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 ساعة معتمدة 9: البرنامج متطلبات

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Mathematics (1) 3  (1)الرياضيات ACA135 2005 

Engineering drawing 2 الرسم الهندسي ME 121 2006 

Engineering Workshop 2 المشغل الهندسي ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1 االشراف والتنظيم الصناعي ME 111 2008 

Introduction to Eng. Professions 1 2589  مقدمة في المهن الهندسية 

 

 :البرنامج متطلباتوصف 

 :1الريـاضيـات  - 5002

لمشتتقة األولتى  وقواعتد ،  ا ،  االتصال ونظريات على النهايات، النهايات  االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واألُسية واللوغرتمية

التكامتل المنتدود  ،تقة األولى ومنها رستم المنننيتات االشتقاق واالقترانات الجبرية واألُسية واللوغرتمية، تطبيقات على المش ،االشتقاق 

 االقترانات بأنواعها المختلفة.  ق التكامل وتكامل ائطر ، وتطبيقاته

 الرسم الهندسي: - 5006

و تكستتابه القتتدرى علتتى قتترامى الرستتومات الهندستتية  المجستتمة و  ، يهتتدف المستتاق تلتتى تلريتتف الطالتتئ علتتى مبتتادي الرستتم الهندستتي

التخطيطيتتة متتن ختتعل التلتترف علتتى مساستتيات و مبتتادي الرستتم الهندسي،رستتم األشتتكال الهندستتية المنتظمتتة و المنننيتتة، كتابتتة األنتترف 

 ليزية بخط هندسي،اإلسقاط اللمودي و استخراج المسقط الثالث،رسم المقاطع، رسم األيزومتري، الرسم النر.اللربية واإلنج

 المشغل الهندسي:- 5004

يهدف هذا المساق تلتى تلريتف الطالتئ علتى مبتادي التصتنيع والتلامتل الستليم متع ادالت والملتدات واألدوات المختلفتة دون الوقتو  مو 

و تكسابه القدرى على ملرفة اللمليات العزمتة إلنجتاز  ،للملية داخل الورش والمصانع والمشاريع اإلنشائية المختلفة التسبئ بالنوادث ا

 قطلة ما  .

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 5008

 التلتترف تلتتى اإللمتتام بطبيلتتة المنشتتنت الصتتناعية الكبتتر  والصتتغيرى وخصائصتتها ومتطلبتتات تنشتتائها واللوامتتل المتت ثرى علتتي نجانهتتا،

تنميتة االتجاهتات  شتراف الصتناعي فيهتا ومست وليات المشترف فتي اللمتل الصتناعي،الصناعية ومهام اإل تالهياكل التنظيمية في المنشن

 لالطالئ فيما يتللق بأمور السعمة والصنة المهنية في اللمل الصتناعي متن ختعل اإللمتام باألست  ذات اللعقتة والوستائ اإليجابية لد 

عناصر التكاليف الصناعية ومستاليئ تقليتل الكلفتة وملالجتة الفواقتد فتي  التلرف تلىامات المتبلة للوقاية من النوادث الصناعية، واإلجر

 التشريلات النيابية ذات اللعقة باللمل واللمال كقانون الضمان االجتماعي. االلمل الصناعي، اإللمام بأهم الجوانئ التي عالجته
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 مهن الهندسيةمقدمة في ال - 5289

يهدف هذا المساق تلى تلريف الطالئ بمفهوم الهندسة والفنون التطبيقية واللعقتة المتبادلتة بينهمتا وطبيلتهمتا كمهتن وتطتور هتذ  المهتن 

ير عبتر التتتاريك، كتذلا ينتتاقش المستاق اللعقتتة بتين المهتتن الهندستية المستتاعدى والمهتن التطبيقيتتة وبتين التكنولوجيتتا والمجتمتع ودور وتتتأث

مصتنائ هتذ  المهتن داختل مجتتملهم، كمتتا من الطالتئ يتلترف فتي هتذا المستاق بسيجتتاز علتى مقستام المهتن الهندستية والتطبيقيتة المختلفتتة 

 التقليدية منها والنديثة واألخعقيات المهنية وما يمكن من يضاف في خطط التلليم الهندسي والتكنولوجي بهدف تطويرها.

