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 كلية المهن التطبيقية
 

 كلية المهن التطبيقية في سطور

، حيرررا كانرررق انطمنتطرررا مرررن نبررر   رابطرررة فلسرررطينجامعرررة بوليتكنرررك نررروا  تعتبرررر كليرررة المطرررن التطبي يرررة 
( بعررأ  ن ايتيرررق فكرتطررا المتعل ررة ببررراما فرري مجررا  التعلرري  الت نرري، بطررأ  رفررأ المجتمرر  8791الجررامعيين مررا   
لمرأ  الرما سرنواق فري ميرأان الطنأسرة المأنيرة والمعماريرة  ،اق جأيرأ  فري ميراأين مطنيرة متنومرةالمحلي بتيصص

( مررأتلق مررأ  الأراسررة لتصررب  سررنتين، وبوانرر   ربعررة 8711والكطربائيررة والميكانيكيررةع وبعررأ فتررر  وجيرر   وفرري مررا   
فكران اقنبرا   عحتى  اأق برامجطا التيصصية من مشرين تيصصرا   في التطور األف يالكلية  واستمرقفصو ع 
( طالبرا  وطالبرة ، والعرأأ مرشر  ا أيراأ مطررأ   1900 رجاء وطننا الع ي  وبطانة استيعابية تجراو ق   مليطا من

فرري جميرر  الميرراأين أايليررا  ويارجيررا ع وتمررن  الكليررة أرجررة الررأبلو  فرري  نررأراتط وذلررك لتميرر  يريجيطررا الررذين  البترروا 
، والمصرفية  العلو  ااأارية، لوجيا المعلوماقحوالي مشرين تيصصا  هنأسيا  وت نيا  في مجااق الحاسوب وتكنو 

التصرررمي  الرررأايلي ، الفنرررون التطبي يرررة  ، الطنأسرررة الميكانيكيرررة، الطنأسرررة المأنيرررة والمعماريرررة، الطنأسرررة الكطربائيرررة 
 والحجر والريا ع

 
 :كلية المهن التطبيقيةمباني 

 ن في مدينة الخليل هما:تتوزع مباني كلية المهن التطبيقية بدوائرها الثالث على منطقيتي

م اب  بلأية اليلي  وفيه أائر  المطن الطنأسية والتي  ي   في شارع مين يير الأين : المبنى الرئيسي .1
ميتبرين بااضافة الى  مأرسينالال اماق ومكاتب مجمومة من فنون و المشغ  ، الأوائر  تض  ميتبر
ابو اكتيم وه  مشغ  التكيي  والتبريأ ومشغ  للأائر  في مبنى  كما يوجأ مشغلين تابعين  ، للحاسوب
 .الكطرباء

( ، وفيه أائرتي الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماق +Aو A  مباني  منط ة واأ الطرية : واد الهريةمباني  .0
، والعلررررو  ااأاريررررة والمصرررررفية وتضرررر  ميتبررررراق الحاسرررروب ومجمومررررة مررررن ال امرررراق ومكاتررررب المأرسررررين 

 الأيكور والمعماري ومرك  الحجر والريا  عباقضافة الى مراس  
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 ياأ  ملحوظة  إلىالمجتم ، األمر الذي  أى  واحتياجاقونتيجة  لطرح براما جأيأ  تواكب التطور التكنولوجي 
 ع 2152وحتى ما   5991نرابة السق مراق منذ ما  مأأ الطلبة ومستمر  في  مأاأ الطلبة، حيا تضام  

والتري  أوائرهراالكلية جاهأ  لتح يق هذه األهأا  من يم  برامجطا التي تشر  مليطرا بوسراطة  وتسعى
كمرا  ثالث دوائرر  ملى ، وال لي  منطا نيأ التفعي  والبراما مو مة مفعت تشم  مشرين تيصصا  غالبيتطا 

  يلي:
 :اآلتية: وتشمل التخصصات وتكنولوجيا المعلومات دائرة الحاسوب

 ونوامأ البياناقعبرمجياق  ع8

 شبكاق الحاسوب واانترنقع ع1
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 تصمي  وتطوير صفحاق الويبع ع3

 عتكنولوجيا الحاسوب  ع4

 عالوسائط المتعأأ   تكنولوجيا ع5

 :اآلتية: وتشمل التخصصات دارية والمصرفيةالعلوم اإلدائرة 

 أار  و تمتة المكاتبعإ ع8
 عت نيةمحاسبة  ع1

 السكرتاريا والسج  الطبي ع3

  ال انونيعالسكرتاريا والسج   ع4

 عاقأار  المالية المحوسبة ع5

 

 التالية:  التخصصاتدائرة المهن الهندسية: وتشمل 

 الهندسة المدنية قسم
 والمعمارية وهي :

 
 ع الطنأسة المأنيةع8
 ع الطنأسة المعمارية1
 ع المساحةع3

قسم الهندسة 
  الميكانيكية وهي:

 
 ع السياراقع8
ع التكيي  والتبريأ 1

 والتأفئة 
 اقنتاج واآلاقعع 3

قسم التصميم 
 الداخلي وهي:

 
عالتصمي  8

 الأايلي

قسم الهندسة 
  الكهربائية وهي:

 
 ع األتمتة الصناميةع8
االلكترونيات ع 1

الصناعية والتحكم 

 المحوسب 
 ع اقتصااقع3

 
صناعة 
الحجر 
 والرخام.
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 وحقائق ءاتإحصا
 

 : عدد طلبة الكلية في السنوات األخيرة .1

 

 البرامج األكاديمية في الكليةعدد  .2
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 الخطط الدراسية لبرامج الكلية
 متطلبات البرامج في الكلية:

 :يأتي متطلبات البرامج في الكلية كماتوزع 
: وهرري مسرراناق إجباريررة لجميرر  الطلبررة فرري الكليررة وبميتلرر  تيصصرراتط  حيررا يصرر   متطلبرراق الكليررة ع8

 ( سامة معتمأ ع81مأأ ساماتطا إلى  
 متطلباق البرناما / المسار: وهي مساناق إجبارية لجمي  طلبة المسار الواحأ في  ي تيصصع ع1

 مساناق إجبارية لطلبة التيصص الواحأع متطلباق التيصص: وهي ع3

 

 لجميع التخصصات  ساعة معتمدة (61)متطلبات الكلية اإلجبارية :

 
 رقم المساق المساق رمز المساق باللغة العربية س.م ةالمساق باللغة اإلنجليزي

Arabic Language 3 اللغة العربية ACA132 1008 
English Language 3 اللغة اقنجلي ية ACA131 1001 
Studies in  Arabic 

& Islamic Thought 
أراساق في الفكر  3

 اقسمميو العربي 
ACA133 1003 

Development in the 

Arab World 
التنمية في الوطن  3

 العربي
ACA134 1004 

Physical Education 8 النشاط الرياضي ACA 100 1089 
Introduction to 

Computer 
 1350   الحاسوبم أمة في  3

 جبارية  : هي المساقات التي تتكرر في كل تخصص من تخصصات الكلية.متطلبات الكلية اإل :مالحظة
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 : جباريةوصف متطلبات الكلية اإل
 

 اللغة العربية : - 0221
  

ي أ  المساق المطاراق األساسية للطلبة في اللغة العربية وفنونطا ، بما يتمء  م  احتياجاتط  ومعارفط  ، 
كسابط  معرفة كافية بموضوماق اللغة العربية ويشم  : مستوياق اللغة العربية وطر  ائق تنمية األلفاظ ، وا 

وصياغة المشت اق ، ونظا  تألي  الجملة ااسمية والجملة الفعلية ، واقمراب والبناء في األسماء واألفعا  ، 
كما يشم  بعض األلوان البمغية ،   عوكتابة العأأ ، وبعض نوامأ الكتابة والترني  ، واستيأا  المعاج  العربية 

و يتناو   يضا    لوانا  من الكتابة  عوالكناية   والطباق ، والجناس ، والم ابلة مال  : التشبيه ، وااستعار  ، 
الوظيفية كفن التلييص ، وكتابة الرسائ  ، ومحاضر الجلساق ع و ييرا  التذوق الجمالي الذي يشتم  ملى 

 نصوص  أبية من ال رآن والشعر والنالر الفني ع
 

 اللغة اإلنجليزية :  - 0220
 

واللفرررظ ، وال رررراء  وااسرررتيعاب ، وهررري : الكتابرررة ، لرررأى الطالرررب  تطررروير المطررراراق األساسرررية األربررر  يطرررأ  إلرررى
وحررو  ، األفعرا ، والكرم  المباشرر : وكرذلك تطروير نوامرأ اللغرة األساسرية والتري تشرم  ع والمحاأالة  ، الصحي 

حاق اقنجلي يررة الترري تتعلررق بحيررا  كمررا يطررأ  إلررى إمررأاأ الطالررب بالكلمرراق والمصررطل ع والجملررة الشرررطية ،الجررر
 ع  ع كتابة الت ارير الفنية باللغة اقنجلي ية الطالب اليومية والعملية

 
 اإلسالمي : و دراسات في الفكر العربي  - 0223

 
،  مصراأر الفكرر العربري واقسرممي والع يرأ و  ، وحملة الفكرر، ويصائصه ، و سسه ، التعري  بالفكر اقسممي 

منج اتطررا وجوانررب حضررارتطا، إضررافة  : الحضررار  العربيررة واقسررمميةو  ، الررنظ  اقسررمميةو األيررمق، و العبرراأاق، و 
 ع إلى ال ضايا المعاصر 

 التنمية في الوطن العربي :  - 0222
 

يطأ  هذا المساق إلى إكساب الطلبة مطاراق تنموية في كافة مجااق التنمية :  اانتصاأية ، وااجتمامية ، 
 والبيئية ،  والبشرية ع كما يرك  ملى ترسيخ مفطو  التنمية المستأيمة واستيأاماتطا و هميتطا في الحأ من



                                   دليل الطالب                                                                           المهن التطبيقيةكلية 

 ~01 ~ 

شاك  التيل  والتأير التي يعاني منطا العال  الالالا ، باقضافة إلى التعر  ملى حاجاق التنمية و ساسياتطا م
 ومعوناتطا ومستل ماتطا  في الوطن العربي  ع و ييرا التعري  بالمست ب  الحضاري العربي ع

