
بنظام الساعات المعتمدة

 هندسة
 البنية التحتية والبيئية

كلية الهندسة - جامعة المنصورة

برنامج

 مجاالت سوق العمل

11 البحوث1. مبراكز1 االكادميي1 والعمل1 العليا1 الدرا�سات1

واجلامعات

21 �سركات1مياه1ال�سرب1وال�سرف1ال�سحى.

31 الهيئة1القومية1ملياه1ال�سرب1وال�سرف1ال�سحى.

41 �سركات1تنفيذ1وت�سميم1م�سروعات1الطرق.

51 جماالت1امل�سروعات1البيئية1يف1جمال1الهند�سة1املدنية.

61 جماالت1حتلية1مياة1البحر.

71 م�سروعات1ت�سميم1وان�ساء1�سبكات1التغذية1باملياه1والرى.

81 م�سروعات1ت�سميم1وان�ساء1حمطات1معاجلة1مياه1ال�سرف1.

ال�سحى1وال�سناعى

91 ال�سحي1. ال�سرف1 �سبكات1 وان�ساء1 ت�سميم1 م�سروعات1

واالمطار

م�سروعات1ت�سميم1وان�ساء1الطرق1والنقل1واملرور.101

نظام الساعات المعتمدة 
جامعة11« 1- الهند�سة1 كلية1 يف1 ا�ستحداثه1 مت1 درا�سي1 نظام1 هو1

اإن�ساء1برنامج1بيني1لتخ�س�ص1 ب�ساأن1 العام120061 املن�سورة1يف1
االإلكرتونيات1 وهند�سة1 والتحكم1 احلا�سبات1 هند�سة1
مع1 ومت�سيًا1 العمل1 �سوق1 الحتياجات1 تطبيقًا1 واالت�ساالت1
نظام1 ي�سمح1 حيث1 املجتمعات.1 وميكنة1 الرقمي1 التحول1
ال�ساعات1املعتمدة1للطالب1بت�سجيل1عدد1من1ال�ساعات1املعتمدة1
يف1 رغبته1 وح�سب1 املقررات1 طبيعة1 وح�سب1 قدراته1 ح�سب1

�سرعة1اإنهاء1احل�سول1على1درجة1البكالوريو�ص.
كما1قامت1كلية1الهند�سة1بتطوير1اللوائح1الدرا�سية1واخلا�سة11«

مع1 لتتواكب1 12020 العام1 خالل1 املعتمدة1 ال�ساعات1 بربامج1
التطور1يف1طبيعة1الربامج1الهند�سية1البينية,1مبا1يتنا�سب1مع1
مت1 حيث1 املتنوعة.1 الهند�سية1 املجاالت1 يف1 الرهيب1 التطور1
ا�ستحداث1عدد1من1الربامج1اجلديدة1التي1تتما�سي1مع1الطفرة1

االإن�سائية1والتقنية1بالعامل.1
الدرجات11« يف1 �سراكات1 عمل1 اإيل1 الهند�سة1 كلية1 ت�سعي1 كما1

العلمية1مع1العديد1من1اجلامعات1العاملية1مبا1ي�سمح1لها:1)1(1
تبادل1الطالب,1)2(1تبادل1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص,1)3(1تبادل1
يدعم1 مبا1 مزدوجة1 علمية1 درجات1 اإن�ساء1 1)4( اخلدمات,1

الطالب1واخلريجني1يف1�سوق1العمل.
وحر�سًا1من1كلية1الهند�سة1-1جامعة1املن�سورة1علي1�سخ1الطالب11«

الثاين1علي1 الكلية1وللعام1 النوعية1قررت1 املتفوقني1بالربامج1
من1 طالب1 ثالثة1 لعدد1 كاملة1 درا�سية1 منح1 تقدمي1 التوايل1
يقل1 اأال1 ب�سرط1 الدرا�سة1 �سنوات1 طوال1 بالربنامج1 االأوائل1
املعدل1الرتاكمي1للطالب1عن13.71من1.41كما1تقدم1الكلية1منح1
العامة1 الثانوية1 كاملة1الأي1طالب1من1301طالب1االأوائل1علي1

بالعام1اجلاري,1علي1الثانوية1العامة1امل�سرية.



نبذة عن البرنامج

يعترب1 1)IEE( والبيئية1 التحتية1 البنية1 هند�سة1 برنامج1
التقليدية,1 املدنية1 الهند�سة1 تخ�س�سات1 بني1 فريدا1 تخ�س�ص1

على1 الهند�سية1 النظم1 بتطبيق1 الربنامج1 هذا1 يهتم1 حيث1

الق�سايا1البيئية1املرتبطة1بت�سميم1البنية1التحتية1باالأماكن1

العمرانية1وقد1مت1ا�ستحداث1هذا1الربنامج1ليالئم1�سوق1العمل1

علي1امل�ستوي1املحلي1والعاملي.

