعتبر راسب    0فى ھذا الفصل ا

ول *  ذر مقب دم بع ذي تق ھ وللطالب ال تمر عن لتغیب رر المس بة للمق عن أداء االمتحان بالنس
    .عن الفصل الذي تقدم فیھ بالعذر یین اعتبار ھذا العذر مقبوالأحد الفصلین الدراس

م *  ا ل ھ م رر بأكمل ذر عن المق ر الع ي األول فیعتب أما إذا كان العذر فى أول الفصل الدراس
    0یتقدم الطالب بطلب یشیر فیھ إلى رغبتھ فى دخول إمتحان الفصل الدراسى الثانى 

  
  

  :إرجاء القید  5-3
س ال*  ذي یجوز لمجل ي  ال ام الدراس ي الع ب ف د الطال اء قی ة الضرورة إرج ي حال ة وف كلی

  .  رشح فیھ إلى العام الدراسي الذي یلیھ إذا ما رأي المجلس من األسباب  ما یوجب ذلك
ب *  ام  ھوعلی –وفي ھذه الحالة ال یقید  الطال یة  عن الع داد الرسوم الدراس ب بس ال یطال ف

  . المرجأ قیده فیھ 
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  :القید  إعادة 5-4
  

  . یجوز لمجلس الكلیة إعادة قید الطالب بعد زوال سبب إیقاف قیده وتقدیم ما یثبت ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سادسلفصل الا
  التحویل ونقل القید بین الكلیات

  
ل أو  ا یجوز تحوی طبقا لقرارات المجلس األعلى للجامعات والقرارات المكملة لھ

  : الجامعة أو جامعة أخرى على النحو التالى نقل قید الطالب بین الكلیات من ذات 
  :نقل قید طالب الفرقة اإلعدادیة  6-1

  : یجب توافر الشروط اآلتیة 
 ول  ى لمجموع الدرجات الذى وصل إلیھأن یكون الطالب حاصال على الحد األدن القب

     0وأن تسمح إمكانیات الكلیة  بذلك  –فى الكلیة المراد تحویلھ أو نقل قیده إلیھا 
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   اق ى النط ع ف ى تق دارس الت دى الم ن إح ة م ة العام ى الثانوی ال عل ون حاص أن یك
  الجغرافى للجامعة التى یرغب فى نقل القید إلیھا 

  0أن یكون مستوفیا للشروط المؤھلة للقبول بالكلیة التى یرغب فى نقل قیده إلیھا   
  0یتم التحویل من خالل مكتب تنسیق الجامعات   
  :سنوات األعلى من الفرقة اإلعدادیة تحویل طالب ال 6-2

  : الشروط العامة للتحویل بین الكلیات المناظرة         
   * أن یكون الطالب ناجحا بتقدیر مقبول على األقل فى الكلیة المحول منھا  
  * وب % 10أال تزید نسبة المحولین عن ة   المطل دین بالفرق دد الطالب المقی من ع

  . اـالتحویل إلیھ
  *بة  أن تك امیع بالنس ى مج ى أعل لین عل الب الحاص ل للط ة للتحوی ون األولوی

   0للمتقدمین 
  * 0یتم قبول طلبات التحویل مركزیا بإدارة الجامعة   
  
  : م2018/2019روط تحویل الطالب إلى الكلیة للعام الدراسى ش

ب تواف مجلس الكلیةلفضال عن الشروط العامة السابقة  ا الحق فى تحدید الشروط الواج رھ
ً لظروف األقسام العلمیة ویتم تحدید ھذه الشروط لكل عام على حده ا  فى المحولین طبقا كم

  :یلى
ى ( نة األول ى الس ل إل وز التحوی ات(یج ع التخصص ذى ) جمی ب ال ول الطال رط حص بش

 ً ا ام طبق ى األقس یقھ عل تم تنس یرغب فى التحویل إلى الكلیة على تقدیر مقبول على األقل وی
  )دیدھا فى مجلس الكلیةم تحللشروط التى ت

  
  
  
  :التحویل من الكلیة الفنیة العسكریة  6-3

  : باإلضافة إلى الشروط العامة یجب توافر الشروط اآلتیة 
   كریة ھ العس دم لیاقت كریة لع ة العس ة الفنی ن الكلی تقیال م ب مس ون الطال ب أن یك یج

  0ویصدر بذلك قرار من مجلس كلیتھ 
 0یة لالستقالة یتم التحویل فى السنة التال   
 یتم عمل مقاصة للمقررات التى درسھا الطالب بمعرفة األقسام العلمیة بالكلیة  
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  ب ذلك بمكت د ل وذج المع ى النم توفاة عل د المس ل القی ل أو نق ات التحوی دم طلب تق
دد ) المدینة الجامعیة للطالب ( التحویالت المركزي بإدارة الجامعة  د المح فى الموع

   0ب بالكلیة والذي یعلن عنھ للطال
تم  ین وی ى الكلیت ة مجلس رار بموافق در الق د یص ل القی ل أو نق االت التحوی ع ح ى جمی وف

   0 اعتماده من مجلس الجامعة
التحویل أو نقل القید من كلیات غیر تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظیم  6-4

  :الجامعات
ي شھادة  ى ف د األدن ى الح ال یجوز تحویل ونقل قید الطالب إال إذا كان الطالب حاصال عل

ا  ده إلیھ ل قی ل أونق ي التحوی ب ف ي یرغ ات الت ول بالكلی ا للقب  –الثانویة العامة أو ما یعادلھ
  .  وعلى أن یتم التحویل مركزیا عن طریق مكتب تنسیق القبول بالجامعات والمعاھد العلیا 

  
  : التحویل من جامعات خارج الجمھوریة:  6-5

ل *   یتم التحویل عن طریق المجلس األعلى للجامعات بعد استیفاء الشروط العامة للتحوی
 .  
ة المحول ریتم عمل مقاصة للمقر*  ة للكلی ام العلمی ة األقس ات التي درسھا الطالب بمعرف

  . إلیھا 
  . كلیة أن یتم التحویل طبقا لقواعد التوزیع الجغرافي لل*  
ت ریجوز أن یعفي الطالب من حضور وأداء امتحانات النقل في بعض المق*   رات إذا ثب

ة  ن الجامع ا م ون  –أنھ أدي امتحانات تعادلھا في جامعة أو معھد علمي معترف بھ ویك
ى  اء عل یم والطالب بن ئون التعل س ش ة مجل اإلعفاء بقرار من رئیس الجامعة بعد موافق

  .عد أخذ رأى مجالس األقسام المختصةاقتراح مجلس الكلیة ب
  : ویجب على الطالب اتباع اإلجراءات اآلتیة 

   0إخالء طرفھ من الكلیة المحول منھا حتى یمكنھا إرسال ملفھ للكلیة المحول  إلیھا   
  ى العلم عل ع ب ا والتوقی ة المحول إلیھ ة الكلی رار  مراجعة المقاصة التى تمت بمعرف ق

   " الطالب  ونیتم عن طریق شئ"التحویل 
    ر أمین األدوات وتعتب رات وت م المختب ذا رس ررة وك یة المق وم الدراس داد الرس س

ى  أول  ل حت ان التحوی ب إذا ك ا الطال ة المحول إلیھ ق الكلی یة من ح الرسوم الدراس
مبر  یة م –دیس وم الدراس ر الرس اریخ تعتب ذا الت د ھ ا وبع ول منھ ة المح ق الكلی ن ح
   .الطالب
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 ى تأدیة أعمال ا لسنة بالنسبة للمقررات التى استحدثت علیھ نتیجة للتحویل ویتم ذلك ف
   0ویحصل على درجتھ بالكامل" الكلیة المحول الیھا بمعرفة أستاذ المادة 

   0" عن طریق شئون الطالب " تحدید موقفھ التجنیدى   
  

  
إلى كلیة  الفیومدین بكلیة الھندسة جامعة إجراءات تحویل أو نقل قید الطالب المقی 6-6

  : أخرى فى نفس الجامعة أو جامعة أخرى
  0نقل قیده /یتقدم الطالب بطلب إلى شئون الطالب للموافقة على تحویلھ  
    ة ھا بالكلی ى درس ررات الت ى المق ھ ف یة وتقدیرات ھ الدراس ان بحالت تخراج بی تم اس ی

     0" بالنسبة لفرق النقل " ومجموعھ الكلي والنھایة العظمى للدرجات 
 ان الحوب ة النسبة للطالب المستجدین یوضح فى بی ة  العام ى الثانوی ة مجموعة ف  –ال

  0اـوالمنطقة التعلیمیة الحاصل منھا على الثانویة العامة وتاریخ حصولھ علیھ
 ى / د0یتسلم الطالب بیان الحالة بعد موافقة أ ب ف ى  یرغ عمید الكلیة ویقدمھ للكلیة الت

   0التحویل أو نقل القید إلیھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  سابعالفصل ال
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  الصیفيالتدریب 
  
فإن الكلیة تقدم ھذه الخدمة  –كان التدریب یكسب الطالب خبرة نظریة وعملیة لما 

   :لطالبھا وذلك على النحو التالى 
  
  :التدریب داخل الكلیة   7-1
ى أو *  م الھندس ادة الرس ى م دریبا ف ة ت ة اإلعدادی ة الفرق ؤدى طلب ای اجاإل تكنولوجی أو   نت

   مقدمة الحاسبات والبرمجة لمدة أربع أسابیع 
   .ى مادة الرسم المدنى أو المساحةیؤدى طلبة الفرقة األولى ھندسة مدنیة تدریبا ف* 
اراتؤدى طلبة الفرقة األولى ھندسة كھربیة تدریبا فى قیاسات ـی*  ة أو أسس  واختب كھربی

  .الحاسبات
    .ماریة تدریبا فى المساحةیؤدى طلبة الفرقة األولى ھندسة مع* 
ة *  ادة أعضاء ھیئ ت إشراف الس ة وتح ات التحریری اء االمتحان د انتھ دریب بع ذا الت یتم ھ

الوریوس إال نح درجة البك ابیع وال یم ع أس دة أرب ة ولم دریس بالكلی دریب  الت ة الت د تأدی بع
ا یفى بنج ة . حالص ة والفرق ة اإلعدادی یفى للفرق دریب الص از الت ترط إجتی ل ویش ى قب األول

    اإللتحاق بالفرقة الرابعة
  

  : التدریب خارج الكلیة  7-2
حھم الكلی*  ة ترش یفیة طالب الفرقة الثانیة والثالث دریب خالل اإلجازة الص بالشركات ة للت

ذ  ات ویؤخ ذه الجھ ع ھ ة م ا الكلی وم بھ ى تق والھیئات والمؤسسات بناء على االتصاالت الت
   0ى ھذا الشأن وإمكانیات تلك المؤسسات ورغبات الطالبفى االعتبار ما تراه الكلیة ف

ب  الحصول *  ئون الطالب بطل یجوز للطالب المقیدین بالفرقة الثانیة والثالثة التقدم إلى ش
ددھا  ى یح ات الت ات أو المؤسس ركات أو الھیئ دى الش ى إح دریب ف ة للت ة الكلی ى موافق عل

  .لى موافقة شخصیة لھ من ھذه الجھةالطالب بناء ع
دد *  ك لع ة  وذل تقوم الكلیة بترشیح عدد من الطالب للتدریب خارج جمھوریة مصر العربی

ا  ة وتبع نة الثالث الب الس لیة لط ون األفض ة وتك ات المطلوب اه والتخصص نح المعط الم
    .ریرات الطالب الراغبین فى السفلتقد

  
  
  

  
  ثامنالفصل ال

  مكافآت التفوق
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ة  یمنح الطالب من أبناء جمھوریة مصر العربیة الحاصلون على شھادة الدراسة الثانویة العام
  : أو شھادات الدراسة الفنیة المستجدون مكافات تفوق على النحو التالى

  ى شعبة االوائل فى الثان ینجنیھ سنویا لكل من الثالث 120ا مكافأة قدرھ ة ف ویة العام
   0الفنیةوالخمس االوائل فى كل من شھادات الدراسة الثانویة  ریاضیاتال

  ى  84مكافأة قدرھا لین عل دیر % 80جنیھ سنویا للطالب الحاص ى التق ل ف ى األق عل
ة  ة العام ع " العام المتحان شھادة الدراسة الثانوی توى الرفی دون درجات المس أو " ب

  .المشار إلیھم  فى البند السابق امتحان شھادة الدراسة الفنیة وذلك للطالب من غیر
أة  رف المكاف تمر ص ا ویس لین علیھ الب الحاص ابقتین للط الفقرتین الس ا ب ار إلیھ المش