 
 النشاط الرياضي : - 0217

 
المطرراراق  بررأه تعريرر  ال، و  الرياضررية و هررأافطا وممنتطررا بالتربيررة العامررةيتنرراو  هررذا المسرراق أراسررة مفطررو  التربيررة 

جرراء مباريراق ونشراطاق أايليرة  والمباأئ األساسية لبعض األلعاب الجمامية والفرأية مر  نروانين هرذه األلعراب، وا 
تصرريب  ، والتعررر  ملررى بعررض إصرراباق المممررب الترري ، والتررأريب ملررى تحكرري  المباريرراق والنشرراطاق ويارجيررة

ويتنرراو  هررذا المسرراق  يضررا  بعررض  عق إسررعافطاائررومعرفررة  سرربابطا و مراضررطا وطر  ، الممررب أايرر  ويررارج الملعررب
  ، والتعري  ببعض طرائق تنظي  الأوراق الرياضية ع لعاب ال وى مساب اق 

 
 مقدمة في الحاسوب : - 0312

 
،  ، وتطررور الحاسرروب وتصررنيفاته ميتلفررة، ووحأاترره ال يطررأ  هررذا المسرراق إلررى التعررر  ملررى مكونرراق الحاسرروب

،  ، ووحأ  اقأيرا  واقيرراج ، ووحأ  الحساب والمنطق ، وتصني   نظمة العأ، ووحأ  الذاكر  و جيا  الحاسوب
  و ساسياق البرمجةع،  ونظا  التشغي 

 
 /عملي:مقدمة في الحاسوب

 
يرررت  تعريررر  الطرررمب ملرررى  ساسرررياق التعامررر  مررر  الحاسررروب ، والتعرررر  ملرررى  جررر اء الحاسررروب الماأيرررة ، مالررر  :       

MotherBoard ) ،HardDisk  الكوابر  ،الرر ،CD-Rom  والمكونراق البرمجيرة ، العمر  ملرى نظرا   وغيرهرا ، )
MS-Dos) لعمرررررر  ملررررررى نظررررررا  التشررررررغي  ( والتعررررررر  ملررررررى  هرررررر  األوامررررررر برررررره و وامررررررر الملفرررررراق والمجلررررررأاق ،ا

( ، والتعررر   MS_Office( والررتحك  بالملفرراق والمجلررأاق ، م أمررة مررن مجمومررة بررراما    (Windowsوينررأو 
 لكتروني عملى اقنترنق ويأمة البريأ اق
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 في ميتبر اكاأيمي طمب كلية المطن التطبي ية

 
 وتكنولوجيا المعلومات دائرة الحاسوب

 
الممي   في كلية المطن التطبي ية حيا تض  هذه الأائر  التيصصاق الحاسوبية المطروحرة فري هي احأى الأوائر 

الكلية وهي : تيصص برمجياق ونوامأ البياناق، تيصرص تصرمي  وتطروير صرفحاق الويرب، تيصرص شربكاق 
الحاسرروب واانترنررق وتيصررص تكنولوجيررا الحاسرروبع حيررا تيضرر  هررذه التيصصرراق إلررى تحررأيا مسررتمر فرري 

 ياتطا مواكبة بذلك حاجة السوق المحلي ومجااق العم  الميتلفة ليريجيطا عمحتو 
كمررا  ن هنرراك طموحررا  ر فرري المررأى ال ريررب ر لفررت  تيصصرراق  يرررى متميرر   تواكررب التطررور التكنولرروجي و تلبرري 
حاجررراق السررروق المحلررري والعرررالمي فررري مجرررا  الحاسررروب وتكنولوجيرررا المعلومررراق مالررر  تيصرررص انتررراج الوسرررائط 

  عررأأ ، وغيرهررا مررن التيصصرراق ذاق العمنررةع ممررا يعطرري المجررا  للطلبررة بمكمررا  مسررير  التعلرري  مررن طريررقالمت
ائر  كاأر متمي  من مطنأسي الحاسروب ومأرسري تكنولوجيرا ونظر  المعلومراق يأرسرون تض  الأو برناما التجسيرع 

جميررر  المسررراناق الحاسررروبية لجميررر  طلبرررة كليرررة المطرررن التطبي يرررة بكافرررة أوائرهرررا وتيصصررراتطا ويتمتعرررون ب رررأراق 
طالب ج  ونتره تأريسية مالية المستوىع كذلك تض  الأائر  العأيأ من الميتبراق التيصصية والتي ي ضي فيطا ال
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ال ررأراق الت نيررة وااحترافيررة لررأى اليررريا ضررمن  لتعميررقضررمن التطبي رراق والتررأريباق العمليررة المفيررأ  والضرررورية 
 ع براما التيصص الواحأ

 
 التخصصات التابعة للقسم :

 برمجياق ونوامأ البياناقع ع8

 نترنقعقشبكاق الحاسوب وا ع1

 تصمي  وتطوير صفحاق الويبع ع3

 عتكنولوجيا الحاسوب ع4

 عالوسائط المتعأأ   تكنولوجيا ع5

 

 
  تصمي  صفحاق اانترنقميتبر 
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 : تخصص برمجيات وقواعد البيانات .1
 

يهدف هذا البرنامج إلى تخريج طلبة و[ سامة معتمأ  ، 91مأ  الأراسة في هذا البرناما سنتان أراسيتان بوان  ]

، وكذلك إعداد البرامج التي تستخدم في ومعالجتها وبرمجتها  قواعد البياناتتحليل وتصميم مؤهلين في مجال 

األمر الذي يزيد اإلقبال  ؛ ويتمتع خريجو هذا البرنامج بفرص عمل جيدة .القطاع الخدماتي والصناعي المحلي

 عليه.

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16
 2. ال س متطلباق  18
 3. متطلباق التيصص  38
  المجموع 70

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 18: القسم متطلبات
 

 رقم المساق المساق رمز المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Management 3 أار اق  ACA 136 2231 

Technical English 3 اللغة اانجلي ية الفنية  ACA 130 2235 

Applied Statistics 3 حصاء التطبي يقا  APC221 2553 

Algorithms and 

Programming 

Fundamentals 

اليوار مياق ومباأئ  3
 البرمجة

 1554 

Database (1) 3  1510  8نوامأ البياناق 
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 القسم: متطلباتوصف 
 

 اإلدارة: -0031

 
وممناتطرا ، مفطو  اقأار  ومأى الحاجة إليطرا، ومجااتطرا ينانش المساق مأأا من الموضوماق اقأارية ، مال  : 

 ه  المرأارس اقأاريرة ياصرة الكمسريكية ، والسرلوكية ،  والمأرسرة الحأيالرة و  عبالعلو  األيرى، وأراسة مناصرها 
 ورنابة ع  ،  وتوجيه، وتنظي  ، ومناصر العملية اقأارية من تيطيط  ع
 

 اللغة اإلنجليزية الفنية: - 0031
 

تررررتبط تيصصررراتط  فررري مجرررااق الكمبيررروتر ، مالررر  : تيصرررص هرررذا المسررراق يسرررتطأ  مجمومررراق الطلبرررة الرررذين 
البرمجررة ، والويررب ، والشرربكاق   فطررو يطررأ  إلررى تطرروير مطرراراق الطلبررة اللغويررة المتعل ررة فرري مجررا  الكمبيرروتر ، 
ويعم  ملى تأريبط  ملى استيأا  المصطلحاق والعباراق الفنية التي تفيرأه  فري حيراتط  العمليرة ، وكرذلك يطرأ  

ر الم رأر  ملرى ااسرتيعاب منرأ نرراء   جر اء مرن النصروص المكتوبرة فري مجرا  الحاسرب اآللري   فتنمري إلى تطروي
 الم أر  ملى ال راء  وااستيعاب معا ع

 
 :االحصاء التطبيقي - 0113

 
،  ، وم راييس الن مرة المرك يرة ق اقحصرائية، ونيراس الن مرة المرك يرةائرالطر يطأ  هذا المساق إلى التعرر  ملرى 

، واانحررررررأار، واألرنررررررا  ال ياسررررررية، والسمسرررررر  ال منيررررررة،  ، واارتبرررررراط ، والمنحنررررررى الطبيعرررررري ييس التشررررررتقوم ررررررا
 ( ع SPSSع كما يشم  تطبي ا  ممليا  ملى    ااحتمااق، و اقحصاءاق، واقحصاءاق الحيويةو 
 

 :الخوارزميات ومبادىء البرمجة  - 2554
 

فري نطايرة هرذا المسراق يتونر  مرن الطالرب :   ن يسررتومب مفطرو  يورا ميرة الحر  ، ويرأرك الطري رة المناسربة لحرر  
المشكلة البرمجية، و ن يملك ال أر  ملى التفكير المتسلس  لكتابة البرناما بمحأى لغاق البرمجرة، و ن يكرون نراأرا 

Computer Network 

and data transmission 
 1514  شبكاق وتراس  البياناق 3
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فرة  نرواع األيطراء وكيفيرة معالجتطرا مر  مطرار  اسرتيأا  ملى كتابة وتنفيذ البراما ملى الحاسب باقضافة إلرى معر 
 محرر لغة البرمجة بكفايةع

 
 :1قواعد البيانات   -2560

 
يطأ  هذا المساق إلى التعر  ملى  نظمة الملفاق الت ليأية، و نظمة نوامرأ البيانراق وتطورهرا،  و نرواع 

أارتطرا، التصرمي  الف ي يرائي والتصرمي  المنط ري ل وامرأ البيانراق، وسرائط البياناق، ومير اق  نظمرة نوامرأ البيانراق وا 
ق الوصررررو  للبيانرررراق ومعالجتطررررا، نمرررراذج نوامررررأ البيانرررراق الميتلفررررة  الطرميررررة، الشرررربكية، ائررررتيرررر ين البيانرررراق، طر 

-العمئ يرررة(، نوامرررأ البيانررراق العمئ يرررة،  المجرررااق، الجرررأاو ، المفررراتي ، العمنررراق، الفطرررارس، نمررروذج الكينونرررة
 التطبي ، نماذج التطبي  الميتلفةعالعمنة، 

 
 :شبكات وتراسل البيانات -2564

 
 ساسررررياق الشرررربكاق و نوامطررررا الميتلفررررة وهياكلطررررا الفي يائيررررة والمنط يررررة، تعررررر  ملررررى إلررررى اليطررررأ  هررررذا المسرررراق 

