كلية الهندسة بحلوان
جامعة حلوان

مقدمة
تقدم وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة بحلوان هذا الدليل إلى أبنائها
طالب الكلية لكى يكون لهم عون ويساعدهم فى اختيار البرنامج
الدراسى المناسب لقدراتهم العلمية والعملية.
يتن اول هذا الدليل نبذة عن البرامج العلمية المختلفة بأقسام الكلية والتى
يلتحق بها الط الب بعد النجاح فى الفرقة األعدادى مباشرة (برنامج
هندسة القوى واآلآلت الكهربية وبرنامج الهندسة الحيوية الطبية) أو
بعد النجاح فى الفرقة األولى (برامج قسم الهندسة الميكانيكية) أو بعد
النجاح فى الفرقة الثانية (برامج قسم هندسة اإللكترونيات والحاسبات).
ويتم القبول بهذه البرامج طبقا لرغبات الطالب ومجموعه فى الفرقة.
كما يمكن للطالب المقبول بالكلية أن يلتحق ببرنامج هندسة األتصاالت
والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة (بمصروفات).
يتناول أيضا هذا الدليل بعض األحكام العامة التى تهم الطالب خالل
فترة الدراسة بالكلية وتشمل المواظبة والغياب عن األمتحان والنجاح
إلى فرقة أعلى ومشروع البكالريوس وطرق التقييم للمقررات وأخيرا
الخطة الدراسية للبرامج المختلفة .كما يتناول أيضا الخدمات واألنشطة
المختلفة التى تشرف عليها إدارة رعاية الشباب بالكلية.
نتمنى من هللا أن يستفيد الطالب من هذا الدليل.
وفقنا هللا جميعا لرفعة وطننا الحبيب.
وحدة ضمان الجودة
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قيادات الجامعة
 .1رئيس الجامعة
أ.د.ياسر حسنى صقر
 .2نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
أ.د .سمير محمد الدمرداش
 .3نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
أ.د .ماجد محمد فهمى نجم
 .4نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .ماجد محمد فهمى نجم
_________
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قيادات الكلية
.1عميد الكلية
أ.د.عزة فتح هللا بركات
 .2وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .محمد انور كامل
 .3وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د.عزة فتح هللا بركات
.4وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .عبدالغنى محمد عبدالغنى
__________
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جامعة حلوان
أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم  07لسنة  5701لتتميز عن
الجامعات الحكومية األخرى بالطابع األكاديمى التطبيقى المتميز.
وتقوم على نظام األقسام العلمية المتخصصة على مستوى
الجامعة.

كلية الهندسة بحلوان
تم عقد اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية وجمهورية
ألمانيا الغربية في عام  5797على تأسيس معهد القاهرة
العالي للتكنولوجيا بحلوان .وقد بدأت الدراسة بهذا
المعهد عام  .5791-5791وفي عام  5701صدر
قرار إنشاء جامعة حلوان لتضم العديد من المعاهد
والكليات في أنحاء جمهورية مصر العربية وتحول األسم
إلى كلية الهندسة والتكنولوجيا بحلوان .وفي تطور أخير
في عام  5779تم تغيير مسمى الكلية إلى كلية الهندسة
بحلوان.
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رؤية الكلية
"مواصلة تقديم البرامج الهندسية المتميزة والمتوافقة مع سوق
العمل لتنمية البيئة وخدمة المجتمع من خالل البحث العلمى بما
يحقق التنافسية والريادة محليا وإقليميا".

رسالة الكلية
" تسعى كلية هندسة حلوان إلى إعداد خريجين مؤهلين فى
التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف
الالزمة لخدمة مؤسسات سوق العمل وأداء واجباتهم المهنية،
واإلسهام فى التقدم العلمى من خالل برامج الدراسات العليا،
إضافة إلى اإلرتقاء باألداء المهنى المطلوب فى جهات العمل من
خالل الخدمات اإلستشارية والبحوث التطبيقية وبرامج التدريب
لتنمية البيئة وخدمة المجتمع محليا وإقليميا ".
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قيم الكلية
تؤمن كلية الهندسة بحلوان بالقـيم اآلتية وتدعمها:
ب -المسئولية والمحاسبة
أ -األنتماء
ث -المصداقية والشفافية
ت -االنضباط
ح -العمل بروح الفريق
ج -الموضوعية
د -االلتزام
خ -المشاركة

األهداف األستراتيجية للكلية
 .5تطويروتحديث البرامج والمقررات الدراسية واألساليب
التعليمية.
 .2تطوير منظومة دعم الطالب والخريجين.
 .1التقويم المستمر للعملية التعليمية وتقييم فعاليتها.
 .1تطويرالقدرات والمهارات ألعضاءهيئة التدريس ومعاونيهم
ومعاييرلتقييم األداء.
 .1تطوير الموارد المالية والمادية والبشرية للكلية.
 .9تطوير وتحديث النظام األدارى بالكلية.
 .0تعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.
 .8تطوير المهارات للقيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية.
 .7تطوير البحث العلمي والدراسات العليا.
 .57التنمية التبادلية للمشاركة المجتمعية واإلرتباط المستمر
بأصحاب المصلحة.
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نظام الدراسة بالكلية
مدة الدراسة للحصول على درجة البكالريوس خمس سنوات
دراسية موزعة على عشر فصول دراسية .تبدأ الدراسة بالفرقة
األعدادى لجميع الطالب تليها أربع سنوات دراسية متخصصة.