 ساعة معتمدة 20: ماريةمتطلبات تخصص الهندسة المع

 رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رقم 

 المساق

Projects Management 2 دارى المشاريعت CIVC226 2183 

Architectural Drawing (1) 3  (1)الرسم الملماري ARC 122 2207 

Architectural Drawing (2) 2  (2)الرسم الملماري ARC 221 2208 

Free Hand Sketching 2 الرسم النر والخطوط ARC 121 2209 

Surveying (1) 2  (1)المسانة CIVS120 2212 

Architectural Modelling 2 االشكال التجريبية والنماذج ARC 226 2213 

Graphic Composition 2 2216   المهارات الفنية 

Working Drawing (1) 2 (1)لتنفيذية المخططات ا ARC 231 2217 

Working Drawing (2) 2  (2)المخططات التنفيذية ARC 222 2218 

Principles of Arch. Design 2 مباد م التصميم الملماري ARC 223 2221 

Legistlations & Laws 2 القوانين والتشريلات ARC 210 2222 

History of Architecture 3 تاريك اللمارى ARC 123 2223 

Surveying (1) / Practical 2  عملي (1)المسانة / CIVS110 2224 

Project 2  المشرو ARC 220 2228 

Field Training I 2 ( 1التدريئ الميداني)  2434 

Field Training II 1 ( 2التدريئ الميداني)  2435 

 2592  التكييف والتمديدات الصنية 2  

 2593  الكهربائيةنارى والتمديدات اإل 2  

 2594  (2استخدام الناسوئ في الرسم ) 2  

Buildings Construction 1 2 ( 1تنشام مباني)  2598 

Buildings Construction 2 1 2599  (2نشام مباني )ا 

Quantity Surveying 3 2601  نسائ الكميات 

Contracts &Specifications 2 2602  اللقود والمواصفات 

Computer Aided Drawing  2605  استخدام الناسوئ في الرسم 

 2609  الظل والمنظور الهندسي   

 

 الهندسة المعمارية :تخصص متطلبات وصف 

 إدارة المشاريع  - 5182

 في الموارد إلدارى ةالللمي قائالطر، اإلنشائية المشاريع في اللمل وتنظيم تدارى قائطر على الطالئ تلريف تلى المساق هذا تدري  يهدف

 إلدارى الكمبيتوتر بترامج ستتخداما علتى القدرى الطالئ تكسائ، اإلنشائية للمشاريع الزمنية اللمل برامج تنضير كيفية، اإلنشائية المشاريع

 .المشاريع

 ( :1)الرسم المعماري  - 5504

قتايي  رستم مختلفتة، كمتا يتلترف الطالتئ علتى األدوات يهدف هذا المساق تلى تلريف الطلبة بالمهتارات اليدويتة فتي رستم المشتاريع بم

والرمتتوز المستتتخدمة فتتي الرستتم لتتتمكن الطالتتئ متتن رستتم مستتاقط مفقيتتة وواجهتتات ملماريتتة والقتتدرى علتتى تظهتتار المشتتاريع بالطريقتتة 

 المناسبة.
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 :(5)الرسم المعماري  - 5508

عداد تق متلددى و تكسابه القدرى على رفع و ائالملمارية بطرظهار الرسومات الئ في رسم وتيهدف المساق تلى تنمية مهارات الط

عداد مخططات ت ، رسم الندائق ، رفع مبنى قائم ، االظهار ووسائله طرائقمخططات لمشاريع  قائمة  من خعل التلرف على 

 ملمارية لمشاريع صغيرى.

 ط:الرسم الحر والخطو-5509

قلتتم : ، استتتخدام التقنيتتات المخلفتتة باالعمتتال الفنيتتة مثتتلالكتابتتة بهتتا ، النتتروف العتينيتتة وي والكتابتتة بتته تلريتتف الطالتتئ بتتالخط الكتتوف

تللتيم  النتوا  بطريقتة غيتر منتدودى لتنميتة النانيتة الوجدانيتة، استتخداملتوان ،التتدرئ علتى ادراا النستئ و، األالنبر قلم  الرصاص ،

، وتدريبتته علتتى استتتخدام النتتوا  وتنميتتة النانيتتة الوجدانيتتة  كيفيتتة استتتخدام قلتتم الرصتتاص واأللتتوان فتتي األعمتتال الفنيتتةالطالتتئ علتتى 

 بداعيتةالرستومات لتنميتة النانيتة اإلعتداد تستاليئ المختلفتة فتي اكستائ الطالتئ بلتل المهتارات واأل واإلنسا  والتذوق الجمالي.كذلا

دراا سنستا  الطالتئ بتون استتخدام األدوات الهندستية، زيتادى تدوات التلبير المختلفة بدمكار باستخدام فلديه،تنمية قدرات التلبير عن األ

 الضوم والظل والنجوم وطبيلة المواد.

