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First: Math, Science, and Engineering knowledge. 

 .امتالك المعارف الخاصة بالرٌاضٌات والعلوم والهندسة .1
Static, dynamics thermodynamics mechanics of solids, fluid mechanics, heat, mass& 

momentum transfer, electrical theory national and properties of materials, information 

theory.   

 . ن ٌكون لدٌه محصلة فً المعارف الفنٌة والمتخصصة الواسعة .2

Have broad and Specialist technical knowledge. 

 . ن ٌكون لدٌه معرفة فنٌة معمقة فً المجال الرئٌسً للهندسة .3
In- depth of technical knowledge in major engineering discipline. 

 .(الخ....اإلحصاء وتصمٌم المنشآت،)المعرفة بالموضوعات الهندسٌة  .4
Knowledge of Engineering topics log statistics, facility design and computer integrated 

manufacturing (shea,1997).  

  .ة والرٌاضًطبٌعٌة والئٌةفهم العلوم الفٌزٌا .5

Understanding of physical , life, and Mathematical Sciences (NSPE, 1992). 

 .ة والرٌاضًطبٌعٌة والئٌةلعلوم الفٌزٌالالفهم األساسً  .6
A fundamental understanding of Mathematic ,Physical and life Sciences (Evans, 1993). 

 .الفهم األساسً للرٌاضٌات وعلوم الفٌزٌاء والحٌاة .7
A fundamental understanding of Mathematic and Physical and life Sciences (Koen, 1998). 

المعرفة بأساسٌات الهندسة والتً تشمل التفاضل والتكامل والكٌمٌاء والفٌزٌاء والعلوم الهندسٌة  .8
 .(استاتٌكا، دٌنامٌكا، الحرارٌات) من مثل

Thermodynamics, Dynamics, Static knowledge of Engineering Fundamentals Includes 

calculus, chemistry physics, and engineering sciences ( e.g. statics, dynamics, 

thermodynamics (shea,1997). 

.  ن ٌمتلك خلفٌة فنٌة واسعة وعمٌقة .9
A breadth and depth of technical background. 

 ن ٌمتلك قاعدة واسعة فً العلوم الهندسٌة والقدرة على فهم المفاهٌم األساسٌة للمجاوت  .10
 وتحول القوة كتلة ال،نمك، الحرارةاي ثٌرمود،مٌكانٌك المواد الصلبة والسائلة: الهندسة السبعة

  . طبٌعة المواد ومكوناتها ونظرٌة المعلومات،نظرٌة اإللكترونٌةطبٌعة ال ،الدافعة

Breadth of engineering sciences (Ability to understand the basic concepts in most of the 7 

engineering sciences): mechanics of solids, fluid mechanics, Thermodynamics, heat, mass 

& momentum Transfer, Electrical Theory, Nature & properties of materials and 

information Theory ( Koen,1998).  

القدرة على فهم المفاهٌم األساسٌة فً المجاوت الهندسٌة )العمق فً العلوم الهندسٌة  .11
 .(السبعة

Depth of engineering science algidity to understand the logic concepts in most of the 7 

engineering science ( koen ,1998). 

 . ن ٌدرس سنتٌن ونصف مساقات فً الهندسة وتطبٌقاتها .12
Engineering courses with applications. 

 (Experiments):التجرٌب: ثانٌاًال 

 .القدرة على تصمٌم التجارب والقٌام بها إضافة إلى تحلٌل البٌانات وتفسٌرها .1
An  ability to design and conduct experiments as well as to analyze and interpret data. 

 . ن ٌظهر القدرة على تحلٌل البٌانات وتفسٌرها .2
Demonstrated ability in data analysis and interpretation.  

ٌُلم بالتجرٌب والكشف عن المعرفة  .3  .(بناء الفرضٌات ومسح األدب المطبوع واولكترونً) ن 
Experimentation and knowledge discovery (Hypothesis formulation, survey of print and 
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electronic literature (Lang, 1999). 

ٌُلم بالمناهج التجرٌبٌة وفحص الفرضٌات والدفاع عنها .4  . ن 
Experiment inquiry, hypothesis test and defense. 

 .القدرة على تصمٌم التجارب والقٌام بها إضافة إلى تحلٌل البٌانات وتفسٌرها .5
An ability to design and conduct experiments as well as to analyze and interpret data 

(Bankel,2003). 

