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رؤية الكلية

رسالة الكلية

أهداف الكلية

املســامهة الفاعــة يف تطويــر مجمــل مفهــوم التعلــم . 	
الهنــديس مبــا يتناســب مــع التطــور العاملــي يف هــذا 

اجملــال.
 تقــدمي برامــج دراسســية متنوعــة وحديثــة وعاليــة . 	

ــتوى متطلبــات املؤسســات  اجلــودة ترتقــي اإىل مسس
ــة. ــة وادلولي احمللي

 توفــر بيئــة تســاعد عــى حتقيــق دراســة عاليــة . 	
ــة للفكــر، حبيــث جتعــل اخلرجيــن  ــتوى ومغني املسس
الســوق  حلاجــات  واسســتجابة  مراعــاة  �أكــر 

اجملمتــع. ومتطلبــات 
آليــات وتقنيــات التعلــم . 	 طــاع الطــاب عــى �  اإ

اذلايت والتمنيــة اذلاتيــة والتدريــب والتعــم املسســمترين 
تقــان مجموعــة واســعة مــن املهــارات  مــن خــال اإ

ــوةل. املنق

 متكــن الطــاب مــن املشــاركة يف �أحبــاث منظمــة . 	
تســمح هلــم ابكتســاب خــرات حبثيــة مبســاعدة 

رشاف �أســاتذة مــن اللكيــة. واإ
 ت�أديــة دور الامتيــاز يف املهــارات واملــوارد واخلــرة . 	

الهندسســية املطلوبــة لتمنيــة وتعزيــز الصناعــة احملليــة، 
والتدريــب  التمنيــة  توفــر  مواصــة  ذكل  يف  مبــا 

احملرتفــن.
ــق . 	 ــر يف حتقي ــي والتطوي ــث العلم ــز دور البح  تعزي

ــتدامة. ــامة املسس ــة الش ــة الوطني التمني
والقــدرات . 	 املهــارات  تمنيــة  يف  قدمــًا  املــي 

للخرجيــن. الشــخصية 
الاسســمترار يف توطيــد العاقــة مــع مؤسســات اجملمتــع . 	

احملــي وبنــاء عاقــة تاكمليــة خاصــًة مــع القطاعــات 
الــي تُعــى ابلعمــل الهنــديس.

الرايدة والمتزي يف التعلم الهنديس والبحث العلمي حنو 
خدمة اجملمتع وتطوير الإقتصاد احملي وادلويل

عداد كوادر هندسسية مؤهة يف النوايح العلمية والتكنولوجية والبحثية والاخاقية لتلبية متطلبات وحاجات  اإ
سوق العمل احملي وادلويل وتوظيف املعرفة خلدمة اجملمتع والانسانية وحتقيق التمنية الوطنية الشامة 

واملسستدامة. 



دوائر الكلية

دائرة اهلندسة امليكانيكية

دائرة اهلندسة الكهربائية

دائرة اهلندسة املدنية

دائرة اهلندسة املعمارية



تزويــد الطلبــة جبميــع العلــوم الأساسســية يف الهندســة املياكنيكيــة 
ــمتل  ــد الــي تشس والتخصصيــة احلديثــة يف هندســة التكييــف والتري
ــل  ــم وحتلي ــل الطــاب لتصم ــد، ت�أهي ــة التحــم عــن بع ــى �أنظم ع
آت العامــة واخلاصــة ابسســتخدام  الأنظمــة احلراريــة واخلدماتيــة للمنشــ�
ــة  ــارات الرضوري ــة ابمله ــل الطلب ــبة، ت�أهي ــية املناسس ــادئ الهندسس املب
لتنفيــذ املشــاريع مضــن فريــق معــل خمتــص ومتجانــس، تزويــد الطلبة 

ابملهــارات الازمــة لاتصــال والتطــور اذلايت والبحــث العلمــي.

ختــرجي همندســن مؤهلــن علميــا وثقافيــا و�أخاقيــا للقيــام بــدور 
رئيــي يف رفــع مسســتوى همــن الهندســة يف جمــال اختصاصهــم بشــل 
خــاص، ت�أهيــل الطــاب لتصمــم وحتليــل الأنظمــة املياكنيكيــة 
ــبة، ت�أهيــل الطلبــة  ــية املناسس ــتخدام املبــادئ الهندسس واحلراريــة ابسس
ابملهــارات الرضوريــة لتنفيــذ املشــاريع مضــن فريــق معــل خمتــص 
ــور  ــة لاتصــال والتط ــارات الازم ــة ابمله ــد الطلب ــس، تزوي ومتجان

اذلايت والبحــث العلمــي.

