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كلية الهندسة املعامرية وخريجي برامج 
بناء البيئة يف جفرسون

هندسة معامرية
إدارة اإلنشاءات

تكنولوجيا الجغرافيا املكانية )جيوديزاين(
الحفاظ عىل التاريخ

العامرة الداخلية
التطوير العقاري
تصميم مستدام

1 + 1 تصميم وإدارة البناء املستدامة

1 + 1 إدارة البناء والتطوير العقاري 

 تقدم بطلبك الدرايس عىل مكتب القبول يف جيفرسون!  
 يجب أن يشمل جميع املتقدمني:

• النصوص األكادميية الرسمية
• السرية الذاتية الحالية

• رسالتني توصية
• مقالة شخصية تصف اهتاممك بالربنامج

تريد معرفة املزيد؟
 Jefferson.edu/CABE
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مهمة كلية الهندسة املعامرية والبيئة املبنية يف جيفرسون هي تثقيف القادة 

يف الهندسة املعامرية والتصميم الداخيل وإدارة البناء والتصميم الجيولوجي 

والتصميم املستدام واملحافظة عىل التاريخ والتطوير العقاري. تؤكد مناهجنا 

املعرفة املتخصصة فريدة من نوعها لكل تخصص، وإرفاقها التعاون بني 

التخصصات التي تعد الطالب ملامرسة يف السوق العاملية. 

مع تصميم وبناء صناعاتها املزدهرة، فيالدلفيا مبثابة مخترب الحرضي لدينا، تأثيث 

الطالب مع الخربات املهنية يف منطقة حرضية نابضة بالحياة. رشكاء كليتنا مع 

الرشكات الكربى واملجتمعات املحلية واملنظامت غري الربحية ، وتوفري مجموعة 

واسعة من املشاريع يف العامل الحقيقي وفرص التواصل. نهجنا الدينامييك يف 

التعليم والرتكيز عىل العدالة االجتامعية واالستدامة والتميز يف التصميم تزويد 

خريجينا مع ميزة تنافسية، تستعد ليصبحوا قادة مبتكرة يف املامرسة املستدامة. 

تفضل بزيارة Jefferson.edu/CABE ملعرفة املزيد وتقدم بطلبك اليوم!

املساواة | االستدامة | تصميم ممتاز

نحن نحسن الحياة:
لتصميم وبناء عامل أفضل

برامج الدراسات العليا:

• هندسة معامرية

• إدارة اإلنشاءات

• تكنولوجيا الجغرافيا املكانية )جيوديزاين(

• الحفاظ عىل التاريخ

• العامرة الداخلية

• التطوير العقاري

• التصميم املستدام

• 1 + 1 التصميم املستدام وإدارة البناء

• 1 + 1 إدارة البناء والتطوير العقاري

كلية الهندسة املعامرية وخريجي برامج 
بناء البيئة يف جفرسون
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العامرة )مارس( 
ماجستري يف الهندسة املعامرية، برنامج معني من 
قبل STEM، هو اهم الدرجات املهنية املوجهة 

نحو التخصص غري التصميمي
أو مع درجة البكالوريوس قبل املهنية يف مجاالت 

الهندسة والتصميم. مع وجود استوديوهات يف 
قلب الربنامج، يستكشف الطالب مناهج التصميم 

األكرث إبداعاً اليوم بإستخدام أحدث التقنيات 
ملواجهة تحديات البيئة املبنية املعارصة.

 )MS( العامرة 
درجة ماجستري العلوم يف الهندسة املعامرية 

هي درجة متقدمة يف مرحلة ما بعد االحرتاف، 
قامئة عىل البحث، ومخصصة للعلم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات للطالب الحاصلني عىل 
درجة مهنية يف الهندسة املعامرية أو الهندسة أو 

االنضباط املتحالف معهم. تتاح الفرصة للطالب يف 
هذا الربنامج لرتكيز دراساتهم عىل مجال معني من 

الهندسة املعامرية وتطبيق أبحاثهم مبارشة عىل 
أعاملهم الحالية أو لتناسب مسار حياتهم املهنية. 

يزود هذا الربنامج الخريجني بأوراق اعتامد إضافية 
متكنهم من متابعة مامرسات البحث وريادة 

األعامل واملهن يف األوساط األكادميية أو توسيع 
نطاق املعرفة باملهنة. وتشمل الرتكيزات املميزة 

لتقنية تصميم الواجهات واملباين عالية األداء.

)MS( إدارة البناء
يتعلم الطالب تقنيات متقدمة لحل املشكالت 

الهندسية يف العامل الواقعي من كلية مليئة 
باملتخصصني يف هذا املجال. ويطور هذا الربنامج 
فهامً عميقاً لتكنولوجيا البناء، واألعامل التجارية، 

والهندسة املعامرية والهندسة، بإستخدام هذه 
املعرفة إلدارة عمليات البناء يف الوقت املحدد ويف 
حدود امليزانية، من بداية املرشوع وحتى االنتهاء. 

