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 نشأة كلية الهندسة. 1-1
نشأت كلية الهندسة بجامعة األزهر في سياق توجه رشيد لتطوير األزهر والهيئات التابعة له 

وكان التوجه األعظم في هذا التطوير أن يكون للعلوم  م،1961( لسنة 103قانون رقم ) عقب
ألزهر إلى جانب الدراسات التقليدية لإلسالم واللغة العربية، وقد تجلى هذا المعاصرة مكان في ا

في إنشاء كليات علمية وعملية حديثة إلى جانب الكليات القديمة التي كانت قائمة باألزهر، 
وكانت كلية الهندسة أولى الكليات الحديثة التي أنشئت في هذا السياق، وقد بدأت الدراسة بالكلية 

م، وكان 68/1969م، وتخرجت الدفعة األولى في العام الجامعي 63/1964لجامعي في العام ا
طالبًا موزعين على أقسام الهندسة المدنية، والهندسة  113إجمالي عدد الخريجين للدفعة األولى 

الكهربية، وهندسة التعدين والبترول، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، والتخطيط. وكان إجمالي عدد 
طالبًا, والشكل التالى يوضح موقع مباني  1557ب المقيدين بالكلية في نفس العام الجامعي الطال

 كلية الهندسة بجامعة األزهر بالقاهرة.

 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%85_(103)_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1961
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 عمداء الكلية السابقين
 الفترة االسم 
 1965-1964 محمد عبد السالم فهمىاالستاذ الدكتور /  -1
 1969-1965 احمدمحمد عبد الحليم االستاذ الدكتور /  -2
 1971-1969 حسن سعد محموداالستاذ الدكتور /  -3
 1979-1971 احمد أمين مختاراالستاذ الدكتور /  -4
 1981-1979 محمد حامد خورشيداالستاذ الدكتور /  -5
 1984-1981 محمد زكى حتحوتاالستاذ الدكتور /  -6
 1987-1985 محمد حمدى الشيخاالستاذ الدكتور /  -7
 1991-1987 معتز زكريا غناماالستاذ الدكتور /  -8
 1996-1991 محمد على النواوى االستاذ الدكتور /  -9
 1998-1996 عزالدين عبد العزيز فهمىاالستاذ الدكتور /  -10
 2000-1998 حسين محمد حسن عباساالستاذ الدكتور /  -11
 2001-2000 عبد الواحد على جبراالستاذ الدكتور /  -12
 2003-2001 محمد الفيصل عبد السالم الرفاعىاالستاذ الدكتور /  -13
 2005-2003 محمد رضا محرماالستاذ الدكتور /  -14
 2007-2005 محمد عبد المعطى زاهراالستاذ الدكتور /  -15
 2012-2007 السعيد عبد العزيز عثماناالستاذ الدكتور /  -16
 2015-2012 وهدان عبد هللا حسناالستاذ الدكتور /  -17
 2018-2015 العدل احمد احمد القاضىاالستاذ الدكتور /  -18
 2021-2018 االستاذ الدكتور / ايمن محمد مصليحى -19

 
 2021بداية من  محمد احمد مهنى/ الدكتور ذعميد الكلية االستا
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 موقع مباني كلية الهندسة بجامعة األزهر بالقاهرة
 الهندسة.مباني كلية  1-1

منطقووووووة  تطووووووورت كليووووووة الهندسووووووة بحيوووووو  صووووووارت تشووووووغل ثمانيووووووة مبوووووواني منهووووووا ثالثووووووة فووووووي
نصور تعمول فيهوا  يعمل فيهوا قسوم الهندسوة الميكانيكيوة، وخمسوة فوي حورم الجامعوة بمدينوة العباسية

ابتوووداًء مووون العوووام الجوووامعي  قسوووم هندسوووة الووونظم والحاسوووبات بقيوووة األقسوووام بعووود أن أضوووي  إليهوووا
 ( يوضح أقسام ومباني كلية الهندسة بجامعة األزهر بالقاهرة.00-00م.  شكل رقم )77/1978

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://facebook.com/groups/Nozom.Alazhar/


 جامعة األزهر
بالقاهرة)بنين( كلية الهندسة   

 
 

Page 4 of 18 
 

 

 
 الموقع العام لمباني الكلية بالعباسية لمباني الكلية بمدينة نصرالموقع العام 
 (، أقسام ومباني كلية الهندسة بجامعة األزهر بالقاهرة00-00شكل رقم )

 المبنى الرئيسي: -
يتضمن المبنى الرئيسي على إدارة الكلية بجانوب قسوم هندسوة التخطويط العمرانوي وقسوم هندسوة 