األقسام العلمية
و
البرامج الدراسية
يلتحق الطالب المنقول للفرقة األولى بأحد األقسام العلمية التالية:
أوال :قسم الهندسة الميكانيكية
تعتبررر الفرقررة األولررى بهررذا القسررم مرردخال للتخصرر حيررث تترري
للطالب المنقول للفرقة الثانية فرصة التخص وفقا ألحد البررامج
الثالثة التالية:
 -1برنامج هندسة االنتاج
يؤهل الطالب علميا بمجموعة متكاملة من المقررات الدراسية
األساسية (الرياضيات،الميكانيكا،علوم الحاسب...،إلخ) وأخرى
تخصصية (هندسة اإلنتاج ،الرسم الميكانيكي بالحاسب ،نظرية
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الماكينات ،هندسة المواد ،أجزاء الماكينات ،تصميم آالت الورش
،القياسات والتحكم...،إلخ) كما يؤهله عمليا وفنيا بأنواع التدريب
المختلفة بهدف إعداد خريج متميز يناسب احتياجات سوق العمل.
 -2برنامج الهندسة الصناعية
يؤهررل الطالررب علميررا بمجموعررة متكاملررة مررن المقررررات الدراسررية
األساسية (الرياضيات  ،اإلحصاء الهندسي ،علوم الحاسب...،إلخ)
وأخرررى تخصصررية (هندسررة التصررنيع ،بحرروث العملي رات ،تخطرري
ومراقبة المشروعات ،هندسة وإدارة الجرودة ،االقتصراد الهندسري،
تخطي المصرانع...،إلرخ) كمرا يؤهلره عمليرا وفنيرا برأنواع التردريب
المختلفة بهدف إعداد خريج متميز يناسب احتياجات سوق العمل.
 -3برنامج هندسة الميكاترونيك
يؤهررل الطالررب علميررا بمجموعررة متكاملررة مررن المقررررات الدراسررية
األساسية (الرياضيات ،الميكانيكرا ،علروم الحاسرب..،إلرخ) وأخررى
تخصصرررية (الهندسرررة اإللكترونيرررة ،التصرررنيع بالحاسرررب ،دوائرررر
منطقيررة ومعالجررات دقيقررة،معرردات كهروميكانيكيررة ،تقنيررات الررتحكم
اآللي ،ديناميكا الروبوترات...،إلرخ) كمرا يؤهلره عمليرا وفنيرا برأنواع
الترردريب المختلفررة بهرردف إعررداد خررريج متميررز يناسررب احتياجررات
سوق العمل.

9

كلية الهندسة بحلوان
جامعة حلوان

ثانيا :قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
تعتبر الفرقتين األولى والثانية بهذا القسرم مردخال للتخصر حيرث
تتري للطالرب المنقررول للفرقرة الثالثرة فرصررة التخصر وفقرا ألحررد
البرامج التالية:
 -1برنامج هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت
يؤهل الطالب علميا بمجموعة متكاملة من المقررات الدراسية
األساسية (الرياضيات ،الفيزياء ،علوم الحاسب..،إلخ) وأخرى
تخصصية (إلكترونيات،تحليل إشارات ،نظم اتصاالت ،دوائر
متكاملة ،اتصاالت رقمية ،هندسة التليفونات،شبكات
المعلومات...،إلخ) كما يؤهله عمليا وفنيا بأنواع التدريب المختلفة
بهدف إعداد خريج متميز يناسب احتياجات سوق العمل.
 -2برنامج الحاسبات والبرمجيات
يؤهل الطالب علميا بمجموعة متكاملة من المقررات الدراسية
األساسية (الرياضيات ،الفيزياء ،علوم الحاسب..،إلخ) وأخرى
تخصصية (إلكترونيات ،تحليل إشارات ،نظم اتصاالت ،دوائر
متكاملة ،هندسة البرمجيات ،هيكلة وتنظيم الحاسبات ،شبكات
الحاسب ،الذكاء االصطناعي ،لغات برمجة ...،إلخ) كما يؤهله
عمليا وفنيا بأنواع التدريب المختلفة بهدف إعداد خريج متميز
يناسب احتياجات سوق العمل.
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 -3برنامج هندسة األتصاالت والمعلومات (بمصروفات)
يعطى