والبرتوكواق المستيأمة فيطا، ونظا  ااتصا  المفتوح وطب اته السب ، ووسائط الشربكاق، وكيفيرة توصري  الكوابر  
جيره فري الطب رة ، وممليراق التحوير  فري الطب رة الالانيرة والتو TCP/IPوايتبارها، و ساسياق ت نية إيالرنق، ونمروذج 

 عالالالالة
 

 ساعة معتمدة  38:متطلبات تخصص برمجيات وقواعد البيانات
 

 باللغة االنجليزية االسم س.م باللغة العربية االسم رمز المساق رقم المساق

 Intro. to Software Engineering 3 م أمه في هنأسة البرمجياق  2373

 Operating Systems 3 نظ  التشغي   2374

 Graduation Project 3 مشروع التيرج  2379

 Software Applications I 2 8تطبي اق برمجيه   2405

 Advanced Programming 3 برمجة مت أمة  2555

 Visual Programming 3 البرمجة المرئية  2556

 Object oriented programming 3 البرمجة الشيئية  2557
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 باللغة االنجليزية االسم س.م باللغة العربية االسم رمز المساق رقم المساق

 Internet Application 3 تطبي اق اانترنق  2558

 Database (2) 3 1نوامأ البياناق   2561

 Advanced database 3 نوامأ بياناق مت أمة  2562

 Typing 1 طبامة  2563

 Practical Training 3 تأريب ميأاني  2565

 Web Programming 3 ويببرمجة ال  2566

 Software Applications II 2 1تطبي اق برمجيه   2679

 
 :برمجيات وقواعد البياناتتخصص متطلبات وصف 

 
 

 مقدمة في هندسة البرمجيات:  - 0373
 

يطررأ  هررذا المسرراق الررى التعريرر  بالمفرراهي  األساسررية والمطرراراق الم مررة لطنأسررة البرمجيرراق  ي  تيطرريط و بنرراء 
البرمجيرررراق ويشررررم  ملررررى التعريرررر  بررررمأار  المشرررراري  وتحليرررر  الميرررراطر، أور  حيررررا  المشررررروع وتتضررررمن  تحليرررر  

، و التصمي  ،  ايتبار و صيانة UML المتطلباق ، تصمي  البرمجياق ونمذجتطا باستيأا  لغة النمذجة الموحأ 
البرمجيرراقع باسررتيأا  احررأا األسرراليب فرري نمذجررة وتحليرر  وتصررمي  وبنرراء التطبي رراق البرمجيررة باسررتيأا  اسررلوب  

 .object oriented التحلي  والنمذجة الكائنية او الشيئية الموجطة
 
 

 نظم التشغيل: -0372
 

 ، و مكونرررراق نظرررر  التشررررغي ، و  سرررراليب إأار  الررررذاكر ، و إأار  التعريرررر  بررررنظ  التشررررغي ، و  نررررواع نظرررر  التشررررغي
أار     ( ، واألوامرررررررر المجمعرررررررة ، ونظرررررررا  التشرررررررغي   DOSالعمليررررررراق، و إأار  وحرررررررأاق اقأيرررررررا  واقيرررررررراج،  وا 

Windows)  ع ) 
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 نظم التشغيل/عملي: 
 

 attrib ( و وامرره ، مالر  :  Dosيطأ  الج ء العملي إلى تأريب الطالب ملى مطاراق استيأا  نظا  التشغي    

, color , md , cd )  :  وكرذلك موضروع الملفراق الأفعيرة وتطبي اتطرا ، مالر ، )if , goto , start , echo  ، )
أار  حسررررراباق  وبعررررض مواضرررري  نظرررررا  التشررررغي  وينرررررأو  ، مالرررر  : التعررررر  ملرررررى  هرررر  يصرررررائص الوينررررأو  ، وا 

 Linux ,Xp ،Vista ، Windows   ب  نظمة تشغي  ، مال  :المستيأمين، باقضافة إلى التأرب ملى تنصي

Server 2003ع ) 
 

 :مشروع التخرج - 2379
 

وتحليلطا  ، واستيأا  األسلوب العلمي في جم  المعلوماق،  بأراسة األنظمة   تع ي  مطاراق الطالب إلىيطأ  
وذلك من يم     روح مم  الفريق الواحأوتنمية  ع وتوالي طا، وتطبي طا ، وايتبارها ، وبرمجتطا ، وتصميمطا ، 

  Access:   مال ، تطوير نظا  معالجة نوامأ بياناق إحأى المؤسساق باستيأا   حأ  نظمة إأار  نوامأ البياناق
 ع( Oracle و
 

 :1تطبيقات برمجيه  - 2405
 

نشرراء لمعالجررة الن MS-Wordيشررم  هررذا المسرراق التررأرب ملررى البررراما المكتبيررة المطمررة فيمررا ييررص  صرروص وا 
 التعررر  ملررى البرنرراما ، إأيررا   MS-Excelالمسررتنأاق من حيررا تشررغي  البرنرراما والتعررر  ملررى  أواترره ( ، 

البياناق والتح ق من صحتطا ، تنفيرذ العمليراق الحسرابية والرأوا  ملرى مجمومرة مرن اليميرا ، التيطريط و أارتره ، 
أارتطا MS-PowerPointحماية  وراق العم  والمصنفاق ، الماكرو( ،   قنشاء العروض الت أيمية وا 

   نص، صور، صوق، حركة، اارتباط التشعبي،   رار اقجراءاق، والتيطيط البياني(
 

 :برمجة متقدمة  - 2555
 

تراكيب البياناق المستيأمة في الحواسيب وطرائق  يتعر  ملى في نطاية هذا المساق يتون  من الطالب  ن:
و ن يحررأأ  ااساسرية للفررر  والبحرا ، طرائرقوالتعررر  ملرى بعررض ال ،المت أمرة غرراق البرمجرةتماليلطرا بمحرأى ل

   التركيب البياني الممئ  لتمالي  البياناق وطرائق التعام  م  ك  تركيب بيانيع
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 :البرمجة المرئية -2556
 

، مفطرررو   Visual Programmingمفطرررو  البرمجرررة المرئيرررة  لرررى: تعريررر  الطالرررب ملرررىإيطرررأ  هرررذا المسررراق 
 Control ، العمرر  مرر  ميتلرر  انررواع اأواق الررتحك   Event Programmingالبرمجررة الم رراأ  باألحررأاا 

Tools كتابررررة وتنفيررررذ الجمرررر  / األوامررررر البرمجيررررة مالرررر  جمرررر  الررررتحك   ويصائصررررطا الميتلفررررة ،Control 

Statements  وجمر  التكررارLooping Statements  العمر  مر  المصرفوفاق ،Arrays اق ااتجراه الواحرأ ذ
One Dimention   ومتعأأ ااتجاهاق ، الربط م  نوامأ البيانراق  وانشراء التطبي راق البرمجيرة التري تتعامر  مر

 نوامأ البياناقع

 

 :البرمجة الشيئية - 2557
 

، و تصرمي  الكائنراق و  نمراط البيانراق و ((Object Oriented Programming ) ساسياق البرمجرة الطأفيرة  
والرسر  الحاسروبي   Appletsمناصر الرتحك  و جمر  اايتيرار والرأوران واقأيرا  واقيرراج والوراالرة واألسراليب و

وتطبي ررراق  Multimediaفررري لغرررة جافرررا، و GUI  )Graphical User Interface بلغررة جافرررا و مكونررراق 
 ميتلفة ع

 

 :تطبيقات االنترنت - 2558
 

 Internet Explorerالتعرررر  ملرررى اانترنرررق وكيفيرررة إمرررأاأ ااتصرررا  بطرررا مبرررر الموأ ،المتصرررفحاق مالررر  : 
 يصائصرره ومكوناترره(، يررأماق اانترنررق واسررتعراض الموانرر  مالرر  : موانرر  التجررار  مبررر اانترنررق،موان  العمرر ، 

 Yahooن حيا البنراء باسرتيأا  الرر التعلي  ،والجامعاق يأماق الأرأشة ومجموماق اايبار،البريأ االكتروني م
، حفررظ الصررفحاق بررالطرائق الميتلفررة، التعررر  ملررى Upload و Download،المكونرراق واليصررائص( مفطررو  

ويصائصررره، م أمرررة مررررن  تصرررمي  موانررر  مبرررر اانترنررررق  Googleكيفيرررة البحرررا بالمحركررراق الميتلفررررة مالررر  : 
صائصه،اسررررتيأا  نظررررا  ال والررررب الجرررراه   لتصررررمي  ، والتعررررر  ملررررى  أواترررره وي FrontPageباسررررتيأا  برنرررراما 

، باقضرافة إلرى Html ,JavaScriptالموانر ، نشرر المونر  مبرر اانترنرق وصريانته،التعري  بالبرمجرة باسرتيأا  
 مواضي  مت أمة/حأيالة في اانترنقع
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 :0قواعد البيانات  - 2561
 

، وربط الكياناق البيانية بالعمناق الميتلفة، وتطبي  يطأ  هذا المساق إلى التعر  ملى نوامأ البياناق العمئ ية
، ومعرفة الجبر العمئ ي ومملياته SQLتلك العمناق، ومعالجة البياناق من يم  لغة التساؤ  البنيوي 

نشاء نامأ  بياناق متكاملة وحمايتطا وصيانتطا، ومعالجة مشاك  الت امن وف أان  وتطبي طا ملى البياناق، وا 
 وكيفية حماية وتو ي  نوامأ البياناقعالبياناق، 

 
 :قواعد بيانات متقدمة -2562 

 
، نوامأ البياناق 8يعتبر هذا المساق امتأاأا  لما ت  أراسته في المساناق الساب ة ل وامأ البياناق   نوامأ البياناق 

( ، ويطأ  إلى التركي  ملى النموذج العمئ ي ل وامأ البياناق ومعرفة العمناق ويصائصطا باستيأا  1
Oracle  والتركي  ملى لغة ااستعم  البنيوية ،Sql ملياتطا من تعري  البياناق واسترجامطا وتحأيالطا ، وم

 Reportsو Formsوالتعر  ملى  PL SQLل وامأ البياناق ، والتعر  ملى وت ويأ الطالب بنماذج  يرى 
   Oracleو الر Accessالبياناق والم ارنة ما بين  وكيفية تصمي  نظا  متكام  ل امأ  Triggersو
 

