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  مقدمــــــــة
  

ع المعاصرإن  ي المجتم غ مدى واسعا ف ذي بل ل ال ور العلمي الهائ ي التط دس ف اظم دور المهن  هو نتيجةتع
ي شتى المج ة ف ة الفعال ان  ،االتالهميه مكانته العلمية والبحثي ذا ك ات ول اد الوحدات الصناعية والهيئ اعتم

رات المكتسبة  ى الخب ة  اساسا لمسايرةة يالهندسمن دراسته والشركات عل ة والتكنولوجي ورات العلمي التط
  المتالحقة.

 
ه جامعة االسكندرية  –وحرصا من كلية الهندسة  ة والبحثي رات العلمي ه الخب دم وتقوي على متابعه مسيره التق

ا المدعم وير مناهجه ة بتط ت الكلي الم قام هده الع ذي يش ور ال ذلك التط ا وة ل ات العلي توى الدراس ع مس رف
ى يمكن والبحوث بها وتزويدها بالبرامج األكاديمية  ة حت رات المختلف ه الخب وير وتقوي متابعة مجاالت التط

  .  لتكنولوجيافى العلوم واالعلمية والبحثية التى من شأنها مسانده التطور المتالحق المشهود 
  

  

  

  
  

  : الرؤيه
ى مستوى الشرق االوسط  –أن تكون كليه الهندسة  جامعه االسكندريه رائده فى العلوم الهندسيه عل

اء هيئ ز أعض الل تمي ن خ ك م ع وذل ه المجتم ى وخدم ث العلم يم والبح ال التعل ى مج ا ف ة وافريقي
ه المحيطه خاصه  زه المرتبطه بالبيئ ات المتمي التدريس بها وتوفير برامج التعليم والبحث واالمكاني

 الصحراويه والبحريه. 

  : الرساله
الل  ن خ داع م ار واالب اعى واالبتك ل الجم ى العم ادره عل زه الق يه المتمي وادر الهندس ل الك تأهي

ث العلمى  ه مواصله التعليم والتعلم والتدريس والبح ايير االكاديمي ق افضل المع ه وف داول المعرف وت
ى  ى والتقن ر العلم جيع النش دولى وتش ومى وال ى والق ع المحل ات المجتم ه احتياج ه لخدم والمهني

 واالسهام فى تنميه القدرات المعرفيه الفراد المجتمع ومؤسساته وتمكينها من التعليم المستمر.

  : االهداف
  وم االساسيه والهندسيه واالنسانيه   .اعداد خريج ملم بالحديث من العل -1
اعداد خريج ملم بوسائل التكنولوجيا الحديثه وتكنولوجيا المعلومات وكيفيه التعامل معها    -2

. 
 اعداد خريج قادر على اتخاذ القرار والتعامل مع االزمات وحل المشكالت   . -3
 فه    .تزويد الطالب بالقدرات اللغويه الالزمه لالستفاده من عولمه المعر -4
 اعداد خريج قادر على توضيح رؤيته واالتصال بالمجتمع المحيط والتاثير فيه   . -5
اعداد خريج قادر على المنافسه فى سوق العمل فى ظل الظروف المتغيرة للمجتمع  -6

 الدولى   .
اعداد خريج قادر على تطبيق اساليب التفكير العلمى الهندسى والتحليل واالستنباط ولديه  -7

 لقدره على التعلم المستمر   .الرغبه وا
اعداد كوادر علميه قادره على البحوث االكاديميه والتطبيقيه فى التخصصات الهندسيه  -8

 المختلفه.   
المساهمه فى خدمه المجتمع والبيئة من خالل المشاركه فى وضع الرؤى المستقبليه  -9

 .   راويه والبحريهواالستراتيجيات الالزمه للتنميه المستدامه خاصه فى البيئتين الصح
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  بإنشاء جامعة اإلسكندرية . 1942لسنة  32صدور مرسوم بقانون رقم  1942
  ء ) .         بداية الدراسة بالسنة اإلعدادية والسنة األولى ( عمارة ، مدني ، ميكانيكا ، كهربا 1943
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  البرامج العلمية المتخصصة  
  هندسة الغاز والبتروكيماويات  2006  
  الهندسة الكهروميكانيكية  2007  
  هندسة الحاسبات واالتصاالت  2008  
  هندسة العمارة والتشييد  2010  
    الشواطئة هندسهندسة منصات البترول البحرية و  2014  

  
 

  األقسام العلمية :
                                                ةقسم الهندسة المعماري -
 قسم الهندسة اإلنشائية                                                    -
 قسم هندسة الري والهيدروليكا                                        -
         قسم هندسة المواصالت                                            -
   قسم الهندسة الصحية                                                       -
  قسم الهندسة الميكانيكية                                                   -
                                                          قسم هندسة اإلنتاج -
                                     ية وعمارة السفنقسم الهندسة البحر -
  قسم هندسة الغزل والنسيج                                              -
 قسم الهندسة الكهربية                                                    -
             قسم هندسة الحاسب والنظم                                   -
 قسم الهندسة النووية واإلشعاعية                                      -
                   قسم الهندسة الكيميائية                                   -
  قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية   -