 .القدرة على تصمٌم التجارب والقٌام بها إضافة إلى تحلٌل البٌانات وتفسٌرها .6
An ability to design and conduct experiments as well as to analyze and interpret data 

(Lattuca,2006). 

 Design :التصمٌم: ثالثا
خذاًال بعٌن اوعتبار آالقدرة على تصمٌم األنظمة والمكونات والعملٌات التً تلبً حاجات محددة  .1

بعض المحددات المرتبطة بالواقع من مثل الجانب اوقتصادي والبٌئً واوجتماعً والسٌاسً 
   .واألخالق والصحة واألمن واوستمرارٌة وقابلٌة الصناعة واوستمرارٌة

An ability to design a system, component or process to meet designed needs within realistic 

constraints such as economic, environmental, social , political ethical, health and safety, 

manufacturability  and sustainability. 

   .القدرة على تصمٌم وتطبٌق نظام مفٌد ونتاج ما .2

Ability to design and implement useful system and products (NSPE,1992). 

القدرة على تحدٌد وتعرٌف المشكلة وتطوٌر وتقٌٌم الحلول البدٌلة ووضع واحد  و  كثر من  .3
   .التصامٌم التً تحل المشكلة

An ability to identify and define a problem, develop and evaluate alternative solutions and 

effect one or more designs to solve the problem (Evens,1993). 

   . ن ٌكون لدٌه خبرة فً العمل فً المشارٌع للتصمٌم العملً .4

Experience in working on practical design projects (Benefield,1997). 

القدرة على تطوٌر الحلول لمدى كبٌر من القضاٌا وتطبٌقها والتً تقع فً : مهارة التصمٌم .5
   .مجاوت مختلفة و هداف متنافسة

Design skill: an ability to develop and implement solutions for a broad array of issues 

involving many disciplines and conflicting objective ( Shea,1997). 

  .ٌظهر القدرة على تصمٌم المكونات .6

Demonstrated ability to design a component (long, 1999). 

وضع  هداف النظام ووضع نموذج للنظام وتحدٌد وظائفه : فهم  و تصور هندسة األنظمة .7
   .ومفهومه والتشٌد ونمذجة النظام والتأكد من تحقق األهداف وتطوٌر إدارة المشروع

Conceiving and understanding engineering systems (setting system goals and 

requirements, defining function, concept, and architecture, modeling of system and 

ensuring that goals can be met , development project management) ( Bankel 2003). 

معرفة عملٌة التصمٌم ومراحلها والمناحً الخاصة بها واستخدام المعلومات فً )التصمٌم  .8
التصمٌم واإللمام بالتصمٌم متعدد المناحً والتصمٌم الخاص بمنحنى معٌن والتصامٌم متعددة 

   .األهداف

Designing (the design process, the design process phasing and approaches, utilization of 

knowledge in design, disciplinary design, multidisciplinary design, multi-objective design 

(Bankel,2003). 

                      .القدرة على التركٌب .9

An ability to synthesize ( saurnderrs,2005). 

   .و العملٌات التً تلبً حاجات مرغوب بها القدرة على تصمٌم النظام والمكونات  .10

An ability to design a system, component, or process to meet desired needs ( lattua,2006). 
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 (Teams)العمل ضمن فرٌق : رابعاًال 

 .القدرة على العمل فً الفرق متعددة المجاوت .1
An ability to function an multi - disciplinary teams (lattuca, 2006) 

 .القدرة على العمل كعضو فً فرٌق .2
An ability to work as part of a tem (NSPE,1992). 

لدٌه الخبرة بالعمل مع األفراد  و الطالب من مجاوت هندسٌة  خرى لحل المشكالت العامة  .3
 .الكبٌرة

Experience working with persons /students from other engineering disciplines to solve 

large scale problems (Benefield,1997) . 

لدٌه مهارة العمل بفاعلٌة مع الزبائن  و المستفٌدٌن واإلدارٌٌن : مهارات التعامل مع األفراد .4
 .والزمالء، ٌعمل جٌداًال فً بناء الفرٌق

People skills .The ability to work effectively with customers, management, and colleagues, 

works well in a team structure, (Shea,1997). 