 :طباعة - 2563
 

كررلمة فري  الأني رة ويشرم   15 التأريرب ملى الطبرامة باللغرة العربيرة واقنجررلي ية بحررأ  أنرىت ان مطار  إي و  ملى 
ص  اارتكا ،  وطبامة حرو   صاب  السبابة، وطبامة حرو  األصاب  الوسطى، و المساق: لوحرة المفراتي ، 

 لعالي، وطبامة حر عوطبامة حرو  إصب  البنصر، و طبامة حرو  إصب  الينصر، و المفتاح ا
 

 : تدريب ميداني  -2565
 

يت  ترأريب الطرمب فري الكليرة وبعرض المؤسسراق العامرة والياصرة مرن  جر  اسرتيأا  وتطبيرق معلومراتط  ومرا تر  
كذلك يت  تأريب الطمب فري  مراكر  الصريانة والبرمجرة  الموجروأ  فري الجامعرة  ع أراسته في مساناق التيصص

ت رارير  سربومية طيلرة فترر  بت رأي  الطرمب جر  إجرراء التطبيرق العملري للمطراراقع كمرا يلر    السوق المحلي من   و
 تبين المطاراق التي اكتسبطا الطالب ع التأريب
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 الويب:برمجة  - 2566
 

 يطأ  هذا المساق إلى التعر  ملى إحأى اللغاق ال وية المستيأمة في برمجة موان  الويب المتغير 
(Dynamic Web Pages)  وهي(ASP.Net)   والتعر  ملى.NetFramework   إنشاء نمراذج للويرب مرن
وطرائرق التح رق مرن البيانراق المأيلرة مرن يرم   أواق التح ررق،  Server Toolsطريرق اسرتيأا   أواق اليراأ  

نشاء   ع User Controlإضافة  أا  تحك  المستيأ  لنموذج الويب وا 
نشرراء اتصررا  مرر   Net.لوصررو  ل وامررأ البيانرراق العمئ يررة باسررتيأا  ل واسررتيأامطا ADO.Netالتعررر  ملررى  وا 

( ، DataReaderونرارئ البيانرراق  DataSetنامرأ  البيانراق والتعرر  ملررى كيفيرة الوصرو  للبيانراق مررن يرم   
   إنشاؤه ، استأماؤه ، التعام  معه ( ع Stored Procedureوالتعر  ملى 
مرأاأ إجرراءاق األمرن والسررية بمرن  مسرتوياق ميتلفرة قنشاء  Visual Basicاستيأا  لغة  مون  ويرب تفراملي وا 

مأاأ تحسين ونشر تطبي اق الويب المنتجة باستيأا    عASP.Netمن الصمحياق لمستيأمي المون  وا 
 

 :0تطبيقات برمجيه  - 2679
 

مررن حيررا مطرراراق الرسرر  ومعالجررة  PhotoShopيشررم  هررذا المسرراق التررأريب ملررى بررراما التصررمي  وبرراأليص 
باسرتيأا  برنراما الرر  Animationالصور والتعر  ملى  نظمة األلوان ، والتعرر  ملرى  ساسرياق صرن  الحركرة 

Flash و مأي  الى الر ،ActionScriptع 
 

 
 المرئيةمحاضر  اكاأيمية لمساق البرمجة 
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 واإلنترنت تخصص شبكات الحاسوب  .0
 
 

يطأ  هذا البرناما إلى إكساب الطالب  ،[ سامة معتمأ  93البرناما سنتان أراسيتان بوان  ]مأ  الأراسة في هذا 
فري نمرو وتطرور اانتصراأ الفلسرطيني ناهيرك  اقسرطا  الحاسوب مرن  جر   شبكاقمطاراق ملمية وفنية في مجا  

ال يررا  بمطررا  بنرراء وصررريانة  مرررن يملرره يسررتطي  ، مررن تغطيررة حاجررة ال طرراع الصرررنامي واليررأماتي بكرراأر مؤهرر 
ومواكبة التطور الطائ  في مجا  شبكاق الحاسوب مال  الشربكاق السرلكية والمسرلكية باقضرافة  شبكاق الحاسوب

مطاء الطمب المطراراق العمليرة الم مرة لبنراء شربكة محليرة  VOIPالى مجا  ااتصااق باستيأا  اانترنق  ، وا 
 احتلرق، ونرأ بطا، باقضافة إلى كيفية إأارتطا ووصرلطا مر  الشربكة العالميرة شاملة ووض  سياساق األمن المتعل ة

نرررأ طرررا ياصرررة و ن والمعلوماتيرررة مونعرررا  مت رررأما  فررري مجرررا  تكنولوجيرررا شررربكاق الحاسررروبجامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطين 
  في منط ة جنوب فلسطينع  CISCO , MCITP ايتيرق كمرك  لتأريس براما الر

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16
 2. الأائر متطلباق  8
 3. متطلباق التيصص  49
  المجموع 73

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل
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 ساعة معتمدة 8: دائرةال متطلبات
 

 
 البرنامج: متطلباتوصف 

 
 : الخوارزميات ومبادئ البرمجة -0031

 
هررذا المسرراق يطررأ  الررى  ن  يتعررر  الطالررب ملررى مفطررو  اليوار ميرراق وطرررق إيجرراأ الحلررو  للمشرراك  البرمجيررة 

البرمجررة مررن حيررا وال ررأر  ملررى التفكيررر المتسلسرر  باسررتيأا  احررأ لغرراق البرمجررةع إت رران الطالررب ألساسررياق لغرراق 
 الشك  العا ع

 
 :إدارة قواعد بيانات -0030

 
هذا المساق يطأ  الى  ن  يتعر  الطالب ملى المفاهي  األساسية في نوامأ البياناق، والنماذج الطرمية والشبكية 

 نظمرة والعمئ ية، ومعالجة البياناق، ولغاق وص  البياناق، ولغاق معالجرة البيانراق وتصرمي  ااستفسرار، وبنراء 
 نوامأ البياناقع

 
 :1إدارة شبكات  -0038

 
هررذا المسرراق يطررأ  الررى  ن يتعررر  الطالررب ملررى كيفيررة اأار  شرربكاق الحاسرروب مررن يررم  نظررا  تشررغي  الوينررأو   

( واأار  المسرتيأمين والوصرو  لمرروارأ domainسريرفر بحيرا يتعرر  ملرى مفراهي  اأار  الشربكاق الوينرأو  مالر   
 الشبكة و يأماتطا ع

 

رمز  المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

 رقم المساق

Algorithms and 

Programming Principles 
اليوار ميررررررررررررراق ومبررررررررررررراأئ  3

 البرمجة
 1135 

Database Management 3 1131  إأار  نوامأ بياناق 
Networks Administration 1 1   1131  8شبكاق إأار 
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 اأار  الشبكاقمحاضر  
 

 ساعة معتمدة 24: واإلنترنت متطلبات تخصص شبكات الحاسوب
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Project  1 مشروع ال ELI 220 1011 
Network Essential 1 3 1448  8مباأئ الشبكاق 
Network Essential 2 3 1441  1مباأئ الشبكاق 
Advanced Networks 1 3  1443  8شبكاق مت أمة 
Advanced Networks 2 3 1444  1 شبكاق مت أمة 
Operating Systems  3               1441  تكنولوجيا نظ  التشغي 
Field Training  3  1454  تأريب ميأاني 
Object Oriented Programming 3  1559  الشيئيةالبرمجة 
Technical Correspondence 3 1134  مراسمق فنية 

Organizational behavior and 

communication skills 
السرررررررلوك الررررررروظيفي ومطررررررراراق  8

 ااتصا 
 2637 

Networks Administration 2 1  1137  1إأار  الشبكاق 
Advanced Networks 

Administration 
 1140  إأار  شبكاق مت أمة 1

Project analysis and management 3  أار  المشاري  2641  تحلي  وا 
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Web and  Publishing technology 1 1  8تكنولوجيا الويب والنشر 
 1141 

Web and  Publishing technology 2 3  1143  1تكنولوجيا الويب والنشر 
Network Protect and Safety 1 1144  امن الشبكاق وحمايتطا 
Wireless Networks and 

Communications 
الشرررررررررررررررررررررررربكاق المسررررررررررررررررررررررررلكية  3

 وااتصااق
 1145 

Special Topics 1 1141  مواضي  ياصة 
Computer Maintenance 3 1149  صيانة الحاسوب 

 
 متطلبات تخصص شبكات الحاسوب واإلنترنت :وصف 

 

 مشروع:ال – 0200
 

جرراء تجرارب مرن هذا المساق يطأ  الى  ن يتعر   الطالرب ملرى كيفيرة ممر  بحرا تطبي ري وتجمير  معلومراق وا 
 موضوع معين في مجا  شبكاق الحاسوب وكتابة ت رير من هذا الموضوعع

 

 :1مبادئ الشبكات –0221
 

هرررذا المسررراق يطرررأ  الرررى  ن يتعرررر  ملرررى  ساسرررياق الشررربكاق و نوامطرررا الميتلفرررة وهياكلطرررا الفي يائيرررة والمنط يرررة، 
والبرتوكررواق المسررتيأمة فيطررا، ونظررا  ااتصررا  المفترروح ، ووسررائط الشرربكاق، وكيفيررة توصرري  الكوابرر ، و ساسررياق 

 عTCP/IPت نية إيالرنق، ونموذج 
 

 :0مبادئ الشبكات -0220
 

   (Routersلمسراق يطرأ  الرى  ن يتعرر  الطالرب ملرى الشربكاق الواسرعة و جط تطرا وياصرة الموجطراق  هرذا ا
وكيفيررررررررة إمررررررررأاأها للعمرررررررر  وكررررررررذلك التعررررررررر  ملررررررررى ممليرررررررراق التوجيرررررررره وبرتوكررررررررواق التوجيرررررررره الميتلفررررررررة مالرررررررر   

 OSPF,IGRP,RIPصمحطا وغيرها من اامور في هذا المجا ع  ( واستكشا  المشاك  وا 
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 1شبكات متقدمة   -0223
 

( ومررا يتعلررق بطررا مررن امررور مالرر  الررر  switched networksهررذا المسرراق يطررأ  الررى  ن يتعررر  الطالررب ملررى  
 VLANs, trunking, 802.1Q, ISL, tnter-VLAN routing, ( وغيرهاع 
 

 0شبكات متقدمة   -0222
 

ومرا يتعلرق بطرا مرن امرور مالر  الرر ( Wide area networksهرذا المسراق يطرأ  الرى  ن يتعرر  الطالرب ملرى  
 PPP, HDLC, Frame Relay, NAT/PAT broadband, security,وغيرها ع ) 

