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كلية الهندسة   

  

  برنامج اهلندسة املدنية
CIVIL ENGINEERING PROGRAM 

 الرؤية والرسالة واألهداف

 

  ةـــــالرؤي

الھندسة اإلنشائية، (بأقسامه العلمية الثالثة  برنامج الھندسة المدنيةتھدف رؤية 
لتميز والريادة فى إلى تحقيق ا) واألشغال العامة، وھندسة الرى والھيدوليكا

ً وإقليمياً  المدنية بكافة تخصصاتھافى مجال الھندسة  التعليم الھندسى محليا
ً إلثراء حياة األفراد، والمجتمع، والبيئة المحيطة كما تھدف إلى توفير    .ودوليا

مستوى تعليمى راق للخريجين من خالل أنشطة تدريبية ذات صلة بالمجتمع، 
المدنية، وفى حل مشكالت الھندسة  تعالية فى مجاالتجعلھم ذوى قدرة تنافسية 

 ،وتركز الرؤية على تخريج مھندسين ذوى كفاءة عالية   .المھنة والمجتمع
وقادرين على التعلم المستمر ومواكبة  ،ومتميزين علميا ومھنيا وخلقيا

وتقديم خدمة  المدنية،التطورات التكنولوجية المتالحقة فى مجاالت الھندسة 
   .االقليمى والدولىالمحلى وتميزة على المستوى مھنية م

    

  
  
  
  الةـــالرس

 :إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية عن طريق برنامج الھندسة المدنيةيسعى 

تشجيع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة واإلداريين والفنيين على  -١
 .ستمرارية العطاء بالقسما

ر لإلمكانات التعليمية والبحثية، وإتاحة تطوير المعامل والتحسين المستم -٢
المصادر المعرفية للحصول على أحدث المستجدات العلمية في مجال 

 .التخصص

تدبير مصادر الدعم التي يمكن الحصول عليھا من الجھات المختلفة لتطوير  -٣
 .األبحاث العلمية

يج ل الخرــتحديث الالئحة الدراسية لمواكبة التطور العلمى بما يؤھ -٤
 .حتياجات سوق العملال

ى فرص مناسبة للعمل والدراسة مع معاونة الخريجين فى الحصول عل -٥
 .ستمرارية التواصل معھما



 
 

 

العمل على إكساب الخريجين المھارات الالزمة التى تؤھلھم لتحمل  -٦
 .مسئولياتھم فى المجتمع بعد التخرج

يمية والبحثية واإلدارية تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى األنشطة التعل -٧
 .والخدمة المجتمعية

سس األلفھم وتوفير تعليم متقدم تزويد الطالب بقاعدة معلومات قوية وصلبة  -٨
العلمية لتخصصات األقسام العلمية الثالثة التى تخدم برنامج الھندسة المدنية 

  .وھى الھندسة اإلنشائية واألشغال العامة وھندسة الرى والھيدروليكا
زويد الطالب بمھارات عملية ومھنية احترافية ضرورية للعمل فى ت -٩

الجھد للتعلم والفھم والتفاعل  ىمجموعات، وتوعيتھم بأھمية المشاركة ف
 ىلخلق بيئة مناسبة للتطوير ومواجھة التحديات لتقديم أفكار متطورة ف

   .المدنيةالھندسة  تمجاال

    

  
  
  
  
  
  
  
  

  األهــداف

أن يصبح برنامجه معترفا به محليا ودوليا وأن  ة المدنيةبرنامج الھندسيستھدف 
يحظى باالعتماد، ومن ثم فإن الھدف االستراتيجى تمثل فى تقديم برنامج 
دراسى متكامل يشتمل على المعلومات النظرية إلى جانب المھارات التقنية التى 
تمكن الطالب من اكتساب القدرات والمھارات الضرورية لتحقيق مستقبل 

يفى ناجح يستطيعون فيه الوفاء بمتطلبات سوق العمل المھنى إلى جانب وظ
 .احتياجات مجتمعھم ووطنھم

ويھدف البرنامج الدراسى إلى تأھيل الطالب الستيعاب وتفھم مكونات 
المنظومة والسلوك والتحليل والتصميم والتشييد والتطوير فى كل من المجاالت 

  :التالية
 اإلنشاءاتتحليل وميكانيكا    ●     
 ھندسة وتكنولوجيا المواد   ●     
 المنشآت الخرسانية المسلحة   ●     
 المنشآت الصلب والمعدنية    ●     
 ھندسة وإدارة التشييد   ●     
  كـھندسة الجيومات   ●     
  نية واألساساتـالھندسة الجيوتق   ●     
 ھندسة الطرق والمرور والمطارات   ●     
 ندسة السكك الحديديـةھ   ●     
 الھندسة الصحية والبيئيــة   ●     
 ھندسة وتخطيط النقل والمرور   ●     
 الرى والصرف وتصميمات الرى   ●     
 دروليكاـميكانيكا الموائع والھي   ●     
 ھندسة الموارد المائية   ●     



