
 السمات المميزة لبرنامج هندسة التشييد
يتميز برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا بعدد من السمات التي تميزه والتي 

 منيا: 
 
 تخصصيؤىل برنامج ىندسة التشييد لمحصول عمى درجة بكالوريوس فى مجال اليندسة ) .1

شعبة اليندسة  متطمبات التخرج في و يقيد الخريج من البرنامج بعد استيفاء ىندسة التشييد(
 المدنية بنقابة الميندسين المصرية.

نظام الدراسة في برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا نظام دراسة متميز و   .2
مواكب لمعصر حيث أن الدراسة في برنامج ىندسة التشييد تتبع نظام الساعات المعتمدة و 

اه العالمي لتطوير التعميم الجامعي و التحول من نظام الذي ىو نظام يتماشي مع االتج
بإعطاء الفصول الدراسية الي نظام الساعات المعتمدة. حيث يتميز نظام الساعات المعتمدة 

داخل  حيثبرنامج يرغب فى دراستو ، محتويات المساحة كبيرة لمطالب من حرية االختيار ل
موعة من المقررات وبالشروط التى تسمح البرنامج توجد فرصة كبيرة لالختيار من بين مج

لمطالب أن يستكمل الدراسة فى الوقت المالئم عندما يكون لديو الرغبة واالستعداد والقدرة 
المحققة الفائدة  الدراسة في البرنامج ديناميكية و دون التقيد لحد ما بزمن معين ، ولذا فتكون

 .منيا مرتفعة نسبيا عن نظام الفصول الدراسية

 العام الدراسيز الدراسة في برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا بأن تتمي .3
الفصل الثانى و  و يسمي الفصل الخريفي الفصل األول –إلى فصمين دراسيين  ينقسم

فصل دراسي صيفي اختياري، فى كل فصل  ىناك ايضا و –ويسمي الفصل الربيعي
ساعة معتمدة ويسمح نظام  21إلى  12 دراسي، يدرس الطالب عادًة من أى مكان من

لمطمبة بتوزيع متطمبات الجامعة ومتطمبات الكمية عمى مدار سنوات  الدراسة في البرنامج
دراستيم، كما يسمح ليم بالدراسة مع طمبة من السنوات السابقة والسنوات الالحقة، ويمكنيم 

ذا رسب طا لب في مقرر أيضا من دراسة التخصص الرئيسي والتخصص الثانوي، وا 
دراسي، فعميو أن يعيد ىذا المقرر منفردا إذا كان مقرر إجباري، أو يدرس مقرر بديل إذا 

 .كانت مقرر اختياري

من مزايا دراسة في برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا أن الدراسة تسيل   .4
وغيرىا من  المختمفةو المتطمبات  متابعة الطالب باالختبارات المختمفة والواجبات عممية

مما يسيل عممية التقويم المستمر و اعطاء التغذية الراجعة  األنشطة طوال الفصل الدراسي
 عن مستوي الطالب ومتابعتو الدورية.

من السمات المميزة في برنامج ىندسة التشييد أن الطالب يقوم بتسجيل المقررات بشكل  .5
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ارية و البعض االخر مقررات اختيارية ديناميكي و يسمح لو أن تكون بعض المقررات اجب

يختر فييا الطالب المقرر الذي يرغب في دراستو بناء عمي  ميولو و مدي رغبة الطالب 
في االستفادة من المقررات المتاحة لالختيار والتي تم اختيارىا بعناية لتواكب التطورات و 

لمتاحة في الجامعات المتطمبات الحديثة في مجال ىندسة التشييد والمجاالت االخري ا
 الدولية.

من أىم السمات المميزة التي يقدميا برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا ىي   .6
والذي  التعميمية عمميةإنجاح التطبيق نظام االرشاد االكاديمي في البرنامج وذلك من اجل 

ىيئة التدريس  مرشد أكاديمي من أعضاءفيو يتم تخصيص لكل طالب من طالب البرنامج 
 لمساعدة الطالب و يكون مسئول عنيم و عن تسجيميم و يساعدىم في وضع خطة دراسية 

 .برنامجالفيم متطمبات إكمال المسار األكاديمي في و 

من أىم السمات المميزة المتاحة لمطالب في برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة  .7
والذي ىو نظام متميز لدعم و متابعة الطالب طنطا ىو وجود نظام االرشاد االكاديمي 

في توفير بيئة تعميمية  برنامجأكاديميًا ومساعدتيم عمى إنجاز دراستيم بكفاءة ودعم جيود ال
الي جانب ان نظام االرشاد االكاديمي يقوم . سميمو لتخريج طالب مؤىمين لسوق العمل

رشادىم واالىتمام ب بتوجيو يم ومتابعتيم لرفع مستواىم العممي الطالب المتعثرين دراسيًا وا 
تزويد الطالب   الي جانب  .ومساعدتيم في التغمب عمى ما يواجيونو من عقبات

باالقتراحات والنصائح لتحسين تحصيميم العممي ومساعدتيم في التغمب عمى مشاكميم 
  .األكاديمية واإلدارية

ود تقنية االرشاد االلكتروني يتميز برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا بوج .8
نظام الحذف و اإلضافة اإللكتروني حيث يتم االستغناء عن والتي يتم فييا تفعيل برنامج 

مع نظام خاص لمحذف و  في البرنامج يتعامل الطالباالستمارات و المعامالت الورقية و 
المرشد االكاديمي لمطالب و  و ذلك بالتعاون مع شخصي لمطالباإلضافة عبر حساب 

 ادارة شئون الطالب بالبرنامج.