التحتية1 البنية1 لهند�سة1 نظرية1 درا�سة1 الربنامج1 يت�سمن1

الغاية1 لهذه1 وخم�س�سة1 جمهزة1 معامل1 يف1 عمليا1 وتطبيقا1

ا�سافة1اىل1زيارات1ميدانية1مل�ساريع1على1ار�ص1الواقع,1ا�سافة1

اىل1التدريب1امليداين1خالل1�سنوات1الدرا�سة1يف1م�ساريع1حتت1

التنفيذ1وذلك1بالتعاون1مع1ال�سركات1املتخ�س�سة1يف1�سوق1العمل1

�سوق1 يف1 باحرتافية1 عمله1 ملمار�سة1 مهنيا1 الطالب1 يوؤهل1 مما1

العمل.1

تاريخ بدء البرنامج

العام1اجلامعى2021/20201

تخ�س�ص1 الهند�سة-1 يف1 البكالوريو�ص1 درجة1 الربنامج1 مينح1

البنية1التحتية1والبيئية.

مقدمة عن التخصص

ربط1بني1 والبيئية1هي1حلقة1 التحتية1 البنية1 تعترب1هند�سة1

�سبكات1 واإن�ساء1 ت�سميم1 بعملية1 املعنية1 الهند�سية1 الفروع1

جتميع1 لل�سرب,1 ال�ساحلة1 باملياه1 االأمداد1 مرافق1 الطرق,1

ومعاجلة1مياه1ال�سرف1ال�سحي1وال�سناعي,1حماية1البيئة1من1

تلوث1الهواء,1املاء,1الرتبة1,1ادارة1النفايات1ال�سلبة1)القمامة(1

والتخل�ص1منها,1ومعاجلة1الق�سايا1البيئية1املدنية1وال�سناعية,1

والهند�سة1 االن�سائية1 الهند�سة1 تت�سمن1 الفروع1 وهذه1

وهند�سة1 البيئة1 وهند�سة1 املعمارية1 والهند�سة1 امليكانيكية1

املواد1وغريها1من1العلوم1الهند�سية1االأخرى.1

المتطلبات الدراسية والساعات المعتمدة

11 بكلية1. واملقبولني1 العامة1 الثانوية1 طالب1 قبول1 يتم1

بامل�ستوى1 اليها1 املحولني1 او1 املن�سورة1 جامعة1 الهند�سة1

ال�سفري1للربنامج.

21 .112020-2019 االعدادية1 الفرقة1 طالب1 قبول1 يتم1

او1 الكلية1 )من1 باالأق�سام1 االأوىل1 الفرق1 اىل1 واملنقولني1

فى1 بالربنامج1 بااللتحاق1 اخرى(1 جامعات1 من1 املحولني1

امل�ستوى1001.

وامل�ستدامة1من1 املتجددة1 الطاقة1 يتكون1هيكل1برنامج1هند�سة1

1160�ساعة1معتمدة1:-1)1131�ساعة1متطلبات1جامعة1-1451�ساعة1

معتمدة1متطلبات1كلية1-11021�ساعة1معتمدة1متطلبات1التخ�س�ص1

العام1والدقيق(

 المعامل المتاحة

معمل1مقاومة1املواد1-1معمل1امل�ساحة1-1معمل1اال�سا�سات1والرتبة1

الهند�سة1 معمل1 1- الثقيلة1 املن�ساآت1 معمل1 1- الطرق1 معمل1 1-

ال�سحية1-1معمل1الكمياء1-1معمل1الفيزياء.11

المهارات المكتسبة

الإبراز1طاقة1 والبيئية1 التحتية1 البنية1 برنامج1هند�سة1 يهدف1

الطالب1واإعداد1مهند�ص1قادر1على:1ت�سميم,1وان�ساء1م�سروعات1

تنقية1 واملطارات1وحمطة1 الطرق1 اعمال1 مثل1 التحتية1 البنية1

وال�سرف1 والري1 ال�سرب1 مياه1 و�سبكات1 املعاجلة1 وحمطة1 املياه1

ال�سحي1يف1اإطار1برنامج1ع�سري1ياأخذ1بنظام1ال�ساعات1املعتمدة,1

ويعتمد1على1تنمية1مهارات1التعلم1الذاتي,1والقدرة1على1التعامل1

مع1االأنظمة1املركبة1واحلديثة.