يلتحق الطالب المقبول بالكلية بهذا البرنامج مباشرة.
الخريج فرصة الحصول على شهادتين لدرجة البكالريوس:
أ -شهادة بكالريوس هندسة األتصاالت والمعلومات من كلية
الهندسة بحلوان – جامعة حلوان.
ب -شهادة بكالريوس فى هندسة األتصاالت من جامعة
 Uninettunoبإيطاليا .يمكن الحصول عليها بعد 1سنوات
دراسية بعد استيفاء متطلبات التخرج.
نظام الدراسة بالبرنامج:
 -5الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.
 -2مدة الدراسة خمس سنوات ( 57فصول دراسية) ويجوز
اختصارها إلى  1.1سنوات للطالب الذى يدرس فى الفصول
الصيفية.
 -1يجمع نظام التعليم بين التعليم عن بعد (الجانب األيطالى)
والتعليم المباشر من خالل المحاضرات النظرية والتمارين
بالكلية.
 -1يرروزع الطررالب إلررى مجموعررات صررغيرة ف رى قاعررات ومعامررل
مزودة بوسائل التعليم والتعلم.
 -1يتحمل الطالب تكاليف دراسته ،وتحدد رسوم لكل ساعة
معتمدة بمعرفة الجامعة بناءاﹰ على أقتراح مجلس الكلية سنويا.
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تعتبرالرسروم المقرررة عنرد ألتحراق الطالرب بالبرنرامج ثابترة طروال
فترة الدراسة.
ثالثا :قسم هندسة القوى واآلآلت الكهربية
يقدم القسم برنامجا واحدا يؤهرل الطالرب علميرا بمجموعرة متكاملرة
مررررررن المقررررررررات الدراسررررررية األساسررررررية (الرياضرررررريات ،علرررررروم
الحاسرررب..،إلرررخ) وأخررررى تخصصرررية (هندسرررة كهربيرررة ،تحويرررل
الطاقة ،قياسات وأجهزة قياس كهربي ،محطات قوى ،إلكترونيات
القرروى ،آالت كهربيررة ،نظررم الطاقررة المتجررددة ،وقايررة نظررم القرروى
الكهربية...،إلخ) كما يؤهلره عمليرا وفنيرا برأنواع التردريب المختلفرة
بهدف إعداد خريج متميز يناسب احتياجات سوق العمل.
رابعا :قسم الهندسة الحيوية الطبية
يقدم القسم برنامجا واحدا يؤهل الطالب علميا بمجموعة متكاملة
من المقررات الدراسية األساسية (الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء،
علوم الحاسب..،إلخ) وأخرى تخصصية (كيمياء حيوية ،وظائف
أعضاء ،تشري  ،تحليل إجهادات وتصميم ،دوائر منطقية ،هندسة
إكلينيكية ومستشفيات ،إلكترونيات حيوية وطبية ،منظومات
تصوير طبي ،محاكاة وتعريف النماذج الطبية ،شبكات عصبية
وتطبيقاتها...،إلخ) كما يؤهله عمليا وفنيا بأنواع التدريب المختلفة
بهدف إعداد خريج متميز يناسب احتياجات سوق العمل.
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رسم تخطيطى لمبانى األقسام العلمية
 -1قسم الهندسة الميكانيكية واإلدارة
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 -2قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
 -3هندسة القوى واآلآلت الكهربية
 -4قسم الهندسة الحيوية الطبية
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قواعد توزيع الطالب على األقسام العلمية
أوال :قواعد توزيع طالب الفرقة األولى على األقسام العلمية
 -5يتم توزيع الطالب الناجحون من الفرقة اإلعدادي بالكلية
والمنقولين للفرقة األولى على األقسام العلمية بنسب ،طبقا
للقواعد التي يحددها مجلس الكلية سنويا وذلك في ضوء
اإلمكانيات التعليمية المتاحة بكل قسم علمي.
 -2يتم توزيع الطالب طبقا لترتيب رغباتهم والمجموع االعتبارى
الكلررى لرردرجات الفرقررة اإلعرردادي .وتكررون األولويررة للطررالب
الحاصلين على مجموع أعلى.
 -1تطبق نفس القواعد على الطالب النراجحون بالفرقرة األعردادى
بهندسة المطرية والراغبون فى األلتحاق بأقسام الكلية.
ثانيا :قواعد تحويل الطالب إالى الكلية
أ :الطالب الحاصلين على الثانوية العامة
يرررتم قبرررول تحويرررل الطرررالب الرررراغبين فرررى التحويرررل إلرررى الفرقرررة
اإلعررردادي بالكليرررة ،بعرررد تررروزيعهم بمعرفرررة مكترررب تنسررريق القبرررول
بالجامعات على كليرات أخررى ،طبقرا للقواعرد الترى يحرددها مكترب
التنسيق وتقدم الطلبات لمكتب التحويالت المركزى بالجامعة.
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ب :الطالب الحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة
 -5يرتم قبررول تحويرل الطررالب الحاصررلون علرى الثانويررة العامررة أو
مايعادلهررا للعررام الدراسررى السررابق وقبلرروا بكليررات غيررر منرراظرة
بالجامعة أو جامعرات اخررى ،وذلرك بعرد موافقرة مكترب تنسريق
القبول بالجامعات.
 -2ال يتم قبول تحويل طالب باقون لإلعادة بالفرقة اإلعدادي،
ومقيدون بكليات الهندسة وتشمل هندسة المطرية.
ج :الطالب الناجحون من الفرقة اإلعدادي إلى الفرقة األولى
بكليات الهندسة
 -5أن يكون الطالب مقيدابالفرقة اإلعدادي بإحدى كليات الهندسة
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والئحتة التنفيذية.
 -2أن يقع مقر لجنة امتحان الطالب فى شهادة الثانوية العامة
وعنوان سكنه فى النطاق الجغرافى للكلية.
 -1أن يكون الطالب ناجحا فى جميع مقررات الفرقة اإلعدادي
وبتقديرعام مقبول على األقل فى الكلية المحول منها.
ويستثنى من هذا الشرط الطالب المقيدون بكلية الهندسة
بالمطرية – جامعة حلوان.
 -1يكون التحويل بنسبة من عدد الطالب الناجحين بالفرقة
األعدادى ويقررها المجلس األعلى للجامعات ،وتكون
األولوية لألعلى مجموع.
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د :الطالب المقيدون بفرقة أعلى من اإلعدادي بكليات الهندسة
 -5أن يكون الطالب ناجحﹰا ومنقول للفرقة األعلى.
 -2يتم عمل مقاصة للمقررات التى درسها الطالب فى الكلية
المراد التحويل منها وكلية الهندسة بحلوان .ويقبل تحويل
الطالب فق بإضافة مقررين دراسيين كحد أقصى ،وال تعتبر
مقررات رسوب وال ينقل الطالب إلى فرقة أعلى إال بعد
نجاحه فى تلك المقررات.
 -1ال يتعدى عدد المحولين عن النسبة العددية التى يحددها
مجلس الكلية.
ثالثا :تعديل المسار للطالب الراسبين بالفرقة األولى (باق
لإلعاده فقط)
يقبل فق تحويل الطالب الراسبين بالفرقة األولى بكليتى الهندسة
بحلوان والمطرية والراغبين فى التحويل إلى أقسام علمية اخرى
وفقا للقواعد التالية:
 -5أن يكون الطالب حاصال على مجموع بالفرقة اإلعدادي يتفق
مع الحد األدنى للمجموع الذى قبله القسم العلمى الذى يرغب
فى التحويل إليه فى عام نجاحه بالفرقة اإلعدادي.
 -2يقيد الطالب "باق لإلعاده" بالفرقة األولى بالقسم العلمى الذى
يحول اليه.
 -1على الطالب دراسة وامتحان جميع مقررات الفرقة األولى
بالقسم العلمى الذى يحول إليه مع األحتفاظ بتقديراته.
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 -1ال يقبل تعديل المسار للطالب إال مرة واحدة فق .

تقييم الطالب ونظام االمتحانات
يتم تقييم الطالب فى كل مقرر دراسى طبقا لمجموع الدرجات
المدونة بجداول الدراسة لكل فرقة دراسية .وتشمل درجات اعمال
السنة ،الشفوى والعملي وامتحان التحريرى .وتوزع درجات
أعمال السنة لكل مقرربمعرفة أستاذ المقرروتشمل الحضور،
التقارير ،امتحانات دورية ،مشاريع ،الخ......
ويعتبررر الطالررب الغائررب فرري االمتحرران التحريررري راسرربا فرري هررذا
المقرر.