 
 

 

 ھندسة الموانى والمالحة الداخلية   ●     
 الرسم المدنى   ●     
 الھيدرولوجى والمياه الجوفيه   ●     
 الھندسة البيئية      ●     

ومن المخطط أن يجنى خريجو مرحلة البكالوريوس من شعبة الھندسة المدنية 
 :المكتسبات الرئيسية التالية 

فى كل  بمختلف تخصصاتھاسيمارس الخريجون مھنة الھندسة المدنية   ●      
بمصر وبمنطقة الشرق األوسط وأى  حكومىص والمن القطاع الخا

مكان آخر، أو سيتابعون بنجاح دراساتھم المتقدمة ومستقبلھم الوظيفى 
 .فى الحقل األكاديمى والمجاالت البحثية األخرى

ر ــبما اكتسبوه من معرفة ومھارات تقنية وغي –سيحقق الخريجون   ●      
ھا المجتمعات التى نجاحات شخصية ووظيفية يفيدون ب  –تقنية 

 .يخدمونھا
سيميز الخريجون التناقضات والصراعات، وسيتمسكون بأسس ومبادئ  ●      

 .وأخالقيات المھنة
سيطبق الخريجون مبادئ االستدامة فى مشروعاتھم وتصميماتھم فى   ●      

، وسيسھمون فى تحقيق رفاھية مجتمعھم المدنيةالھندسة  تمجاال
ل ممارستھم للھندسة بمسئولية والتعامل األمين وارتقاء مھنتھم من خال
    .مع المؤسسات المھنية

سيحقق الخريجون تقدما فى تحمل المسئولية والقيادة فى مجال عملھم،   ●      
وسينغمسون فى التطوير المستمر للمھنة لمجابھة التحديات التكنولوجية 

ة وأھلية واالجتماعية المتالحقة، وسيطمحون فى نيل مراكز متقدم
  .مھنية

 تھدفةــــم المســــات التعلّ ــى أن ُمخرجـعل الھندســة المدنيــةج ـويحرص برنام
 (ILOs) التى تصف مجموعة المھارات التى ينتظر أن يكون الطالب قد ،

 : اكتسبوھا عند تخرجھم، ستحقق كال من المھارات والقدرات التالية
والعلوم األساسية والھندسة فى تحليل  القدرة على تطبيق مبادئ الرياضيات  -١

 .المدنية بتخصصاتھا المختلفةومعالجة مشكالت الھندسة 
القدرة على تصميم وإجراء التجارب واالختبارات المعملية، وتحليل  -٢

 .واستقراء واستخالص النتائج
القدرة على تصميم نظام أو عنصر أو عملية لتلبية اإلحتياجات المطلوبة  -٣

واقعية فى المجاالت الرئيسية للھندسة المدنية، مثل القيود ضمن قيود 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية والسياسية واألخالقية والصحية وقيود 

 .السالمة واالستدامة
 .القدرة على العمل والمشاركة بفاعلية فى فرق متعددة التخصصات  -٤



 
 

 

دنية بتخصصاتھا المالقدرة على التعرف وصياغة وحل مشكالت الھندسة  -٥
  .المختلفة

القدرة على التعرف وتحليل القضايا األخالقية التى تثار، والتمسك بالقيم  -٦
  .األخالقية والمھنية العليا فى التعامل معھا

 .القدرة على التواصل الفّعال شفھيا وكتابيا وبيانيا -٧
 .القدرة على قراءة وتفسير وإعداد الرسومات الفنية والھندسية -٨
القدرة على توسعة المدارك العلميـة لتفھم تأثيرات الحلـول الھندسـية على  -٩

  .تحقيـق السـالمة والصحـة والرفاھيـة للمجتمع والبيئـة
القدرة على تحصيل الجديد من المعرفة ذاتيا، واالقتناع بالحاجة إلى التعلم  -١٠

 .مدى الحياة كضرورة لتقدم المھنة
معرفة واالھتمام بما يجد من تكنولوجيات على القدرة على إظھار ال -١١

المستوى المحلى والعالمى، واإللمام بالقضايا المعاصرة المرتبطة 
  .بالمجتمع

القدرة على استخدام التقنيات والمھارات والوسائل الھندسية الحديثة فى  -١٢
حل المشكالت وفى التصميم، اللذان يعدان ضرورة لممارسة مھنة 

  .الھندسة
والتنفيذ لمشروعات الھندسة المدنية  القدرة على القيام بالتحليل والتصميم -١٣

 .بكافة تخصصاتھا ومجاالتھا
 المدنيةالقدرة على إظھار الكفاءة التنافسية فى معالجة مشكالت الھندسة  -١٤

 .التى تعد ذات أھمية لصناعة التشييد على المستويين المحلى واإلقليمى
رفية فى التصميم، وعلى التعرف على قضايا القدرة على إثبات ح -١٥

   .المدنيةالممارسة المھنية فى المجاالت الرئيسية للھندسة 

 


