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 ساعة معتمدة 9: البرنامج متطلبات
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Mathematics (1) 3  1الرياضيات ACA135 2005 

Engineering drawing 2 الرسم الهندسي ME 121 2006 

Engineering Workshop 2 المشغل الهندسي ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1 شراف والتنظيم الصناعيإلا ME 111 2008 

Introduction to Eng. Professions 1 
 مقدمة في المهن الهندسية

 
 2589 

 

 :البرنامج متطلباتوصف 

 :1الريـاضيـات  - 5002

ييات ونظرييات عليل النهايياتا  االتصيالا  المشيتقة األوليل  وقواعيد االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واألُسيية واللوررتمييةا النها

االشتقاق واالقترانات الجبرية واألُسية واللوررتميةا تطبيقات علل المشتقة األولل ومنها رسيم المنننييات ا التكاميل المنيدود  ا االشتقاق

 ق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفةا ائوتطبيقاتها طر

 الرسم الهندسي: - 5006 

يهدف المساق إلل تعريف الطالب علل مبادئ الرسم الهندسي و إكسابه القدرة علل قيراةة الرسيومات الهندسيية  المجسيمة و التخطيطيية 

علييل اساسيييات و مبييادئ الرسييم الهندسيارسييم األشييكال الهندسييية المنتظميية و المنننيييةا كتابيية األنييرف العربييية التعييرف ميين خيي ل 

 يزية بخط هندسيااإلسقاط العمودي و استخراج المسقط الثالثارسم المقاطعا رسم األيزومتريا الرسم النراواإلنجل

 المشغل الهندسي:- 5002

والتعامل السيليم ميع اتالت والمعيدات واألدوات المختلفية دون الوقيو  او  ا  يهدف هذا المساق إلل تعريف الطالب علل مبادئ التصنيع

و إكسابه القدرة علل معرفة العمليات ال زمية إلنجياز  االعملية داخل الورش والمصانع والمشاريع اإلنشائية المختلفة  التسبب بالنوادث

 اقطعة ما  

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 5008

 التعيرف عليل اوخصائصيها ومتطلبيات إنشيائها والعواميل الميعثرة عليي نجانهيا المنشيتت الصيناعية الكبيرا والصيغرااإللمام بطبيعية 

تنميية االتجاهيات  سيعوليات المشيرف فيي العميل الصيناعياشيراف الصيناعي فيهيا ومالصناعية ومهام اإل تالهياكل التنظيمية في المنشت

 لمن خ ل اإللمام باألسس ذات الع قية والوسيائ ا الطالب فيما يتعلق بأمور الس مة والصنة المهنية في العمل الصناعي اإليجابية لدا
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معالجية الفواقيد فيي التعرف إلي عناصر التكاليف الصناعية واسياليب تقلييل الكلفية وعة للوقاية من النوادث الصناعيةا جراةات المتبواإل

 التشريعات النيابية ذات الع قة بالعمل والعمال كقانون الضمان االجتماعيا ااإللمام بأهم الجوانب التي عالجتهالعمل الصناعيا 

 : المهن الهندسية مقدمة في - 5289

 والع قة المتبادلة بينهما وطبيعتهما كمهن وتطيور هيذا المهينا والفنون التطبيقية  يهدف هذا المساق إلل تعريف الطالب بمفهوم الهندسة

ور وتيأثير ودا  التكنولوجييا والمجتميعالمسياعدة والمهين التطبيقيية وبيين  ةيالهندسي المهين عبر التاريخا كذلك يناقش المساق الع قية بيين

المختلفيية  والتطبيقيية ةيالهندسيالمهين عليل اقسيام  بإيجيياز كمييا ان الطاليب يتعيرف فيي هيذا المسياق اصيناب هيذا المهين داخيل مجيتمعهما

 وما يمكن ان يضاف في خطط التعليم الهندسي والتكنولوجي بهدف تطويرهاا واألخ قيات المهنية التقليدية منها والنديثة

 

 ساعة معتمدة   51دسة المدنية متطلبات تخصص الهن

 رقم المساق المساق رمز المساق باللغة العربية س.م ةالمساق باللغة اإلنجليزي

Surveying I 2  1المسانة CIVS120 2162 
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Civil Surveying 2 المسانة المدنية CIVS123 2168 