   .قل العام على تقدیر عام جید جدابالفئات المذكورة إذا حصل الطالب فى امتحان الن
  درھا أة ق ى  60مكاف دا ف د ج ام جی دیر ع ى تق ل عل ذى یحص ب ال نویا للطال ھ س جنی

   0امتحان النقل 
   درھا أة ق ب ال 120مكاف نویا للطال ھ س ى جنی از ف ام ممت دیر ع ى تق ل عل ذى یحص

  0امتحان النقل
ا  ى یحصل فیھ نة الت ة للس یة التالی نة الدراس ى الس أة مقصورا عل ویكون صرف المكاف

وفر شرطھا  –الطالب على التقدیر سالف الذكر  ا ت أة كلم دد المكاف أة 0وتج تصرف مكاف
دة وتصرف الم دفعة واحدة فى نھایة العام الدراسىالتفوق للطالب على  ة واح أة دفع كاف

تحقاقھا  د اس وفى بع ب إذا ت ة الطال ى ورث تحقة  0إل وق المس آت التف رف مكاف تم ص وی
ن  ا م تم اعتمادھ الب وی ئون الط دھا ش ى تع ا للكشوف الت ة وفق ة الكلی للطالب من خزین

ة  ة –إدارة الجامع بقا بالكلی ا مس ن عنھ دد وتعل ى تح د الت ى المواعی دم  0ف ة ع ى حال وف
ى استالم الطالب  دم إل ھ التق ات ویمكن ھ أمان مبلغ المكافأة فى المواعید المحددة یتم تعلیق

    لصرف المبلغ المستحق لھ" د لذلك على النموذج المع"شئون الطالب بطلب  
  
  
  
  
  
  

  تاسعالفصل ال
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  تجنید الطالب
  

دى ال*  ب بإح ة عشرة ال یجوز أن یلتحق أى طال ھ الثامن د إتمام ات بع ن كلی م یك ا ل ا م عام
   0جند ) 6( بطاقة الخدمة العسكریة والوطنیة  لدیة

م یكن *  ا ل رة م ال یجوز أن یبقى طالب بإحدى الكلیات فیما بین العشرین والثالثین من عم
ادة  ى الم ا ف اذج المنصوص علیھ ھادات أو النم دى الش ة إح م  45لدی انون رق ن الق  127م

  :  ىـوھ 80لسنة 
ة الع" : الشھادات  - 1 ن الخدم ة  العسكریة  -سكریة استثناء م ن الخدم اء م ل  -إعف تأجی

ة اإللزا ة الخدم دور  -می بة ال م یص ة -ل كریة  تأدی ة العس ة  -الخدم ن خدم اء م االنتھ
  "تحت الطلب  -االحتیاط 

   0" تحت الطلب الجل معین  -تأجیل الخدمة اإللزامیة "  :النماذج  - 2
  

ة إذا ت*  ل الدراس ى مراح ى أول ب ف د الطال وز قی نھ ال یج اوز س ى أول  22ج ا  ف عام
وص  ھادات المنص دى  الش دم إح ھ إال إذا ق ق فی ذي یلتح ي ال ام الدراس ن الع بتمبر م س

   0علیھا فى البند السابق 
د *  ل التجنی ي  28طالب السنوات النھائیة الذین یبلغون أمد تأجی ام الدراس نھ خالل الع س

ى نھ دھم حت ل تجنی تحقون تأجی و یس ى أول یونی دأ ف ذى یب ین ال ى ویتع ام الدراس ة الع ای
  0إلى شئون الطالب ) جند 2(علیھم تقدیم نموذج 

ب سن *  دة  28أما إذا تجاوز الطال اف قی تم إیق ي ی ام الدراس ن الع و م ل أول یونی نھ قب س
  .وال یتم قیده إال بعد تحدید موقفھ التجنیدى –عـن  الدراسة  فورا 

ا*  ى شھادة إعف لون عل ددةالطالب الحاص ت مح د  ء مؤق ى أم تم األجل إنتھ ائھم یتح إعف
ان  -علیھم تحدید موقفھم من التجنید فور إنتھاء األجل المحدد  أوعمل تأجیل تجنید إذا ك

  ) .جند  2یقدم نموذج ( سنة  28الطالب لم یبلغ سن 
   0بالنسبة لشھادات اإلعفاء المؤقت غیر محددة األجل یجب تجدیدھا كل خمس سنوات * 
تم*  ذین ی وغھم سن  الطالب ال د بل ة بع ى الكلی دھم إل ل قی یھم  22تحویلھم أو نق ا عل عام

  .سنة 28لشئون الطالب لعمل تأجیل تجنید لسن ) جند  2( تقدیم نموذج 
ور بلوغھ سن *  دى الشھادات  28یتم إیقاف الطالب عن الدراسة ف دم إح م یق ا ل ا م عام

   0)2(الخاصة بالمعاملة العسكریة والمحددة فى البند 
دة الط*  دھم معتم الب الذین یتم تجنیدھم أثناء الدراسة یجب علیھم تقدیم شھادة تثبت تجنی

   0من إدارة السجالت العسكریة 
وات *  دریب الق ة ت ة ھیئ د موافق ا یفی دیم م د تق ات إال بع دخول االمتحان م ب مح لھ وال یس

  0على دخولھم االمتحان " فرع البعثات " المسلحة بوزارة الدفاع 
ادة یجب على *  ى الم ا ف اذج المنصوص علیھ  45الطالب تقدیم أصول الشھادات أو النم

ا  -)  2( والموضح فى البند  80لسنة  127من القانون رقم  وال یقبل صور ضوئیة منھ
0   
ھ وھو *   28یزول تأجیل التجنید بتخرج الطالب أو فصلة أو بلوغھ نھایة السن المؤجل ل

   0سنة 



  50

د*  د وعلى الطالب المؤجل تجنی ة  التجنی ى منطق دیم أنفسھم إل ع األحوال تق ى جمی ھم ف
   0المختصة خالل ثالثین یوما من تاریخ زوال السبب 
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  عاشرال الفصل
  جزاءات الطالب

  
إال أن ھناك  -األصل أن الطالب الجامعیین ملتزمین بالسلوك والتقالید الجامعیة 

ا  رف عنھ ة تنح ویم  -قل اء لتق زاءات ج ام الج إن نظ ھ ف ة وعلی د حمای ة بقص ذه القل ھ
   0المجتمع الجامعي وإعادة تلك األقلیة إلى جادة الصواب

یعتبر مخالفة تأدیبیة كل إخالل  -:من قانون تنظیم الجامعات تنص على  124المادة 
  : بالقوانین واللوائح والتقالید الجامعیة وعلى األخص 

   0األعمال المخلة بنظام الكلیة أو المنشآت الجامعیة   
 رات تع ور المحاض ن حض دبر ع اع الم ة أو االمتن ریض علی ة أو التح ل الدراس طی

    0الجامعیة األخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة علیھا واألعمال
 یكل فعل یتنافى مع ا ة أو مخل بحسن الس ة  رلشرف والكرام لوك داخل الجامع والس

   0أو خارجھا 
 0كل غش فى امتحان أو شروع فیھ ل إخالل بنظام االمتحانات أو الھدوء الالزم وـك   
   0كل إتالف للمنشآت واألجھزة أو المواد أو الكتب الجامعیة أو تبدیدھا  
  ن ابق م رخیص س دون ت ا ب تراك فیھ ة أو االش ل الجامع ات داخ یم للجمعی ل تنظ ك

   0السلطات الجامعیة المختصة 
  ع تو ة أو جم ة صورة بالكلی دون توزیع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأی ات ب قیع

   0ترخیص سابق من السلطات الجامعیة المختصة 
   ام أو ة للنظام الع ى مظاھرة مخالف تراك ف ة أو االش االعتصام داخل المباني الجامعی

   0اآلداب 
  
  : حاالت الغش:  13-2

  -:من قانون تنظیم الجامعات تنص على  125المادة 
ى  د أكل طالب یرتكب غشا فى امتحان أو یشرع فیھ ویضبط ف بس یخرجھ العمی ة تل و حال

ان ة االمتح ن لجن ھ م وب عن ن ین ر  م واد ویعتب اقى الم ى ب ان ف ول اإلمتح ن دخ رم م ویح
ً فى جمیع مواد ھذا اإلمتحان ویحال الى مجلس التأدیب   .الطالب راسبا
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رار  ان بق ل اإلمتح رى فیبط وال األخ ى األح ا ف ة أم س الكلی ب أو مجل س التأدی ن مجل م
    .الدرجة العلمیة اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغشویترتب علیھ بطالن 

  
  : ھى  العقوبات التأدیبیة:  13-3

  -:من قانون تنظیم الجامعات تنص على  126المادة 
   0التنبیھ شفاھھ أو كتابة * 
   0اإلنذار * 
  0الحرمان من بعض الخدمات الطالبیة * 
   ھرتجاوز شالحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال ت* 
   0الفصل من الكلیة لمدة ال تتجاوز شھرا * 
  0مقرر أو أكثر  يالحرمان من االمتحان ف* 
  وقف قید الطالب لدرجة الماجستیر أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شھرین أو* 
  لمدة فصل دراسى                      
   0إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر * 
   0ة لمدة ال تتجاوز فصال دراسیا الفصل من الكلی* 
  الحرمان من االمتحان فى فصل دراسي واحد أو أكثر * 
  .حرمان الطالب من القید للماجستیر أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أوأكثر* 
   0الفصل من الكلیة لمدة تزید على فصل دراسي * 
ة الفصل النھ*  ن الجامع رار الفصل ائي م غ ق ى اویبل ات األخإل ب  رىلجامع ویترت

ة مصر  علیھ عدم صالحیة الطالب للقید أو التقدم إلى االمتحان فى جامعات جمھوری
  العربیة

الغداخل الكلیة ویجب  لتأدیبیة ویجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة رارات  إب الق
ى وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأدیبیة عدا التنبیة الشفو.  إلى ولى أمر الطالب

نوات  فى ملف الطالب الث س ى ث ولمجلس الجامعة أن یعید النظر فى ھذا القرار بعد مض
   0على األقل من تاریخ صدور القرار 

  
  -:من قانون تنظیم الجامعات تنص على  183المادة 

   :التالى یشكل مجلس تأدیب الطالب على الوجھ
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ً عمید الكلیة أو المعھد الذى یتبعھ الطالب          رئیس -   ا
  أو المعھد الذى یتبعھ الطالبلشئون التعلیم والطالب وكیل الكلیة  -
  أقدم أعضاء مجلس الكلیة أو المعھد المختص -
  
  

  -:من قانون تنظیم الجامعات تنص على  184المادة * 
  

ال یجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأدیب الطالب إال بطریق اإلستئناف ویرفع 
ً من اإلستئناف بطلب كتا بى یقدم من الطالب إلى رئیس الجامعة خالل خمس عشر یوما

خالل خمس عشر  فىتاریخ إبالغھ بالقرار وعلیھ ابالغ ھذا الطلب إلى مجلس التأدیب إال 
  .یوماً 

  
  -:التالىعلى الوجھ اإلستئنافى ویشكل مجلس التأدیب 

  
ً    نائب رئیس الجامعة المختص         -   رئیسا
  ق أو أحد األساتذة بھاعمید كلیة الحقو -
  أستاذ من الكلیة أو المعھد الذى یتبعھ الطالب -
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  حادي عشرالفصل ال

  الخدمات الطالبیة
  

  :اإلدارة الطبیة 
  

  :إذا تعرضت ألي ظروف مرضیة وأردت توقیع الكشف الطبي علیك البد من 
  .الحصول على خطاب من شئون الطالب -1
  .دة الطبیة التابعة لھا كلیتكالتوجھ للعیا -2
  )مجاناً ( صرف الدواء الالزم من الصیدلیة باإلدارة الطبیة  -3
إذا كانت الحالة تحتاج إلمكانیات أكبر من العالج باإلدارة الطبیة بالفرع یتم التحویل  -4

  .إلى المستشفیات التعلیمیة والجامعیة المتخصصة بخطاب معتمد من اإلدارة الطبیة 
  .تم صرف فواتیر عالج غیر معتمدة من اإلدارة أو سبق إحالتھا بمعرفة اإلدارةال ی -5

وبالنسبة للطالب الذي یطلب تأجیل دخول االمتحان بسبب المرض فیجب أن 
یتقدم الطالب المریض شخصیا بطلب موضحا بھ المادة أو المواد المطلوب تأجیلھا 

الورنیك الطبي لعرضھ على اللجنة وتاریخ االمتحان إلى إدارة شئون الطالب لتحریر ا
الطبیة المختصة لتوقیع الكشف الطبي علیھ للنظر فى قبول عذره مرضیا أو رفضھ 

