
 

 خريج الهندسة مواصفات 
 يجب أن يكون خريج الهندسة قادًرا على: 

تطبيق المعرفة المكتسبة   هيمكنكما  الهندسية والمهارات المتخصصة    رفاالمع من    كبيرةإتقان مجموعة   .1
 .العمليةباستخدام النظريات والتفكير المجرد في الحياة 

 . المتنوعة والكبيرة تطبيق التفكير التحليلي النقدي لتحديد وتشخيص وحل المشكالت الهندسية .2
 ومعايير الهندسة. المهنة التصرف بمهنية وااللتزام بأخالقيات  .3
من المهنيين من مختلف التخصصات الهندسية وتحمل المسؤولية عن    متنوعقيادة فريق  المقدرة على   .4

 الفريق.كذلك أداء الخاص و أدائه 
 التعرف على دوره في النهوض بالمجال الهندسي والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع.  .5
 تقدير أهمية البيئة، المادية والطبيعية على حد سواء ، والعمل على تعزيز مبادئ االستدامة. .6
 تخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة الهندسة.اس .7
القدرة    ,ان يكون لهتحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم وتطوير الذات، والمشاركة في التعلم مدى الحياة   .8

 البحثية. الدراسات على المشاركة في الدراسات العليا و 
األ .9 مختلف  باستخدام  الفعال  الجماهيرالتواصل  مختلف  مع  واللغات  واألدوات  مع   ،ساليب  للتعامل 

 التحديات األكاديمية / المهنية بطريقة نقدية وإبداعية. 
 الصفات القيادية وإدارة األعمال ومهارات تنظيم المشاريع. التمتع ب .10
 بشكل صحيح على المشاكل الهندسية  هاالقدرة على فهم القواعد اإلسالمية وتطبيق .11
 الالزمة للتحول الرقمي.وأحدث التقتيات والمهارات االستراتيجيات استخدام  .12

  



 

The Engineering Graduate must:  

1. Master a wide spectrum of engineering knowledge and specialized skills and 

can apply acquired knowledge using theories and abstract thinking in real life 

situations.  

2. Apply analytic critical and systemic thinking to identify, diagnose and solve 

engineering problems with a wide range of complexity and variation.  

3. Behave professionally and adhere to engineering ethics and standards.  

4. Work in and lead a heterogeneous team of professionals from different 

engineering specialties and assume responsibility for own and team 

performance.  

5. Recognize his/her role in promoting the engineering field and contribute in 

the development of the profession and the community.  

6. Value the importance of the environment, both physical and natural, and work 

to promote sustainability principles.  

7. Use techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 

engineering practice.  

8. Assume full responsibility for own learning and self-development, engage in 

lifelong learning and demonstrate the capacity to engage in post- graduate and 

research studies.  

9. Communicate effectively using different modes, tools and languages with 

various audiences. to deal with academic/professional challenges in a critical 

and creative manner.  

10. Demonstrate leadership qualities, business administration and entrepreneurial 

skills. 

11. Ability to understand and properly apply Islamic rules on engineering 

problems 

12. Use advanced techniques, skills, and tools required for digital transformation.   

 