والبترول، كما يتضمن المبنى على المسوجد والقاعوة الرئيسوية للكليوة. العمارة وقسم هندسة التعدين 
معاموول خاصوووة  9ويشووتمل المبنووى علووى عوودد  2م16600أدوار بإجمووالي  4ويتكووون المبنووى موون 

بقسوووم التعووودين والبتووورول ، أموووا مسووواحة الفراغوووات الدراسوووية الالزموووة للمحاضووورات والسكاشووون فتبلووو  
 .2م3725
 مبنى الهندسة المدنية: -
معامل خاصوة  7، ويشتمل المبنى على عدد  2م11990أدوار بإجمالي  5كون المبنى من يت

بقسووووم الهندسووووة المدنيووووة، أمووووا مسوووواحة الفراغووووات الدراسووووية الالزمووووة للمحاضوووورات والسكاشوووون فتبلوووو  
 .2م1815
 مبنى الهندسة الكهربية: -

معامووول، أموووا  5، ويشوووتمل المبنوووى علوووى عووودد  2م6700أدوار بإجموووالي  4يتكوووون المبنوووى مووون 
 .2م1475مساحة الفراغات الدراسية الالزمة للمحاضرات والسكاشن فتبل  

 
-  
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 مبنى هندسة النظم والحاسبات: -
معموول، أمووا  11، ويشووتمل المبنووى علووى عوودد  2م7100أدوار بإجمووالي  4يتكووون المبنووى موون 

 .2م930مساحة الفراغات الدراسية الالزمة للمحاضرات والسكاشن فتبل  
 ة اإلعدادية:مبنى الفرق -

، ويشوووتمل المبنوووى علوووى معملوووين، أموووا مسووواحة  2م2860يتكوووون المبنوووى مووون دوريووون بإجموووالي 
 .2م873الفراغات الدراسية الالزمة للمحاضرات والسكاشن فتبل  

 قسم الهندسة الميكانيكية: -
أدوار كووال منهمووا بجانوووب  5يتكووون موون ثالثووة مبووواني ) المبنووى القووديم والمبنووى الجديووود بارتفووا  

ورش، أموا  7معامول وعودد  9، ويشتمل القسوم علوى عودد  2م6798بنى الورش( وذلك بإجمالي م
 .2م4798مساحة الفراغات الدراسية الالزمة للمحاضرات والسكاشن فتبل  

 .األقسام العلمية بالكلية 1-2
تتكون كلية الهندسة من ثمانية أقسام علمية متخصصة سبعة منها تمنح درجة البكالوريوس 

 للعلوم االساسية على النحو التالى :والثامن 

 
 
 البرامج التعليمية بالكلية: 1-3

   Undergraduate Programsبرامج الدراسة في مرحلة البكالوريوس
تشتمل الكلية على اثنى عشر برنامج دراسى موزعه على السبع اقسام السابقة على النحو 

 التالى:
 المعماريووووة.بكالوريوس الهندسووووووووة  .1
 بكالوريوس هندسوووووة التخطيط العمراني. .2
 هندسة األشغال العاموووووووة ) قسم الهندسة المدنية(.بكالوريوس  .3
 هندسة الري والهيدروليكوووووا ) قسم الهندسة المدنية(.بكالوريوس  .4
 هندسة اإلنشووووووووواءات ) قسم الهندسة المدنية(.بكالوريوس  .5

 قسم هندســـــة التخطيط العمراني. -2 قسم الهندســــــــة المعماريــــة. -1
 قسم هندسة الميكانيـــكــيــــــــة. -4 قسم الهندســــــــة المدنيــــــــة. -3
 قسم هندســـــة النظم والحاسبات. -6 قسم هندســـة التعدين والبترول. -5
 قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. -8 الكهربائية.قسم الهندسة  -7
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 قوووووووى الميكانيكية ) قسم الهندسة الميكانيكية(.هندسة البكالوريوس  .6
 ) قسم الهندسة الميكانيكية(.بكالوريوس هندسة اإلنتاج  .7
 هندسة المناجم والفلوووووزات ) قسم هندسة التعدين والبترول(.بكالوريوس  .8
 هندسة البتوووووووووورول ) قسم هندسة التعدين والبترول(.بكالوريوس  .9
 النظم والحاسبات. بكالوريوس هندسوووووة .10
 .هندسة القوى واآلالت الكهربيوووووة ) قسم الهندسة الكهربية(بكالوريوس  .11
 .الهندسة اإللكترونية واالتصاالت الكهربية ) قسم الهندسة الكهربية(بكالوريوس  .12

 Postgraduate Programsبرامج الدراسة في مرحلة الدراسات العليا   
لة الدراسات العليا، حي  يقوم كل قسم من أقسام الكلية تقدم الكلية برامج متنوعة في مرح

بمنح أكثر من دبلومة دراسات عليا في تخصصات مختلفة، كذلك يقوووم كل قسم بمنح درجتي 
 الماجستير ودكتوراه الفلسفة.

 الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية:  1-4
االستشارات الهندسية للجامعة تضم الكلية وحدتان ذات طابع خاص يتم من خاللهما تقديم 

 وتتمثالن فيمايلي: ي،والمجتمع المدن
 محور عمل طبق لالئحة  19ويقدم خدماته من خالل  مركز التخطيط العمرانى

قسام الكلية ماعدا قسم الهندسة أوتضم كافة الدراسات المتعلقة ب ،الداخلية للقسم
 .المدنية

 كيةالوحدة الخاصة لألعمال واالستشارات الميكاني. 
 

 
 :Visionرؤية الكليــــــة  

إلـي نن تكـون مؤسسـة تعليميـة وبح يـة  جامعة األزهر –دسة كلية الهنتسعى 
 .ومنافسة عالميا   يسالمالعالم اإل يف يالتعليم الهندس يمتميزة ورائدة ف

 :Missionرسالة الكلية 
 نفســـهمنن المتميـــزين الرـــادرين علـــى تطـــوير عـــداد المهندســـيبإتلتـــزم الكليـــة 

وث كمـا تلتـزم بترـديم البحـ ،سـالميةسوق العمل والملتـزمين بـالريم اإل يوالمنافسة ف
  الحلول التطبيرية لمشاكل المجتمع. يالعلمية المتميزة والمشاركة ف



 جامعة األزهر
بالقاهرة)بنين( كلية الهندسة   

 
 

Page 7 of 18 
 

 
 .نهداف كلية الهندسة 1-2

  تسعى كلية الهندسة جامعة األزهر الي إعداد
قادر على المنافسوة فوي سووق إعداد خريج أزهري متخصص في مجاالت الهندسة المختلفة  .1

قليميا والدولي.  العمل محليا وا 
 .من العلوم األساسية والهندسية واإلنسانية ةالحديث مواكبة التطورات .2
 .تطبيق أساليب التفكير العلمي والتحليل واالستنباط مع الرغبة في التعلم المستمر .3
 .المختلفةإجراء البحو  األكاديمية والتطبيقية في التخصصات الهندسية  .4
المسووواهمة فوووي خدموووة المجتموووع والبيئوووة مووون خوووالل المشووواركة فوووي وضوووع الووور ى المسوووتقبلية  .5

 .واإلستراتيجيات الالزمة للتنمية
 البناء التنظيمي لكلية الهندسة بجامعة األزهر وترسيماته اإلدارية 3-1

( 604يتوووفر للكليووة هيكوول تنظيمووي معتموود موون قبوول مجلووس الكليووة بجلسووته المنعقوودة رقووم )
، وتووم تعديلووه بعوود تعووديل بعووط اإلدارات طبقووا لقووانون الخدمووة المدنيووة 27/12/2016بتوواريخ 

والئحتووه التنفيذيووة اوالضووافة بعووط التفاصوويل التووي كانووت متواجوودة ولووم تووذكر فووي الهيكوول اواًل 
، ويوضوح 2017/ 9/  26( بتواريخ 612واعتمدها قبل مجلوس الكليوة بجلسوته المنعقودة رقوم )
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 ( الهيكل التنظيمي للكلية.00-00الشكل رقم )
 
 مجلس الكلية -2 محمد احمد مهنىن.د/  عميد الكلية -1

 تتبع عميد الكلية لجان

 2 شئون مجلس الكلية )قسم( 1
األقسام العلمية )الخدمات الفنية واإلدارية( وهى عبارة 
عن ترسيم تنظيمى متكرر من مستوى الرسم لكل قسم 

 علمى بالكلية
 ةوحده التدريب بالكلي 4 الجودةوحدة إدارة  3
 لجنة الحكماء 6 وحدة إدارة األزمات والكوارث 5

 عمرو هاللن.د/  تتبع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لجان

لجنة شئون التعليم والطـــــالب  1
 لجنة األجهزة والمعامل 2 )والخرجين(

 والمناهـــــــــــجلجنة الخطط  4 لجنة الو ائق والمكتبات 3
 لجنة االمتحانات والكنتروالت 5

 تتبع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة لجان
 نشرف المراكبين.د / 