إدارة اإلنشاءات عبارة عن برنامج متخصص - 
STEM  مع خيارات متعددة، عرب اإلنرتنت أو 
بالحرم الجامعي أو شهادات مقدمة. مع توفر 

خيارات ترسيع الدرجات املزدوجة )1 + 1( 
متوفرة مع التصميم املستدام أو تطوير عقاري.

)MS( الحفاظ عىل التاريخ
“إن املبنى األكرث خرضة هو املبنى الذي تم بناؤه بالفعل.” يحافظ 

خريجونا عىل املباين التاريخية ويعيدون تصورها ويعيدون تصميمها 
كمحفزات ملجتمعات صحية ومستقبل مستدام. يتخصص الطالب يف 
تصميم املحافظة أو البحث والتوثيق ، ودراسة الحفاظ عىل الهندسة 

املعامرية الحديثة يف مبنى باوهاوس الشهري يف أملانيا ، واملساهمة 
يف البحث يف مركز الحفاظ عىل الحداثة يف جيفرسون ، واالستفادة 

من مجموعة واسعة من األساليب التاريخية يف فيالدلفيا ، أول مدينة 
الرتاث العاملي يف أمريكا.

)MS( تطوير العقارات
تعرّف عىل التطوير العقاري من منظور الخالصة 

الرباعية - مع تحديد األماكن املنصفة ومربح 
مستدام وخالق. يقوم مامرسو الصناعة بإعداد 
الطالب ليكونوا قادة للقرن الحادي والعرشين 

من خالل معالجة قضايا التحسني وسهولة الحركة 
وتغيري السوق. يتوفر خيار ترسيع الدرجات 

املزدوجة )1 + 1( مع إدارة اإلنشاء وخيار الشهادة.

)MS( تقنية الجيولوجيا الجغرافية
يستفيد هذا الربنامج من التكنولوجيا الجغرافية 

املكانية املتقدمة أو GIS يف تحديد وإيجاد حلول 
مبتكرة ملشكالت التصميم الحديث الحضاري 
والتخطيط الحضاري. مع الرتكيز عىل األدوات 

التي تعتمد عىل نظم املعلومات الجغرافية 
والتصميم والنامذج بطرق ثالثية األبعاد ونُُهج 
التصميم املستدام والتعاون واالبتكار يف إطار 

عملية متكاملة، يهدف برنامج الدراسات العليا 
املعنيَّ من قبل الطالب إىل متكني الطالب من إيجاد 

حلول مرنة للتحديات الحرضية يف القرن الحادي 
والعرشين الناتجة عن النمو السكاين، انخفاض 

املوارد والكوارث الطبيعية وتغري املناخ.

)MS( العامرة الداخلية
يقدم برنامج العامرة الداخلية )MS( مسارات 

متعددة، تلبي احتياجات الطالب ذوي الخلفيات 
غري التصميمية باإلضافة إىل أولئك الذين لديهم 

خلفيات عن التصميم الداخيل والهندسة املعامرية 
الذين يتطلعون إىل التقدم يف مجالهم. تشمل 

الهندسة الداخلية البيئة الداخلية بأكملها ويتعلم 
الطالب التصميم مع الرتكيز عىل الخربة البرشية 
واالستدامة البيئية واملامرسات املهنية التعاونية. 
التكامل السلس للتميز يف التصميم والتكنولوجيا 

هو أبرز ما يف الربنامج.

)MS( التصميم املستدام
تم تطوير هذا الربنامج الحائز عىل الجوائز والذي تم 

تطويره بواسطة أفضل خرباء االستدامة والخرباء، حيث 
يدمج التصميم والهندسة والصناعة، مع الرتكيز عىل االبتكار 

املندفع باالسواق ملساعدتك عىل أن تصبح رائداً يف مجال 
االستدامة العاملية. التصميم املستدام هو برنامج متخصص 
لـ STEM. تتوفر خيارات دراسته عرب اإلنرتنت أو بشهادة 

أو يف الحرم الجامعي. يتوفر ايضاُ مع خيار ترسيع الدرجات 
املزدوجة )1 + 1( مع إدارة اإلنشاءات.

مهارات التصميم املتكاملة املستدامة 
مطلوبة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة 

املخاوف بشأن البيئة.

خريجو كلية العامرة والبيئة العمرانية لعام 2017 

ينرشون نسبة توظيف بنسبة 100 ٪ يف الوظائف 

والدراسات العليا.

.Jefferson.edu/CABE ملعرفة املزيد حول برامجنا ، تفضل بزيارة