   0وذلك فى نفس یوم االمتحان طبقا لالئحة 
  

  :إسكان الطالب 
  :شروط القبول بالمدینة الجامعیة 

ة(أال یكون الطالب من أبناء محافظة الفیوم *  رى النائی دا الق ة  وأال) ع اء مدین ن أبن یكون م
  .ومركز بني سویف

ً للفرقة األعلى*    .أن یكون الطالب منقوال
بة لطالب *  ة بالنس ب ومجموعة ومحل اإلقام ة سن الطال ول لإلقام ة القب یراعى في أولوی

  .الفرقة األولى واإلعدادي
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 * ً   .أال یكون متزوجا
  .قامةأال یكون قد سبق توقیع عقوبات على الطالب ممن سبق لھم اإل* 
وم ) جنیھ  165قدرھا (المصروفات الشھریة *  ل ی ن الشھر  10تسدد لمشرف المدینة قب م

  .التالي
ة  * اكن خلی ة وجود أم ى حال ك ف ة وذل ة اآلتی واد بالتكلف السماح بإقامة الطالب المنقولین بم

  :بالمدن الجامعیة
    جنیة 500(الطالب المنقول بمادة ( ً   .شھریا
   جنیة 700(تین الطالب المنقول بماد ( ً   .شھریا
   الطالب الذى ال تنطبق عیھ شروط اإلقامة) ً ً ) جنیة 800) (جغرافیا   .شھریا
ات المنصوص *  إذا خالف الطالب للوائح الخاصة بالمدینة فإنھ یعرض نفسھ إلحدى العقوب

ي  ة وھ ا بالالئح رد ( علیھ ذار ، الط ر، اإلن ت النظ ام ) لف ة الع ن اإلقام ع م ا تمن وجمیعھ
  .يالتال

ً وعلى الطالب االلتزام بھا*    .مواعید التغذیة والخروج والدخول ھامة جدا
  :كیف یلتحق الطالب بالمدینة الجامعیة 

دامى  الب الق ا للط اق بھ ات االلتح دیم طلب ة تق دء ونھای د ب ن مواعی ة ع ن المدین تعل

  : ألتيشروط السابق ذكرھا أن یتبع اوالمستجدین وعلى الطالب المغترب المتوافر فیھ ال
داد  اإلقامةیحرر طلب *  ل س ة مقاب ن إدارة المدین ة م ذلك ویحصل علی د ل على الطلب المع

م  ة ث ئون االجتماعی ن الش اده م وم بإعتم وذج یق ات النم تیفاء بیان د اس الرسوم المقررة وبع
   0بإعتماده من شئون الطالب بالكلیةیقوم 

د *  ى الموع ة ف ى إدارة المدین وذج إل ب النم دم الطال تندات یق ھ بالمس ذلك ویرفق دد ل المح
  : المطلوبة وھى 

بیان بمفردات مرتب الوالد أو صورة من بطاقة الحیازة الزراعیة إذا كان مزارعا  -1
  0مع إحضار األصل

   0صورة من بطاقة التموین مع إحضار األصل للمراجعة  -2
   0وصل كھرباء أو میاه الثبات عنوان السكن  -3
   0صور شخصیة  4عدد  -4

   0تعلن المدینة الجامعیة أسماء المقبولین بھا فى لوحة اإلعالنات * 
ى خالل *  ك ف ررة وذل داد الرسوم المق ة لس ى إدارة المدین وم  15یتقدم الطالب المقبول إل ی

   .ل وإال جاز شغل مكانھ بطالب آخرنتیجة القبو إعالنمن تاریخ 
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ل  على الطالب المقبول بالمدینة أن یتسلم من اإلدارة*  ده لك ي یرش ة لك ة بالمدین نظام اإلقام
   0ما یتعلق بحیاتھ الجدیدة وما لھ وما علیھ داخل المدینة الجامعیة 

    
  : أماكن المدن الجامعیة

ومقرھا داخل الحرم )تضم ثالث مباني مختلفة ( توجد مدینة جامعیة للطلبة بالفیوم 
ومقره  مبنى للطالبات) 2(عدد مجمع المدن الجامعیة للطالبات یضم  وجدیكما  0معي الجا

إلى بیوت خارجیة مستأجرة بجوار مدیریة الشئون اإلجتماعیة بكیمان فارس إضافة 
الدور فى االقامة بالمدینة األساسیة  ھنة القامة الطالبات الالتي لم یصببمعرفة الجامع

ینة من حیث وتتمتع بكل اإلمكانیات المادیة التى توفرھا الجامعة للطالبات المقیمات بالمد
تناول الوجبات الغذائیة على نفقة الجامعة والمساھمة فى رسوم االقامة بھذه البیوت بحیث 
تتحمل الطالبة المقیمة بھا ما تتحملھ مثیلتھا المقیمة فى المدینة األساسیة وتخضع ھذه 

   0البیوت لألشراف الكامل للجامعة 
  : إدارة الشباب بالكلیة

إلي إطالق طاقات الشباب وصقل مواھبھم وتنمیة قدراتھم تھدف إدارة رعایة الشباب 
علي التفكیر وتدریبھم علي القیادة وتحمل المسئولیة وذلك عن طریق إعداد وتنفیذ البرامج 
واألنشطة المختلفة التي تساھم في دعم وتكوین شخصیة الطالب وتكاملھم من خالل 

  . األنشطة المختلفة
  

  : خدمات تقدمھا رعایة الشباب
  :صندوق التكافل اإلجتماعي : والً أ

المختلفة وكذلك  یق الضمان اإلجتماعي للطالب بصورهیھدف الصندوق إلي تحق
والعمل على حل المشاكل التى تواجھ الطالب  المساھمة في تنفیذ الخدمات الطالبیة

وبین اإلستمرار الھادىء فى دراستھم بسبب عجز دخولھم المالیة ویتحقق  بینھم وتحول
   -:عن طریق  ذلك
 سداد الرسوم الجامعیة المساھمة فى  
   إعانة طوارئ ( إعانات نقدیة صرف(  
 عمل نظارات طبیة للمحتاجین المساھمة فى   

  
  :التغذیة : ثانیاً 

یحصل الطالب  قدرة ثالثة جنیھات تقوم إدارة الشباب بتوزیع بون تغذیة بسعر رمزي
الوجبة لغیر المقیمین بالمدینة الجامعیة  علي وجبة مطھیة بالمطعم المركزي وھذه بموجبھ

.  
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  صالة األنشطة الریاضیة: ثالثاً 

تم إنشاء صالة لألنشطة الریاضیة بالكلیة وتجھیزھا بمجموعة متنوعة من األجھزة     
  الریاضیة وصیاغة الئحتھا اإلداریة والمالیة

  :إتحاد الطالب بالكلیة :  رابعاً 
الشرعیة الممثلة لطالب الكلیات والمعاھد والجامعات  تحادات الطالبیة ھي التنظیماتاإل

  .في مصر 
  :أھداف األتحاد 

تنمیة القیم الروحیة واألخالقیة والوعي الوطني بین الطالب وتعویدھم علي القیادة  –أ 
  .عن أرائھم وإتاحة الفرص لھم للتعبیر

ین أعضاء ھیئة بث الروح الجامعیة السلیمة بین الطالب وتوثیق الروابط بینھم وب –ب 
  التدریس والعاملین 

  .مواھب الطالب وقدراتھم ومھارتھم وصقلھا وتشجیعھا  اكتشاف –ج 
  .نشر وتشجیع تكوین األسر ودعم نشاطھا  –د 
 االرتفاعوالكشفیة والفنیة والثقافیة و ةنشر وتشجیع األنشطة الطالبیة واإلجتماعی –ھـ

  .بمستواھا وتشجیع المتفوقین فیھا 
  :الطالب  حادإتتشكیل 

دم للترشیح لعضویة الطالبیة من طالب الكلیة المقیدین فیمن یتق تشكل اإلتحادات
  : لجان مجالس اإلتحادات بالشروط اآلتیة

ً بجنسیة جمھوریة مصر العربیة  -1   متمتعا
ً بالخلق القویم والسمعة الحسنة -2   متصفا
ً في فرقتھ -3 ً مستجدا   طالبا
ً الرسوم الدراسیة -4   مسددا
  لھ نشاط فعال ومستمر في مجال اللجنة التي یرشح نفسھ فیھا  -5
  لم یسبق أن وقع علیھ أي جزاءات  -6
  أي عقوبة مقیدة للحریةلم یسبق أن وقع علیھ  -7
  

ویحق لطالب الدراسات العلیا المسددین للرسوم الدراسیة ممارسة أوجھ النشاط الخاص 
  .الترشیح باألتحاد دون إن یكون لھم حق اإلنتخاب أو 

  
  :من " سنویاً " طالب الكلیة  إتحادیشكل مجلس 
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علي أن ینتخب من بینھم أمین وأمین  ساعدین للجان اإلتحاد الطالبىاألمناء واألمناء الم
  .مساعد للمجلس 

ارعمید الكلیة / یقوم السید األستاذ الدكتورو ع اللجان باختی دوب إتصال لجمی ن  من لجان م
ت إن أعضاء مجلس األتحاد م ل تح دریس للعم ة الت یم ھیئ ئون التعل ة لش ل الكلی شرف وكی

  .صندوق المجلس على أن یكون مدیر رعایة الشباب أمین  والطالب
  

  :لجان األتحاد 
تمارس األنشطة الطالبیة من خالل لجان األتحاد السبعة وھي لجنة األسر ، لجنة النشاط 

ي ، لجنة الجوالة والخدمة العامة ، لجنة الریاضي ، لجنة النشاط الثقافي ، لجنة النشاط الفن
ص كل لجنة تالنشاط اإلجتماعي والرحالت ، لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي وتخ

  :اآلتي ب
  :لجنة النشاط الریاضي  -1
  .بث الروح الریاضیة بین الطالب وتشجیع المواھب الریاضیة وتنمیتھا  -
ت ق الریاضیة وتنظیم المسابقاتكوین الفربما فى ذلك النشاط الریاضي  تنظیم -

 –سلة  –طائرة -تتمثل أنشطة اللجنة فى كرة القدم.والحفالت والمھرجانات الریاضیة
  .مصارعة ذراعین –العاب قوى  –سباق طریق  –تایكندو  –تنس طاولة  –كرة ید 

  

  :لجنة النشاط الثقافي  -2
  .ع وإحتیاجات تطوره تنظیـم أوجھ النشاط الثقافي لتعریف الطالب بخصائص المجتم -
وتتمثل أنشطة اللجنة فى عقد  .دبیة والثقافیة للطالبالعمل علي تنمیة الطاقات األ -

ندوات الشعر،زجل، قصة قصیرة، مقاالت، أبحاث، مسابقات ثقافیة، مجالت حائط، 
  .  قرآن كریم، أحادیث نبویة مطبوعة

  

  :لجنة النشاط الفني  -3
بما یتفق مع إغراضھ السامیة وإتاحة الفرصة إلبراز تنمیة النشاط الفني للطالب  -

  .مواھبھم 
وتتمثل أنشطة اللجنة فى المسرح، كورال، .األنشطة الفنیة والھویات ودعمھا تشجیع -

   .رسم، خط العربى، معارض فنیة
  

  :لجنة الجوالة والخدمة العامة  -4
  .ةعلي أسس سلیم الحركة الكشفیةتنظیم أوجھ نشاط  -
كة الطالب في تنفیذ تلـك ھم في تنمیة المجتمع ومشاراامج خدمة البیئة بما یستنفیذ بر -

میة التي تتطلبھا أحتیاجات والمساھمة في مشروعات الخدمة العامة القوالبرامج 
وتتمثل فى أنشطة التخییم، الطھى الخلوى والمالحة البریة، اإلسعافات األولیة  .الوطن

  .رات الھوایةوالتدریب على أعمال الریادة، وشا
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  :لجنة النشاط اإلجتماعي والرحالت  -5
تنمیة الروابط اإلجتماعیة بین الطالب وأعضاء ھیئة التدریس والعاملین وإشاعة روح  -

  .الحیاة الجامعیة فیھم 
ة لیتعرف الطالب علي تنظیم الرحالت والمعسكرات اإلجتماعیة والثقافیة والترویحی -

للجنة فى الشطرنج، الرحالت الداخلیة، مسابقة الطالب وتتمثل أنشطة ا .معالم الوطن
  .المثالیین، األبحاث اإلجتماعیة للمساھمة فى سداد الرسوم الدراسیةوالطالبة 

  

  :لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي  -6
ختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمیة بھدف تنمیة القدرات العلمیة والتكنولوجیة ت -