   1المساحة -5515

 األدوات امستتخداب والزوايتا األرضتية المستافات قيتا  ،ومقسامها ودورها األرضية المسانة على الطالئ تلريفلى يهدف المساق ت      

 .(Level)الميزانية جهاز بسستخدام رتفاعاتاال قيا  ،المسانية

 األشكال التجريبية والنماذج: -5512

يهتتدف المستتاق تلتتى تلريتتف وتتتدريئ الطالتتئ علتتى تشتتكيل الستتطون وبنتتام المجستتمات متتن ختتعل اعطائتته صتتورى واضتتنة عتتن مهميتتة 

مة،األدوات والمتتواد المستتتلملة فتتي عمتتل المجستتمات، مرانتتل بنتتام وتنفيتتذ المجستتمات ومجتتال استتتخدامها فتتي توضتتيل األفكتتار المرستتو

 المجسمات والقواعد اللامة والمهارات األساسية العزمة لذلا،تطبيق األس  االقتصادية واستلماالت المواد لتوفير الوقت والجهد 

 المهارات الفنية:  -5516

قدرته على االبتكار والتخيل وتقوية قدراته الفنية من ختعل اعطائته صتورى واضتنة بدا  لد  الطالئ ويهدف المساق تلى تنمية ملكة اإل

عن تطور الفنون ومدارسها،األستاليئ الفنيتة  ومست  التشتكيل الفنتي ،تطويتع المتواد المختلفتة فتي التشتكيل ،استتخدام األلتوان فتي اظهتار 

 المجسمات.

 :1المخططات التنفيذية   -5514

و ملرفتتة رستتم  ، وملرفتتة الرستم التنفيتتذي ل عمتال الخرستتانية مثتل القواعتتد واألعمتدى  مكتين الطالتتئ متن فهتتميهتدف هتتذا المستاق تلتتى ت

ورستم وفهتم مخططتات معمتال الكهربتام   واإللمام بكيفية التلامل مع جميع القطاعات التفصيلية اإلنشائية،، األسقف الخرسانية بأنواعها 

 بريد.والتمديدات الصنية وتمديدات التكيف والت

 :5المخططات التنفيذية  - 5518

والمقتاطع والواجهتات فقيتة للتشطيبات على مستو  المستاقط األ يهدف هذا المساق تلى تمكين الطالئ من فهم ورسم المخططات التنفيذية

لمللقتتة واللتتوازل وكتتذلا يتتتللم الطالتتئ رستتم التفاصتتيل الملماريتتة المختلفتتة متتن األستتقف ا ال التشتتطيبات الداخليتتة والخارجيتتة ،عمتتوم

 وفواصل التمدد.

 مبادئ التصميم المعماري:  - 2221

به , مفردات عناصر التصميم والعوامل المؤثرة ,  المعمارية للهندسة  هميته بالنسبةالتصميم وأ لى تعريف الطالب بدوريهدف المساق إ

حساس بالقيم خطيط العمراني , تنمية الذوق واإلسس التساسية لعملية التصميم من تحليل موقع وعمل برنامج ,االتصميم والمبادئ األ

 الجمالية , التعامل مع العاملين في هذه المهنة من خالل معرفته بعملية التصميم .

 القوانين والتشريعات:   -2222

طينية، ملرفة سلطات يهدف المساق تلى تعطام الطالئ فكرى عن قانون تنظيم المدن والقر  واألبنية الملمول به في األراضي الفلس

 ، اعتماد مخططات تقسيم األراضي. التنظيم وصعنياتها، الخطوات المتبلة إلصدار التراخيص ل بنية الجديدى مو القديمة

 تاريخ العمارة: - 5552
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، تزويتتد الطالتتئ يهتدف المستتاق تلتى تلريتتف الطالتئ بمتتر اللصتور وباألستت  الملماريتة التتتي استتخدمها اإلنستتان لتشتييد مستتكنه ومبانيته

بالنظريتتات والقواعتتد الملماريتتة التتتي استتتخدمها اإلنستتان عبتتر اللصور،توضتتيل اللوامتتل المتت ثرى فتتي تشتتييد المبتتاني وتطتتور األشتتكال 

 واللناصر الملمارية المختلفة .