المواظبة
يحرم الطالب مرن دخرول امتحران المقررر الدراسري الرذي لرم يحقرق
فيه نسبة حضور قدرها  %01كحد أدنرى .يكرون ذلرك بنراء علرى
تقريرررمن أسررتاذ المقرررر وبموافقررة مجلررس القسررم العلمرري التررابع لرره
الطالب وبأخذ رأي لجنة شئون التعلريم والطرالب وبموافقرة مجلرس
الكليررة .وفرري هررذه الحالررة يعتبررر الطالررب راسرربا فرري هررذا المقرررر
وتحتسب عليه فرصة من فرص دخول االمتحان في هذا المقرر.
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الغياب عن حضوراالمتحان
الطالررب المتغيررب عررن االمتحرران التحريررري فرري أي مقرررر دراسرري
برردون عررذر يقبلرره مجلررس الكليررة يعتبررر راسرربا فرري هررذا المقرررر وال
ترصد له أي درجات فيه وتحتسب عليه فرصة مرن فررص دخرول
االمتحان في هذا المقرر.

النجاح إلى الفرقة األعلى
ينقل الطالرب مرن الفرقرة الدراسرية المقيرد بهرا إلرى الفرقرة الدراسرية
األعلى إذا نج في جميع المقررات الدراسرية للفصرلين الدراسريين
لتلك الفرقة أو إذا كان راسبا أو غائبا بعذر مقبول فيما ال يزيد عن
مقررين من فرقته أو فرقة أدنى.
يعتبررر المقرررر الدراسرري المجررزأ بالفرقررة اإلعداديررة مقررررا واحرردا
سواءا رسب فيه الطالب نتيجرة رسروبه فري أحرد جزئيره أو رسروبه
ﹰ
في الجزأين معا .ويعتبر الطالرب ناجحرا فري هرذا المقررر إذا نجر
في مجموع جزئيه.
أمررا إذا رسررب الطالررب فرري المجمرروع الكلرري للمقرررر (ذي الجررزأين)
فإنرره يررؤدي امتحانررا فرري جررزء المقرررر الررذي رسررب فيرره مررع طررالب
الفرقة التي يدرس بها هذا الجرزء وتضراف درجرة هرذا الجرزء إلرى
درجة الجزء السابق نجاحه فيه.
مقرر حقوق األنسان بالفرقة األعدادى يعتبر مقرر فرعى.
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االمتحان في مقررات التخلف
المقررات التي يتخلف فيها الطالب يتم تأدية امتحاناتها مرع طرالب
الفرقة التي تدرس بها هذه المقررات .تحتسب درجة أعمال السنة
لكل من هذه المقررات بنسبة ما حصرل عليره الطالرب مرن درجرات
في االمتحران التحريرري للمقررر باإلضرافة إلرى درجرات االمتحران
العملرري والشررفوي إن وجرردا ويعتبررر نجاحرره فرري هررذه الحالررة بتقرردير
مقبول.

امتحان الدور الثاني لطالب الفرقة النهائية
يعقررد امتحرران مقررررات التخلررف فرري شررهر سرربتمبر لطررالب الفرقررة
النهائية الراسبين فيما ال يزيد عن مقرررين مرن مقرررات الفصرلين
الدراسيين للفرقة النهائية أو من مقررات الفصول الدراسية للفررق
األدنرررى باسرررتثناء مشرررروع البكرررالوريوس حيرررث يصرررب الطالرررب
الراسب فيه باقيا لإلعادة.

مشروع البكالوريوس
يقوم طالب الفرقة الرابعة بإعداد مشروع البكالوريوس أثناء العام
الدراسي وتحدد مجالس األقسام العلمية موضوعات المشاريع كمرا
تخص ر لرره فترررة إضررافية بعررد آداء االمتحرران التحريررري للفصررل
الدراسي العاشر يحرددها مجلرس الكليرة بنراءا علرى اقترراح مجرالس
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األقسام المختصة لمدة أربعة أسابيع ويتم مناقشرة مشراريع التخررج
في نهاية المدة المحددة.
يعتبررر الطالررب الغائررب عررن مناقشررة مشررروع التخرررج آخررر العررام
راسررربا .وتررروزع درجرررات المشرررروع بواقرررع  577درجرررة كنهايرررة
عظمررى تخص ر للمناقشررة و 577درجررة أخرررى كنهايررة عظمررى
تخص ألعمال السنة.
الطالب الراسب بمشروع التخرج يعتبر باقيا لإلعادة حتى لرو كران
ناجحا في جميع المقررات الدراسية.

تقديرات النجاح
-






يحصل الطالب على أحد التقديرات اآلتية في نتيجرة المقرررات
النهائيررة وفرري التقرردير العررام طبقررا لمررا حصررل عليرره مررن نسررب
الدرجات إلى النهاية العظمى للدرجات:
ممتاز  %81 :فأكثر من مجموع الدرجات
جيد جدا :من  %01إلى أقل من  %81من مجموع الدرجات
جيد  :من  %91إلى أقل من  %01من مجموع الدرجات
مقبول  :من  %17إلى أقل من  %91من مجموع الدرجات
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 يحسب التقدير التراكمي للطالب عند تخرجه بنسبة مجموع ماحصل عليه من درجات في سنوات الدراسة الخمس إلى مجموع
النهايات العظمى للدرجات في السنوات الخمس.
 يتم ترتيب الطالب بكل تخصر وفقرا للمجمروع التراكمري عنردالتخرج.
 يمن الطالرب عنرد التخررج مرتبرة الشررف إذا كران تقرديره العرامفي نهاية أي فرقة من فررق الدراسرة (عردا الفرقرة اإلعردادي) ال
يقل عن جيد جردا .ويشرترط أال يكرون قرد رسرب فري أي امتحران
تقدم له في أي فرقة (عدا الفرقة اإلعدادي).