Civil Surveying Lab 1 المسانة المدنية / عملي CIVS113 2169 

Concrete Properties 2 خواص الخرسانة CIVM122 2171 

Building Drawing 2 بنيةألرسم ا CIVC121 2173 

Soil Mechanics & Foundations 3 ساساتكا التربة واألميكاني CIVG230 2182 

Projects Management 2 ادارة المشاريع CIVC226 2183 

Laws & Legislations  1 القوانين والتشريعات ARC 210 2222 

Project 2  المشرو ARC 220 2228 

Field Training I 2 ( 1التدريب الميداني)  2434 

Field Training II 2 ( 2التدريب الميداني)  2435 

Statistics & Strength of Material 3 2597  استاتيكا ومقاومة المواد 

Buildings Construction 1 2 ( 1إنشاة مباني)  2598 

Buildings Construction 2 2 2599  (2نشاة مباني )إ 

 Engineering & The Drawing of 
Roads  

 2600  هندسة  ورسم الطرق 3

Quantity Surveying 2 2601  نساب الكميات 

Contracts &Specifications 2 2602  العقود والمواصفات 

Structural Analysis 2 2603  نشاةاتتنليل اإل 

Stcel Structures &Rria. Con. 
Design 

3 
تصيييميم المنشيييات الخرسيييانية 

 والمعدنية
 2604 

Computer Aided Drawing 3 2605  استخدام الناسوب في الرسم 

Material Testing  1 1 ( 1فنص المواد)  2606 

Material Testing 2 1 (  2فنص المواد)  2607 

Sanitary Systems 3 2608  نظمة الصنيةاأل 

 
 الهندسة المدنية :تخصص متطلبات وصف 

   1المساحة -2162

 األدوات ستخداماب والزوايا األرضية المسافات قياس اواقسامها ودورها األرضية المسانة علل الطالب تعريفيهدف المساق الل 

 ( اLevel )الميزانية جهاز ستخداماب رتفاعاتاال قياس االمسانية

 / عملي :1المساحة  -2163

 جهاز ستخداماب رتفاعاتاال قياس منه تمكينا والمسانية األدوات بإستخدام والزوايا األرضية المسافات قياس من الطالب تمكين

 ا ( Level )الميزانية
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 مواد البناء :  -2164

 ومعايير الفنية المواصفاتا المواد هذا وتركيب خصائص ا المختلفة البناة مواد علل الطالب تعريف إلل المساق هذا تدريس يهدف

 .عام بشكل واسعارها المواد ذابه التزويد قائوطر اماكنا  المواد لهذا الجودة

 المساحة المدنية: -2168

و التعرف علل جهاز التوتال  ا واستخدامه في قياس الزوايا األفقية و العمودية( (Theodoliteباستخدام جهاز الثيودواليت المسانة 

كذلك التعرف علل المسانة  التاكيوميترية واستخدامها في قياس  ا واستخدامه في قياس المسافات و الزوايا (Total Station)ستيشن 

 نوا  المنننيات و كيفية توقيعهاااو التعرف علل  ا عاتالمسافات األفقية واالرتفا

 المساحة المدنية /عملي :  -2169

و التعيرف عليل جهياز التوتيال  ا واستخدامه فيي قيياس الزواييا األفقيية و العموديية (Theodolite)المسانة باستخدام جهاز الثيودواليت

كذلك التعرف علل المسانة  التاكيوميترية واستخدامها فيي قيياس  ا الزوايا واستخدامه في قياس المسافات و (Total Station)ستيشن 

 نوا  المنننيات و كيفية توقيعهاااو التعرف علل  ا المسافات األفقية واالرتفاعات

 خواص الخرسانة :  - 2171

ا تصيميم الخلطيات اإلضيافاتالخليط و االسمنت و النصمة و ماة  خواص الخرسانة و مكوناتها منـ: يقوم  هذا المساق علل التعريف ب

و الخرسيانة المتصيلدةا  الخرسانيةا صناعة الخرسانة الطازجة و مرنلة ميا قبيل الصيب و ميا بعيد الصيبا خيواص الخرسيانة الطازجية

 الخرسانة الخفيفةا الخرسانة مسبقة التصنيعا

 بنية :األرسم   -2173

ا لألبنيية والميكانيكيية الكهربائيية و المدنيية و المعماريية المخططيات تنضيير كيفيية عليل الطاليب تعرييف إليل المسياق اهيذ تيدريس يهيدف

 الييدوي ا الرسيم سيتخداماب متوسيط مبنيل لمشيرو  ال زمية- (Design Drawings ) التصيميمية المخططيات جمييع تنضير من هتمكينو

  (CAD).الكمبيوتر بإستخدام والرسم

 تربة واألساسات:الميكانيكا  -2182

 بخواصيها الع قية ذات خاصية للتربية األساسيية الفنيوص اا هتومكونيا التربية صيفات عليل الطالب تعريف إلل المساق هذا تدريس يهدف

 ا المختلفة األساسات بتصميم التربة خصائص ع قة االمختلفة األنمال مع وتفاعلها الفيزيائية