 لجنة المنح والمؤتمرات واألجازات الدراسية )والمجلة( 2 لجنة الدراسات العليا والبحــــوث 1
 البيئة وخدمة المجتمعلجنة تنمية  3

 تتبع مدير ادارة الكلية ادارات
 قسم الموارد البشرية 2 قسم شئون الطالب 1
 قسم الشئون المالية 4 قسم شئون نعضاء هيئة التدريس 3
 قسم الدراسات العليا 6 قسم االستحراقات 5
 المخازن  8 قسم التحريرات 7
 المكتبة 10 الخزينة 9

 التسجيل والو ائق )االرشيف( 12 المطبعة 11
 قسم رعاية الشباب 13
 البعد المؤسسي: 3-2

 يتناول البيانات الوصفية للكلية من إحصائيات وأعداد:
 نعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: 
 :إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوزيعهم على األقسام العلمية 

 التدريس والهيئة المعاونة باألقسام العلمية( إجمالي أعداد هيئة 1جدول )
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 المجمو  العدد الصفة القسم م
 53 39 هيئة التدريس قسم الهندسووووووووة المعماريووووة 1

 14 الهيئة المعاونة
 48  36 هيئة التدريس قسم هندسوووووة التخطيط العمراني.  2

 12 الهيئة المعاونة
 132 96 هيئة التدريس المدنيووووووووةقسم الهندسووووووووة  3

 36 الهيئة المعاونة
 52 39 هيئة التدريس قسم هندسة الميكانيوووكوويووووووووة 4

 13 الهيئة المعاونة
 53 37 هيئة التدريس قسم هندسوووة التعدين والبترول 5

 16 الهيئة المعاونة
 50 42 التدريسهيئة  قسم هندسوووووة النظم والحاسبات 6

 8 الهيئة المعاونة
 67 41 هيئة التدريس قسم الهندسة الكهربائية. 7

 26 الهيئة المعاونة
 5 5 هيئة التدريس قسم العلوم األساسية. 8

 - الهيئة المعاونة
 

  :حاالت أعضاء هيئة التدريس 
 العلمية( حاالت هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألقسام 2جدول )

 إجازات وا عارة خارج الكلية  منتدب الي الكلية  كلية لدائم با الحالة
  69  -  329 العدد

 : توزيع عدد أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية 
 ( أعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة من حي  الدرجة العلمية3جدول )

 هيئة معاونة مدرس أستاذ مساعد أستاذ عامل أستاذ متفرغ الدرجة
 80 65  56  13 97 العدد

  ( : 31عدد المبعوثين للخارج من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ) 
 ( :  74عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على اجازة) 
 ( :13/  1نسبة أعضاء هيئة التدريس للطوووووووووووووووووووالب   ) 
 ( :35/  1نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطوووووووووووووووووالب  ) 
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 ( : 22.5نسبة اإلجازات الخاصة ألعضاء هيئووة التدريس %     ) 
 نعضاء الجهاز اإلداري: 
  (   : إجمالي  96عدد العاملين بالجووووووووووووووووووووووووووووهاز اإلداري    ) 
 لحالتهم الوظيفية : عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقا- 

 ( أعداد الجهاز اإلداري بالكلية من حي  حاالتهم4جدول )
 منتدب الي الكلية  دائم بااكلية  الحالة
  9  87 العدد

 
 :توزيع أعضاء الجهاز اإلداري على الوحدات واألقسام اإلدارية 

 ( توزيع أعضاء الجهاز اإلداري على الوحدات واألقسام اإلدارية5جدول )
 الوحدة / العدد  القسم / العدد
 (  1شئون عامة )  (13هندسة مدنية )
 ( 3شئون عاملين )  ( 5هندسة كهربية ) 
 ( 7شئون طالب )  (13هندسة ميكانيكية )
 ( 2دراسات عليا )  ( 3هندسة التخطيط ) 
 ( 4استحقاقات )  ( 4هندسة معمارية ) 
 ( 2شئون دراسية )  ( 3هندسة النظم ) 

 ( 1مدير كلية )  ( 8هندسة التعدين والبترول ) 
 ( 1سكرتير )  ( 1رياضة وفيزياء ) 

 ( 3شئون مالية )  
 ( 1مطبعة )  
 ( 2مخزن + أرشي  )  

 نعداد طالب الكلية: 
 :إجمالي أعداد الطالب بمرحلة البكالوريوس وتوزيعهم على األقسام العلمية 

 م2019/2020وتوزيعهم على التخصصات للعام ( أعداد طالب الكلية 6جدول )
 المجموع الرابعة الثالثة الثانية األولى إعدادي التخصص م
  هندسووووووووة معماريووووة 1

