CIVIL INFRASTRUCTURE ENGINEERING [CIE]
Bachelor Programs, Credit Hours System, Cairo University, Faculty of Engineering

The field of Civil Infrastructure Engineering is
by far the most growing and demanding field in the
construction market in Egypt and the Middle East.
The CIE graduate will work in the design,
construction, operation, and rehabilitation of civil
infrastructure projects including transport, highways
and airports, railways, water and wastewater,
surveying, and geotechnical engineering.

Key Features:
▪ Core courses specialized in the design of different
infrastructures facilities: roads, highways, airports,
railways, water and wastewater treatment plants,
water distribution networks, sanitary sewers,
tunnels, & bridges to satisfy the community’s
needs.
▪ A variety of elective courses providing the students
with deep understanding of the different facilities’
design and operation.
▪ Use of different software and latest technologies in
the analysis and design of infrastructures facilities.
▪ Practical training opportunities in multinational design
and construction companies, & consultancy firms.

Program Objectives:
▪ Providing students with strong knowledge, and
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proficient skills in the design, operations,
maintenance,
and
rehabilitation
of
civil
infrastructure projects.
▪ Equipping graduates with appropriate technical
proficiency to lead interdisciplinary teams working
for sustainable civil infrastructure projects.
▪ Bridging the gap between academic knowledge and
practical experiences through hands-on experiences
and exposures to large-scale civil infrastructure projects.
▪ Enhancing the soft and leadership skills that are
necessary for a successful professional career.
CIE Engineers:
▪ Make people’s life easier by supplying potable water,
collecting and treating wastewater, constructing
highways and airports, railways & metro.
▪ Build the base for all large development projects.

برنامج هندسة البنية التحتية
برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة
يعتبر مجال البنية التحتية في الهندسة المدنية المجال االكثر نموا
واحتياجا للمهندسين في مجال االنشاءات في مصر والشرق
االوسط .ويدخل في نطاق عمل خريجي برنامج البنية التحتية في
الهندسة المدنية :تصميم وإنشاء وتشغيل وإعادة تأهيل مشروعات
البنية التحتية متضمنة مشروعات النقل والطرق والمطارات
والسكك الحديدية ومشاريع مياه الشرب والصرف الصحي
واألعمال المساحية والجيوتقنية.
ركائز البرنامج
▪

▪
▪
▪

مقررات أساسية متخصصة في تصميم العناصر المختلفة
للبنية التحتية من طرق ،مطارات ،سكك حديدية ،شبكات
ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ،االنفاق والكباري
تلبية الحتياجات المجتمع.
مقرارات اختيارية تخصصية توفر للطالب فهم أكثر عمقا
لتصميم المرافق المختلفة و تشغيلها.
استخدام برامج الكومبيوتر المختلفة وأحدث التقينات في
تحليل و تصميم المرافق المختلفة.
تأهيل الطالب لسوق العمل بشركات مقاوالت محلية
وعالمية ومكاتب استشارية من خالل التدريب العملي
واالشتراك في تصميم مشروعات البنية التحتية.
أهداف البرنامج
▪
▪

▪
▪

لمزيد من المعلومات والتواصل:
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
كلية الهندسة  -جامعة القاهرة  -الجيزة
جمهورية مصر العربية

تأهيل الطالب وامدادهم بمادة علمية ومهارات في تصميم
وتشغيل وإدارة مشاريع البنية التحتية.
إعداد خريجين علي درجة عالية من المهنية مؤهلين
لقيادة فريق عمل من تخصصات عديدة للعمل في مشاريع
البنية التحتية المختلفة.
تقليل الفجوة بين الدراسة األكاديمية والخبرة العملية من
خالل نقل الخبرات وعرض لمشروعات مختلفة.
تنمية مهارات القيادة واالتصال والعرض لدي الخريجين
الالزمة لمستقبلهم المهني.
مهندس البنية التحتية
▪ يساعد في توفير حياة كريمة للمجتمع بأكمله عن طريق
إنشاء الطرق والمطارات وخطوط السكك الحديدية
وتوفير مياه الشرب الصالحة لالستخدام وخدمات
الصرف الصحي.
▪ يصمم وينشيء المرافق الالزمة لكل المشروعات التنموية.