 إدارة المشاريع  - 2183

 الميوارد إلدارة العلميية قائيالطرا اإلنشيائية المشاريع في هوتنظيم العمل إدارة قائطر علل الطالب تعريف إلل المساق هذا تدريس يهدف

 الكمبييوتر بيرامج سيتخداما عليل القيدرة الطاليب إكسيابا اإلنشيائية للمشياريع الزمنيية العميل بيرامج تنضير كيفيةا اإلنشائية المشاريع في

 اشاريعالم ارةدإل

 القوانين والتشريعات:   -2222

إعطاة الطالب فكرة عن قانون تنظيم المدن والقرا واألبنية المعمول به في األراضي الفلسطينيةا معرفة سلطات  يهدف المساق إلل

 األراضيااعتماد مخططات تقسيم  يص لألبنية الجديدة او القديمة االتنظيم وص نياتهاا الخطوات المتبعة إلصدار التراخ

 :المشروع  -2228

كسياب إليل إومسياقات النظريية والعمليية السيابقةا يهدف المساق إلل تطبيق الطالب لجمييع المعلوميات والمهيارات التيي اكتسيبها خي ل ال

ي نشياةات او اخ ل إنجاز مشرو  تصميمي متكامل في مجال اإل الطالب مهارات البنث واالستقصاة ونل المشك ت وذلك من خ ل

ا عميل كيل النسيابات والتصياميم  وضيع افكيار للمشيرو  ا عيداد تقريير عين المشيرو المشرف وذلك وفق اتليية التاليية )إمجال ينددا 

 ا وإعداد التقرير الكامل للمشرو ( خراج المشرو إ ا ال زمة للمشرو 

 :( 1) التدريب الميداني  -2434

كسيابه الخبيرة العمليية مين خي ل إاعمال البناة وتنفيذ المشاريع في مرانلهيا المختلفيةا ومتابعة يهدف هذا المساق إلل تمكين الطالب من 

 االنتكاك المباشر بسوق العمل ا 
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 ( :5) التدريب الميداني  -2435

ليية مين خي ل كسيابه الخبيرة العمإمتابعة اعمال البناة وتنفيذ المشاريع في مرانلهيا المختلفيةا ويهدف هذا المساق إلل تمكين الطالب من 

 االنتكاك المباشر بسوق العمل ا 

 :اإلستاتيكا ومقاومة المواد -2597

ا وكيذلك تعريفيه بيالخواص الميكانيكيية والنظريات والقوانين األساسية الخاصة بعليم السيكون ل تعريف الطالب بالمبادئيهدف المساق إل

ا  دراسة المتجهيات ومتجهيات القيواا اتيزان مجموعية مين القيوا التيي تيعثر فيي مسيتوا العيزوم واالزدواج من خ ل للموادا كل ذلك

ا تنليل الكمرات البسيطة وإيجاد قوا القص وعيزوم االنننياة ميع التمثييل البيياني للع قية بينهمياا نسياب مركيز  اتزان األجسام الصلبة

اإلجهييادا وعييزم االلتييواةا التنييدب فييي  و االنفعييالوواألشييكال الهندسييية المنتظميية  ا وعييزم القصييور للمسييانات الثقييلا المركييز الهندسييي

 الكمرات واالنبعاج في األعمدةا

 :(1) إنشاء المباني  - 2598

 فيي المتبعية الجودة ومعايير الفنية المواصفات ااألعمال تنفيذق رائط ااألبنية هياكل إنشاة مرانل علل الطالب تعريفيهدف المساق الل 

 ااألعمال تنفيذ اثناة اهب األخذ الواجب الس مة نتياطاتاا األبنية هياكل إنشاة

 :(5)مباني الإنشاء  -2599

 الفنية المواصفاتااألعمال تنفيذ قائطر اFinishing Works )) لألبنية التشطيب اعمال مرانل علل الطالب تعريفيهدف المساق الل 

 .األعمال تنفيذ اثناة اهب األخذ الواجب الس مة نتياطاتا ااألبنية تشطيب في المتبعة الجودة ومعايير

 :الطرقورسم  هندسة  - 2600

نيوا  الطيرق واسيتخداماتهاا التصيميم الهندسيي ومسياراتها االفقيية والراسييةا كيفيية تصيريف ايهدف المسياق اليل تعرييف الطاليب عليل 

 عمال الطرقااعداد وتنضير كافة مخطوطات إه من المياا علل الطرقا هندسة المواص ت والطرقا وتمكين

 :حساب الكميات - 2601

جعييل الطاليب قيادرا علييل نسياب كمييات األعمييال والميواد ال زمية لتنفيييذ مشياريع المبياني وذلييك مين خي ل تزويييدا يهيدف المسياق اليل 