 
52 64 56 69 241 

 1036 283 262 263 228 هندسووووووووة مدنيووووووووة 2
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  هندسة ميكانيوووكووية 3
884 

150 165 130 142 587 
 339 72 82 104 81 تعدين وبترولهندسوووة  4
 560 91 126 153 190 هندسة نظم وحاسبات 5
 535 147 155 118 115 هندسة كهربائية. 6
 185 41 42 33 69 هندسة نخطيط 7

 4367 845 853 900 885 884 المجموع

 م 2020/2021( أعداد طالب الكلية وتوزيعهم على التخصصات للعام 7جدول )
 المجموع الرابعة الثالثة الثانية األولى إعدادي التخصص م
  هندسووووووووة معماريووووة 1

 
 

633 

28 53 57 66 204 
 1021 279 265 223 254 هندسووووووووة مدنيووووووووة 2
 591 139 154 163 135 هندسة ميكانيوووكووية 3
 357 83 100 83 91 هندسوووة تعدين وبترول 4
 603 116 155 179 153 وحاسباتهندسة نظم  5
 582 178 127 123 154 هندسة كهربائية. 6
 165 45 32 50 38 هندسة نخطيط 7

 4156 906 890 874 853 633 المجموع

 
 

 :إجمالي أعداد الطالب بمرحلة الدراسات العليا وتوزيعهم على األقسام العلمية 
 م2019/2020وتوزيعهم على التخصصات للعام ( أعداد طالب الدراسات العليا بالكلية 8جدول )

 المجموع دكتوراه ماجستير الدبلوم التخصص م
 84 37 47  هندسووووووووة المعماريووووة 1
 230 66   163 1 هندسووووووووة مدنيووووووووة 2
 171 30 141  هندسة ميكانيوووكووية 3
 66 14 52  هندسوووة تعدين وبترول 4
 75 34 41  وحاسباتهندسة نظم  5
 185 71 114  هندسة كهربائية. 6
 68 20 48  هندسة نخطيط 7

 879 272 606 1 المجموع
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  (    : 0.11نسبة المسجلين بالدبلوم مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليوا 
%) 

  (  :نسبة المسجلين بالماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا
68.94 %) 

  (    :نسبة المسجلين بالدكتوراة مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا
30.94 % ) 

 م 2020/2021( أعداد طالب الدراسات العليا بالكلية وتوزيعهم على التخصصات للعام 9جدول )
 المجموع دكتوراه ماجستير الدبلوم التخصص م
 94 41 53  هندسووووووووة المعماريووووة 1
 259 85   173 1 هندسووووووووة مدنيووووووووة 2
 179 33 146  هندسة ميكانيوووكووية 3
 73 16 57  هندسوووة تعدين وبترول 4
 83 35 48  هندسة نظم وحاسبات 5
 202 73 129  هندسة كهربائية. 6
 71 20 51  هندسة نخطيط 7

 961 303 657 1 المجموع

  (    : 0.10نسبة المسجلين بالدبلوم مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليوا 
%) 

  (  :نسبة المسجلين بالماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا
68.37 %) 

  (    :نسبة المسجلين بالدكتوراة مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا
31.53 % ) 

  سنوات األخيرة  : األربععدد الدرجات التي تم منحها خالل- 
 ( أعداد خريجي الدراسات العليا بالكلية خالل السنوات الثال  األخيرة10جدول )

 المجمو  دكتوراه ماجستير الدبلوم العام الدراسي م
 114 32 82 وووووووو 2016/2017 1
 79 48  49 وووووو 2017/2018 2
3 2018/2019 3 75 72 150 
4 2019/2020 - 40 20 60 
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 بعد العمليات الداخلية: 3-3
 التميز، تحقيق الم سسة من تمكن التي المهمة الداخلية واإلجراءات ويركز على العوامل

 تحقيق نتائج الي وأيضا وفعالية، بكفاءة منها المتوقعة العمالء رغبات تحقيق الي ت دي وبالتالي
 يجوب التوي المهموة العمليوات تحديود الي الداخلية العمليات بعد يهدف كما ومرضية، متميزة مالية

استراتيجيتها، ونوعية الخودمات التوي تقودمها لعمالئهوا، ويتنواول بعود  لتنفيذ الم سسة فيها أن تتفوق 
 داخلية ما يلي: العمليات ال
 
 