 .ٌستطٌع العمل فً بٌئة عمل متعددة الثقافات ومتباٌنة .5
An able to function in am multicultural and divers work environment (koen,1998). 

 .لدٌه مهارات فعالة للعمل ضمن فرٌق .6
Effective team skills(koen,1998). 

 ،ادةي وق،ٌميتشكٌل فرق عمل فعالة، وفرٌق عملٌات، وفرٌق تطوٌر وتق)العمل ضمن فرٌق عمل  .7
 .(وفرق فنٌة

Team work (forming effective teams, team operation, team growth and evaluation, 

leadership, technical teaming (Bankel, 2003). 

 .لدٌه القدرة للعمل ضمن فرٌق .8
An ability to work in teams ( Saunders, 2005). 

 
 

 (Problem Solving) :حل المشكلة: خامساًال 
 .القدرة على تحدٌد وصٌاغة وحل المشكالت الهندسٌة .1

An ability to identify ,formulate and solve engineering (lattuca,2006). 

  و اًال ٌمها وتحدٌد واحديالقدرة على تحدٌد وتعرٌف المشكلة وتطوٌر بدائل الحلول المختلفة لها وتق .2
 . كثر من التصامٌم التً تقود إلى حل المشكلة

An ability to identify and define a problem develop and evaluate alternative solutions and 

effect on or more design to solve the problem. (Evens,1993). 

القدرة على التحدٌد والتركٌز على مشكالت ذات دولة باستخدام المبادئ : مهارات حل المشكلة .3
 .الهندسٌة وبإتباع الطرق الهندسٌة الجٌدة

Problem solving skills. The ability to identify and fix critical problems using sound 

engineering principles and following good engineering methods sound ( Sheo,1997). 

 .القدرة على حل المشكلة بفاعلٌة .4
Effective problem solving (koen,1998). 

 .القدرة على التعامل مع المشكالت الحٌاتٌة الحقٌقٌة المعقدة والطموحة .5
Effective in dealing with real world complex and ambiguous  (koen,1998). 

 .القدرة على بناء مدى من بدائل الحلول للمشكلة .6
An ability to formulate a range of alternatives problem solutions, (long,1999). 

تحدٌد المشكلة وصٌاغتها ووضع النماذج  )امتالك المعالجة العقلٌة الهندسٌة وحل المشكالت  .7
 .والقدرة على التقدٌر والتحلٌل النوعً والتحلٌل لما هو غٌر مؤكد ووضع الحلول والتوصٌات

Engineering reasoning and problem solving (problem identification and formulation, 
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modeling, estimation and qualitative analysis, analysis with uncertainly solution and 

recommendation ( Bankel,2003). 

 .مهارات حل المشكلة .8
Problem solving skills (Saunders,2005). 

 (Communication) اوتصال: سادساًال 

 .القدرة على اوتصال بفاعلٌة .1
An ability to communicate effectively ( lattuca,2006). 

 .الفاعلٌة فً نقل األفكار .2
An effective in communicating Ideas ( Evans,1993). 

 .امتالك مهارة اوتصال بشكل مكتوب .3
Writing communication skills (Benefield, 1997). 

  .امتالك مهارات اوتصال الشفوي .4

Oral communication (Benefield, 1997). 

امتالك مهارات اوتصال سواء كانت اللفظٌة  و المكتوبة و ن ٌظهر القدرة على مناقشة القضاٌا  .5
 .المعقدة بلغة ٌمكن للزبائن واإلدارٌٌن والزمالء فهمها

Communication skills, both verbal and written , ability to discuss complex issues in terms 

that customers management and colleagues can understand. 

 .امتالك مهارات اوستماع والكتابة بفاعلٌة واوتصال الشفوي .6
Effective listening skills, effective writing skills, effective oral communication (koen,1998). 