تصمم وتركيب �أنظمة التريد والتعقم والبسرتة باكفة انواعها.. 	
الارشاف عى تنفيذ �أنظمة التكييف يف املباين والوحدات . 	

السكنية.  
الارشاف عى تنفيذ المتديدات املياكنيكية يف املباين من . 	

�سباكت مياه ورصف حصي واطفاء حريق.
 مصانع الأغذية واملستشفيات ومصانع الادوية وغره�أوصيانة . 	

وتسويق معدات وانظمة التكييف والتريد.
 ادلوائر واملؤسسات احلكومية اخملتلفة من وزارات وبدلايت.. 	

مراكز الصيانة، واكلت السسيارات، املدارس الصناعية، . 	
معاهد ت�أهيل السواقين، وزارة النقل واملواصات 

ورشاكت النقل. 
نتاج.. 	 تصمم الآلت مضن مكتب هنديس �أو يف قطاع الإ
 التصمم والإرشاف عى تنفيذ الأنظمة املياكنيكية.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل
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دائرة اهلندسة امليكانيكية ختصص هندسة التكييف والتربيد

دائرة اهلندسة امليكانيكية ختصص هندسة السيارات

عملي
صناعي

تكنولوجي

عملي
صناعي

تكنولوجي



ــد  ــات لتولي ــدث التقني ــن �أح ــة ع ــة املتقدم ــد اخلرجيــن ابملعرف تزوي
الطاقــة اخلــرضاء، تزويــد اخلرجيــن بثاثــة �أراكن �أساسســية، يه: 
ــة  ــة الإقتصادي ــة، واملعرف ــة، والهندســة الكهرابئي الهندســة املياكنيكي
والإدارية،ااتحــة فــرص معــل اندرة لطلبــة هندســة الطاقــة املتجــددة 
يف عــدة مســارات متخصصــة ويه: مصــادر الطاقــة املتجــددة، 
�أنظمــة الطاقــة املتجــددة، نقــل وتــوزع الطاقــة، اقتصــادايت الطاقــة 
املتجــددة، ســاكدا و�ســباكت صناعيــة، وتر�ســيد اسســهاك الطاقــة. 

ختــرجي همندســن مبعرفــة راخســة ب�أســاليب التصمــم املتاكمــل واملتعدد 
ــة والتحــم واحلاســوب،  ــة والكهرابئي احملــ�أور يف الهندســة املياكنيكي
ختــرجي �أفــراد قادريــن عــى البحــث العلمــي وتصمــم املنتجــات 
ــن  ــراد قادري ــاج املتاكمــة، ختــرجي �أف ــة ووســائل الانت والآلت اذلكي
ــايق  ــي والاخ ــزام امله ــهم والال ــر �أنفس ــم اذلايت وتطوي ــى التع ع

جتــاه اجملمتــع. 

الوقود احليوي وطاقة الرايح والطاقة الشمسسية.. 	
 رشاكت الطاقة والكهرابء.. 	
دارة املشاريع الهندسسية.. 	  الاستشارات واإ
 التعلم.. 	
 التسويق.. 	

نتاج، صيانة و�أمتتة الآلت . 	 دارة املصانع، خطوط الإ اإ
دارة اجلودة. تصمم الآلت مضن مكتب هنديس  الصناعية واإ

نتاج. �أو يف قطاع الإ
 الرجمة والنظم التكنولوجية، يف العديد من الصناعات، . 	

اكلروبواتت واملركبات ذاتية القيادة.
 تصمم وتطبيق نظم التحم الرمقية احلديثة.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل
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دائرة اهلندسة امليكانيكية ختصص هندسة الطاقة املتجددة

دائرة اهلندسة امليكانيكية ختصص هندسة امليكاترونيكا
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ــة املتخصصــه  ــة العلمي ــن ابملعرف ــن ومزودي ــداد همندســن مؤهل ع اإ
ــة  ــة الأهجــزة الطبية،خدم ــر وحفــص وصيان ــم وتطوي ــال تصم يف جم
ــن  ــن قادري ــن ممتزيي ــده مبهندس ــال تزوي ــن خ ــي م ــاع الصح القط
عــداد خرجيــن ممتزييــن دلهيــم  عــى تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، اإ
املهــارات الازمــة للقبــول يف ادلراســات العليــا، تعزيــز الرشاكــة بــن 

ــع. ــة اجملمت ــة لتمني ــة ومؤسســات القطــاع الصحــي اخملتلف اجلامع

هيــدف هــذا الرانمــج اإىل ختــرجي همندســن يكــون مبقدرهتــم التحــم 
ــر عــن  ــة بواســطة المكبيوت ــة اخملتلف ــة الآلي ــادة الكهرابئي ــة القي ب�أنظم
طريــق برجمــة دوائــر التحــم اخملتلفــة لهــذه الأنظمــة ابسســتخدام لغــات 

خاصــة بــذكل.