 التدريس: )ن(
يقووووم جانوووب التووودريس علوووى العالقوووة بوووين عضوووو هيئوووة التووودريس والطالوووب والمووونهج والوسوووائل 
التعليمية ونوعية النظوام الدراسوي القوائم ومون حيو  تناسوب أعوداد الطوالب موع أعوداد اعضواء هيئوة 

الطووالب المقيوودين بالكليووة التوودريس ومعوواونيهم بصووفة عامووة يظهوور ذلووك إذا علمنووا أن اجمووالي عوودد 
( طالبًا، في حين بل  اجمالي عدد أعضاء هيئوة 4367م بل  ) 2019/2020في العام الجامعي 

( فووردًا، واجمووالي عوودد أفووراد الهيئووة المعاونووة 329فووي ذات العووام ) –الموجووودين فعليووا   –التوودريس 
، فوي 13:  1ريبوًا الوي ( فردًا، أي أن معدالت أعضاء هيئة التودريس الوي الطوالب تصول تق124)

 35:  1حين تصل تقريبًا معدالت أفراد الهيئة المعاونة الي الطالب 
أما على مستوى األقسام، فيوضح الجدول التالي نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 في كل قسم:
 ( نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب11جدول )

 النسبة عدد الطالب العدد األعضاء القسم م
 5: 1 185 36 هيئة تدريس هندسة التخطيط 1

15: 1 12 هيئة معاونة  
11: 1 1036 96 هيئة تدريس الهندسة المدنية 2  

29: 1 36 هيئة معاونة  
15: 1 587 39 هيئة تدريس الهندسة الميكانيكية 3  

45: 1 13 هيئة معاونة  
13: 1 535 41 تدريسهيئة  الهندسة الكهربية 4  

21: 1 26 هيئة معاونة  
9: 1 339 37 هيئة تدريس هندسة التعدين والبترول 5  
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21: 1 16 هيئة معاونة  
7: 1 241 39 هيئة تدريس الهندسة المعمارية 6  

17: 1 14 هيئة معاونة  
14: 1 560 42 هيئة تدريس هندسة النظم والحاسبات 7  

70 :1 8 هيئة معاونة  

 العلمي: البحث
تمثوول الوظيفووة البحثيووة للجامعووات أهميووة خاصووة، فهووي معقوول إنتوواج المعرفووة ونشوورها وتطبيقهووا 

علوى مسوتوي األبحوا  المقدموة لنيول الودرجات  سوواءبما تمتلكه مون هيئوات علميوة وطاقوات بشورية 
العلميوووة أو أبحوووا  الترقيوووة، ومووون خوووالل التركيوووز علوووى الدراسوووات العليوووا وتحويلهوووا الوووي موووا يعووورف 
بالحاضونات الفكريوة لتحسووين قودرتها فووي إنتواج المعرفووة والتكامول مووع المجتموع. ولقوود أكودت أهووداف 

هندسووية المختلفووة، وتقووديم المشووورة الفنيووة فووي الكليووة علووى إجووراء البحووو  العلميووة فووي المجوواالت ال
مختلووو  المجووواالت الهندسوووية والجووودول التاليوووة توضوووح انتاجيوووة الدراسوووات العليوووا خوووالل الفتووورة مووون 

 ، وتدعم الكلية البح  العلمى من خالل ثال  محاور اساساية هى:(2020م وحتى 2010)
 مؤتمر الكلية الدولى  -1

تحوورص كليووة الهندسووة بجامعووة  الهندسووة جامعووة األزهوور. حيوو عقوود الموو تمر الهندسووي بكليووة ي
األزهوور علووى تنظوويم الموو تمر بصووفة منتظمووة، ويشووارك فووى الموو تمر علموواء موون خووارج مصوور موون 
مختلووو  دول العوووالم، إضوووافة إلوووى العديووود مووون العلمووواء واألكووواديميين مووون مختلووو  كليوووات الهندسوووة، 

مجواالت هندسوية أساسوية  فوي سوبعة مختلفوةت المو تمر ينواقش موضووعا ناكما ، والمراكز البحثية
)هندسوووة القووووى الكهربيوووة وهندسوووة تضوووم مجووواالت الهندسوووة المدنيوووة، والهندسوووة الكهربيوووة بشوووعبتيها 

، والهندسوووة يالعموووارة وهندسوووة التخطووويط العمرانوووتصووواالت( وهندسوووة الووونظم والحاسوووبات وهندسوووة اال
 .الميكانيكية وهندسة التعدين والبترول

 مجالت علمية: -2

يصدر من الكلية مجلتان االولى خاصة بكامل القطا  الهندسى وتصدر اعدادها ربوع سونوية 
ومازالووووت حتووووى اليوووووم تقوووووم بالعديوووود موووون االبحووووا  العلميووووة  1998وكووووان اول اصوووودار لهووووا ينوووواير 