 
 تكنولوجيا نظم التشغيل: -0228

 
 أارها لعمليرراق،ا  أاره المعالجررة، فرري المرراأي الكيرران المبرمجررة، الحاسرروب نظرر  فرري  ساسرريه مفرراهي ملررى   التعررر 

 فري مسرتيأمة يوار ميراق الت امن، والتحك ، الحماية المعلوماق، إأار  المعالجاق، إأار  الذاكر ، إأار  لمعالجاق،ا
  نظمررره ملرررى التعرررر و  الملفررراق إأار  فررري التشرررغي  نظرررا  أوربااضرررافة الرررى التعرررر  ملرررى  التشرررغي ، نظررر  إأار 

 ع وحأياله مت أمة
 

 نظم التشغيل/عملي: 
 

يطررأ  هررذا الميتبررر للتعريرر  ملررى نظررا  التشررغي  بشررك  مررا  ومررا هرري وظيفترره و  هرر  مناصررره مرر  معرفررة  شررطر 
( واهرر  Disk Operating System) DOSانوامره، هررذا باقضرافة الررى التركير  ملررى نظرا  تشررغي  اانرراص 
وطري ره   Linux، ومرن الر  نظرا  تشرغي  DOS وامره وتنفيذ ذلرك ممليرا وانشراء الملفراق الأفعيرة باسرتيأا  اوامرر 
 عالتشغي  انظمةالتعام  معه وتنفيذ ااوامر البسيطة بااضافة الى طرق تالبيق 

 
 تدريب ميداني : -0212

 
هذا المساق ي رأ  للطالرب المطراراق فري التعامر  مر  متطلبراق العمر  المحلري وتسريير المعلومراق والمطراراق التري 

 اب اليبر  المطلوبة التي تؤهله للعم عحص  مليطا يم  أراسته اكتس
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 :البرمجة الشيئية -0117
 

((، و تصرمي  الكائنراق و  نمراط البيانراق و Object Oriented Programming ساسياق البرمجرة الشريئية    
والرسر  الحاسروبي   Appletsمناصر الرتحك  و جمر  اايتيرار والرأوران واقأيرا  واقيرراج والوراالرة واألسراليب و

فرري لغررة جافررا، برمجررة تطبي رراق بلغرره الجافررا  GUI) ) Graphical User Interfaceلغررة جافررا و مكونرراق ب
 للتعام  م  مصاأر الشبكة وبروتوكواق الشبكةع

 
 : مراسالت فنية  -2634

 
يطرررررأ  إلرررررى تطررررروير مطررررراراق الطالرررررب اللغويرررررة فررررري المجرررررااق التجاريرررررة والتعررررراممق التررررري تحرررررص التكنولوجيرررررا 
والمصررطلحاق المتعل ررة بجطررا  الحاسرروب مالرر  كتابررة الرسررائ  والمررذكراق، والمحاأالرراق التلفونيررة، وكتابررة الت ررارير 
والمليصررراق، والتحررراأا فررري مكررران العمررر ، وااسررررتيراأ والتصرررأير، والرحررر  وال يررراراق، وااجتماميررراق، وطلبرررراق 

 العم ع
 

 :السلوك الوظيفي ومهارات االتصال  -2637
 

لمساق مطاراق ااتصا  التي تعم  ملى تأمي  نأراق الطلبة ملى التفام  م  المجتم  المحريط ب رو  يتناو  هذا ا
و ايجابيرة برالطرق الفعالررة و الناجحرة فري ميتلرر  الميراأين مرن يررم  التركير  ملرى الجوانررب النظريرة و التطبي يررة 

تعريرر  بعمليررة ااتصررا  ومناصرررها، لطررذه المطرراراق حيررا سرريتناو  هررذا المسرراق التعريرر  بااتصررا  و تطرروره و ال
باقضافة إلى التعر  ملى  نوامه ، ساليبه  مباشر  و غير مباشر (،وسائ  ااتصا  المتنومة والمطاراق المطلوبة 
قنجاح مملية ااتصا  في ك  نوع من هذه األنواع وهذه المطاراق هري فرن ااسرتماع واقنصراق،و فرن التفراوض 

 ارير و المطوياق و النشراق و غيرها مرن الوسرائ  المكتوبرة، فرن اليطابرة و اقل راء فري و اقنناع، وفن كتابة الت
 المناسباق الميتلفةع

 
 : 0إدارة شبكات  -0034

هررذا المسرراق يطررأ  الررى  ن يتعررر  الطالررب ملررى كيفيررة اأار  شرربكاق الحاسرروب مررن يررم  نظررا  تشررغي  الليررنكس 
يأا  الليرررنكس كررراأار  المسرررتيأمين والوصرررو  لمررروارأ الشررربكة و بحيرررا يتعرررر  ملرررى مفررراهي  اأار  الشررربكاق باسرررت

 يأماتطا ع
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 شبكات متقدمة : إدارة -0022
 

هذا المساق يطأ  الى  ن يتعر  الطالب ملى كيفية اأار  الياأماق المت أمة في شبكاق الحاسوب كراأار  البريرأ 
 االكتروني في ك  من نظامي اللينكس والوينأو ع

 
دارة المشاريعتحليل  - 2641  :وا 

 
كيفية بناء المشراري  ، اأراتطرا، تيطريط المشراري ، أراسرة الجرأوى،  هذا المساق ي أ  للطالب المباأئ األساسية في

 كتابة م ترحاق المشاري ، مرانبة وت يي  المشاري  واقأار  المالية للمشاري ع  
 
  

 
 امما  الطلبة في ميتبر السيسكو

 
 :1النشرويب و تكنولوجيا ال   -0020

 
هررذا المسرراق يطررأ  إلررى  ن يتعررر  الطالررب ملررى اساسررياق بنرراء موانرر  اانترنررق ونشرررها واللغرراق األساسررية لررذلك 

، والتعرر   asp.netولغرة  phpوت نيراق بنراء الموانر  التفامليرة مالر  لغرة  Java Scriptو لغرة  HTMLمالر  لغرة 
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ما التصررمي  الميتلفررة واهميررة كرر  برنرراما ومي اترره، ملررى كيفيررة تصررمي  هررذه الصررفحاق،وكذلك التعررر  ملررى برررا
،وتحلير  الصرفحاق ومعرفرة المشراك  التري تواجططرا  WEBوالطرق الميتلفرة لوضر  الصرفحاق ملرى ياأمراق ا  

 عDreamweaver وكيمية معالجتطا،ويمكن التعر  ملى العأيأ من البراما مال  برناما
 

 

 

 شبكاق الحاسوب واانترنق امما حأ   متابعة
 

 :0النشرويب و تكنولوجيا ال -0023
 

يطرأ  هرذا المسراق الرى تعريرر  الطالرب براليواأ  الياصرة بتكنولوجيرا الويررب ونشرر الصرفحاق ملرى الشربكة سررواء 
 Internetكانررررق محليررررة او شرررربكة اانترنررررق، سرررريتناو  هررررذا المسرررراق يررررأماق تطررررت  بموضرررروع النشررررر مالرررر   

Information Hosting IIS  بااضرافة الرى يراأ )Apache Server و  MySQL server بااضرافة الرى
 عPHP,ASPمال     server sideبرمجة صفحاق الويب باستيأا  لغاق 

 
 : امن الشبكات وحمايتها -0022

 
مالر  هذا المساق يطأ  الى  ن يتعر  الطالب ملى اساسياق امن شبكاق الحاسوب وكيفيرة تطبي طرا واسرتيأامطا 

 ع firewallالر
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 : الشبكات الالسلكية واالتصاالت -0021
 

هررذا المسرراق يطررأ  الررى  ن يتعررر  الطالررب ملررى المفرراهي  ااساسررية فرري ااتصررااق و الشرربكاق المسررلكية مالرر  
 الت نياق والبروتوكواق المستيأمة وكذلك كيفية تركيب المعأاق المسلكيةع

 

 

 السيسكوفحص مم  الشبكة في ميتبر 
 

 : مواضيع خاصة -0020
 

هررذا المسرراق ي ررأ  مجمومررة مررن الموضرروماق الحأيالررة والمتجررأأ   فرري مجررا  شرربكاق الحاسرروب حسررب اهتمامرراق 
 الطلبة والكاأر التأريسي بحيا يشم  مواضي  حيوية ل  تغطى في  ي مساق آيرع

 
 صيانة الحاسوب : -0027

 
الحاسررب مسررتيأما  أواق التشررييص واقصررمح البرمجيررة والماأيررة، هررذا المسرراق ي ررأ  المبرراأئ األساسررية لصرريانة 

مطررراراق ترنيرررة  تحرررأيا( برمجيررراق الحاسررروب ومطررراراق ترنيرررة مكونررراق الحاسرررب الماأيرررة وكرررذلك ممررر  تشرررييص 
مأاأ الت ارير الفنية المطلوبةع  وصيانة ألمطا  الحاسوب وتجمي  الحاسوب حسب المواصفاق المطلوبة منه، وا 
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    وتطوير صفحات الويب تخصص تصميم .3
 
 

  سامة معتمأ  ع 74الفتر  األكاأيمية: سنتان  كاأيميتان مو مة ملى  ربعة فصو  بوان  
 

فررري اسررتيأا  الحاسرروب كوسررريلة رئيسررة لتررأاو  المعلومرراق فررري المجررااق العلميررة والال افيرررة المتسررارع للت ررأ   نظرررا  
تيصررص حررأيا يلبرري جميرر  هررذه ااحتياجرراق، ياصررة  ن اقنترنررق حيررا انرره والتجاريررة وغيرهررا مررن المجررااق، 

 ع نطاماتهأور رئيس في تطور المجتم  بكافة   صب  لطا
ترر  إمررأاأ التيصرررص  لرريمكن الطالرررب مررن امرررتمك المطرراراق المتعل ررة بممرررأاأ وتصررمي  صرررفحاق اانترنررق مالررر   

التطبي راق الحأيالرة الياصرة بعمليرة تصررمي   مسراناق الوسرائط المتعرأأ ، و لغراق البرمجرة المت أمرة والترأريب ملرى
يرارج الكليرة باقضرافة لتطروير مونر  متكامر  مرن يرم   ويتل ى الطالب ترأريبا ميرأانيا  كما  الصفحاق االكترونية،