ً عن طریونشر المعرفة إنتا ً وتطبیقا وتتمثل  .ق نوادي العلوم والجمعیات العلمیةجا
أنشطة اللجنة فى األبحاث العلمیة، الرحالت العلمیة، مسابقات فى مجال اإلختراعات 
واإلبتكارات، مسابقات دورى المعلومات العلمیة، مسابقة الوسائل التعلیمیة، قصص 

  .الخیال العلمى، مجالت علمیة ، معارض علمیة
  

  :لجنة األسر  -7
  .تشجیع تكوین األسر ودعم نشاطھا  -
  .بین نشاط األسر المختلفة بالكلیةالتنسیق  -
وھى لجنة تمارس فیھا كل اللجان ثقافیة، ریاضیة، فنیة وإجتماعیة ورحالل وجوالة -

  وخدمة عامة
  

  :شروط تسجیل األسرة 
  .طالب وطالبة ) 50(عن  ةال یقل عدد األسر -1
  .ألسرة قائمة علي أسس عصبیة أو طائفیة إال تكون ا -2
  .أن یتكون مجلس إدارة األسرة من طالب األسرة  -3
ً ألكثر من أسرة في وقت واحد  -4   .إال یكون رائد األسرة رائدا
  .ة بالكلیةم األسرسأال یتكرر أٍ  -5
  .أن یكون لألسرة برنامج معتمد من رائد األسرة -6

   

  :ملف األسرة عند التسجیل 
  .عمید الكلیة/ د.لب بأسم السید أط -1
  .موافقة رائد األسرة علي ریادتھا  -2
اعي والفرق -3 ب رب م الطال ا أس ح بھ الب موض ماء الط وف بأس وان  – ةكش  -العن

  .التلیفون 
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  .بیان بالبرنامج الزمنى ألنشطة األسرة خالل العام الجامعى  -4
  

  :مجموعات التقویة 
یم مجموع ة بتنظ وم إدارة الكلی وم تق ل رس ررات مقاب ع المق ى جمی الب ف ة للط ات تقوی

ذه  ل ھ تم عم یة وی دروس الخصوص اھرة انتشار ال ى ظ دف القضاء عل ك بھ مخفضة وذل
دریس  ة ویشارك بالت دریس بالكلی ة الت المجموعات تحت إشراف مجموعة من أعضاء ھیئ

اتذة فیھا المعیدون والمدرسون المساعدون فقط بناء على رغبات الطالب وبالتعاون  ع أس م
   0المقررات واألقسام العلمیة 

  

  

  

  :مطعم الجامعة 
تحدیث أجھزتھ وأدواتھ وقد تم ) 1(یوجد مبنى المطعم بجوار مبنى إسكان رقم 

املة بحیث أصبح على درجة عالیة من الكفاءة والنظافة ویقوم بتقدیم وجبات غذائیة متك
الوجبات من  بوناتم حجز للوجبة ویت ثالثة جنیھات لطالب الكلیة بسعر رمزي وھو

  .بالكلیة طوال األسبوع  إدارة الشباب
  :مالعب الجامعة 

لمعظم أنواع الریاضات الطالبیة ومجمع مالعب  ةمركز لألنشط تضم  الجامعة
تنس  -طاولة  تنس  -كرة ید  -كرة طائرة  -كرة سلة  -كرة قدم  -:لكل من ھا مالعب ب

لیاقة بدنیة ویقع خارج الحرم الجامعى  ویضم المركز حمام سباحة وصالة –أرضى 
مما یتیح  .بجوار إدارة مرور الفیوم باإلضافة إلى مالعب أخرى داخل الحرم الجامعى 

للطالب ممارسة أنواع الریاضة التى یفضلونھا باإلضافة إلى أن الكلیة لدیھا فرق ریاضیة 
ة والجامعات تحت إشراف مدربین متخصصین تشارك فى البطوالت على مستوى الجامع

   0المصریة وھى ترحب بانضمام الطالب ذوى الكفاءات الریاضیة 
  :ة جامعة الفیوم جمعیة خریجي كلیة الھندس

جارى تأسیس جمعیة تضم خریجي كلیة الھندسة بالفیوم مقرھا مبنى الكلیـة 
 وتھدف إلى زیادة أواصر الترابط والتعاون المھني بین أبناء الكلیة من الخریجین وأیضا

المساھمة فى دعم وتطویر معامل ومباني الكلیة ومساعدة الطالب وستقوم الجمعیة بتنظیم 
العدید من اللقاءات االجتماعیة والثقافیة والعلمیة وأیضا احتفال سنوى للیوبیل الفضي لكل 

   0عاما والجمعیة ترحب بانضمام جمیع خریجي الكلیة  25دفعة مر على تخرجھا 
  :معامل الحاسبات 
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د بالكلیة ثالثة معامل للحاسبات یمكن للطالب دخولھا والتدریب بھا نظیر أجر رمزي یوج
تحت إشراف مدربین كما تقوم المعامل بتنظیم دورات متخصصة فى أسس استخدام 

   0الحاسبات ولغات البرمجة المختلفة 
  

  :شبكة المعلومات واإلنترنت 
الب التدریب والعمل بھا یوجد بالكلیة شبكة للمعلومات واإلنترنت ویمكن للط

  0نظیر أجر رمزي وتحت إشراف مدربین بالكلیة
 

  :مكتبة الكلیة
تحدیث وتطویر مكتبة الكلیة بكافة القطاعات وإمدادھا بالحدیث من الكتب فى مختلف  تم

  .التخصصات العلمیة وتزویدھا بكامیرات مراقبة وزیادة قدرتھا اإلستیعابیة
لیة وإعدادھا وتجھیزھا بنسخ إلكترونیة من كتب ومشاریع كما تم إنشاء مكتبة رقمیة بالك

  اتخرج ومادة علمیة مختلفة مفیدة لطالب مرحلة البكالوریوس والدراسات العلی
  عشر ثانيالفصل ال                               

  طالب الفرقة اإلعدادیة
  

ن یلتحقون بعض المعلومات األساسیة التي یحتاجھا طالب الفرقة اإلعدادیة الذی
  بالكلیة ھذا العام 

   
  :األدوات الھندسیة 
  :األدوات الرئیسیة 

سم لطلبة  100سم لطلبة ھندسة صناعیة وھندسة كھربیھ  T  :80مسطرة حرف  -1
  . سم لطلبة الھندسة المعماریة 120مدني و

  .المشطوف  مثلثات كبیرة للرسم وصغیرة للوصفیة ویفضل النوع الشفاف غیر   -2
  . ویفضل النوع غیر المرن) FRENCH CURVE(ة منحنیات مسطر -3
  ) . FILLETS(اسطمبة دوائر  -4
  . فوطة صفراء للرسم  -5
  ).  الصق ( سیلوتیب  -6
  . أستیكة ذات جودة عالیة  -7
  . آلھ حاسبة بھا عملیات حساب المثلثات واللوغاریتمات  -8
  )SCALE( سم  30مسطرة  -9

  ) . آلخر العام یؤجل شراءه(طقم تحبیر  -10
  . بالطو أبیض لمعمل الكیمیاء ولورش ھندسة اإلنتاج  -11
طقم براجل مقاسات مختلفة وبنصح بالبراجل ذات الساقیة والتي بھا مكان لوصلة  -12

  . التحبیر 
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  :األدوات اإلضافیة 

  .مم لقطاعات الحدید والرسومات األخرى على التوالي 0, 5و  0, 3أقالم  -1
  . مسح إسطمبة  -2
  . سم لطلبة میكانیكا 60×سم 80لوحة رسم  -3
  . سم لطلبة مدني وعمارة 100× سم 120لوحة رسم  -4
  . أستیكة للحبر وأستیكة صابونة للوصفیة والرسم والتحبیر  -5

  
  

  مواعید المحاضرات والتمارین
   

  10: 10 - 8: 50   :ي ـالمحاضرة االول* 
  11: 40 - 10:  20   :ة ـالمحاضرة الثانی* 
  12: 10 - 11: 40   :ـــة ــراحــ* 
   1: 30 - 12: 10   :المحاضرة الثالثـة * 
  3: 00 - 1: 40    :ة ـالمحاضرة الرابع* 
  4: 30 - 3  :10    :المحاضرة الخامسة * 

  

وفي شھر رمضان المبارك تبدأ المحاضرة األولي الساعة التاسعة صباحا وتكون 
  . فترة المحاضرة ساعة وعشر دقائق 
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  عشر ثالثالفصل ال
  ستخراج شھادات النجاحا

  
حق للطالب الحصول بعد إعالن نتیجة البكالوریوس واعتمادھا من مجلس الجامعة ، ی

درجة البكالوریوس وذلك لحین استخراج الشھادات  حصولھتثبت  تخرجعلى شھادة 
  .  األصلیة 

  

  -:شھادة التخرج ألول مرة إجراءات استخراج 
  .  الخریجینف من الكلیة وفقا للنموذج المعد لذلك بشئون عمل إخالء طر* 
   0ویرفق بھ إخالء الطرف  لخریجینتقدیم طلب لشئون ا* 
إذن دفع یحصل علیھ من سداد الرسوم المقررة على الشھادة بخزینة الكلیة بموجب * 

  . خریجینشئون ال
   

   0إستیفاء الدمغات المقررة * 
  

الثبات حصولھ  الخریجینخریج إستخراجھا من شئون أنواع المستندات التى یمكن لل
  :  على درجة البكالوریوس 

   0شھادة تخرج باللغة العربیة * 
   0شھادة تخرج باللغة االنجلیزیة * 
   0شھادة تقدیرات لجمیع سنوات الدراسة باللغة العربیة * 
   0شھادة تقدیرات لجمیع سنوات الدراسة باللغة االنجلیزیة * 
   0لمحتوى العلمى للمقررات التى درسھا الطالب بالكلیة اعتماد ا* 

  

  
  
  
  
  
  

  عشر رابعالفصل ال
  الخدمات التى تؤدى بمعرفة إدارة شئون الطالب

  

دم  ى تق دمات الت الخ
  للطالب

ع  ى تتب وات الت دیمھا والخط وب تق تندات المطل المس
  بشأنھا

ئون   سداد الرسوم الدراسیة ن ش ع م دادإذن دف تم الس الب وی ى الط ة  ف خزین
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  الكلیة
ة  تخراج البطاق اس

  0صورة شخصیة + إیصال سداد الرسوم   الجامعیة

  یدمن مكتب البر نموذج  البطاقة الشخصیة

ام  المواصالت ل الع ة النق ن ھیئ وذج م ة +  نم ن المدین الء م أخ
  0 الجامعیة بأنھ غیر مقیم بھا

ة  تمارة المدین اد اس اعتم
  0نموذج من المدینة الجامعیة   الجامعیة

  االعذار عن االمتحانات
  )مرضي(

م + طلب  ة ث ة الطبی شھادة مرضیة ویحول إلى المراقب
  0یعرض الطلب على مجلس الكلیة 

  االعذار عن االمتحانات
  )أسباب أخري ( 

ب + طلب  م یعرض الطل ذر ث بب الع مستند یوضح س
  0على مجلس الكلیة 

  االعذار عن الدراسة
  )مرضي(

ب  ول ل+ طل یة ویح ھادة مرض م ش ة ث ة الطبی لمراقب
  . یعرض على مجلس الكلیة

  االعذار عن الدراسة
  )أسباب أخري ( 

ب  ى + طل رض عل م یع ذر ث بب الع ح س تند یوض مس
  . مجلس الكلیة

س  مستند یوضح+ طلب   وقف القید ى مجل م یعرض عل بب ث الس
  .الكلیة

ة ان حال د (  إستخراج بی قی
  )بالكلیة

ب  ة + طل ة فئ ة دمغ ابع دمغ رش  155ط ابع  +ق ط
  0قرش  50جامعة فئة 

  التدریب الصیفى 
  )بترشیح من الكلیة ( 

  نموذج من شئون الطالب

ة ( التدریب الصیفى  موافق
  )شخصیة 

  نموذج من شئون الطالب

فر   إستخراج جواز سفر  ئون + إستمارتى جواز الس د من ش ات قی شھادة إثب
   0الطالب

د  درجات بع إعادة رصد ال
  إعالن النتیجة 

وذج  الب نم ئون الط دمات  20.00+ ش ة خ جنی
   0إجتماعیة وتعلیمیة 

  

دیمھا   الخدمات التى تقدم للطالب وب تق تندات المطل المس
  والخطوات التى تتبع بشأنھا

ة ( إستخراج بیان حالة  ن الكلی للتحویل م
(  

  .جنیة خدمات إجتماعیة 20.00+ لب ط

ا  د تعلیتھ وق بع آت التف رف مكاف ص
  أمانات  

  عمید الكلیة / د0طلب للسید أ

  النموذج من ھیئة التأمینات والمعاشات  إعتماد استمارة معاش
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  نموذج الدارة رعایة الشباب  دعم الكتاب 
  نموذج الدارة رعایة الشباب  بحث حالة إجتماعیة 