   /عملي1المساحة  -5557

 قيتا  متن الطالئ تمكينو المسانية األدوات ستخداماب ياوالزوا األرضية المسافات قيا  من الطالئ تمكين تلى المساق هذا تدري  يهدف

 .  (Level )الميزانية جهاز بسستخدام رتفاعاتاال

 المشروع:  -5558

كستائ التى تو، يهدف المساق تلى تطبيق الطالئ لجميع المللومات والمهتارات التتي اكتستبها ختعل المستاقات النظريتة واللمليتة الستابقة 

عداد تقرير عتن المشرو ،وضتع مفكتار للمشترو ، وضتع مستاقط تاالستقصام ونل المشكعت وذلا من خعل الطالئ مهارات البنث و

 خراج المشرو .توواجهات للمشرو ، 

 :1التدريب الميداني  -2434

االنتكتتاا  كستتابه الخبتترى اللمليتتة متتن ختتعلالبنتتام فتتي مرانلهتتا المختلفتتة ، وت يهتتدف هتتذا المستتاق تلتتى تمكتتين الطالتتئ متتن متابلتتة معمتتال

 المباشر بسوق اللمل . 

 :5التدريب الميداني  -2435

كستتابه الخبتترى اللمليتتة متتن ختتعل االنتكتتاا تيهتتدف هتتذا المستتاق تلتتى تمكتتين الطالتتئ متتن متابلتتة معمتتال البنتتام فتتي مرانلهتتا المختلفتتة ، و

 المباشر بسوق اللمل . 

 التمديدات الصحية:التكييف و  -2592

الختدمات المتبلتة والمستتخدمه فتي البنايتات تنميتة القتدرات لتد  الطلبتة لتقيتيم النظتام المستتخدم فتي المبتاني ومتد   نظمهمتلريف وتقديم 

 ،  تنميتة قتتدرى الطالتئ علتتى قتترامى فضتتل المعئتم متتع التكتوين الملمتتارينميتتة المهتارات الختيتتار النظتام األت ،  المختلفتة بنيتتةمعئمتته ل 

 التلرف على الجوانئ اللملية في اعمال التمديدات والتكيف للمباني. ،لرفة الرموزالخاصة بها المخططات للتمديدات الصنية وم

 :اإلنارة والتمديدات الكهربائية   -2593

وتجتترام النستتابات األوليتتة ، وقتترامى المخططتتات  ، يهتتدف هتتذا المستتاق تلتتى تلريتتف الطالتتئ بمتطلبتتات اإلضتتامى االصتتطناعية النديثتتة

وتلريف الطالتئ بالنظريتات والقتوانين المتللقتة بنستابات اإلنتارى  ، واختيار نو  المصابيل المناسبة، متطلبات اإلضامى العزمة لتنديد 

من خعل ممثلة وتطبيقتات مختلفتة، تضتافة تلتى المتواد العزمتة إلجترام التمديتدات ونستائ مقتاطع األستعا ونستائ الهبتوط فتي الجهتد 

تضتتافة تلتتى نستتائ األنمتتال وتنديتتد مواقلهتتا، وكتتذلا ، تتتأريل وذلتتا متتن ختتعل تطبيقتتات متنوعتتة والنمايتتة واللونتتات الكهربائيتتة وال

 تصميم الصواعد للخدمات الكهربائية بكافة منواعها. 

 : (2استخدام الحاسوب في الرسم )  -2594

لمتاري ابتتدام بتالفكرى التصتميمية يهدف هذا المساق تلى تنمية وتطوير قتدرات الطالتئ علتى استتخدام الناستوئ فتي عمليتة التصتميم الم

فتتي كيفيتتة تطويتتع التطتتور وانتهتتام بتتسخراج المشتتاريع الهندستتية بأشتتكالها المختلفتتة، كمتتا يلمتتل هتتذا المستتاق علتتى توستتيع متتدارا الطلبتتة 

ظهتتار متتن ختتعل تللتتم البتترامج الخاصتتة فتتي الرستتم الملمتتاري بالناستتئ ادلتتي ومستتاليئ اإلوذلتتا  اإللكترونتتي لخدمتتة اللمتتل الهندستتي ،

فتي ملالجتة الصتور وتختراج  وغيرها من البرامج المخصصة (PhotoShop , 3D Max , AutoCAD)وذلا بتللم برامج  المتنوعة،

 المشاريع.