 عتيرجال مساق مشروع
 

 الخطة الدراسية:
 

 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16
 3. أائر متطلباق ال 9
 4. متطلباق التيصص  38

  المجموع 74

 
 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل
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 محاضر   كاأيمية ع

 

 ساعة معتمدة 4: دائرةمتطلبات ال
 

 رقم المساق رمز المساق العربيةالمساق باللغة  س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Introduction to Database 3 2535  م أمة في نوامأ البياناق 

Algorithms and 

Programming 

Fundamentals 

 1554  البرمجة ومباأئاليوار مياق  3

Computer Network 

Principles 
 1114  مباأئ شبكاق الحاسوب 3

 

 :لدائرةوصف متطلبات ا
 

 :مقدمة في قواعد البيانات   - 0131
التعر  ملى البياناق و نوامطا وطرق تي ينطا وكيفيرة معالجتطراع كرذلك التعرر  ملرى مفطرو  نامرأ  البيانراق ومرا 
تحتويه من مناصر مال  الجأاو  وااستعمماق والنماذجعالتعر  ملى  نواع العمنراق التري يمكرن إيجاأهرا برين 

 يتلفة لطذه العمناقع التعر  ملى بعض البراما الأاممة ل وامأ البياناقعالجأاو  وطرق التطبي  الم
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 : البرمجة ومبادئالخوارزميات  – 0112
 

 (،Structural Programming Languagesيشررم  هررذا المسرراق م أمررة مامررة مررن لغرراق البرمجررة  البنيويررة  
الرررررتحك  والتكررررررار والحل ررررراق و اانترانررررراق والتعريررررر  بجمررررر  اقأيرررررا  واقيرررررراج والمتغيرررررراق والالوابرررررق، وجمررررر  

 والمصفوفاق والمؤشراق والتراكيبع

 
 : مبادئ شبكات الحاسوب – 0002

 
التعررر  ملررى تركيررب شرربكاق الحاسرروب والمكونرراق األساسررية للشرربكاق ونظررا  الطب رراق فرري بنرراء الشرربكاق وكيفيررة 

 بياناق من يم  الشبكة ع إرسا  البياناق ومنونتطا ع كذلك مم  شبكاق محلية للحواسيب ون  
 

 ساعة معتمدة 38متطلبات التخصص:
 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Technical English 3 0342  اللغة اانجلي ية الفنية 
Advanced Database 

Management Sys 
 0232  مت أمة نوامأ بياناق 3

Web Design II  3  0232  1تصمي  الويب 
Content Management 

Systems 
 0862  نظ  إأار  المحتوى 2

Efficient 

Communication 
 0862  ااتصا  الفعا  2

Web Design I 3 0860  8تصمي  الويب 
Web Programming 1 3  0864  8برمجة الويب 
Web Programming 2 3  0863  1برمجة الويب 
Web Programming 3 3  0862  3برمجة الويب 
Web Servers 

Managing 
 0868  إأار  يواأ  الويب 2

Special Topics 1 2  0862  8مواضي  ياصة 
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Special Topics 2 2  0866  1مواضي  ياصة 
Software Engineering 3 0862  هنأسة البرمجياق 
E-Commerce 3 0822  التجار  االكترونية 
Graphic 

Development and 

Image Processing 

3 
التطور الجرافيكي ومعالجة 

 الصور
 0822 

Multimedia  3  0820  الوسائط المتعأأ 
Field Training  3 0824  تأريب ميأاني 
Final Project  3 0823  مشروع التيرج 

 
 متطلبات تخصص تصميم وتطوير صفحات الويب:وصف 

 
 اللغة االنجليزية الفنية: – 0232

 
يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تطرروير مطرراراق الطالررب اللغويررة فرري المجررااق الطنأسررية والتجاريررة مالرر  كتابررة الرسررائ  
والمررذكراق، والمحاأالرراق التلفونيررة ، وكتابررة الت ررارير و المليصرراق، والتحرراأا فرري مكرران العمرر  ، وكررذلك التعامرر  

بمرا  يرة وغيرهرا مرن المطراراق التري تسرط  فري رفر  المسرتوى اللغروي للطالربم  مصرطلحاق شربكة المعلومراق الأول
 ع  يتعلق في مجا  اقنترنق ومال  المعلوماق اقلكترونية

 
 : متقدمة قواعد بيانات - 0121

 
يعأ المساق امتأاأا لما أرسه الطالب في مساق م أمة في نوامرأ البيانراق حيرا يرت  التركير  ملرى لغرة ااسرتعم  

  PL/SQLللتعرررر  ملرررى   باقضرررافةومملياتطرررا مرررن تعريررر  البيانررراق واسرررترجامطا وتحرررأيالطا   SQLالبنيويرررة 
 تطبيرق لمونر  ويرب متكامر  قنشراءالمفراهي  واستيأا  هذه   وراك والتعر  ملى النماذج والت ارير باستيأا  نظا  

 عInteractive Web Applicationوتفاملي 
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 : 0تصميم الويب  - 0124
 

وياصررة لغررة تصررمي   8يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تعميررق المفرراهي  الترري أرسررطا الطالررب فرري مسرراق تصررمي  الويررب 
نشاء صفحاق ال الب  HTMLصفحاق الويب  في تنسيق صفحاق المونر   CSSواستيأا  ت نية  Templateوا 

نشرراء النمرراذج  ويشررم   يضررا ملررى مواضرري  هامررة مالرر : مفطررو  مونرر  الويررب ومعررايير التصررمي  الجيررأ للموانرر ، وا 
كيفيرررة  ،Web Databaseوالطب ررراق والتعامررر  معطرررا، التعرررر  ملرررى مفطرررو  نوامرررأ البيانررراق الياصرررة بالويرررب 

نشرراءها وصرريانتطا وتعررأيلطا وربططررا بررالم ون  والتعامرر  معطررا بمأيررا  البيانرراق واسررترجامطا مررن يررم  تصررميمطا وا 
صفحاق المون ، كذلك إأار  المون  والمحافظة ملى سريته بمنشاء صفحاق التسجي  والرأيو  والتح رق مرن هويرة 

( ومررن  المسررتيأ  الصررمحياق الم مررة بوضرر  نيرروأ ملررى الررأيو  لرربعض User Authenticationالمسررتيأ   
( فرري تتبرر  Sessionواسررتيأا  مسررتوياق ميتلفررة مررن الصررمحياق واسررتيأا  متغيررراق الجلسررة  صررفحاق المونرر  

المسرررررتيأ   النررررراء تن لررررره فررررري المونررررر ع ال يرررررا  بكررررر  مرررررا تررررر  ذكرررررره باسرررررتيأا  إحرررررأى  أواق التصرررررمي  ال ويرررررة مالررررر  
Dreamweaverع 

 
 : نظم إدارة المحتوى - 0082

 
 للويررب  الجرراه   ونوالررب إأار  المحترروى الصررفحاق نشرراءإتعريرر  الطالررب ملررى طرررق  إلررىيطررأ  هررذا المسرراق 

ضرررافة وطررررق تغيرررر جميررر  محتوياتطرررا وتعرررأيلطا برمجيرررا  (Content Management Systemsوالمسرررما    وا 
وتصمي  ال والب الياصرة بطرذه الصرفحاق وربططرا مر  المونر  والتعرر  ملرى فوائرأ اسرتيأا  مالر   إليطاالعناصر 

 عJoomla لى ذلك استيأا  منصة هذه الصفحاق ومن األماللة م
 

 االتصال الفعال: – 0081
 

ومررراأاق   يمنيرراقبالعمرر  مررن يررم  الطيكرر  التنظيمرري، نظرر  العمرر ،  بالطالرريشررم  هررذا الم رررر ملررى تعريرر  
والمجمومراق واالرر ذلرك ملرى النجراح فري العمر   األفرراأالعمر ، سرلوك   نشرطةالعم ، العمنراق برين المجمومراق، 

 عاآليرينوال أر  ملى ااتصا  م  
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 :1تصميم الويب  - 0080
 

وكيفيررة  HTMLيررت  فرري هررذا المسرراق تعريرر  الطالررب بمبرراأئ تصررمي  صررفحاق اقنترنررق وموانعطررا باسررتيأا  لغررة 
إأار  محتوياق المون  من صور وجأاو  ووصمق وغيرهاع كذلك كيفية تيطريط الموانر  وهيكلرة صرفحاق المونر  

وغيرهررراع كمرررا يتحرررأا مرررن اانترنرررق والويرررب   FrontPageالواحرررأع كرررذلك تطبي ررراق تصرررمي  موانررر  اقنترنرررق كالرررر
كن استيأامطا في صفحة الويب ويصائصطاع ومحركاق البحا والياأماق ويتطرق ألنواع الوسائط المتعأأ  المم

 عJavaScriptكما يطأ  المساق إلى إمطاء لمحة موج   من لغة جانب المتصف  
 

 :1برمجة الويب  - 0083
 

 يطرررررأ  هرررررذا المسررررراق إلرررررى التعرررررر  ملرررررى إحرررررأى اللغررررراق ال ويرررررة المسرررررتيأمة فررررري برمجرررررة موانررررر  الويرررررب وهررررري 

PHP تعرررر  ملرررى نوامرررأ البيانررراق المرتبطرررة بطرررا والتعرررر  ملرررى مكوناتطرررا واسرررتيأامطا، والMYSQL  نشرررائطا وا 
وكيفيرررة ربططرررا مررر  مونررر  الويرررب، مرررن يرررم  اسرررتيأا  جمررر  الرررربط، وذلرررك قنشررراء مونررر  انترنرررق تفررراملي وممررر  
إجرراءاق الحمايرة لررذلك المونر  وذلررك بمرن  مسررتوياق ميتلفرة مررن الصرمحياق لمسررتيأمي المونر ع الرر  يطرأ  هررذا 

لطالررب بالجمرر  البرمجيررة لطررذه اللغررة وكيفيررة ترحيرر  البيانرراق بررين صررفحاق المونرر  واسررتيأا  المسرراق إلررى تعريرر  ا
 الجلساق وتوجيه الصفحاق وحمايتطا وغير ذلكع 

 
 : 0برمجة الويب  - 0082

 
 يطرررررأ  هرررررذا المسررررراق إلرررررى التعرررررر  ملرررررى إحرررررأى اللغررررراق ال ويرررررة المسرررررتيأمة فررررري برمجرررررة موانررررر  الويرررررب وهررررري 