  نموذج الدارة رعایة الشباب   إشتراك فى الرحالت 
  ة الشباب نموذج من رعای  إعتماد أستمارة ترشیح التحاد الطالب 

  طلـــــــب  إعادة قید طالب 
ھادة ال رجش ة  تخ ة أو باللغ ة العربی باللغ

  اإلنجلیزیة
   

ة  1  ة خمس ة فئ ة تعلیمی ابع خدم ط
ات  ة +    جنیھ ابع فئ ة 1.10ط  جنی

ة  غ + دمغ م مبل ل  30رس ة لك جنی
   0شھادة

   شھادة تقدیرات باللغة العربیة
   أو باللغة اإلنجلیزیة

ات طابع خدمة تعلی   میة فئة خمسة جنیھ
ة +  ابع فئ ة1.10ط ة  جنی م + دمغ رس

  جنیة 60بمبلغ 
  جنیة 100  المحتوى العلمى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس عشر
  الدراسات العلیا

  
ببرامج  97/1998الفیوم في العام الجامعي  جامعة -بدأت الدراسات العلیا في كلیة الھندسة 

كانت جامعة الفیوم في ھذا الوقت فرعًا لجامعة  ة حیثالھندسة المدنی الدبلوم والماجستیر في
  :تمثل تطویر لالئحة األولى من حیث بنظام الساعات المعتمدة  الحالیةوالالئحة  0القاھرة

  .تحدیث العدید من المقررات  - 1
  ) M.Eng(.استحداث درجة الماجستیر فى الھندسة  -2
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ً من الدبلومات ودرجات الماجس  - 3 في مجاالت تطبیقیة  والدكتوراه تیراستحداث عددا
  .ھامة للمھندسین

  .تطویر قائمة المقررات الدراسیة بإضافة العدید من المقررات الحدیثة  - 4
تالفى الصعاب التي ظھرت من خالل العمل بالالئحة األولى وخاصة في مجال   - 5

  .التسجیل واالمتحان والمنح
  .مقررات الدراسیةاألخذ بنظام الساعات المعتمدة في ال  - 6
  
  جامعة الفیوم بناء على موافقة مجلس كلیة الھندسة الدرجات العلمیة التالیة منحت

  األقسام العلمیة  م
      Postgraduate Diplomaدبلوم الدراسات العلیا   1
  M.Eng  (Master Of Engineering(.درجة الماجستیر فى الھندسة   2
  M.sc.   ( Master Of Science(سیة درجة الماجستیر فى العلوم الھند  3
 Ph.D.  (Doctor Of( درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الھندسیة   4

Philosophy  
  
  
  
  
  
  
  درجتى الماجستیر والدكتوراه -2
  

  الكــــود  القســــم  م
  .) ریاضیات ھندسیة (  قسم الریاضیات والفیزیقا الھندسیة  1

Engineering Mathematics. 
  ریض 
MTH 

  .) فیزیقا ھندسیة (  قسم الریاضیات والفیزیقا الھندسیة  2
Engineering Physics.  

  فیز 
PHY 

  .) میكانیكا ھندسیة (  قسم الریاضیات والفیزیقا الھندسیة  3
Engineering Mechanics. 

  میك
 MEC 

  ).الھندسة اإلنشائیة(قسم الھندسة المدنیة   4
Structural Engineering. 

  أنش
STR 

  ).ھندسة الري والھیدرولیكا(قسم الھندسة المدنیة   5
Irrigation and Hydraulics. 

  رھد
IRH 

  ).میكانیكا التربة واألساسات(قسم الھندسة المدنیة   6
Soil Mech. & Foundations. 

  ترب
SOL 

  )تخطیط النقل وھندسة المرور(قسم الھندسة المدنیة   7
Transportation Planning & Traffic Engineering  

  نقل 
TRA 

  ).ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة(قسم الھندسة الكھربیة   8
Electronic & Communication Engineering.  

  كھت
ELC 
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  ).ھندسة القوى واآلالت الكھربیة(قسم الھندسة الكھربیة   9
Electrical Power and Machines. 

  كھق
EPM 

10  
  

  .قسم الھندسة المعماریة
Architectural Engineering.  

  عمر
ARC 

  .قسم الھندسة الصناعیة  11
Industrial Engineering.  

  ھنص
IND 

  
  
  

                                                      
                                             

لعلمیة فى المجاالت التطبیقیة تھدف ھذه الدراسة إلى رفع الكفاءة ا:  دبلوم الدراسات العلیا
للتخصصات الدقیقة فى فروع الھندسة المتعددة من خالل دراسة مقررات تطبیقیة وعلمیة متقدمة 

  .والمشاركة فى فرق عمل إلعداد مشروعات تطبیقیة
و تھدف ھذه الدراسة . ویشار إلیھا ھنا بالماجستیر بالمقررات :  درجة الماجستیر فى الھندسة

لقدرات العلمیة والتطویر فى التخصص والمجال الذى یختاره الطالب، وذلك باستخدام إلى تنمیة ا
التقنیات واألسالیب العلمیة الحدیثة من خالل دراسة عدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة 

 .وإجراء بحث تطبیقى
تھدف ھذه و . ویشار إلیھا ھنا بالماجستیر بالرسالة :  درجة الماجستیر فى العلوم الھندسیة

الدراسة إلى تنمیة القدرات البحثیة والتفكیر العلمى والتطویر فى الفرع والمجال والموضوع الذى 
یختاره الطالب من واقع  الخطة البحثیة للكلیة، وذلك باستخدام التقنیات واألسالیب العلمیة الحدیثة 

ادیمي وتطبیقي من خالل من خالل دراسة عدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة وإجراء بحث أك
 .رسالة علمیة متكاملة 

تھدف ھذه الدراسة إلى تنمیة الفكر المستقل والقدرة : درجة دكتوراه الفلسفة  في العلوم الھندسیة
على االبتكار والتطویر، من ثم إضافة الجدید للعلم فى الفرع والمجال والموضوع الذى یختاره 

ًا وتعمیق القدرات الطالب وذلك بأتباع األصول العلمیة ا ا دقیق لتقنیة والبحثیة المتخصصة تخصصً
 .البحثیة التي تمت تنمیتھا في مرحلة الماجستیر عن طریق إجراء بحث علمي نظري وتطبیقي 

   
                                    

مصریة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ویسمح بالقید بھا لخریجي كلیات الھندسة بالجامعات ال
  .أو الحاصلین على درجات علمیة تمت معادلتھا من المجلس األعلى للجامعات 

  
                                                               

  تقسم السنة األكادیمیة إلى فصلین دراسیین
  أسبوع16یبدأ من السبت الثالث من شھر سبتمبر ولمدة : الفصل األول
  أسبوع16بدأ من السبت الثانى من شھر فبرایر  ولمدة ی: الفصل الثانى

ویتم القید ألى مرحلة خالل ثالثة أسابیع قبل بدء أى فصل دراسى بعد استیفاء شروط القید ودفع 
  .الرسوم المقررة

  
                                                     

 - :تعریف الدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة 

 نظام الدراسة

 مواعید الدراسة والقید

 شروط التسجیل
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  مقررات تصل ساعاتھا المعتمدة إلي  یمكن للطالب التسجیل فى الفصل األول أو الثانى فى -
  .ساعة د ون أن یطلب منھ تفرغ للدراسة 12   
  من یرغب فى التسجیل فى الفصل األول أو الفصل الثانى فى مقررات تزید عدد ساعاتھا -
 .علیھ أن یتفرغ للدراسة لمدة یوم واحد أسبوعیًا على األقلمعتمدة ساعة 12المعتمدة عن    
  دد الساعات المعتمدة التى یسمح للطالب التسجیل فیھا بالفصل األول أوالحد األقصى لع -

  .معتمدة ساعة 18الفصل الثانى ھي     
                                            

  
  یحق للطالب تغییر مقررات بأخرى خالل أسبوعین من بدء الدراسة 

لى األكثر من بدایة الدراسة بالفصلین خالل ثمانیة أسابیع ع النسحاب من المقرریحق للطالب ا
 .األول والثانى

ًایحق للطالب إعادة التسجیل فى أى مقرر رسب ف   .یھ ویعید المقرر دراسة وامتحان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  - :یقدر تقدیر الطالب في أحد المقررات الدراسیة كاآلتي   - أ 

  التقـــــــدیر  النسبة المئویة
  )   A (  أو أكثر%  90
  )-A(  % 90حتى أقل من %  85من 
  )+B(  % 85حتى أقل من %  80من 
  )B (   % 80حتى أقل من %  75من 
  )B-(  % 75حتى أقل من %  70من 
  )+C(  % 70حتى أقل من %  65من 
  ) C (  % 65حتى أقل من %  60من 
  )-C(  % 60حتى أقل من %  55من 
  )+D(  % 55حتى أقل من %  53من 
  ) D (  % 53 حتى أقل من%  50من 

  ) F (  % 50أقل من 
  :تقدر نقاط كل ساعة معتمدة على النحو التالى  -ب               

 شروط التعدیل واإللغاء

 التقدیـــــــــرات
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  نقاط الساعات المعتمدة   التقـــــــدیر
) A   (  )00,4(  
)A-(  )70,3(  
)B+(  )30,3(  

 ) B(  )00,3(  
)-B(  )70,2(  
)C+(  )30,2(  
) C (  )00,2(  
)C-(  )70,1(  
)D+(  )30,1(  
) D (  )00,1(  
) F (  )00,0(  

 
                                              

  الحد األقصي لمدة الدراسة لدبلوم الدراسات العلیا سنتان ، وھي تمثل الدراسة التمھیدیة  - 
  .ودراسة مقررات دبلوم الدراسات العلیا     

  ت من تاریخ القید في مقرراتالحد األقصي لمدة الدراسة لدرجة الماجستیر أربعة سنوا -
  .مقررات  الماجستیر وإعداد الرسالة أو البحث ر ، وھي تمثل الماجستی    
الحد األقصي لمدة الدراسة لدرجة دكتوراه الفلسفة ست سنوات من تاریخ النجاح في االمتحان  -

  قررات الدكتوراه وإعداد الرسالة الشامل وھي تمثل دراسة م
   
  
ات القید إلدارة الدراسات العلیا بالكلیة خالل شھرى أغسطس و ینایرمن كل عام تقدم طلب  -  أ  

  :اآلتیة أن یرفق بطلب االلتحاق األوراق على 
  .شھادة المؤھل الدراسي   -1
  .شھادة بالمقررات الدراسیة التي درسھا  الطالب بمرحلة البكالوریوس  - 2
  .شھادة المیالد أو مستخرج رسمي منھا  - 3
  .الموقف من التجنید  - 4
  .إقرار بالتفرغ وموافقة جھة العمل للعاملین في أجھزة الدولة  - 5
بالنسبة للطالب الوافدین تطبق علیھم القوانین والقواعد المنظمة لقبول وقید الطالب الوافدین   - 6

  .بالجامعات المصریة
ع لھا الدارس علي االلتحاق بالنسبة للمجندین علیھم احضار موافقة الوحدة العسكریة التاب - 7

  .بالدراسة والتفرغ اذا تطلب ذلك 
وال تقبل أیة أوراق بعد المواعید المحددة إال بقرار من مجلس الكلیة وفي حدود القواعد التي 

      یحددھا مجلس الجامعة وتعلن نتیجة القبول خالل شھر ستبمبر 
كتوراه حال إتمامھ المقررات یمكن للطالب التسجیل إلحدى درجتي الماجستیر  أو الد -ب 

  .الدراسیة المؤھلة بنجاح
ال یتم قید أو تسجیل الطالب بالكلیة إال بعد استیفائھم جمیع األوراق المطلوبة وسداد الرسوم  -جـ 

  .المقررة
ً على اقتراح مجالس األقسام المختصة وموافقة لجنة الدراسات العلیا   -د   یحدد مجلس الكلیة بناء

ً لالمكانات المتاحة باألقسام المختلفة للكلیةوالبحوث بالك ً طبقا   .لیة أعداد الطالب  المقبولین سنویا

 لقید والتسجیلشروط ا

 مدة الدراسة
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لمجلس الكلیة في ضوء اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة  -ھـ 
ً أخرى یراھا ضروریة للقبول مثل إجراءات امتحان قبول شفھي أو تحری ري للطالب أن یضیف شروطا

  الجدد         
  دبلومات الدراسات العلیا – 1   

  اســـم الدبلــوم  القســم المشــرف  م
  .الھندسة اإلنشائیة  - 1  .قسم الھندسة المدنیة  1