تقديرات الرسوب
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات اآلتية:
 ضعيف  :من  %17إلى أقل من  %17من مجموع الدرجات. ضعيف جدا :أقل من  %17من مجموع الدرجات.غـائب :للطالب الغائب فى االمتحان التحريرى ،بعذرأوبدونعذر.

مدة بقاء الطالب بكل فرقة دراسية
واألعتذار عن األمتحان
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 .1مدة البقاء
يبقى الطالب بالفرقة الواحدة عاميين دراسيين (منتظم وباقى).
يجوز للطالب الذين قضوا بالفرقة سنتان بالتقدم لألمتحان من
الخارج فى العام الجامعى التالى ،فيما عدا الفرقة األعدادى.
الجدول التالى يبين فرص القيد بالكلية لكل فرقة.
الفرقة

مدة البقاء بالفرقة

حالة القيد

اعدادى

عامان

أولى

 1أعوام دراسية

ثانية

 1أعوام دراسية

ثالثة

 1أعوام دراسية

مستجد/باق لألعادة
مستجد/باق لألعادة /من
الخارج
مستجد/باق لألعادة /من
الخارج ( 1اعوام)
مستجد/باق لألعادة /من
الخارج ( 1اعوام)
مستجد/باق لألعادة /من
الخارج ( 1أعوام أوأكثر)

 1أعوام دراسية
رابعه
أو أكثر
طالب الفرقة الرابعة يسم له بدخول األمتحان من الخارج
حتى يتم نجاحه ،فى حالة رسوبه فى نصف عدد مقررات
الفرقة أو أقل.
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التدريب
تشمل الدراسة بالكلية نظامرا للتردريب ويرتم تحرت إشرراف أعضراء
هيئررة الترردريس خررالل العطررالت الصرريفية داخررل الكليررة وخارجهررا
وذلك على النحو التالي:
 -1تدريب الورش
يررؤدي طررالب الفرقررة األولررى ترردريبا فرري ورش الكليررة لمرردة أربعررة
أسابيع بعد آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بواقرع  17سراعة
أسرربوعيا .ويررؤدي الطالررب امتحانررا شررفويا وعمليررا فرري نهايررة فترررة
الترردريب ويرردرج ضررمن نتيجررة الفصررل الدراسرري األول مررن الفرقررة
الثانيررة (يرصررد لرره نرراج أو راسررب) وال يحتسررب ضررمن مقررررات
الرسوب.
 -2التدريب الميداني
يررؤدي الطررالب بالفرقررة الثانيررة ترردريبا ميرردانيا بمصررانع ومؤسسررات
الدولة وبالمواقع المتخصصة خارج الكلية لمردة أربعرة أسرابيع بعرد
آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على أن يقدم الطالب تقريررا
هندسرريا عررن الموضرروعات النظريررة والعمليررة الترري ترردرب عليهررا.
يررؤدي الطالررب امتحانررا شررفويا فرري بدايررة الفصررل الدراسرري األول
للفرقررة الثالثررة ويرردرج ضررمن نتيجررة الفصررل الدراسرري األول مررن
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الفرقرررة الثالثرررة (يرصرررد لررره نررراج أو راسرررب) واليحتسرررب ضرررمن
مقررات الرسوب.
ال تمررن للطالررب شررهادة التخرررج مررن الكليررة إال بعررد أداء ترردريب
الورش والتدريب الميداني والنجاح بكليهما.

نظام تأديب الطالب
يرد بالقسم السادس من قانون تنظريم الجامعرات تعريرف المخالفرات
التأديبيرررة وعقوباتهرررا (المرررادة  521إلرررى المرررادة  )527وملخصرررها
كالتالي:
المادة :123
الطالب المقيدون والمنتسبون والمرخ لهم بتأدية االمتحران مرن
الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
المادة :124
يعتبرررر مخالفرررة تأديبيرررة كرررل إخرررالل برررالقوانين واللررروائ والتقاليرررد
الجامعية وعلى األخ :
 .5األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
 .2تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المردبر عرن
حضررررور الرررردروس والمحاضرررررات واألعمررررال الجامعيررررة
األخرى التي تقضي اللوائ بالمواظبة عليها.
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.1
.1
.1
.9
.0

.8

كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السرير
والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
كل إخالل بنظام االمتحان أو الهردوء الرالزم لره وكرل غر
في امتحان أو الشروع فيه.
كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعيرة
أو تبديدها.
كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بردون
ترخي سابق من السلطات الجامعية المختصة.
توزيرررع النشررررات أو إصررردار جرائرررد حرررائ بأيرررة صرررورة
بالكليرررات أو جمرررع توقيعرررات بررردون سرررابق تررررخي مرررن
السلطات الجامعية المختصة.
االعتصررررام داخررررل المبرررراني الجامعيررررة أو االشررررتراك فرررري
مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب.