المتخصصة فى المجال الهندسى ، والثانية المجلة العلمية للهندسة المدنية وهى مجلة متخصصة 
 عام 40ة المدنية منذ مايقرب من بمجال الهندس

 الندوات العلمية -3
تقوووووم الكليووووة بعقوووود العديوووود موووون النوووودوات العلميووووة المتخصصووووة موووون خووووالل اقسووووامها المختلفووووة 

 فى المجال الهندسى العالميةوبالتعاون مع الم سسات العلمية والمكاتب االستشارية 
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 المشاريع البح ية -4
تتعوواون الكليووة مووع العديوود موون الهيئووات والمراكووز البحثيووة فووى انتوواج المشووروعات البحثيووة ذات 

 وزارة االنتاج الحربى –وزارة االتصاالت  –ومنها اكاديمية البح  العلمى  المجتمعىالمردود 
 بحاث اعضاء هيئة التدريس:ن -5

االبحوا  العلميوة وبنشورها  يقوم اعضاء هيئة التودريس والهيئوة المعاونوة والبواحثين بالعديود مون
 الدولية المجالتفى العديد من 

  المجتمع: خدمة )ج(
تمثل وظيفة خدمة المجتمع أهمية كبيرة لبقاء الجامعات وتطورها وبناء سمعتها العلميوة، كموا 
أنهوووا تمثووول الوعووواء الشوووامل لوظوووائ  الجامعوووة ومهامهوووا فمووون المجتموووع تسوووتقي مواردهوووا واليوووه تقووودم 

 األزهر بخدمة المجتمع من خالل محاور مختلفة:وتهتم كلية الهندسة جامعة خريجيها وأبحاثها، 
 ولى العديد من اعضاء هيئة التدريس بعط المناصب القيادية على المستوى القومىت. 
  المشوواركة فووى العديوود موون المشووروعات القوميووة بالدولووة موون خووالل اعضوواء هيئووة التوودريس

 .بالكلية
 القيام بالعديد من الزيارات الميدانية للم سسات الخيرية والشاركة فى الفعاليات الخيرية. 
  بالعديد من الندوات التثقيفية للمجتمع المدنى للتوعية والتثقي القيام. 
 المشاركة مع العديد من الم سسات البحثية والخدمية بالدولة.  
 
 بعد التعلم والنمو:   3-4

 نعضاء هيئة التدريس 
يعتبوووور عضووووو هيئووووة التوووودريس هووووو المحوووورك األساسووووي للعموووول الجووووامعي، ومصوووودر إنتوووواج 
الكفوواءات والعقووول المفكوورة والقيووادات التووي تتحموول المسووئولية فووي المجتمووع، وهووو أسوواس التطووورات 

 العلمية، كما أنه يمثل محور كل تطوير على مستوى المنظمة التعليمية بالجامعة. 
التدريس )العاملين فرط( والهيئة المعاونة بكلية الهندسة( تطور نعداد هيئة 12جدول )   

  خالل الفترة من 2010: 2019م:
البيان         

 السنة
 الهيئة المعاونة نعضاء هيئة التدريس

مساعد 0ن نستاذ  االجمالي  العام اجمالي م. مساعد معيد اجمالي مدرس 
2015/2016  26 47 127 200 110 58 168 368 
2016/2017  33 57 125 215 156 72 228 443 
2017/2019  32 57 120 209 72 56 128 337 
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2018/2019  30 68 115 213 22 93 131 344 
 

دسة ( بيان عددي ألعضاء هيئة التدريس ) العامل، المتفرغ ( ومعاونيهم بكلية الهن13جدول ) 
 بالراهرة وفرا لألقسام بالكلية خالل العام الجامعي 2019/2018م(

 م
 

 الرسم

 الهيئة المعاونة نعضاء هيئة التدريس
 مدرس ن. مساعد نستاذ

مــدرس  معيد اجمالي
 االجمالي اجمالي مساعد

 غير عامل غير عامل غير عامل العام

التخطيط  1
 48 12 9 3 36 6 8 - 6 2 14 العمرانى

 131 36 25 11 95 7 31 6 18 2 31 مدنى 2
 52 13 12 1 39 3 10 1 4 1 20 ميكانيكا 3
 67 26 23 3 41 6 8 4 7 2 14 كهرباء 4
 52 16 13 3 36 3 9 4 8 1 11 تعدين وبترول 5
 53 13 10 3 40 2 13 3 6 5 11 عمارة 6
 49 8 5 3 41 10 10 3 6 1 11 نظم 7
العلوم  8