�أقسام الصيانة يف املستشفيات واملراكز الصحية.. 	
رشاكت توريد الأهجزة واملعدات الطبية. املؤسسات . 	

دارة وتسويق  نتاج واإ الصناعية والتجارية ذات العاقة ابإ
الأهجزة والأدوات الطبية.

 املؤسسات الصناعية والتجارية ذات العاقة ابلهندسة . 	
الكهرابئية.

املؤسسات احلكومية اخملتلفة اكلوزارات.. 	

نتاجية . 	 املصانع الغذائية. مصانع البرتوكمي�أوايت.اخلطوط الإ
باكفة �أنواعها.

 ورش تصنيع احلجر والرخام.. 	
 مساعد حبث وتدريس يف اجلامعات واملعاهد التقنية . 	

واملؤسسات الأاكدميية.
  �أرشاف هنديس يف املاكتب واملق�أولت الهندسسية.. 	
  التجارة الهندسسية: همندس مبيعات تقنية.. 	
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عملي
صناعي

تكنولوجي

عملي
صناعي

تكنولوجي



عــدة  الكهرابئيــة يف  الهندســة  لطلبــة  فــرص معــل اندرة  اتحــة  اإ
ــة  ــددة، �أنظم ــة املتج ــادر الطاق ــال مص ــة يف جم ــارات متخصص مس
الطاقــة املتجــددة، نقــل وتــوزع الطاقــة الكهرابئيــة، اقتصــادايت 
الطاقــة الكهرابئيــة، ســاكدا و�ســباكت صناعيــة، وتر�ســيد اسســهاك 
حــدى جمــالت  الطاقــة، هتيئــة الطالــب لسســتكامل دراسســته يف اإ

تكنولوجيــا الطاقــة الكهرابئيــة.

تزويــد القطاعــات الــي تقــدم خدماهتــا يف جمــالت التصــالت 
و�ســباكت  واملســموع  املــريئ  والبــث  والاســلكية(  )الســلكية 
احلاســوب بــاكدر هنــديس يمتتــع مبهــارات نظريــة ومعليــة، تمنيــة 
وتطويــر القطــاع اخلــاص بكفــاءات هندسســية ماهــرة قــادرة عــى بنــاء 
ــر  ــة وتطوي ــل صيان ــتقل يف جمــال التصــالت مث ــان وظيفــي مسس كي

�أهجــزة التصــالت اخملتلفــة.

نقل وتوزيع الطاقة الكهرابئية )رشاكت التوزيع(.. 	
 �أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهرابئية املتجددة. . 	
وحدات الصيانة التابعة لرشاكت وتوزيع الطاقة والبدلايت. . 	

المتديدات املزنلية والصناعية ويف املاكتب الهندسسية.
سلطة الطاقة الفلسطينية واملدارس املهنية واملستشفيات . 	

ولك مؤسسة حتتاج اىل طاقة الكهرابئية.

رشاكت التصالت اخملتلفة وتصمم وتركيب �سباكت . 	
احلاسوب السلكية والاسلكية يف خمتلف اجملالت.

مراكز الصيانة وخدمات اتصالت الإنرتنت.. 	
نشاء رشاكت صغرة خلدمات التصالت.. 	 اإ
الوزارات وادلوائر احلكومية، واملؤسسات احمللية اخملتلفة. . 	
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دائرة اهلندسة الكهربائية ختصص هندسة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية

دائرة اهلندسة الكهربائية ختصص هندسة االتصاالت واإللكرتونيات
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ــة،  ــة يف جمــال الهندســة الكهرابئي ــارات العلمي ــة وامله ــاك املعرف امت
ــة  ــذ الاهجــزة الكهرابئي ــاكر وتنفي ــم وابت ــة وتصم ــى صيان ــدرة ع الق
املزنليــة، القــدرة عــى دمــج الاهجــزة الكهرابئيــة يف الانظمــة اذلكيــة، 
ــياء لنتــاج انظمــة واهجــزه  توظيــف اذلاكء الصناعــي وانرتنــت الا�س
كهرابئيــة ذكيــة، املهــارة الرجميــة الاكفيــة لتحقيــق الاهــداف الســابقة.