ASP.NET نشرائطا وكيفيرة ربططرا مر  مونر  والتعر  ملى م كوناتطا واستيأامطا، والتعر  ملى نوامأ البياناق وا 
، وذلرك قنشراء مونر  انترنرق تفراملي وممر  إجرراءاق #C و  VB.NETالويب، من يم  استيأا  لغة البرمجة 

 الحماية لذلك المون  وذلك بمن  مستوياق ميتلفة من الصمحياق لمستيأمي المون ع 
 

 : 3مجة الويب بر  - 0081
 

 HTML, JavaScript, AJAXيطأ  هذا المسراق إلرى التعرر  إلرى لغراق البرمجرة مرن جانرب المتصرفت  مالر  
حيرا يشرم  المسراق ملرى AJAX و أا  التصرمي  CSSولغرة األنمراط اانسريابية JavaScript مر  التركير  ملرى 
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  الرتحك  والتكررار الرأوا  والمصرفوفاق من حيرا الكلمراق المحجرو   والمتغيرراق وجمر JavaScript ساسياق لغة 
والتعامرر  مرر  اللغررة كلغررة برمجررة شرريئية  و كائنيرره باقضررافة إلررى بعررض  Objectواقحررأاا ،وكيفيررة إنشرراء الكررائن 
 والحركة ويرائط الصورع   validationوالتأكأ من صحة البياناق  cookiesالمواضي  المت أمة مال  الكعكاق 

 
 : الويبإدارة خوادم  - 0080

 
نظرا  المرن حيرا تالبيرق  Linux حرأ بيئراق  نظمرة التشرغي  مالر  الطالرب ملرى   ن يتعر  إلىيطأ  هذا المساق 

إأار  هرررذه والتعرررر  ملرررى طررررق مليررره، ( httpd, mysqld , vsftpd  وتالبيرررق اليرررأماق الرئيسرررية للويرررب  
األساسررية الترري   وامررر نظررا  التشررغي  إلررىوالتعررر   php.iniو التعامرر  مرر  الملرر    والررتحك  بممررأاأاتطا  اليررأماق

نشراءتسرتيأ  فري سريرفراق الويرب وتنفيرذها مرن بعرأ   ن يتعررر   إلرىكمرا يطرأ  المسراق ( ع htaccess.  ملفراق وا 
 ,Subdomain, Email :والتعامر  مر ع  WHM/cpanel   مالر    الطالرب ملرى لوحره تحكر  السريرفراق الجراه  

FTP, Databases ، المستيأمين وغيرهاعوحساباق 
 

 :1مواضيع خاصة  - 0087
 

لطرا سرواء مرن ناحيرة  مواضري  ميترار  فري مجرا  تطبي راق الويرب والتطبي راق المسرانأ يت  فري هرذا المسراق تغطيرة 
التصرررمي   ومرررن ناحيرررة  البرمجرررة ، و اسرررتيأا  الت نيررراق الجررراه  ع ويرررت  ايتيرررار هرررذه المواضررري  بنررراءا ملرررى حاجرررة 

 التيصص المتجأأ  في سوق العم ع
 

 :0مواضيع خاصة  - 0088
 

لطرا سرواء مرن ناحيرة  مواضري  ميترار  فري مجرا  تطبي راق الويرب والتطبي راق المسرانأ يت  فري هرذا المسراق تغطيرة 
التصرررمي   ومرررن ناحيرررة  البرمجرررة ، و اسرررتيأا  الت نيررراق الجررراه  ع ويرررت  ايتيرررار هرررذه المواضررري  بنررراءا ملرررى حاجرررة 

 التيصص المتجأأ  في سوق العم ع
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 :هندسة البرمجيات – 0084
 

جيرراق، و التصررمي  التعريرر  بطنأسررة البرمجيرراق، وتيطرريط بنرراء البرمجيرراق، وتحليرر  المتطلبرراق، و تصررمي  البرم
البنرراء   الطيكلرري(، و البرمجررة البنائيررة،  وايتبررار البرمجيرراق، و صرريانة البرمجيرراقع الرر  ي ررو  الطالررب بتطبيررق هررذه 

 المراح  ملى مشروع مصغرع
 

 : التجارة اإللكترونية – 0042
 

و هررأافطا، البنررى التحتيررة المطلوبررة هررذا المسرراق مبررار  مررن م أمررة للمفرراهي  األساسررية للتجررار  اقلكترونيررة ووظائفطررا 
للتجررررار  االكترونيررررة، اسررررتراتيجياق التجررررار  اقلكترونيررررة، برمجيرررراق التجررررار  اقلكترونيررررة، بحررررا السرررروق والأمايررررة 

: المسائ  ال انونية، الغش،  من موان  الويب بشك  ما  وموان  التجار  االكترونية بشرك   يضاو يشم   التسوي ية
 عاالكترونيةالميتلفة للتجار   الكترونية و النماذجياص، طرق الأف  ا

 
 : التطور الجرافيكي ومعالجة الصور - 0041

 
يطأ  هذا المساق إلى تعري  الطالرب بتراريخ التصرمي  الجرافيكري، كير  نشرأ وتطرور مبرر العصرور والحضراراق 

المررأارس الفنيررة الحأيالررة فرري هررذا الميتلفررة، حيررا يررأرس أور كرر  حضررار  بتطرروير هررذا الفررن إلررى  ن يصرر  إلررى 
ع كررذلك يتعررر  ملررى يصررائص معرفررة الرسرروماق و هميتطررافرري وضرر  األسرراس الفلسررفي المجررا  و شررطر رواأهررا و 

ومناصرررر التصرررمي ، ويتعرررر  ملرررى  هميرررة التصرررمي  الجرافيكررري فررري مصررررنا الحرررالي مرررن طريرررق أراسرررة تصرررمي  
بأاميرة( وكير  يحفر  اقبرأاع لأيره، ويسرتغ  هرذه اليلفيرة الشعاراقع وبذلك يتعر  الطالب إلى مفطو   العمليرة اق

الال افيرررة و ال رررأراق اقبأاميرررة فررري تطررروير مطاراتررره لتصرررمي  صرررفحاق الويررربع حيرررا  يتعرررر  الطالرررب ملرررى طررررق 
نتاج صرور ذاق مواصرفاق ميتلفرة مرن حيرا الكفراء  والوضروح والحجر   ضافة التأاليراق مليطا وا  معالجة الصور وا 

 الصور استيأامطا في موان  اقنترنق باستيأا  براما وتطبي اق متيصصةعوغيرها من يصائص 
 

 : متعددةالالوسائط  - 0040
 

يطأ  هذا المساق إلى تعري  الطالب بمفطو  الوسائط المتعأأ ، والعناصر األساسية الم مة قنشاء تطبي اق 
ن هذه الوسائط الصور ، الصوق، الوسائط المتعأأ ، بحيا يتعر  الطالب ملى يصائص و همية ك  وسيط م
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النص، الحركة، الفيأيو(ع  كما يتعر  الطالب ملى المطاراق الواجب توفرها قنشاء تطبي اق الوسائط 
ويتعل  إنتاج وسائط متعأأ   authoring toolsالمتعأأ عو كيفية أما هذه الوسائط وتوظيفطا في  براما التألي  

 برمجة الوسائط المتعأأ   ساسياقالتعر  ملى ومن  هأا  هذا المساق  يضا  في صفحة الويبع ااستيأامط
 وماهي الت نياق المستيأمة في هذا المجا ع

 
 :تدريب ميداني  -0043

 
من يم  مساق التأريب الميأاني يستطي  الطالب التفام  م  المجتم  المتمال  بالشركاق والمؤسساق بميتل   

يأ  مونعا إلكترونيا ياصا بطا وبالتالي فمن الطالب يستطي  تطويره لصالحطا  و مجااتطا والتي إما  نطا تست
فاأ  المؤسسة وااستفاأ   يضا  شركاق تصمي  صفحاق اقنترنق وموان  الويب بحيا ي و  الطالب بالتأريب وا 

لب بالسوق من تسويق مطاراته في سوق العم ع لذلك يعتبر مساق التأريب الميأاني بمالابة طريق لربط الطا
المست بلي له بعأ التيرج، حيا يتضمن التأريب الميأاني مجمومة من المطاراق الميتلفة والمطلوبة من طالب 

 تيصص الويب إنجا ها وبالتالي تح يق الكالير من األهأا  التي صم  هذا المساق ألجلطاع
 

 
 تأريباق مملية ألحأ مساناق كلية المطن التطبي ية
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 ع كاأيميميتبر ا
 

 :مشروع التخرج  - 0042
 

يطأ  مشروع التيرج بأن ي و  الطالب إلى وضعه لك  اقمكانياق التي تعلمطا من مساناق هذا التيصص في 
نشاء صفحاق  نالب واحأ يتمال  بت أي  فكر  تصمي  مون  إنترنق أيناميكي وتفاملي م  ربطه ب وامأ بياناق وا 

لمأير المون  والمستيأمين وال وتار، م  األيذ بعين اامتبار إلى  ن يكون المون  الميتلفة: صفحاق تحك  
المون  ذو مواصفاق مالية من ناحية التصمي  والتن   وسطولة التعام  وغيرها بحيا يكون محتويا ملى ك  

ة لتحأيأ م وماق مون  الويب المعتمأ ع وي و  الطالب في آير الفص  بمنانشة هذا المشروع  ما  لجان المنانش
 ن اط ال و  والضع  فيهع

 
 تكنولوجيا الحاسوب: .2

 
يطرأ  هرذا البرنراما إلرى إكسرراب سرامة معتمررأ ،  (76) مرأ  الأراسرة فري هرذا التيصرص سررنتان أراسريتان بوانر 

لصرريانة األجطر   اقلكترونيررة ويصوصرا   جطر   الحاسرروب بجمير   نوامطررا  الطالرب المعلومراق والمطرراراق الم مرة
 فررمن هررذا ،فرري المجررا  البرمجرري والمرراأي للحاسرروب بررالنظر للتطررور الحاصرر و  المكملررة لطررا، جطرر  وفئاتطررا واأل
الطلبرة  باقضرافة إلرى المسراناق التري تنمري نرأراق ،  البرمجيرة الحأيالرة قاشرم  العأيرأ مرن المسرانيالتيصرص 
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 الكطربائيررة األيرررى وذلررك باسررتيأا  برراألجط  وكيفيررة ربططررا  ، الحاسرروبية الماأيررة ملررى تصررمي  وبنرراء األنظمررة