 على جودة يوالتً تبق (اللفظٌة وغٌر اللفظٌة والمكتوبة)امتالك مهارات التواصل عبر األفراد  .7
 .مهنٌة عالٌة وتنقل اوحترام المالئم لألفراد والجماعات والفرق وتطور بٌئة عمل منتجة

Interpersonal skills (verbal non-verbal, and written) which maintain high professional 

quality , convey appropriate respect for individual, groups, teams, and develop a productive 

working environment, ( Lang ,1999) 

امتالك إستراتٌجٌة التواصل وبناء اوتصاوت واوتصاوت المكتوبة والتً تأخذ الصٌغ اإللكترونٌة  .8
. ومتعددة الوسائل واوتصال بالرسومات والعرض الشفوي واوتصال مع الذات

Communications (communications strategy, communications structure, written, 

communication, electronic / multimedia communication, graphical communication , oral 

presentation and interpersonal communication (Bankl,2003). 

 :امتالك مهارات اوتصال المكتوب والشفوي .9
Written and oral communication skills ( saunders,2005). 

 (Ethics) األخالق: سابعاًال 

 .فهم الواجبات األخالقٌة والمهنٌة .1
An understanding of professional and ethical responsibility (Lattuca,2005). 

    .تقدٌر  ن الهندسة حساسة للحاجات اوجتماعٌة، والضعف فً البٌئة ووعتبارات  خالقٌة .2
Recognition that engineering is sensitive to  social needs, the fragility of the environment, 

and ethical considerations (NSPE,1992). 

 . ن ٌتصف بمهنٌة عالٌة واولتزام بالمعاٌٌر األخالقٌة .3
A high professional and ethical standard (Evans, 1993). 

 ن ٌبدي التزاماًال عالٌاًال بالمعاٌٌر األخالقٌة الخاصة بالعمل والحٌاة الشخصٌة و ن ٌفهم المعاٌٌر  .4
 .المهنٌة و ن تنعكس على  فعاله مع الزمالء والموظفٌن والمجتمع

High ethical standard to job and personal life. Understands standards of the profession, 

and implications of actions to company , employees and society, ( Shea,1997). 

 . ن ٌظهر درجة عالٌة من المهنٌة واولتزام بالمعاٌٌر األخالقٌة .5
High professional and ethical standards (Koen,1998). 
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 . ن ٌظهر فهماًال ألهمٌة الصدق واولتزام فً العلم والهندسة .6
Demonstrated understanding of the important of honesty in science and engineering 

(lang,1999). 

 . ن ٌتمتع باألخالق المهنٌة والكرامة والمسؤولٌة والمسائلة .7
Professional ethics, integrity, responsibility and accountability (Bankel,2003). 

 

 (Impact)    التأثٌر: ثامناًال 

 ن ٌتلقى إعداداًال  كادٌمٌاًال واسعاًال لفهم تأثٌر الحلول الهندسٌة على السٌاقات العامة والبٌئٌة  .1
. واوقتصادٌة واوجتماعٌة

The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a 

global , economic, environmental , and societal context (lattuca, 2006). 

ٌّمارس بها الهندسة .2  . ن ٌقدر  و ٌدرك البٌئة اوقتصادٌة والصناعٌة والعالمٌة التً 

Appreciation of the economic , industrial , and international environment in which 

engineering is practiced (NSPE, 1992). 

 .ٌفهم العلوم اوجتماعٌة واإلنسانٌة ن  .3
Understanding of the humanities and social sciences (NSPE,1992). 

 .ٌقدر  و ٌدرك وٌفهم شؤون العالم والثقافات ن  .4
An appreciation and understanding of world affairs and cultures ( Evans,1993). 

لٍم بشكل جٌد فً الخلفٌات غٌر الهندسٌة ن  .5 ٌّ. 
Well- rounded background in variety of non-engineering (Benefield, 1997). 

لدٌه وعً بما ٌجعل األعمال تنجح وٌفهم الكثٌر من القضاٌا اوقتصادٌة واوجتماعٌة والثقافٌة  .6
 .والتً تؤثر على القرارات فً مجال األعمال

Awareness of what it takes for a business to be successful, An understanding of many 

economic , social , and cultural , issues which influence business decisions (Shea,1997). 

 .ٌدرك  و ٌقدر التارٌخ والشؤون العالمٌة والثقافات وٌفهمها .7
Appreciation and understanding of history, world affairs and cultures . (Koen,1998). 

 . ن ٌفهم  ن الحلول الهندسٌة تتأثر بالمحددات فً المصدر المتوفر وٌجب  ن ٌستجٌب لها .8
Understanding that engineering solutions are affected by and should be 

responsible to limited resource availability                (Lang, 1999). 