صيانة وتطوير الأهجزة الكهرابئية واملزنلية.. 	
لكرتونية ذكية تعمتد عى . 	 نتاج �أهجزة كهرابئية واإ  تصمم واإ

نرتنت الأ�سياء. تكنولوجيا اإ
 تطوير برجميات تعمتد عى اذلاكء الصناعي وتعم الاةل.. 	

جماالت العملأهداف التخصص

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اهلندسة الكهربائية ختصص هندسة االنظمة واألجهزة الذكية

عملي
صناعي

تكنولوجي



ــية  عــداد همنــدس مبــاين هل القــدرة عــى قــراءة اخملططــات الهندسس اإ
املعامريــة، الإنشــائية، الكهرابئيــة واملياكنيكيــة ليك يسســتطيع �أن يعمل 
ــة حاجــة الســوق ملهندســن  ــذ(، تلبي ــدس منف ــع )همن ــدس موق همن
ــة واملشــاريع الصغــرة مــع  ــن عــى تصمــم وتنفيــذ معظــم الأبني قادري
ــداد  ع ــرى، اإ ــية الأخ ــامل الهندسس ــم الأع ــيات ملعظ ــام ابلأساسس مل الإ
همندســن هلــم القــدرة عــى التعامــل مــع نتــاجئ الفحوصــات الازمــة 
ــواد الإنشــائية  ــيات وحفوصــات امل ــة بتصمــم الأساسس ــة واملتعلق للرتب

ــة للمبــاين للعمــل يف مراكــز حفــص املــواد. املكون

البدلايت/ الأقسام الهندسسية.. 	
الوزارات اخملتلفة وخاصة وزارة الإ�غال والإساكن واحلم . 	

احملي والنقل واملواصات.
املاكتب الهندسسية والاستشارية.. 	
رشكة املق�أولت.. 	

جماالت العملأهداف التخصص

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اهلندسة املدنية ختصص هندسة املباني 

عملي
صناعي

تكنولوجي

ادلوائــر  يف  واملتابعــة  الأرايض  وتســجيل  مســاحة  مــع  التعامــل 
والإرشاف  التصمــم  و�أعــامل  امليدانيــة  الأعــامل  الرمسية،تنفيــذ 
اخلاصــة مبشــاريع الطــرق واكفــة مشــاريع البنيــة التحتيــة، اسســتخدام 
الأســاليب احلديثــة يف حتديــد املواقــع ابسســتخدام الأمقــار الصناعيــة، 
ــات  ــتخدام تقني ــة واسس ــورة اجلوي ــتخدام الص ــط ابسس ــم اخلرائ تصم

نظــم املعلومــات اجلغرافيــة.

البدلايت/ الأقسام الهندسسية والوزارات اخملتلفة وخاصة . 	
وزارة الإ�غال والإساكن واحلم احملي والنقل واملواصات.

 هيئة تسوية الارايض واملياه. املاكتب الهندسسية . 	
والاستشارية. 

رشاكت املق�أولت وتنفيذ مشاريع البى التحتية.. 	
 دائرة الأرايض واملساحة. اجلهاز املركزي لاإحصاء مبجال . 	

نظم املعلومات اجلغرافية وجتهزي اخلرائط.

جماالت العملأهداف التخصص

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اهلندسة املدنية هندسة املساحة واجليوماتكس

عملي
صناعي

تكنولوجي



ــا،  ــية له ــول الهندسس ــة ووضــع احلل القــدرة عــى فهــم املشــ�لك البيئي
تصمــم وختطيــط املشــاريع البيئيــة اخملتلفــة، تشــغيل احملطــات البيئيــة 
اخملتلفــة واملعــدات البيئيــة، الإرشاف عــى املشــاريع البيئيــة اخملتلفــة 
دارة املؤسســات البيئيــة اخملتلفــة، القيــام ابلأحبــاث البيئيــة ومواصة  واإ

ادلراســات العليــا وتعزيــز همــارات التصــال والعمــل الفريقــي.

الرشاكت الصناعية يف جمال امحل�أية من التلوث.. 	
 الرشاكت واملاكتب الاستشارية العامة يف جمالت مح�أية . 	

عداد تقارير تقيم الأثر البييئ. البيئة وجمالت اإ
 الرشاكت العامة يف جمال تكنولوجيا املياه ومعاجلها والبحث . 	