  .ھندسة الري والصرف  - 2
  .ھندسة الموارد المائیة - 3
  .ھندسة الموانئ والشواطئ  - 4
  .میكانیكا التربة واألساسات - 5
  .ھندسة الطرق والمطارات  - 6

ھندسة القوى واآلالت (قسم الھندسة الكھربیة   2
  ).الكھربیة

  .الجھد العالي  - 1
  .التحكم اآللي  - 2
  .ھندسة نظم القوى الكھربیة  - 3
  .تولید واستخدام القوى الكھربیة واقتصادیاتھا  - 4
  .إلكترونیات القوى الكھربیة  - 5
  .والتحكم في اآلالت الكھربیة النظم المتقدمة للتشغیل  - 6

ھندسة اإللكترونیات (قسم الھندسة الكھربیة   3
  )واالتصاالت

  .ھندسة االتصاالت  - 1
  .ھندسة اإلذاعة والتلیفزیون  - 2
  .التحكم بالحاسب  - 3
  الموجات الدقیقة ونظم االتصاالت الضوئیة  - 4

  .التصمیم المعماري  - 1  .قسم الھندسة المعماریة  4
  .علوم وتكنولوجیا البناء  - 2
  .تخطیط المدن والمستقرات العمرانیة  - 3
  .التصمیم والتخطیط البیئي  - 4
  .التنمیة العمرانیة وتصمیم المجتمعات  - 5
  .تكنولوجیا ونظم معلومات التصمیم والتخطیط  - 6

  .ھندسة التصنیع  - 1  .قسم الھندسة الصناعیة  5
  .الھندسة الصناعیة  - 2
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  دراسة التمھیدیةال -
  یلتحق بھا جمیع الطالب الحاصلین على بكالوریوس الھندسة من الجامعات المصریة أو  -1

  .درجات علمیة تمت معادلتھا من  المجلس األعلى للجامعات فى كافة التخصصات   
ًا لالئحة الداخلیة 500لمستوى ساعة معتمدة من ا 12یدرس الطالب فى ھذه المرحلة  -2   طبق
  لكلیة ومن المقررات المتاح عرضھا ، ویستثنى من ذلك الدراسات التمھیدیة لقسم ل    

ًا  500ساعة معتمدة من المستوى  30الریاضیات والفیزیقا الھندسیة إذ یدرس الطالب         طبق
  لالئحة الداخلیة للكلیة     

  دبلوم الدراسات العلیا -
  .ساعات معتمدة بالدراسة التمھیدیة  9یلتحق بھذه المرحلة الطالب الذى أتم بنجاح  -1
 . 500ساعة معتمدة من المستوى  18یدرس الطالب فى ھذه المرحلة  -2
  یحصل الطالب على دبلوم الدراسات العلیا فى فرع التخصص إذا أتم دراسة جمیع  -3

 .مقررات الدراسة التمھیدیة ومقررات دبلوم الدراسات العلیا بنجاح    
  
  )مرحلة أولى ( یر مقررات الماجست -
  أو   00,3یلتحق الطالب بدراسة الماجستیر، إذا أتم الدراسة التمھیدیة بمتوسط نقاط قدره  -1

  فى أى وقت خالل دراسة دبلوم الدراسات العلیا لو وصل متوسط النقاط التى حصل علیھا     
  الدبلوم على األقل أو بعد حصولھ على  00,3فى جمیع المقررات التى درسھا إلى     
  .على األقل 00,3بمتوسط نقاط     

 .600 ساعة معتمدة من المستوى  18یدرس الطالب فى ھذه المرحلة  -2
 
  " للدراسین لدرجة الماجستیر بالمقررات) " مرحلة ثانیة (مقررات الماجستیر -
قل ساعة معتمدة علي األ 12یجب أن ینھى الطالب دراسة مقررات من المرحلة األولى تعادل  -1

  .، قبل البدء فى الدراسة بھذه المرحلة70,2 وبمتوسط ال یقل عن 
 . 600ساعة معتمدة من المستوى  12یدرس الطالب في تلك المرحلة 

  
  
  
  
  إعداد بحث ماجستیر في الھندسة -5  

 الدراسة بھذه المرحلة بناء علي رغبة الطالب وال تحتاج لتفرغ* 
ساعات معتمدة على األقل وبمتوسط  ال یقل  8عادل یجب أن  ینھى الطالب دراسة مقررات ت*

 .، قبل البدء فى الدراسة بھذه المرحلة70,2عن 
درجة على  500فى اللغة اإلنجلیزیة بمعدل  TOEFLعلى الطالب أن یجتاز امتحان شھادة *

ل البدء األقل أو ما یعادل ھذا االمتحان من امتحانات اللغة اإلنجلیزیة المعترف بھا عالمیًا وذلك قب
 .في إعداد البحث 

ًا یقیم على أنھ * ًا تطبیق ساعات معتمدة ، یتم  تقییمھ من خالل لجنة یشكلھا القسم، 6یعد الطالب بحث
 . ھا البحث لتدخل ضمن متوسط النقاطوتحدد فى تقییمھا النقاط التى یحصل علی

لیحدد لھ موضوع یقوم الطالب باختیار أحد األساتذه أو األساتذه المساعدین في التخصص *
ویكون ھذا األستاذ أو األساتذ . البحث ویتم أخذ موافقة مجلس القسم علي موضوع البحث 

 .المساعد عضوا في اللجنة التي یشكلھا القسم لتحدید النقاط التي یحصل علیھا البحث 
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، علیھ إعادة تقدیم البحث مرة أخرى 7,2الطالب الذى ال یحقق نقاط تصل على األقل إلى  *
 .داخل متوسط النقاطویعامل معاملة المقررات فى حسابھ 

و  عد أن یتم بنجاح متطلبات الدراسةیحصل الطالب على درجة الماجستیر فى الھندسة ب*
  .  7,2بمتوسط ال یقل عن 

  إعداد رسالة الماجستیر في العلوم الھندسیة - 
  ساعة معتمدة على  12یجب أن ینھى الطالب دراسة مقررات من المرحلة األولى تعادل  -1

 .، قبل البدء فى إعداد الرسالة 70,2األقل وبمتوسط ال یقل عن    
اللغة  فى TOEFLعلى الطالب قبل البدء فى إعداد الرسالة أن یجتاز امتحان شھادة  -2

  درجة على األقل أو ما یعادل ھذا االمتحان من امتحانات اللغة 500اإلنجلیزیة بمعدل 
 .ترف بھا عالمیًااإلنجلیزیة المع  
ألجراء الجزء ) أربعة أشھر ( یحتاج الطالب لتفرغ كامل لمدة فصل دراسي واحد على األقل  -3

 .الرئیسي من بحث الرسالة
 .ساعة معتمدة  18یعد الطالب رسالة علمیة تقیم على إنھا  -4
   7,2ط ال یقل عن ال یتقدم الطالب لمناقشة الرسالة قبل اجتیاز جمیع المقررات بنجاح، وبمتوس -5
التقدم للقسم المختص  .M.Engیجوز للطالب الحاصل علي درجة الماجستیر في الھندسة  -6

   .M.Scبطلب تسجیل العداد رسالة للحصول علي ماجستیر في العلوم الھندسیة 
  

  إعداد رسالة الدكتوراه -
توراه قبل البدء في ساعة معتمدة علي األقل من مقررات الدك 12یجب أن ینھي الطالب دراسة 

 . 00,3الرسالة وبمتوسط نقاط ال یقل عن 
ألجراء الجزء ) ثمانیة أشھر ( یحتاج الطالب لتفرغ كامل لمدة فصلین دراسیین علي األقل 

 .الرئیسي من البحث
 .ساعة معتمدة  30یعد الطالب رسالة علمیة تقیم علي أنھا 

 .00,3یع المقررات بنجاح وبمعدل ال یقل عن ال یتقدم الطالب لمناقشھ الرسالة قبل اجتیاز جم
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  الفصل السادس عشر
  الكلیة وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

  
وم  ي تق ع وتطوره فھ ة المجتم ي خدم ر ف دور كبی ائھا ب ً منذ أنش قامت الكلیة دائما

ي. بإعداد الخریجین في جمیع المجاالت  ة  وفي الفترة األخیرة ظھرت الحاجة إل ام الكلی قی
ة  بدور مباشر في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة للمساھمة في التطور وحل المشاكل المختلف

احبھ  ي تص ة . الت ر بالجامع دة وظھ ان جدی دة ولج ب جدی تحدثت مناص بب أس ذا الس ولھ
ع  ة المجتم ل لخدم اع كام ة قط ات المختلف و . والكلی اع ھ ذا القط امدور ھ المجتمع  االلتح ب

ـ كل مباش ریة بش ة والبش وارد الطبیعی ة الم ة تنمی اكلھ ومحاول ل مش ي ح ل عل ر والعم
  .وأستخدامھا بطریقة أكثر فاعلیة 

ن  ً م امال م ع حي العل ث أض ة حی فة خاص ر بص ذا العص ي ھ دور ف ذا ال د ھ یتأك
وق مساھمة  ة تف ة اإلنتاجی ي العملی ة ف م والمعرف عوامل اإلنتاج ، بل صارت مساھمة العل

  .خاصة بالجامعة والكلیات المختلفةلھذا بدأت فكرة إنشاء المراكز الو. العوامل األخري 
  

  األستشارات الھندسیةو البحوث مركز -1
تاذ  ید األس ن الس رار م الفیوم بق أنشئ مركز األستشارات الھندسیة بكلیة الھندسة ب

دكتور م / ال ي رق ث العلم ة للبح الي والدول یم الع ر التعل اریخ ) 54(وزی م 27/12/2000بت
الفیوم كو ة ب ات المختلف ة للجھ حدة ذات طابع خاص بغرض تقدیم خدمات أستشاریة وبحثی

اطق  ن المن ا م ات . وغیرھ ة والدراس یة المتكامل ارات الھندس ال األستش ة أعم وم بكاف لیق
االت  ف المج ي مختل تمر ف یم المس دریب والتعل اج والت راف واإلنت میمات واإلش والتص

دات ذات الطابع الخاص ویتم تنفیذ ھذه األنش. الھندسیة  ن الوح طة من خالل مجموعة م
ھ  ة ل دریس . التابع ة الت اء ھیئ ادة أعض ع الس رات جمی ي خب ھ عل ز ووحدات د المرك ویعتم

  .وعلي اإلمكانیات المعملیة الموجودة بالكلیة 
  

  :أھداف المركز ونشاطھ 
  

ة وغیرھ -1 ات الحكومی ع الجھ دات م ات والتعاق د األتفاقی ز بعق وم المرك ام یق ا بشأن القی
راف  ة واإلش ل التصمیمات والرسومات التنفیذی ة وعم یة المتكامل باألستشارات الھندس

ة  ة ( المستمر والدوري علي التنفیذ للمشروعات المتكامل ي  –معماری  –تصمیم عمران
ائیة  –تخطیط عمراني  ة  –مساحة  –إنش ل وطرق  –أبحاث ترب ري  –نق ال ال  –أعم
ة  ال كھربی اال –أعم وتر  – تاإلتص ة  –كمبی ات كھربائی ال  –محط ي مج ال ف أعم

  ) .إلخ ...... الھندسة الصناعیة والمیكانیكیة 
ة  -2 یة المختلف االت الھندس ي المج ة ف دورات التدریبی دوات ، ال ـرات ، الن د المؤتم عق

  .بمختلف فروعھا 
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  .أعمال دراسات الجدوي وتقییم المشروعات  -3
  

  وحدة الورش اإلنتاجیة  -2
نوعات          اج بعض المص ر وأنت تھدف وحدة الورش إلي القیام باألعمال اإلنتاجیة للغی

املین  ادة دخل الع ة وزی ة والجامع ي مشروعات الكلی من المعادن أو الخشب والمساھمة ف
  .بالورش 

  

  جین بمحافظة الفیومیتأھیل شباب الخر -3
  

ة بتأھ وم الكلی ي أتق وم عل ة الفی باب الخرجین بمحافظ ل ش ي ی ب اآلل ال الحاس عم
ا  االت وتكنولوجی ع وزارة اآلتص اون م دریب بالتع ریة والت ة البش ـج التنمی من برام ض

 .المعلومات 
 

  مركز الخدمة العامة -4
ة الھندسة  2012-2011تم خالل العام الماضى   ة بكلی أفتتاح مركز الخدمة العام

ة م م أنشاء ثالث ى ت ىوالذى یضم داخلھ العدید من الوحدات والت ا وھ یانة ، : نھ دة الص وح
  .وحدة التدریب ، وحدة البرمجیات ونظم الھندسة الكھربیة

  
  وحدة الصیانة تھدف إلى   

  :وتشمل على سبیل المثال) طارئة أو دوریة(القیام بجمیع أعمال الصیانة  :أوال
 صیانة األجھزة الكھربیة واإللكترونیة والكھرومیكانیكیة. 
 براتصیانة أجھزة المعامل والمخت. 
 صیانة أجھزة الحاسب االلى والطابعات وتحدیثھا. 
 صیانة ماكینات التصویر وأجھزة العرض. 
 صیانة المعدات المیكانیكیة والمركبات بأنواعھا المختلفة. 
 صیانة األجھزة الطبیة. 