 ن ٌدرك ألدوار والمسؤولٌة  ) ن ٌفهم وٌدرك السٌاق اوجتماعً والخارجً لمهنٌة الهندسة،  .9
المناطة بالمهندسٌن وتأثر مهنة الهندسة بالمجتمع و نظمة المجتمع الخاصة بالهندسة ، والسٌاق 

 .التارٌخً والثقافً والقضاٌا المعاصرة والقٌم وتطوٌر وجهات نظر عامة
External and societal context (Roles and responsibility of engineers, the import of 

engineering on society, societies regulation of engineering the historical and cultural 

context , contemporary issues and values, developing a global perspective ( Bankel,2003). 
 

 ُ  (lifelong learning) التعلم مدى الحٌاة: تاسعا

  .إدراك الحاجة إلى التعلم مدى الحٌاة ولدٌه القدرة على القٌام به .1

A recognition of the need for , and An ability to engager life long leering (Lattuca,2006)  . 

 .توفر الدافعٌة واإلمكانٌة وستمرار تعلم الخبرة .2
A motivation and capability to continue the learning experience (Evans,1993). 

 .(التعلم الذاتً )القدرة على التعلم بنفسه  .3
An  ability to Learn on his own ( Benefited, 1997). 

استمرار فً تحسٌن األداء الشخصً والمنظمً وٌحاول دائماًال اكتساب المهارات الجدٌدة ولدٌه  .4
 .القدرة على التكٌف والتحول تبعاًال للظروف الجدٌدة

Continuously improving personal and organizational performance, always gaining new 
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skills, able to detect and adapt to changing conditions (Sheu,1997). 

 .لدٌه الدافعٌة واإلمكانٌة وكتساب التكنولوجٌا الجدٌدة وتطبٌقها .5
Motivation and capability to acquire and Applying new technologies (Kone ,1998). 

 .ٌفهم  ن مهارات التدرٌب هً مسؤولٌة الموظف وهً جزء من التعلم مدى الحٌاة .6
Understanding that skill training is an employees responsibility and part of life long 

learning (lang,1999). 

 .حب اوستطالع والتعلم مدى الحٌاة .7
Curiosity and lifelong learning (Bankel, 2003). 

 .القدرة على التعلم مدى الحٌاة .8
An  ability for life long learning (Saunders,2005). 

 (Contemporary Issues)  القضاٌا المعاصرة: عاشراًال 
 

 .المعرفة بالقضاٌا المعاصرة .1
Knowledge of contemporary Issues 

 .إدراك الشؤون العالمٌة والثقافٌة وفهمها .2
An appreciation and understanding of world affairs and cultures (Evans,1993). 

 . ن ٌظهر فهماًال بأن الهندسة تتأثر بالمعلومات عن القضاٌا التكنولوجٌة .3
Demonstrated understanding that engineering is affected by information technology issues 

(lang,1999). 

 .المعرفة بالقضاٌا والقٌم المعاصرة .4
Contemporary issues and values (Bankel,2003). 

 .المعرفة بالقضاٌا المعاصرة .5
Acknowledge of contemporary issues (lattuca,2006). 

 (Engineering tools) األدوات الهندسٌة: حادي عشر
 

. القدرة على استخدام األسالٌب والمهارات واألدوات الهندسٌة الحدٌثة الالزمة لممارسة الهندسة .1
An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 

engineering practice (lattuca, 2006). 

. القدرة على استخدام الحاسوب لإلتصال والتحلٌل والتصمٌم .2
An ability to use computer to communication , analysis and design (Evans,1993). 

لدٌه الخبرة واوستعداد وستخدام البرمجٌات الموجودة من مثل  .3
(Auto CAD, Lotus or dBase)لحل المشكالت العملٌة  .

Experience with or aptitude for use existing software such as auto CAD , lotus or dbase to 

solve practical problems (Benefield, 1997) 

. لدٌه القدرة على استخدام الحاسوب لالتصال والتحلٌل والتصمٌم .4
An ability to use computer for communication , analysis and design (Koen,1998). 

. لدٌه المعرفة الحاسوبٌة المتصلة بتحلٌل األدوات التً تستخدم فً تخصص الهندسة .5
Computer literacy in analysis tools in engineering specialty (lang ,1999). 

 