الي جانب المميزات االكاديمية و الدعم المستمر ونظام الدراسة المميز في برنامج ىندسة  .9
التشييد يتميز برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا بوجود بنية تحتية مميزة 

بيئة متميزة لمتعميم والتعمم في البرنامج تحاكي بيئات  جدا تسمو بالذوق العام لمطالب و توفر
 التعميم والتعمم الدولية .

من حيث بيئة مثالية متميزة لمتعميم  تتميز بيئة الدراسة في برنامج ىندسة التشييد بأنيا .11

القبعبت والمعبمل وأعضبء هيئة التدريس حيث تتم الدراسة في قبعبت مكيفة وبأعداد قليلة 
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طالب كما ال يزيد  81-75ال يزيد عدد الطالب في مدرج المحاضرة عن بحيث للطالة 

طالب لضمان التفاعل  31الى  25عدد الطالب  في مجموعات التمارين و العممي عن 
 تتيح سهىلة التحصيل والفهم.المثالي بين القائم عمى التدريس و الطالب و 

سة جامعة طنطا ىو وجود عدد من السمات المميزة لبرنامج ىندسة التشييد بكمية اليند  .11
من المعامل الحاصمة عمي االعتماد المحمي والدولي والتي متاحة الستفادة الطالب 
بالبرنامج منيا في المقررات المختمفة التي يقومون بدراستيا في البرنامج. االمر الذي يميز 

 عات المختمفة.الخريج ويكسبو خبرات عممية متميزة عن اقرانو في البرامج المماثمة بالجام

من أىم مميزات برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا ىو أن القائمين عمي  .12
أعضاء ىيئة التدريس  و ىيئة المختصين في مجال  التدريس بالبرنامج ىم نخبة مميزة من

باع كبير في الحصول عمي جوائز دولية و محمية و  الذين ليم واليندسة المدنية و التشييد 
قميمية متميزة في مجاالت البحث العممي و النشر و المساىمة في أعمال تطوير مجال ا

تأثير أبحاث دولية في مجالت ذات مؤشر ال ىندسة التشييد الي جانب قيام سيادتيم بنشر
 من الفئات األولى و عمي اطالع بالمؤتمرات والدوريات العممية المتخصصة الي جانب

وري. الي جانب خضوع السادة و عالمية بشكل د قميميةتمرات امؤ ل يم  عدد من سيادتيمنظت
أعضاء ىيئة التدريس الي برنامج تدريب وتطوير قدرات عمي أعمي مستوي محمي و دولي 

و مياراتيم سواء البحثية أو التدريسية أو االدارية. و ىم  سيادتيم تنمية قدراتيساىم 
 و حالية ليا عالقة بمجال التخصص. يشاركون في مشاريع بحثية تنافسية سواء سابقة أ

خريج برنامج ىندسة التشييد بكمية اليندسة جامعة طنطا باكتسابو خبرة عممية يتميز  .13
تميزه عن اقرانو في سوق العمل نظرا لوجود بروتوكالت تعاون متميزة تم عقدىا بين برنامج 

ت الثقل في مجال ىندسة التشييد و عدد من الشركات والييئات و المكاتب االستشارية ذا
 ىندسة التشييد واليندسة المدنية بشكل عام.

من السمات المميزة لبرنامج ىندسة التشييد ىو دعمو لمطالب المتعثرين دراسيا الي  .14
تشجيعو لمطالب المتفوقين دراسيا بطرق عدة أىميا اتاحة المنح الدراسية التحفيزية و 

 مطالب المتميزين عن اقرانيم.المكافات المادية و زيادة عدد ساعات التسجيل ل

 يتميز خريج برنامج ىندسة التشييد بعدد من مواصفات المتميزة التي تجعمو ممما بكل ما .15
ميندسا قادر مينيا عمى تطبيق الميارات التقنية واإلدارية في تخطيط وتصميم يؤىمو ليكون 

لتحميل  أن يستفسد مياراتوو وبناء وتشغيل أو صيانة البيئة المبنية و البنية التحتية العالمية ، 
و تصميم النظم، و تحديد أساليب و مواد المشروع، وقادر عمى تحميل و تقدير تكاليف 
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دارة األنشطة التقنية في دعم مشاريع اليندسة المدنية. وذلك من خالل  المشروعات، وا 

بو والتي تنتج التصميم المميز لمبرنامج االكاديمي والمقررات االجبارية واالختيارية الموجودة 
حتراف واألخالقيبت وجىدة األداء، والسيبسة العبمة ، والسالمة ، متفيما لالخريجا 

 في مجال ىندسة التشييد و اليندسة المدنية. واالستدامة

من أىم السمات المميزة لخريج برنامج ىندسة التشييد عن البرامج المماثمة في الجامعات  .16
تتيح  والتي ين جامعة طنطا و جامعة برادفورد البريطانيةاتفاقية شراكة بالمحمية  ىي وجود 

لطالب برنامج ىندسة التشييد باستكمال دراستيم بكمية اليندسة بجامعة برادفورد و الحصول 
عمى شيادة البكالوريوس من جامعة برادفور بجانب بكالوريوس جامعة طنطا أو أن يحصل 

 عمى شيادة الماجستير من جامعة برادفورد. 
 


