
To develop the structural Engineering 
Program (STE) to be the best among similar 
programs offered by National, Regional, and 
International Universities. 

To provide a broad, well-rounded, and high-
quality education in Civil Engineering with 
emphasis on the profession of Structural 
Engineering	and	its	specific	areas	of	
materials, mechanics, analysis and design. 
By completing the B.Sc. degree requirements 
of the STE program, the graduates will 
demonstrate professional competence to 
contribute in future efforts for developing 
and maintaining the infrastructure and 
environment at the national, regional and 
international dimensions.

•	Preparing	a	proficient	graduate	capable	
of joining the job market on the national, 
regional and international levels.

•	Engaging in cooperation protocols with 
reputable universities for student and faculty 
exchange; and curricula development.

•	Establishing strong relations with stake 
holders to help provide graduates with 
suitable career opportunities.  

بنظام  اإلنشائية  الهندسة  بكالوريوس  برنامج  يكون  أن 
الساعات المعتمدة األفضل بين البرامج المثيلة محليا و 

إقليميا و دوليا.

تقديم أعلى مستوى متكامل من التعليم العالى فى مجال 
الهندسة  تخصص  على  التركيز  مع  المدنية  الهندسة 
تحليل   ، التشييد  مواد  فروع:  من  يشمله  ما  اإلنشائيةو 
التصميم اإلنشائى. خريج هذا  المنشآت ، و  و ميكانيكا 
من  تمكنه  متميزة  مهنية  قدرات  له  سيكون  البرنامج 
مشاريع  و  التحتية  البنية  مشاريع  فى  الفعالة  المشاركة 
حماية البيئة المستقبلية فى السوق المحلى و اإلقليمى و 

الدولى 

إعداد خريج متميز يمكنه االنخراط بسهولة فى سوق 	 
العمل المحلى و اإلقليمى و الدولى.

عقد اتفاقات تعاون مع الجامعات ذات السمعة الدولية 	 
تطوير  و  التدريس  هيئة  أعضاء  و  الطالب  لتبادل 

المناهج.
تهيئة فرص عمل للخريجين عن طريق إقامة عالقات 	 

المستفيدين  الشركات و األفراد  الهيئات و  بناءة مع 
من الخريجين.
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