 4    4 1 2  1   األساسية

 456 124 97 27 332 38 91 21 56 14 112 اجمالي
 

 الهيئة االدارية: 
 جدول )14( بيان بأعداد العاملين بكلية الهندسة بالراهرة خالل العام الجامعي 2019/2018م(

المؤهل 
 العلمي

 

رماجستي دكتوراه  بكالوريوس دبلوم 
 ليسانس

فوق 
 متوسط

دون  متوسط
 المتوسط

 بدون 

الي
جم

 ا

- - - 24 2 41 6 16 

 

الدرجة 
 الوظيفية

 سادسة خامسة رابعة  ال ة  انية نولي كبير مدير عام

 5 16 13 18 2   
المجموعة 
 الوظيفية

يةالتخصص ةالكتابي  ةالفني  الخدمات  المهنية 
 المعاونة

 

24 20 21 6 16 
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  العلمية: والمؤتمراتالمهمات 

هيئوة التودريس لتحقيوق رسوالة يقع على عاتق الجامعوة إعوداد الكووادر الم هلوة مون أعضواء 
الجامعة والنهوط بها من خالل إيفاد المعيدين والمدرسين المسواعدين للخوارج فوي بعثوات أو مونح 
يفووواد أعضوواء هيئوووة التووودريس فووي مهموووات علميووة ومووو تمرات ومووون خووالل إقاموووة الووودورات  دراسووية، وا 

 التدريبية والندوات.
 2019: 2010بكلية الهندسة بالراهرة خالل الفترة من   ( نعداد المهمات والمؤتمرات العلمية 15جدول )

 السنة
 الفئة

20
10

/
20

11
 

20
11

/
20

12
 

20
12

/
20

13
 

20
13

/
20

14
 

20
14

/
20

15
 

20
15

/
20

16
 

20
16

/
20

17
 

20
17

/
20

18
 

20
18

/
20

19
 

الي
جم

اال
 

           مهمة
           مؤتمر
           زيارة

           اجمالي

 جامعه األزهر  -بعض السمات المميزة لكلية الهندسة  3-5
تتضح السمات المميزة للكلية من خالل التحليل البيئي وتحليل الوثائق )الدراسة الذاتية 
 للكلية، التقارير السنوية للكلية، تقارير المراجعين النظراء(، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

 ومتميزة.تواجد برامج دراسية فريدة  .1
وجود رصيد من رأس المال االجتماعي القوي لدي الكلية ممثال في الخريجين المتميزين  .2

ورجال األعمال في مجاالت النشاط والوظائ  التي يتولونها، سواء داخل مصر أو خارجها. 
وقد وفر هذا الرصيد فرصا عديدة لتطوير كافة أوجه النشاط بالكلية، وكذا توفير التمويل 

 لتطوير البنية األساسية للكلية.الالزم 
 نشاط واضح للكلية فى مجال الحصول على المشروعات البحثية ومشروعات تطوير التعليم. .3
وجود وحدة ذات طابع خاص تقدم االعمال االستشارية فى جميع مجاالت التصميمات   .4

 الهندسيه مثل مركز التخطيط العمراني 
من خالل اتفاقيات ثنائية ومشروعات بين الكلية  عالقات تعاون أكاديمي وعلمي عديدة تتوفر .5

ومعاهد وم سسات علمية وبحثية متميزة وهيئات تنفيذية أخري في مصر والعالم الخارجي، 
 في مجاالت التدريس والبح  والتدريب.  

 وجود عدد كبير من الكوادر العلمية المتميزة من الحاصلين على الجوائز التقديرية والتشجيعية .6



 جامعة األزهر
بالقاهرة)بنين( كلية الهندسة   
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 معية العلمية  الهندسية والتى تقوم بإصدار المجلة العلمية.  وجود الج .7
تدريس العلوم الشرعية جنبا إلى جنب مع العلوم الهندسية مما يمثل قيمة تنافسية بكليات  .8

 الهندسة  بالجامعات األخرى، وهو مما يدعم الجانب الوجدانى لدى خريج هندسة  األزهر.
موون العديوود موون البلوودان االسووالمية الناطقووة  كليووة الهندسووةإقبووال الطووالب الوافوودين علووى الدراسووة ب

طالوب فوى العوام  ......باللغة العربيوة والغيور نواطقين حيو  بلو  اعوداد الطوالب الوافودين بالكليوة 
 جنسية مختلفة 15يمثلون مايزيد عن  2020 – 2019الجامعى 