  .أعمال الفحص الفنى ومراجعة المواصفات الفنیة لكافة األجھزة والمعدات: ثانیا
  

  :ى تھدف إلىوحدة التدریب والت
تنظیم دورات تدریبیة فى الحاسب اآللى والتخصصات الھندسیة المختلفة لطالب 

  .الكلیة والمستفیدین من كافة الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة
  

  :وحدة البرمجیات ونظم الھندسة الكھربیة والتى تھدف إلى 
خدمة كافة إعداد و تطویر برمجیات متقدمة متخصصة وإنشاء قواعد بیانات ل -1

  .القطاعات ذات الصلة
تصمیم وتطویر نظم الھندسة الكھربیة لخدمة كافة القطاعات ذات الصلة فى مجاالت  -2

  .ھندسة األتصاالت واأللكترونیات وھندسة القوى الكھربیة والتحكم اآللى
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  بیان عددي بأسماء
  والسادة المعیدین  ینوالمدرسین المساعدالسادة أعضاء ھیئة التدریس 

   باألقسام المختلفة بالكلیة
  

  القسم

الھیئة   أعضاء ھیئة التدریس
  المعاونة

أستاذ   المجموع
  أستاذ  متفرغ

أستاذ 
مساعد 
  متفرغ

أستاذ 
  مساعد

مدرس 
مدرس   مدرس  متفرغ

  معید  مساعد

ریاضیات 
وفیزیقا 
  ھندسیة

4  2  -  2  -  14  4  10  36  

  65  12  7  25  4  6  -  7  4  ھندسة مدنیة

ھندسة 
  56  10  12  25  -  5  1  2  1  كھربیة

ھندسة 
  34  9  7  6  -  5  -  7  -  معماریة

ھندسة 
  34  7  11  12  -  3  -  1  -  صناعیة

  225  48  41  82  4  21  1  19  9  اإلجمالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أعضاء ھیئة التدریس بقسم الریاضیات والفیزیقا الھندسیة
  

  :أستاذ متفرغ 
  ونىسامى البدوى یحیى البسی. د.أ - 3  رامي دمحم طلعت. د.أ -1
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  امجدى توفیق حن. د.أ-4  مصطفي محسن رضوان. د.أ-2
  

  

  أستاذ
  دمحم عیسي سید أحمد. د.أ - 2  حازم علي عطیة. د.أ  -1

  

  أستاذ مساعد
  كارم محمود عویس السید.د.م.أ -2  ولید عبد المجید أحمد. د.م.أ-1

  :مدرس 
  أشرف دمحم عبد الحلیم. د -8  حازم شرف الدین حافظ. د -1
  شریف عید نصر. د  -9  جد محمود كسابما. د -2
  أحمد عبد اللطیف دمحم.د -10  علي عبد الحكیم سعید. د -3
  منھ هللا محمود دمحم إبراھیم.د -11  أحمد دمحم عبد التواب. د -4
  علیاء دمحم دمحم منازع.د -12  أسامة حسین جالل. د -5
  سومة دمحم عبد الغنى. د -13  أماني دمحم دمحم عطیة. د -6
  أمیرة دمحم دسوقى سالمة. د -14  أمل سیف الیزل. د -7

  

  :المدرسون المساعدون 
  یاره عبد الجواد عبد الغنى. م -3  لوقا بشري قدوس.م  -1
  أحمد رجب عبد العزیز. م -4     عمرو مبروك عبد العاطى. م -2

  

  :ن المعیــدو
  یمباسم مختار عبد العظ. م-6  أثار شعبان مصطفى عبد النبى.م -1
  حنان ربیع.م-7  فاطمة عبد اللطیف موسى.م-2
  راعوث رفعت شفیق.م-8  دمحم عبد الناصر السید مرتضى. م -3
  محمود إدریس أبو حمد.م-9  إسالم دمحم أحمد عبد العزیز. م -4
  أحمد حسن حسن عبد هللا. م-10  عبد هللا سالمة بریقع إسماعیل. م -5

  مدنیةأعضاء ھیئة التدریس بقسم الھندسة ال
  :أستاذ متفرغ 

  ھانئ أحمد دمحم الغزالي. د.أ -3  جالل مصطفى سعید. د.أ -1
  أیمن أحمد عید شاھین. د.أ -4  مجدي إبراھیم أمین            . د.أ-2

  
  : أستاذ

  أیمن جورج عوض هللا. د.أ -5  خالد إسماعیل حمزة. د.أ -1
  العزیز مجدى على عبد. د.أ -6  جیھان السید عبد الرحمن. د.أ -2
  دمحم مصطفي العسلي. د.أ -7  سامح أحمد جالل. د.أ -3
  مصطفى أبو ھشیمھ. د.أ -4
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  أستاذ مساعد متفرغ

--------    
  

  :أستاذ مساعد 
  أحمد سراج فرید. د.م.أ-5  رمضان حسن عبد المجید  . د .م.أ-1
  أحمد عبد العظیم أحمد. د.م.أ-6  عالء علي السید. د.م.أ -2
  أحمد دمحم عبد الباقى. د -7  د إسماعیل عبد الرحمنولی. د.م.أ -3
    سعید عبد الفتاح الخولى  . د.م.أ -4

  

  : متفرغ مدرس
  ثابت جرجس سامي. د -3  طارق حلمي دمحم عمران. د -1
  دمحم حسن عبد المجید. د-4  خالد دمحم رفقي خاطر. د -2

  
  :مدرس
  حسني دمحم محمود نجیب. د -4  دمحم شریف بھاء الدین. د -1
  عماد إبراھیم الجداوي. د  -5  أشرف أمین حسن المسلمي . د -2
  دمحم أبو المعاطي أمین. د -6  أحمد فؤاد الراجي. د  -3
  یوسف جمعة یوسف. د -16  خالد دمحم أحمد عثمان. د -7
  ھانى احمد داھش. د -17  نبیل أحمد عوض هللا. د -8
  د جمعھدمحم سی. د -18  ولید دمحم عبد الصمد. د -9

  أحمد مصطفى سعید الخولى.د -19  وائل طھ الدھشوري. د -10
  محمود دمحم السید. د -20  أشرف جالل السید سعد. د -11
  دمحم حسین عبد العزیز.د-21  دمحم أحمد دمحم مراد. د -12
  دمحم أحمد بیومى ضرار.د-22  طارق فؤاد حمدى.د -13
طفى .د-23  إیھاب شحاتھ صبحى. د -14 د مص د أحم د عب أحم

  الجواد
  مصطفى معوض مصطفى.د -24  دمحم احمد سلیمان الدلجاوى -15
     
    

  :المدرسون المساعدون 
  محمود دمحم على كامل. م-5  احمد ممدوح عبد الفتاح . م -1
  سعد عبد الحلیم بكرى. م-6  صفاء على صادق. م -2
  دمحم مجدى على عبد العزیز. م-7  عماد عمر على على.م -3
    لمیاء دمحم عمر على. م-4
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  :المعیــدون 
  عمرو دمحم عبد الخالق سید.م-7  رانیا أحمد حسن. م-1
  دمحم مصطفى أحمد فتحى. م-8  یمنى أحمد دمحم السید.م-2
  مصطفى ممدوح دمحم رشاد.م -9  عمرو دمحم عطیة. م-3

د .م -10  خالد ابراھیم دمحمإسماعیل . م-4 اد عب رحمن عم د ال عب
  التواب على

  دمحم عبد التواب عبد الحمید. م-11  جمال صالح عبد الوھاب. م -5
  محمود دمحم أحمد عبد التواب. م-12  أحمد عثمان دمحم توفیق.م-6

   
  

  أعضاء ھیئة التدریس بقسم الھندسة الكھربیة
  :أستاذ متفرغ 

  محمود مجدي دمحم بھجت عتیبة. د.أ -1
  أستاذ
و . د.أ -1   ود أب وض محم لیمان ع إس
  سعودال

  عمرو دمحم رفعت. د.م.أ -2

  
  :أستاذ مساعد متفرغ

  جالل عز الدین ندیم. د.م.أ -1      
          :أستاذ مساعد 

  

  جیھان حسن دمحم شاذلي. د -4  جیھان نجیب عبد الستار. د.م.أ-1
د . د.م.أ -2 یم عب د العظ د عب ا احم رانی

  الرحمن
  صابر دمحم صالح. د -5

    اتتامر دمحم برك. د.م.أ -3
  

  :مدرس 
  

  نشأت دمحم حسین. د -14  أحمد علي نشأت. د -1
  أحمد فؤاد عبد العزیز نصیر. د -15  إیناس عوض عوض. د  -2
  دمحم أحمد حسن. د -16  مجدي عمر عامر . د -3
ید .د -17  عماد الدین عبد الخالق دعبس . د -4 ود س اطف محم ود ع محم

  البیومى
  دمحم كمال عبد الرحمن. د -18  وائل إسماعیل وھبھ. د -5
  خالد حسني إبراھیم شحاتھ. د -19  دالیا فاروق عالم. د -6
  سوزان عبد الھادي إبراھیم. د -20  عمرو عبد هللا أمام. د -7
  دمحم حمدي دمحم عبد هللا . د -21  مریم فاید عبد المنعم.د-8
  دمحم محمود إبراھیم.د-22  یمنى عمران عبد الحلیم . د -9
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  نجوان دمحم عبد السمیع. د -23  ر جالل السید سعدعبی. د-10
  مختار سعید إبراھیم. د-24  رانیھ فؤاد احمد جاد. د-11
  أسماء صالح فرج. د-25  طارق مصطفى سعید. د -12
    أحمد مصطفي محمود صالح. د -13

  
  :المدرسون المساعدون 

  

  
  

  :المعیــدون 
  

  دمحم یحیى دمحم ربیع خلیل.م -6  أحمد أسامة دمحم إبراھیم. م -1

ى . م -7  حسن سالم حسین سعد. م -2 ود عل طفى محم دمحم مص
  دخیل

  عبد الرحمن أشرف سعد.م-8  عبد الرحمن جمال دمحم أحمد.م -3
  دمحم ربیع دمحم أحمد. م-9  محمود دمحم عادل رمضان.م -4
  أمنیة حسنى دمحم . م-10  أحمد عویس شعبان دمحم.م -5

  
  
  
  
  
  

  
  أعضاء ھیئة التدریس بقسم الھندسة المعماریة

  :أستاذ 
  منى حسن سلیمان. د.أ -5  ھشام محمود عارف. د.أ -1
  مھجة أمام أمبابي. د.أ -6  إیھاب محمود بیومي عقبة. د.أ -2
  الشاذلى على عصام . د.ا -7  ایمن دمحم اسماعیل. د.أ -3

  دالیا عرفھ یسرى. م -7  احمد محسن صوفى محمود. م -1
  یاسر ممدوح السید دمحم. م -8  ة محمود صوفي السیدھب. م -2
  فاطمة مازن على مازن .م -9  دمحم محمود أحمد حموده. م -3
  مایكل رفعت حبیب. م-10  أحمد فرحان دمحم فرحان. م -4
  آمنھ مازن على. م-11  أحمد جمال عبد القادر. م -5
  ید طھ دمحمس. م-12أحمد حمدى عبد الجواد                    . م -6
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  شریف دمحم صبرى العطار           . د.أ-4
  :أستاذ مساعد 

  دمحم عبد الفتاح العیسوى. د.م.ا -4  أمیر صالح أحمد. د.م.أ -1
  دمحم سعید مصیلحى السید.د.م.ا -5  شیماء أحمد مجدي. د.م.ا -2
  ولید حسین علي حسین. د.م.ا -3

  

  :مدرس 
  ممدوح احمد فرج. د -4  ل دمحم عبد الفتاح أحمد إسماعی. د -1
  رباب صالح دمحم مرسي. د-5  ماجد أبو العال دمحم. د -2
  ایمان بدوى احمد محمود. د -6  عبد هللا بدوي دمحم جودة. د -3
  

  