مادة :125
كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضب في حالة
تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنره مرن لجنرة االمتحران ويحررم
مررن دخررول االمتحرران فرري برراقي المررواد ويعتبررر الطالررب راسرربا فرري
جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب
أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجرة العلميرة إذا كانرت قرد
منحت للطالب قبل كشف الغ .
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مادة :126
العقوبات التأديبية هي:
 .5التنبيه شفاهة أو كتابة.
 .2اإلنذار.
 .1الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.
 .1الحرمرران مررن حضررور دروس أحررد المقررررات لمرردة ال تجرراوز
شهرا.
 .1الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا.
 .9الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر.
 .0وقرررف قيرررد الطالرررب لدرجرررة الماجسرررتير أو الررردكتوراه لمررردة ال
تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
 .8إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
 .7الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا.
 .57الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
 .55حرمان الطالرب مرن القيرد للماجسرتير أو الردكتوراه مردة فصرل
دراسي أو أكثر.
 .52الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
 .51الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قررار الفصرل إلرى الجامعرات
األخرى ويترتب عليه عدم صالحية الطالرب للقيرد أو التقردم إلرى
االمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
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ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية
ويجب إبالغ القرار إلى ولى أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عردا التنبيره الشرفوي
في ملف الطالب.
ولمجلرررس الجامعرررة أن يعيرررد النظرررر فررري القررررار الصرررادر بالفصرررل
النهررائي بعررد مضرري ثررالث سررنوات علررى األقررل مررن ترراريخ صرردور
القرار.
مادة :127
المختصين بتوقيع العقوبات هم:
 -5األساتذة واألساتذة المساعدون :ولهم توقيع العقوبرات األربرع
األولررى المبينررة فرري المررادة السررابقة عمررا يقررع مررن الطررالب أثنرراء
الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة.
 -2عميد الكلية :ولره توقيرع العقوبرات الثمراني األولرى المبينرة فري
المرررادة السرررابقة .وفررري حالرررة حررردوث اضرررطرابات أو إخرررالل
بالنظررام يتسرربب عنرره أو يخشررى منرره عرردم انتظررام الدراسررة أو
االمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميرع العقوبرات المبينرة فري
المررادة السررابقة ،علررى أن يعرررال األمررر خررالل أسرربوعين مررن
ترراريخ توقيررع العقوبررة علررى مجلررس التأديررب إذا كانررت العقوبررة
بالفصرل النهررائي مرن الجامعررة ،وعلررى رئريس الجامعررة بالنسرربة
إلى غير ذلك من العقوبات ،وذلرك للنظرر فري تأييرد العقوبرة أو
إلغائها أو تعديلها.
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 -1رئيس الجامعة :وله توقيرع جميرع العقوبرات المبينرة فري المرادة
السابقة عدا العقوبة األخيرة ،وذلك بعد أخذ رأي عميرد الكليرة،
ولرره أن يمنررع الطالررب المحررال إلررى مجلررس التأديررب مررن دخررول
أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
 -1مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات.
مادة :128
ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من
المادة  529إال بعد التحقيق مرع الطالرب كتابرة وسرماع أقوالره فيمرا
هو منسوب إليه فرإذا لرم يحضرر فري الموعرد المحردد للتحقيرق سرق
حقه في سماع أقواله ،ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
وال يجوز لعضر و هيئرة التردريس المنتردب للتحقيرق مرع الطالرب أن
يكون عضوا في مجلس التأديب.
مادة :129
القرررارات الترري تصرردر مررن الهيئررات المختصررة بتوقيررع العقوبررات
التأديبية وفقا للمادة ( )520تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس
التأديب وذلك في خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى الطالب أو
ولي أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد
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الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن
أعلن إلى شخ
الحضور بغير عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم مرن قررار مجلرس التأديرب بطلرب يقدمره إلرى
رئيس الجامعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغره برالقرار،
ويعرررال رئرريس الجامعررة مررا يقرردم إليرره مررن تظلمررات علررى مجلررس
الجامعة للنظر فيها.

الخدمات واألنشطة الطالبية
أوال :الخدمات
أ -إدارة شئون الطالب
.5
.2
.1
.1

استخراج بطاقة الكلية (الكارنيه) ،بعد دفع الرسوم المقررة.
اعتماد استمارات اإلقامة بالمدينة الجامعية بعد سداد الرسوم
وظهور النتيجة أو وصول ملف الطالب المستجد.
اعتماد استمارات اشتراك ركوب المترو واألتوبيس.
أستخراج شهادات القيد التي يطلبها الطالب لتقديمها إلى
الجهات اإلدارية التي يحددها مثل المعاشات أو الجوازات أو
الشركات للتدريب.
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 .1استخراج الشهادات المؤقتة للتخرج باللغة العربية
واإلنجليزية وكذا شهادات تقديرات مقررات السنوات
الدراسية الخمس بالكلية.
 .9تأجيل تجنيد الطالب لسن  28سنة بعد إحضار نموذج  9جند
ونموذج  2جند.
 .0تنظيم دورات التربية العسكرية للطالب وال يمن الطالب
شهادة التخرج إال بعد اجتيازها.
 .8إيقاف قيد للطالب المتجاوزين سن  28سنة لحين تحديد
موقفهم من التجنيد.
 .7استخراج استمارات بيان الحالة للطالب الراغبين في
التحويل من الكلية.
 .57إعطاء الطالب أذن دفع رسوم االلتماسات الخاصة
بمراجعه نتائج االمتحانات.
 .55إعداد وتجهيز البيانات الخاصة بالطالب الذين يتقدمون
بأعذار عن دخول االمتحان وذلك لعرضها على اللجان
المختصة.
ب -قسم رعاية الطالب
يعد قسم رعاية الطالب من أكثر األقسام تقربا للطالب الجامعي
حيث انه يقدم العديد من الخدمات الطالبية في مجاالت عدة منها :
 الحصول على دعم الكتاب واإلعانات المالية للطالب غيرالقادرين.
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 تنمية مواهب الطالب وتلبية احتياجاتهم من خالل األنشطةالمختلفة.
 األشراف على صندوق التكافل االجتماعي.ومن خالل صندوق التكافل تقدم المساعدات للطالب الغير قادرين
وذلك بالصور اآلتية :
 اإلعانات النقدية للطالب المرضى بأمراال مستعصية أو
مزمنة.
 المساهمة في مصروفات الجنازة للطالب المتوفين.
 اإلعانات النقدية للحاالت الخاصة والطارئة.
 تسديد الرسوم الدراسية.
 تسديد رسوم اإلقامة للطالب المقيمين بالمدن الجامعية.
 شراء أجهزة تعويضية ونظارات طبية وشراء دراجات
بخارية مجهزة للمعوقين.
ج -الوجبات الغذائية المدعمة
 .5بعد استخراج كارنيه الكلية يتم استخراج بطاقة خاصة
بالتغذية.
 .2يقوم الطالب أسبوعيا بالحجز لألسبوع التالي حسب األيام
التي يرغبها من الوجبات المتاحة.
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د -الخدمات العالجية
يتلقى طالب كلية الهندسة الخدمات العالجية بمستشفى الجامعة
وهو مبنى مالصق للكلية وتقدم خدمات المستشفى من خالل
العيادات الخارجية – القسم الداخلي –قسم العمليات والرعاية
الحرجة – قسم االستقبال والطوارئ .........
هـ -المكتبة
تقدم المكتبة الخدمات اآلتية للطالب:
 -5خدمة االستعارة الخارجية والداخلية للكتب.
 -2القراءة واألطالع بقاعة المكتبة.
 -1البحث فى شبكة المعلومات الدولية.
 -1الدخول على الشبكة المركزية للمكتبات بالجامعة ومع قاعدة
البيانات المركزية التابعة للمجلس األعلى للجامعات.
 -1التصوير والطباعة.
و -االتصال باإلنترنت
من الخدمات الحديثة التي سعت الكلية لتقديمها إلى طالب الكلية
خدمة االتصال بشبكة اإلنترنت فقد حرصت الجامعة على تزويد
كلية الهندسة بحلوان بمعمل متكامل لخدمة االتصال بالشبكة
الدولية ويتصل هذا المعمل بالشبكة الرئيسية بالجامعة.
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تتوافر الشبكة أيضا بالمكتبة وفى جميع ارجاء الكلية ،باألضافة
إلى توافر الشبكة الالسلكية فى بعض األماكن مثل المبنى األدارى
وبعض المبانى األخرى.
م -السوق الريادي للكتاب الجامعي
توفير وبيع المذكرات العلمية والكتب المدعمة من الجامعة.
ع -مكتب البريد
ترروفير الخرردمات البريديررة –(بيررع الرردمغات والطوابررع – فررت دفتررر
التوفير – بيع مطبوعات حكومية -تسجيل الخطابات – حواالت ..
إلخ).