 :1مباني الإنشاء   -2598

 فتي المتبلتة الجودى وملايير الفنية المواصفات ،األعمال تنفيذق ائطر ،األبنية هياكل تنشام مرانل على الطالئ تلريفلى تيهدف المساق 

 .األعمال تنفيذ مثنام ابه األخذ الواجئ السعمة نتياطاتا، األبنية هياكل تنشام

 :5مباني الإنشاء  -2599

 تالمواصتفا،األعمتال تنفيتذ قائتطر ، (Finishing Works ) ل بنيتة التشتطيئ معمتال مرانتل علتى الطالتئ تلريتفيهدف المستاق التى 

 .األعمال تنفيذ مثنام ابه األخذ الواجئ السعمة نتياطاتا ، األبنية تشطيئ في المتبلة الجودى وملايير الفنية



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 
 حساب الكميات: - 2601

وتنضتتير المطالبتتات للمشتتاريع اإلنشتتائية ،قتترامى المخططتتات  ، لتتى تمكتتين الطالتتئ متتن نستتائ الكميتتاتتيهتتدف تتتدري  هتتذا المستتاق 

 لمتللقة بكمياتها ، اللناصر اإلنشائية المختلفة وكيلها .والنسابات الفنية ا

 :العقود والمواصفات  - 2602

نوا  المقاوالت االنشائية، وتوضيل واجبتات ومست وليات المهندستين والمقتاولين وتقتديم نمتاذج عتن تلى تلريف الطالئ بأيهدف المساق 

لتتى الشتتروط تاولتتة كمتتا وردت فتتي دفتتتر عقتتد المقاولتتة الفلستتطيني المنستتوئ االتفاقيتتات وبلتتل المتتواد متتن الشتتروط اللامتتة للقتتد المق

وضا  اللمتل التتي مساليئ التركيئ وصفات الفنية للمواد اإلنشائية وأللى تلريف الطالئ بالموات(. كما يهدف هذا المساق FIDICالدولية)

 صطلنات والتقارير القانونية والتلاقدية.لى تلريف الطالئ على المتهدف كذلا يو ، ت ثر على طريقة التركيئ والتشغيل

 :استخدام الحاسوب في الرسم  -2605

ونتدود  فتي الرستم والتصتميم والتختزين ،  وتمكانياتهوتسمياته  هئومجزا نجامهمونواعه متلريف الطالئ بالناسوئ و تلىالمساق يهدف 

بصتفة خاصتة واستتلمال بلتل هتذ  البترامج فتي رستم المستاقط وتلريفه باللغات وبرامج الرسم  ، ونل الملادالت والتصنيف والتبويئ

مال امكانيتات الناستوئ، وطباعتته والواجهات وااليزومتريتا والمنتاظير واستقاط الظتعل ورستم التفاصتيل وتكبيرهتا وتصتغيرها باستتل

       خراج هذ  الرسومات على ورق.تو

 :المنظور الهندسيالظل و -2609

كتم متن المللومتات التتي تمكنته متن رستم المنظتور، ملتمتدا علتى المخططتات قبتل من تكتون المنشتنت ب طالتئيهدف المساق الى تزويد ال

تمكانيتتات مفضتتل للتلبيتتر عتتن التصتتميمات،كما يمكنتته متتن رستتم منتتاظير نقطتتة التعشتتي الوانتتدى ،  رستتم واعطائتته موجتتودى فتتي الواقتتع، 

يتة الداخليتة البستيطة والمركبتة،  لبستيطة والمركبتة، رستم المنتاظير الملمارمناظير نقطي التعشي، رستم المنتاظير الملماريتة الخارجيتة ا

 قرامى المخطط الهندسي والملماري بشكل جيد. بلاد، األلملمارية ثنائية وثعثية سقاط ورسم الظعل على المخططات ات