 عرفة الكافية لنساب الكميات المختلفةامبال

 :العقود والمواصفات  - 2602

وتقديم نمياذج عين ا نشائيةا وتوضيح واجبات ومسعوليات المهندسين والمقاولين المساق الل تعريف الطالب بأنوا  المقاوالت اإل يهدف

لييل الشييروط إاالتفاقيييات وبعييم المييواد ميين الشييروط العاميية لعقييد المقاوليية كمييا وردت فييي دفتيير عقييد المقاوليية الفلسييطيني المنسييوب 

وضا  العميل التيي الب بالمواصفات الفنية للمواد اإلنشائية وألساليب التركيب والل تعريف الطإا المساق (ا كما يهدف هذFIDICالدولية)

 لل تعريف الطالب علل المصطلنات والتقارير القانونية والتعاقديةاإهدف كذلك يوا تعثر علل طريقة التركيب والتشغيل 

 : اإلنشاءاتتحليل   -2603

 Statically)   إنشائًيا المنددة ورير المنددة المنشتت لتنليل المختلفة قائالطر علل تعريف الطالب إلل قالمسا هذا تدريس يهدف

Determinate and  Indeterminate Structures) الجوائز تنليل من الطالب تمكينا (Beams) −اإلطارات ا( Frames ) ا

 اإنشائًيا (Trusses )الجملونات

 : معدنيةوال خرسانيةالمنشات ال تصميم - 2604

يهدف المساق إليل تعرييف الطاليب بالمبيادئ األساسيية لتصيميم العناصير الخرسيانية والمعدنيية البسييطة للمنشيتت الخرسيانية والمعدنييةا 

ة مين خي ل تصيميم الكميرات الخرسياني ؛وكذلك تعريفه بالتفصي ت الخاصة بنديد التسليح والمقاطع والوص ت الخاصة بهذا العناصر

المسلنةاتصميم الب طات الخرسانية المسلنةاتصيميم األعميدة الخرسيانية المسلنةاتصيميم األساسيات للمبانياتصيميم األجيزاة المعدنيية 

رتكيياز المنشييتت المعدنييية علييل األساساتارسييم التفصييي ت الخاصيية اوالوصيي ت الخاصيية بهااتصييميم الوصيي ت المعدنييية عنييد اميياكن 

 خرسانية والتفصي ت الخاصة بالمقاطع والوص ت للعناصر المعدنيةابنديد التسليح للعناصر ال
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 استخدام الحاسوب في الرسم:  -2605

 ا وندودا في الرسيم والتصيميم والتخيزين وإمكانياتهوتسمياته  هئواجزا نجامهاونواعه اهذا المساق يتعلق بتعريف الطالب بالناسوب و

باللغيات وبيرامج الرسيم بصيفة خاصية واسيتعمال بعيم هيذا البيرامج فيي رسيم المسياقط  ونل المعادالت والتصنيف والتبوييب وتعريفيه

والواجهات وااليزومترييك والمنياظير واسيقاط الظي ل ورسيم التفاصييل وتكبيرهيا وتصيغيرها باسيتعمال امكانييات الناسيوبا وطباعتيه 

 واخراج هذا الرسومات علل ورقا

 : (1) فحص المواد - 2606

سيمنتا فنيوص التأكيد صيائص الخلطيات البيتونييةا فنيوص اإلثرهيا عليل خاتعريف الطالب علل مكونات البيتيون و يهدف المساق الل

 امن جودة البنص)الركام( اخصائص البيتون الطازج والمتصلد وفنوص هذا الخصائصا فنوص البلوك )الطوب( والب ط

 : (5) فحص المواد - 2607

يجياد الخيواص الفيزيائيية إالتجارب المخبرية لميكانيكا التربةا وتمكينه مين تنفييذ هيذا التجيارب ولل تعريف الطالب علل إيهدف المساق 

 للتربة من النتائج المخبريةا

 األنظمة الصحية:  - 2608

ق معالجتهياا المبيادئ ائيمين مصيادرها الطبيعيية وطر الميياا وطرائيق النصيول عليهيا ليل تعرييف الطاليب عليل مكونياتإيهدف المساق 

نظميية انظميية الصييرف الصيينيا انييوا  المواسيييرا اق تصييميم شييبكات التوزيييع وائيينظميية توزيييع المييياا وطرالنظرييية لجريييان الميييااا ا

 ت الصنيةات التي تجري علل المواسيرا المنشتالفنوصا ا ا الفنوصات التي تجري علل المياا ق معالجة المياا العادمةائوطر