ثانيا األنشطة الطالبية
النشاط الرياضي:
يعمل على تشجيع المواهب الرياضية وخلق روح التنافس وبث
الروح الرياضية وذلك من خالل تكوين الفرق الرياضية وإقامة
المسابقات والمهرجانات الرياضية داخل الكلية وعلى مستوى
الجامعة.
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النشاط االجتماعي والرحالت:
يهدف هذا النشاط إلى تنمية الرواب االجتماعية عن طريق
المسابقات االجتماعية والرحالت لمختلف األماكن السياحية
والثقافية ومواقع العمل الهندسي داخل جمهورية مصر العربية.
النشاط الفني:
من خالل هذا النشاط يتم عمل المسابقات الفنية المختلفة
والمهرجانات وذلك الكتشاف المواهب واإلبداعات واستغالل
الحس الفني والمشاركة في المسابقات الفنية على مستوى الجامعة.
النشاط الثقافي:
يشمل هذا النشاط إعداد الندوات والمسابقات الثقافية لتشجيع
الطالب على االبتكار واالختراع وتنمية الطاقات األدبية والثقافية.
نشاط الجوالة والخدمة العامة:
يشمل هذا النشاط إقامة المعسكرات التدريبية وخدمة البيئة
والمسابقات والمهرجانات ونشاط الحركة الكشفية واإلرشادية.
نشاط األسر الطالبية:
يهدف إلى تشكيل مجموعة من األسر الطالبية حيث تتكون كل
أسرة من عدد ال يقل عن  17طالب وطالبة يمارسون داخلها
جميع أنشطة رعاية الطالب.
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المعسكرات:
وتشمل المعسكرات التدريبية ،الخدمة العامة ،الترويحية
والتثقيفية.

الريادة العلمية
تمثل الريادة العلمية أحد المحاور الهامة فى العملية التعليمية عن
طريق توفير الدعم للطالب سواء فى الجانب األكاديمى أو تقديم
المساعدة للتغلب على العديد من المشكالت اإلدارية .حيث يقوم
الرائد العلمى بتقديم النصائ للمساعدة فى حل المشاكل التى تقابل
الطالب أثناء الدرسة وكذلك المقترحات التى تساعدهم على تنمية
قدراتهم .ويعتبر اإلهتمام بالطالب المتفوقين وكذلك المتعثرين
دراسيا من أولويات عمل الرائد العلمى.
مفهوم الريادة العلمية
هو تقديم الدعم للطالب فى المجال األكاديمى بشكل منظومى
ومؤسسى.
معايير اختيار الرائد العلمى





أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمى.
أن يكون من القائمين بالتدريس للفرقة.
أن يكون لديه القدرة على التفاعل مع الطالب.
أن يكون لديه القدرة على تقديم الدعم لالزم للطالب
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 أن يتمتع بصفات حسنة (مثل الصبر واألمانة).
 أن يكون على عالقات جيدة مع إدارات الكلية وزمالء
القسم.
الفئات الطالبية المستفيدة من الريادة العلمية
الطلبة والطالبات فى مرحلة البكالوريوس الملتحقين بالكلية
بجميع فئاتهم ومستوياتهم الدراسية.
مهام الرائد العلمى









دعم الصلة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس
توجيه الطالب أكاديميا ومهنيا ونفسيا وأخالقيا
حل المشاكل التى تقابل الطالب أثناء الدراسة
اكتشاف ميول الطالب ومواهبهم وتنميتها
تتبع الطالب أثناء الدراسة لتقييم مستواهم
تشجيع الطالب المتفوقين بما يدعم تفوقهم
معرفة أسباب التعثر الدراسى ومحاولة حلها
دعم االشتراك باالنشطة الطالبية وأنشطة الجودة

آلية توعية الطالب بالنظام
 تعلن األقسام العلمية أسماء الرواد العلميين للفرق
المختلفة.
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 يعلن الرائد العلمى للفرقة عن مواعيد استقبال الطالب.
 تعلن أسماء المساعدين للرائد العلمى وجدول المواعيد
للطالب.
 تعلن أسماء الرواد العلميين للفرق المختلفة على موقع
الكلية وفى إدارة شئون الطالب.
مالحظات هامة
• على كل طالب التوجه إلى رائده العلمى لمأل استمارة
تعارف مع احضار صورة شخصية.
• فى حالة وجود شكوى من الرائد العلمى يتم التوجه إلى
رئيس القسم ثم إلى أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب أو اتباع أحد أساليب تقديم الشكاوى بالكلية.

