اجراء لجنة مناهج
توصيف مساق
03
UCST 5-03

اسم اإلجراء
اسم النموذج
رقم اإلصدار
الرمز

السلطة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة التربية والتعليم العالي
-الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا –خانيونس

توصيف مساق
: معمومات أساسية/ًأوال
3

الساعات المعتمدة

اقتصاد هندسي

اسم المساق

 هندسة االلكترونيات+ هندسة المباني

التخصص

BENGE5302

رقم المساق

الصفحة اإللكترونية

 محمد جمعة محمد ابو الحاج.م

اسم المدرس

المتطمب الالحق

---------

المتطمب السابق

عملي

0

نظري

---------

D.G. Newman. “Engineering Economic Analysis”. Engineering Press
Inc. San Jose, California. 9th. Ed. 2003
The course will generally cover the text. However, some material from the
references may also be covered.

الكتاب المقرر

المراجع
مواقع االنترنت والدوريات

: المعمومات الفنية/ًثانيا
وصف المساق

Fundamentals and application of engineering economic principles to engineering problems.
Evaluation of alternatives. Value engineering and optimization with emphasis on engineering
applications.
األهداف العامة لممساق

 Give students good exposure to, and working familiarity with the fundamentals of
engineering economics and the management decision making processes that are used in
engineering problem solving.
 Give the students the opportunity to work with the state-of-the art software in problem
solving in engineering economics and management decision making.
Give the students the experience of collaborating in project teams while working on course
project(s) and enhancing their written and oral communication skills.

2  من1 الصفحة

اسم اإلجراء
اسم النموذج
رقم اإلصدار
الرمز

السلطة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة التربية والتعليم العالي
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا –خانيونس-

ثالثاً /المحتوى الدراسي /توزيع المفردات عمى الفصل الدراسي:
رقم األسبوع

اجراء لجنة مناهج
توصيف مساق
03
UCST 5-03

وصف المحتوى

األسبوع األول  +الثاني

Engineering Decision Making Process

األسبوع الثالث  +الرابع

Equivalence and Compound Interest

األسبوع الخامس  +السادس

Present Worth Analysis

االسبوع السابع

First Exam 20%

األسبوع الثامن  +التاسع

Annual Cash Flow Analysis

األسبوع العاشر  +الحادي عشر

Rate of Return Analysis

األسبوع الثاني عشر

Second Exam 20%

األسبوع الثالث عشر  +الرابع

Benefit - Cost Ratio Analysis

عشر

الصفحة  2من 2