  :المدرسون المساعدون 
  منى جالل أحمد رمضان.م -5  نیفین صبري جمعة. م -1
  ننھال عالء الدی. م-6  أحمد حسن حسن عبد العال. م -2
  عمرو خالد . م-7   رحاب عبد الظاھر عبد هللا. م -3
    إبراھیم دسوقى عبد هللا صمیدة.م -4
  

  

  :المعیــدون 
  شروق أكرم عبد العزیز. م -6  ھدیر بدوى عبد الغنى. م-1
  دمحم یاسر عبد النبى قطب.م -7  غادة یاسر سعید حامد.م -2
  مد عبد العظیماسراء أح. م-8  رنا رأفت محمود أحمد قندیل.م -3
  فاطمة مصطفى یوسف أحمد.م-9  االء صالح دمحم أحمد.م -4
    كریم سعد عز الدین عبد هللا. م -5

  
  أعضاء ھیئة التدریس بقسم الھندسة المیكانیكیة

  : أستاذ 
  دمحم عبد الكریم عبد الحمید. د.أ       

  :أستاذ مساعد 
الم ھال. د.م.أ -3  مسعود إبراھیم دمحم. د.م.أ-1 ز إس د العزی ى عب ل

  عفیفى 
  دمحم فھمي علي دمحم. د.م.أ-2

  
  :مدرس 
  زكریا یحیي عبد الرسول. د -7  احمد دمحم نبیل مھیب. د -1
  احمد عادل حمزة مصطفى البیانى -8  أحمد صالح عبد الموجود. د -2
  أحمد دمحم السید. د-9  حامد رجاء حامد الطحان. د -3
  دمحم صابر دمحم جاد .د-10  عماد دمحم سعد السعید.د -4
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  دمحم بدر سعد فرغلى.د -11  أحمد شعبان شعبان خلیفة  . د -5
  دمحم حسن محمود ناصف. د-12  عبد هللا شكري محمود علي. د -6

  
  :المدرسون المساعدون 

  دمحم أحمد محمود شحاتھ. م-7  إبراھیم جودة دمحم جودة. م -1
  عدى عبد اللطیفوائل س. م-8  أحمد إبراھیم عبد العزیز. م  -2
  ھناء سلیمان أبو ھشیمة. م-9  حجاج ماھر أبو الحسن.م  -3
  نعمات جمال صالح. م -10  صبري سعید یوسف. م -4
  حمدیة عوض منصور خلیفة.م -11  عمرو قاعود إسماعیل دمحم.م -5
     دمحم عبد الغنى عبد السالم. م  -6

  :المعیــدون 
  مر عصام دمحم سالمس.م -5  ھویدا دمحم عرفات حسین.م  -1
  فاطمة الزھراء دمحم ذكى .م -6  دمحم سالم السید على.م -2
د .م -3 یس عب د خم د الواح د عب احم

  سمر أحمد جمعھ سیف النصر  -7  الواحد

د .م -4 ید عب الم الس دى س الم حم اس
    الجلیل

  
  
  
  

  الئحة الشرف
  

  م7201/8201للعام الجامعي 
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  للفرقة إعدادي  امتیازالحاصلین علي تقدیر  بأسماء الطالب بیان
 عبد هللا عزیز عبدالفتاح حسن  25 ابانوب رأفت عزت محروس  1
 عبد هللا دمحم أمین صادق  26 إبراھیم سید دمحم السید  2
د  3 ي عب د المعط یم عب د الحل د عب أحم

 الحلیم 
 مارفي امیل فوزي كامل  27

 شرف دمحم حسندمحم ا  28 أحمد عبد الراضي طاھر بكیر  4
 دمحم بدر سید عبد المحسن   29 أحمد مجدي ابو سریع محارب   5
 دمحم جمال دمحم كامل   30 أحمد مجدي عبد العزیز علي   6
 دمحم سمیر سالم حسن ابراھیم  31 احمد ممدوح معتمد علي   7
 دمحم صالح الدین دمحم امام  32 اسالم أمین عبد الوالي معوض دمحم  8
 دمحم صالح دسوقي احمد   33 دمحم ھاشماسالم حسین   9
 دمحم عالء عبد المنعم ابراھیم   34 الحسین السید قرني علي  10
 دمحم علي مبروك معوض مبروك  35 السید عبد المنعم السید دمحم   11
 دمحم عماد الدین لطفي السید  36 الشافعي عامر علي علي أحمد   12
 مصطفي احمد قطبدمحم   37 أمیرة عید رمضان السید علي   13
 محمود أحمد صوفي عبد الرحمن  38 ایناس شوقي أحمد ھندواي الجمل   14
 محمود حسن كمال عبد الحمید  39 ایھ مدحت مصطفي عثمان   15

 محمود خالد محمود دمحم   40 تسنیم رجب عبد الحمید دمحم  16 
 میخائیل نادي داود عبد المالك   41 حازم عصام ابراھیم محمود   17
 مینا اندراوس امین اندرواس  42 حسین خلیفة حسن عبد الرحمن   18
 نورھان توبھ علي امین  43 دالیا محمود دمحم الصوفي علي   19
 ھاجر یونس عبد السالم دمحم   44 زیاد دمحم عبد الحمید عبد الحلیم   20
 ھدرا سامي معوض خلیل  45 شھد احمد محمود السید سعد   21
 ھناء سعید قرني علي ابراھیم  46 واب بدرعبد الرحمن عبد الت  22
 یاسمین شعبان محمود عید  47 عبد الرحمن حسن أحمد دمحم   23
  ------------------------  -- عبد الرحمن صاوي شعیب صادق   24
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  بأسماء الطالب الحاصلین علي تقدیر أمتیاز للفرقة األولي  بیان
   م7201/8201للعام الجامعي 

  أولي مدني 
 دمحم خالد السید حسب هللا  7 على صالح حمد السید دمحما 1
 دمحم صالح الدین عبد الفتاح سعد  8 احمد رجب احمد عثمان 2
 دمحم عبدالرحمن على سالم  9 حسام عدلى سنھابى عویس 3
 محمود احمد السید مرسى  10 حمادة احمد مصطفى عبد العزیز  4
دى   5 راھیم جنی رم اب دهللا اك عب

 ابراھیم
  نال مرتضى انور محمودم  11

 --------------------------  --- مایكل مالك عزیز لطف هللا  6
  

  
  :)إتصاالت(أولي كھرباء 

 --------------------------   --- محمود عبیر مصطفى سید  1
  

  ):قوى(أولي كھرباء 
ز  1 د العزی ز عب د العزی د عب احم

  دمحم
  دمحم خالد دمحم على  4

  محمود ممدوح دمحم توفیق  5  ین السید طلبةامیرة نجم الد  2
  یحیى احمد عبد القادر عبد المنعم  6  رویدا دمحم محمود دمحم دمحم  3

  
  ):حاسبات ونظم(أولي كھرباء 

  عبد الرحمن رجب ھاشم اسماعیل  2  حسین مصطفى سعید الخولى 1
          

  :أولي عمارة 
  الفتاح دمحم دمحم رمضان عبد   2  شیماء عمار عبد الرازق عمار 1
  
  
  
  
  
  

  میكانیكا أولى
  

  دمحم صالح الدین محمود  3  بسمة رمضان احمد رجب 1
  مصطفى علوانى على على  4  خالد صالح على عبدالحمید  2

  متیاز للفرقة الثانیةب الحاصلین علي تقدیر إبأسماء الطال بیان
   م7201/8201للعام الجامعي 

  :ثانیة مدني 
  دمحم عشرى شندى راتب   4  احمدمحمود دمحم محمود 1
  محمود مجاور احمد عبد الجواد  5  سامح جمال عبد الدایم احمد  2
  --------------------  ---  كیرلس عید فتح اللة طنیوس  3
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  )إتصاالت(كھرباء ثانیة 
  محمود بدوى محمود عبد اللطیف   3   احمد دمحم على حلمى المصرى 1
  -------------------------  ---  فادیة كمال عبد المنعم محمود  2

  
  

  )قوى(ثانیة كھرباء 
  مایكل عوض عیسى زكى  3   احمد یاسر احمد عبد الفتاح  1
  -------------------------  ---  فرج فلیفل عادل عبد هللا  2

  
  )حاسبات ونظم(ثانیة كھرباء 

   --------------------------  ---    ندى احمد عبد الرحمن الجمال 1
  

  رةثانیة عما
 میرنا ماجد رمزي رزق  3    جون جمال موافق حنین 1
 نوران علي عبد التواب عبد السالم   4 دمحم وجیھ ابو سیف موسي  2

  
  میكانیكا ثانیة

  دمحم شریف معوض محمود  4  اسامة محمود عبد القادر محمود 1
  دمحمطارق دمحم احمد  5  عبد الرحمن یونس راشد موسى  2
  ------------------------  ---  دمحم خمیس موسى دمحم  3

  
  للفرقة الثالثة امتیازبأسماء الطالب الحاصلین علي تقدیر   بیان

   م7201/8201للعام الجامعي 
  :ثالثة مدني 

 فادي عماد وصفي فھیم  10 ابانوب نسیم ریاض محروس 1
 دمحم حسین یسري عبد العاطي   11 أحمد درویش خمیس دمحم  2
 دمحم عبد المنعم أحمد دمحم حموده  12 أحمد دمحم السید أحمد  3
 دمحم فتحي عبد العزیز عبد الباقي  13 أحمد دمحم عباده دمحم  4
 دمحم محمود فتحي احمد محمود  14 أحمد مصطفي رجب حسین  5
 محمود حمدون عبد العلیم حسین  15 إسماعیل ابراھیم محمود دمحم  6
 معتز عاطف جمعھ علي   16 رجب علي كریم حسین  7
  ھاني عشري سید علي   17 یاء شعبان رجب عبد الحلیم ض  8
  ---------------------------  --- عبد هللا عبد العظیم عبد العظیم   9

  
  )إتصاالت(ثالثة كھرباء 

 عبد الرحمن نادى طھ نصر  2 دمیانة امیل میخائیل سلیم 1
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  )قوى(ثالثة كھرباء 
  احمد ھاشم مبروك ھاشم  5  عماد دمحم سید یسین 1
  احمد زاید سید احمد دمحم  6  سمر دمحم احمد محمود ابراھیم  2
  عمر دمحم ابو الحسن احمد حسن  7  اسالم اشرف فتحى عبد الحكیم   3
د   4 وب عب فوت یعق وم ص برس

  المالك
--  -----------------------  

  
  :ثالثة عمارة 

  فاطمة احمد حسني دمحم    3 ایھ رجب علي عبد الغني  1 
ا  2 د الوھ اب عب د الوھ ب دمحم عب

 الرفاعي
----  --------------------------  

  
  :میكانیكاثالثة 

  --------------   -- متولى على عبد الرحمن عبد هللا  1
  

  2017/2018خریجى الكلیة للعام الجامعى  اوائل
  

  قسم الھندسة المدنیة
 محمود عید عید ھلیل   11  احمد دمحم عبد الغنى دمحم  1
  اسالم عاطف فؤاد احمد  12  سید دمحم عبد الكریماحمد ال   2
  احمد سید احمد سید سید  13  نجالء شعبان جابر عبد الجید  3
  احمد شاھین عوض محمود  14  مصطفى شعبان عبد الموجود محمود  4
  حسام دمحم عبد هللا وھبھ  15  على جمال عبد الحمید عبد المولى  5
  بغدادى احمد ساره سید احمد  16  جھاد احمد سعید دمحم  6
  حسین بدوى سید قرنى  17  محمود احمد دمحم ابراھیم  7
  احمد شعبان السید دمحم  18  دمحم رمضان خلف مرسى  8
  سمر ممدوح صبحى عبد العزیز حنفى  19  سمر محمود حسین محمود  9
  ----------------------  ---   مصطفى محمود دمحم راغب  10
  

  )آلالت الكھربیةھندسة القوى وا( الھندسة الكھربیة 
 دعاء محمود فوزى عبد الحمید   5  احمد سید عبد الرازق عبد القوى  1
  محمود فرج محمود عبد الحمید   6  مصطفى دمحم موسى مندى   2
  احمد طارق دمحم ابراھیم  7  ایمان قرنى رمضان دمحم   3
  عبد الرحمن سید فتحى سعید   8  عبیر عمر دمحم منجود   4

  
  )ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیة( بیة قسم الھندسة الكھر

 اسراء احمد عبد اللطیف رضوان   2  یاسمین طنطاوى عبد الواحد دمحم  1
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  قسم الھندسة المعماریة  
 ایمان شعبان جابر عبد الجید   2  ابرام نبیل مالك یوسف  1

  
  قسم الھندسة الصناعیة      

 فى امام حسینعبیر مصط   2  مروه مجاھد السید محمود  1
   


