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 مواصفات الخریج 
المكتسبة باستخدام    المعرفةة ویمكن تطبیق  یرف الھندسیة والمھارات التخصص اإتقان مجموعة واسعة من المع .1

 .النظریات والتفكیر المجرد في مواقف الحیاة الحقیقیة
مجموعة واسعة من    تطبیق التفكیر التحلیلي النقدي والنظامي لتحدید المشكالت الھندسیة وتشخیصھا وحلھا مع .2

 .التعقید واالختالف
 .التصرف بمھنیة وااللتزام بأخالقیات ومعاییر الھندسة .3
عن األداء   ة فریق غیر متجانس من المھنیین من مختلف التخصصات الھندسیة وتحمل المسؤولیة العمل وقیاد .4

 .الخاص والفریق
 .التعرف على دوره في النھوض بالمجال الھندسي والمساھمة في تطویر المھنة والمجتمع .5
 .مة والعمل على تعزیز مبادئ االستدا سواء،المادیة والطبیعیة على حد  البیئةتقدیر أھمیة  .6
 .استخدام التقنیات والمھارات واألدوات الھندسیة الحدیثة الالزمة لممارسة الھندسة .7
وإظھار القدرة على    والمشاركة في التعلم مدى الحیاة  الذات،تحمل المسؤولیة الكاملة عن التعلم الذاتي وتطویر   .8

 .المشاركة في الدراسات العلیا والبحثیة
التحدیات األكادیمیة   مختلف األسالیب واألدوات واللغات مع مختلف الجماھیر للتعامل معالتواصل الفعال باستخدام   .9

 .المھنیة بطریقة نقدیة وإبداعیة /
 . إظھار الصفات القیادیة وإدارة األعمال ومھارات تنظیم المشاریع .10
الئم  متطلبات الوظیفة وت تراعي    معماریة مبتكرةإلنتاج تصمیمات  الالزمة    االبتكاریة  التمتع بالمھارات والقدرات .11

 البیئة المحیطة. ومتطلبات الموقع 
المفاھیم والنظریات   .12 النظیفة والمتجددة وطرق  ل  باالستغالل األمثل  المرتبطةالبیئیة  فھم وتطبیق  الطاقة  مصادر 

وكیفیة التحكم فیھا داخل وخارج  ، واألداء الحراري ونظم اإلضاءة  حركة الھواء  المباني بدراسةتوفیر الطاقة في  
 المباني. 

العالقة المتبادلة بین  دراسة  و  االجتماعيااللمام بالمعارف الالزمة لفھم السلوك االنساني ومراعاة التنوع الثقافي  .13
 االنسان والبیئة المحیطة.

أداء المباني،  والتعبیر عن األفكار المعماریة، تقییم كفاءة  ستخدام التكنولوجیا الرقمیة في اإلظھار  القدرة على ا .14
 . نتاج إفكار مبتكرة بالمحاكاة الرقمیةإل  التصمیم الرقمي والتولیديو

اإللمام باألكواد والقوانین واالشتراطات المعماریة والعمرانیة والقدرة على تطبیقھا مع الموائمة بین االحتیاجات   .15
 المحلیة والتطلعات لمواكبة التطورات العالمیة. 

التنسیق  اعداد مستندات الطرح من رسومات تنفیذیة وتفصیلیة ومقایسة اعمال ومواصفات فنیة مع القدرة على   .16
 . طبقا للمواصفات الفنیة القیاسیة واصول الصناعة لف التخصصات الھندسیةبین مخت

البناء   .17 المتالحقة في مجال  بالتطورات  وتقییم    وتقنیاتھالتنفیذ    وأسالیبالتشیید    وطرق  ،اإلنشاء  وأنظمةاإللمام 
 مدى مالءمتھا للموقع والوظیفة والتكلفة وأثرھا على البیئة.