أخالقيات المهنة للطالب
 .5إتباع انظمة الكلية ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة
تنفيذاً لها وعدم القيام بأي أعمال مخلة باألخالق واآلداب
العامة.
 .2االنتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات.
 .1يلتزم الطالب بحمل بطاقة الكلية أثناء وجوده داخل الجامعة
وتقديمها للمختصين عند الطلب والمحافظة على النظافة
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العامة وااللتزام بالزى المناسب الذي يكفل االحترام الالئق
للكلية.
 .1االلتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بإعداد البحوث أو
التقاريرأواالختبارات وعدم الغ أوالشروع فيه أو المساعدة
في ارتكابه أو اإلخالل بنظام االمتحانات.
 .1االلتزام بعدم التعرال لممتلكات الكلية والجامعة باإلتالف أو
العبث بها أو تعطيلها عن العمل والمحافظة عليها وعلى المواد
وكتب الكلية وإرجاع ما أستعير منها في الوقت المحدد.
 .9االلتزام بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن
التدخين فيها وعدم إثارة اإلزعاج أوالتجمع في غيراألماكن
المخصصة وعدم التواجد في الفصول أو الممرات أو المطعم
في وقت الصالة.
 .0دفع المبالغ المقررة سواء كانت قيمة الخدمات الطالبية أو
غرامات أو خالفه.
 .8معاملة كل العامليين بالكلية وضيوفها باالحترام الالئق وعدم
اإلساءة إليهم أو أهانتهم بالقول أو الفعل.
 .7عدم تناول المأكوالت والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو
المختبرات أو مكتبة الكلية.
 .57عدم نسخ او تصوير تقارير المعامل للغير.
 .55عدم نسخ او تصوير كل او جزء من مشروعات التخرج
للغير.
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 .52عدم نسخ اوتصويرالمراجع العلمية وااللتزام بحقوق النشر
والملكية الفكرية.

ميثاق حقوق الملكية الفكرية
 ال يجوز نسخ اسطوانة مدمجة من أي مكان.
 أحزمة البرامج المثبتة على األجهزة التعليمية تكون أصلية (لها
رخصة).
 ال يص تصويرالكتاب الجامعي أوالمذكرات أو أي مواد
مساعدة إال بموافقة مسبقة من الكلية
 ال يص تصوير كتاب علمي بدون تصري من الناشر
 ال يص تصوير جزء من كتاب بشكل جماعي إال بتصري من
الناشر.
 ال يجوز استخدام شعار الكلية لترويج أي منتج أو مشروع
بدون أخذ موافقة مسبقة من الكلية.
 ال يجوز استخدام المواد التعليمية والمناهج والتعليم والتعلم
لمقرر دراسي أو غيرها بدون موافقة مسبقة من الكلية.
 ال يجوز اقتباس جزئي أو كلي ألبحاث منشورة أو مشروع
تخرج للطالب.
 ال يجوز تسجيل أو تصوير المحاضرة أو التمارين بدون
الرجوع إلى عضو هيئة التدريس.
 ال يجوز استعارة أو تصوير المخطوطات أو الكتب النادرة.
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حقوق الملكية الفكرية
الملكية الفكرية فى نطاق أنشطة الكلية هى:

 الكتب واألبحاث العلمية واألدبية والكتاب الجامعى،
المشروعات البحثية أو التطبيقية المنشورة ،مشروعات تخرج
الطلبة وماينتج عنها من أبحاث أو طرق تحليلية أو حسابات
جديدة ،المواد المساعدة سمعية أو بصرية أو كتابية المبتكرة
والمتبعة فى المحاضرات.
 حزم البرامج واالسطوانات المدمجة.
 الدورات والخط التدريبية واألنشطة العملية المبتكرة
والمميزة.
 أنشطة طالبية علمية أو فنية سمعية أو بصرية أو كتابية مبتكرة
ومميزة.
 الكتب أوالمخطوطات المكتبية النادرة.
 خط صيانة وتشغيل منشآت وتجهيزات معامل الكلية.

41

كلية الهندسة بحلوان
جامعة حلوان

خطة البرامج الدراسية بالكلية
النظام الكودي للمقررات بالكلية
أوال :كود القسم القائم بالتدريس يتكون من ثالثة حروف كما يلي :
مكن
الك
كهر
حطب
عام

قسم الهندسة الميكانيكية
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية
قسم الهندسة الحيوية الطبية
المقررات التي ال تدخل في نطاق األقسام العلمية بالكلية

ثانيا  :األرقام وعددها أربعة وترمز إلى ما يلي :
الرقم
األول
الرقم
الثاني

الرقم
الثالث
الرقم

رقم المقرر
1
2
3
0
1
2
3
4

الفصل الدراسي
الفصل الدراسي األول
الفصل الدراسي الثاني
المقررات المستمرة طوال العام
الفرقة الدراسية
الفرقة اإلعدادية
الفرقة األولى
الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة
الفرقة الرابعة
رقم القسم أو الشعبة التابع لها الطالب
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كلية الهندسة بحلوان
جامعة حلوان
الرابع

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مقررات طالب الفرقة اإلعدادي
مقررات طالب قسم الهندسة الميكانيكية
مقررات طالب قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
مقررات طالب قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية
مقررات طالب قسم الهندسة الحيوية الطبية
مقررات طالب شعبة هندسة اإلنتاج
مقررات طالب شعبة الهندسة الصناعية
مقررات طالب شعبة هندسة الميكاترونيات
مقررات طالب شعبة هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
مقررات طالب شعبة هندسة الحاسبات والبرمجيات

ملحوظة:
ترتيب الكود باللغة العربية

خطة البرامج الدراسية
تشررمل الخطررة اسررم المقرررر والكررود ،عرردد السرراعات األسرربوعية،
توزيع الدرجات وعدد ساعات األمتحان التحريري.
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