عن مصادرها.
 مراكز الأحباث النا�طة يف جمالت البيئة واملصادر . 	

الطبيعية. ادلوائر احلكومية والوزارات املتعلقة يف معلها 
بشؤون البيئة والطاقة واملصادر الطبيعية.

جماالت العملأهداف التخصص

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اهلندسة املدنية هندسة تكنولوجيا البيئة

عملي
صناعي

تكنولوجي

توفــر خرجيــن مؤهلــن يف جمــال الطــرق والبنيــة التحتيــة لســد 
الثغــرة الكبــرة الــي يُعــاين مهنــا هــذا التخصــص يف فلســطن، خلــق 
فــرص معــل خلرجيــي الرانمــج بعيــدة عــن فــرص العمــل التقليديــة 
للمهنــدس املــدين، املســامهة يف ت�أهيــل الطــرق والبــى التحتيــة يف 

فلســطن واحملافظــة عــى دميومهــا.

الوزارات اخملتلفة واجمللس الفلسطيي للتمنية والإعامر . 	
)بكدار(. اجملالس البدلية وجمالس اخلدمات املشرتكة.

 رشاكت التعهدات واملق�أولت املتخصصة مبشاريع الطرق . 	
والبنية التحتية.

 املاكتب الهندسسية املصنفة مكاكتب تصمم طرق ومياه . 	
وجماري ودراسات بيئية. جمال ادلراسات العليا والعمل 

الأاكدميي.

جماالت العملأهداف التخصص

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اهلندسة املدنية اهلندسة املدنية والبين التحتية

عملي
صناعي

تكنولوجي



تطويــر قــدرات الطالــب عــى فهــم واسســتخدام الادوات اخملتلفــة يف 
جمــايل الــرمس والتصمــم املعــامري، تطويــر مفاهــم العــامرة والعمــران 
دراك  ــى اإ ــه ع ــة قدرت ــب وتمني ــامرة املشــهد احلــرضي دلى الطال وع
العوامــل املؤثــرة فهيــا بوصفهــا نتــاج حــرضي يتبــع احتياجــات اجملمتــع 
ــامرة يف العصــور  ــرز الع ــم توهجــات وط ــى فه ــدرة ع ــددة، الق املتج
التارخييــة اخملتلفــة، واسســتخدام ذكل يف نقــد الاجتاهــات املعامريــة 
احلديثــة واملعــارصة وحتليلهــا والاسســتفادة مهنــا وربطهــا ابحتياجــات 

ــة. ــع والتطــورات التكنولوجي اجملمت

العمل يف جمال التصمم املعامري والعامرة ادلاخلية.. 	
العمل يف جمال تصمم الساحات العامة واحلدائق والفراغات . 	

املفتوحة.
 اعداد اخملططات التنفيذية للمشاريع اخملتلفة.. 	
 ت�أهيل املباين واجملمعات العمرانية التارخيية وتطويرها.. 	

جماالت العملأهداف التخصص

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اهلندسة املعمارية اهلندسة املعمارية/ العمارة

عملي
صناعي

تكنولوجي

تطويــر قــدرات الطالــب يف املهــارات والاســاليب الهندسســية املتعلقة 
ابلعــامرة ادلاخليــة وادليكــور و�أيضــا فهــم واسســتخدام الادوات اخملتلفــة 
يف جمــايل الــرمس والتصمــم املعــامري، تطويــر مفاهــم العــامرة والعمران 
وعــامرة املشــهد احلــرضي دلى الطالــب، القــدرة عــى فهــم توهجــات 
ــتخدام ذكل يف  ــة، واسس ــة اخملتلف ــامرة يف العصــور التارخيي وطــرز الع
ــتفادة  نقــد الاجتاهــات املعامريــة احلديثــة واملعــارصة وحتليلهــا والاسس

مهنــا وربطهــا ابحتياجــات اجملمتــع والتطــورات التكنولوجيــة. 

العمل يف جمال التصمم املعامري والعامرة ادلاخلية.. 	
العمل يف جمال تصمم الساحات العامة واحلدائق والفراغات . 	

املفتوحة.
 اعداد اخملططات التنفيذية للمشاريع اخملتلفة.. 	
 ت�أهيل املباين واجملمعات العمرانية التارخيية وتطويرها.. 	

جماالت العملأهداف التخصص

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اهلندسة املعمارية اهلندسة املعمارية/ العمارة الداخلية والديكور

عملي
صناعي

تكنولوجي
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