 همطرا البرمجيراق  وا ننسى نأر  الطالب ملى مممسرة كافرة مجرااق الحاسروب والتري ، المعالجاق والمتحكماق
 . تصمي  وتطوير صفحاق الويب،ونوامأ البياناق، الشبكاق 

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 10

 2. البرنامامتطلباق  2
 3. متطلباق التيصص  10
  المجموع 70

 
 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 0: الدائرة  متطلبات
 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Algorithms and 

Programming Principles 
اليوار ميرررررررراق ومبرررررررراأئ  3

 1147  البرمجة

Database Introduction 3  م أمرررررررررررة فررررررررررري نوامرررررررررررأ
 1115  البياناق
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 :الدائرة متطلباتوصف 
 

 : الخوارزميات ومبادئ البرمجة -0024
 

 Structural Programmingالمسررررررراق م أمرررررررة مامرررررررة مرررررررن لغررررررراق البرمجرررررررة  البنيويرررررررة  يشرررررررم  هرررررررذا 

Languages والتعريرررر  بجمرررر  اقأيررررا  واقيررررراج والمتغيررررراق والالوابررررق، وجمرررر  الررررتحك  والتكرررررار والحل رررراق و،)
 اانتراناق والمصفوفاق والمؤشراق والتراكيبع

 

 :مقدمة في قواعد البيانات -0001
 

ق تي ينطا وكيفية معالجتطا ع كذالك التعر  ملرى مفطرو  نامرأ  البيانراق ومرا ائاق و نوامطا وطر التعر  ملى البيان
والنماذج عالتعر  ملى  نواع العمناق التي يمكن إيجاأهرا ، وااستعمماق  ، الجأاو  : تحتوية من مناصر مال 

 براما الأاممة ل وامأ البياناقعق التطبي  الميتلفة لطذه العمناق عالتعر  ملى بعض الائبين الجأاو  وطر 
 

 ساعة معتمدة 10: متطلبات تخصص تكنولوجيا الحاسوب
 

رمز  المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

رقم 
 المساق

Mathematics (1) 3 8 الرياضياق             ACA1

35 
1005 

Engineering Workshop  1  المشغ  الطنأسي             ME 

123 
1009 

Principles of Elect. Ciruits 3 الكطربائية  مباأىء الأوائر ELE 

131 
1088 

Logic Circuits  3 1314  أوائر المنطق 

Project 1 1348  المشروع 
Efficient Communication 8  1141  ااتصا  الفعا 
Computer Aided Design 1 1150  الرس  بوساطة الحاسوب 
Electrical Measurements 3 1158  ال ياساق الكطربائيه 
Microcontrollers / Theoretical 8 1151  المتحكماق الأني ة /نظري 
Microcontrollers / Practical 1  1153  مملي/المتحكماق الأني ة 
Computer And Microprocessor 3 1154  المعالا الأنيق والحاسوب 
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Computer Interfacing Systems 3 1155   نظمة الربط الحاسوبية 

Field Training 1 1 1151  (              8  تأريب الميأاني 
Field Training 2 1 1159  (               1  تأريب الميأاني 
Web Pages Design 3 1151  تصمي  صفحاق اانترنق 
Software Applications 1 1157  تطبي اق برمجية 
Maintenance of Personal Computer  1 1110  حاسوب الشيصي          صيانة ال 
Advanced Programming Languages 3 1118  لغة برمجة مت أمة 

Electronics Principles / Practical 8 1111  مباأىء الكترونياق /مملي 

Electronics Principles / Theoretical 1  1113  الكترونياق / نظريمباأىء 

Computer Network Principles 3 1114  مباأىء شبكاق الحاسوب 
Computer Peripherals  3  1111  ملح اق الحاسوب 
Operating Systems 3  1119                         نظ  التشغي 

 
 

 متطلبات تخصص تكنولوجيا الحاسوب: وصف 
 

 :1الريراضيرات  -0221
 

اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  المشت ة 
األولى ونوامأ ااشت اق ع ااشت اق واانتراناق الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبي اق ملى المشرت ة األولرى ومنطرا 

 ق التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع  ائ اتهع طر رس  المنحنياق ع التكام  المحأوأ وتطبي
 

 المشغل الهندسي: -0227
 

المعرراأن ومواصررفاتطا، اليصررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، 
الكطربائي، التمأيأاق الكطربائيرة، المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس 

  جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، العناصر والأوائر اقلكترونيةع
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 :الكهربائيةمبادئ الدوائر  -0211
 

المباشرر، التيرار  ق تحلير  أوائرر التيرارائرمناصر أوائر التيار المباشر، نوانين ونظرياق أوائر التيرار المباشرر، طر 
المتغير  حاأي الطور، مناصر أوائر التيار المتغير ، تحلي  أوائر التيار المتغير ، استعما  األمأاأ المركبة في 
 ، تحلي  أوائر التيار المتغير ، المغناطيسية والكطرومغناطيسرية ، أوائرر الحرا  الكطرومغناطيسرية ، أوائرر  الررنين

 األطوارع وأوائر التيار المتغير المالي
 

 دوائر المنطق : -0302

 
والرررأوائر المنط يرررة ،  والنطاطررراق ، والرررأوائر المنط يرررة التجميعيرررة ، والجبرررر البرررولي ، التعريررر  باألنظمرررة العأأيرررة

 ووحأاق الذاكر  والحاسوب الرنميع، التتابعية 
 

 : /عمليدوائر المنطق
 

التعريرر  باألنظمررة العأأيررة والجبررر البرروولي والررأوائر المنط يررة التجميعيررة والنطاطرراق والررأوائر المنط يررة التتابعيرررة 
 ووحأاق الذاكر  والحاسوب الرنميع 

 
 :مشروع ال -0321

 

يطررأ  مشررروع التيرررج إلررى نيررا  الطالررب بتطبيررق المعلومرراق الترري حصرر  مليطررا مررن جميرر  المسرراناق ببنرراء نظررا   
ليت  السريطر  مرن يملره ملرى التعامر  وتشرغي   جطر    ، باستيأا  الحاسوب بأوائر ووحأاق اتصا  يارجية تحك 
ااتجرراهين بمررا يسررم  باتيرراذ  و ن يكررون التياطررب بررين هررذه األجطرر   وجطررا  الحاسرروب المررتحك  فرري كررم ،  يرررى

 ال راراق إلكترونياع
 

 االتصال الفعال -0028
 

وفررن  ، وكيفيررة تمفرري المعونرراق الترري تواجرره ممليرراق ااتصررا  ، تنميررة مطرراراق ااتصررا يطررأ  هررذا المسرراق إلررى 
اليطواق الطامة في تطوير الذاق ،كيفية كتابة السير  الذاتية ،التعر  ملى ني  و يمنيراق و التعام  م  اآليرين، 

 المطنة ع
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 الرسم بواسطة الحاسوب -0012
 

وممرررر  محاكررررا  لطررررا بواسررررطة الحاسرررروب مررررن يررررم  حرررر   برمجيررررة معينررررة  ، رسررر  الررررأوائر الكطربائيررررة واالكترونيررررة
 المطبومةع ركذلك رس  الأوائ( ،  EWB, ORCAD, Circuit Maker: مال 
 

 : القياسات الكهربائية -0011
 

 و جط   نياس التيار المباشر والمترأأ،  ساسياق ال ياس الكطربائية وتصني   جط   ال ياس الكطربائية واقلكترونية 
وكيفيررة إطالررة مررأى ال يرراس فرري  جطرر   ال يرراس، أوائررر البوتنشرريوميتر والفلطيرراق ال ياسررية وننرراطر التيررار المباشررر  ،

 الرر التحمير  ألجطر   و نيراس الم اومرة وفررق الجطرأ والتيرار ، و  ،ومولأاق اقشار  و جطر   ال يراس الرنميرة ، والمترأأ
 نة الكطربائيةع  نياس الطاو نياس ال أر  الكطربائية ، و ال ياس ، 

 
 : القياسات الكهربائية/عملي

 
جط   ال ياس، نياس ال أر  الكطربائية، نياس الطانة الكطربائيرة، رق الجطأ والتيار،  الر التحمي  ألنياس الم اومة وف

 جطررر    ، وب(روسيلوسكرررا  راسررر  ااشررراراق الكطربائيرررة  األننررراطر التيرررار المباشرررر، ننررراطر التيرررار المتغيرررر، اسرررتيأ
 لى  ياأ  مأى  جط   ال ياس الميتلفةعإاس الرنمية  استيأاماتطا، وتطبي اق رال ي
 

 وعملي : المتحكمات الدقيقة /نظري -0013و 0010
 

، كيفيرة (  (PIC 16C, 18F، تصرنيفاق المتحكمراق الأني رة ( PIC Controller بيان مواصرفاق وممير اق  نظمرة
، وترحيرر  البرنرراما إلررى ذاكررر  المررتحك ، اسررتيأا  Assembly )   و C) غررة برمجررة المتحكمرراق الأني ررة بواسررطة ل

PIC Controller  في العأيأ من التطبي اقع 
 

 : المعالج الدقيق والحاسوب -0012
 

يانرررة  31و  81المعرررالا الرررأنيق ذو المانيرررة يانررراق والمعرررالا الشررررائحي ، وم ارنرررة برررين المعالجررراق الأني رررة ذاق 
ووحأاق ، ورناناق الذاكر  وتنظيمطا  ، والذاكر  الرئيسية المستعملة في الحاسوب الميكروي ، والحاسوب الميكروي
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وبرمجيرراق الحاسرروب  ، وتوصرري  وحررأاق الحاسرروب ، ونظررا  الوصررو  المباشررر إلررى الررذاكر ، اقأيررا  واقيررراج 
 الميكرويع 

 
 احأ الطلبة يتاب  امما  صيانة الحاسوبع

 : الحاسوبيةأنظمة الربط  -0011
 

 ملرى  نظمرة  ، التعرر  ووصرلطا مر  الحاسروب  (Interfacing Circuit )تصرمي  وبنراء  نظمرة الرربط الحاسروبية 
 Data Acquisition Cards التعر  ملى األنواع الميتلفة مرن المجسراق مرن حيرا العمر  والمجرا   (وتطبي اتطا

و التعامر  (  D/AوA/D   والتحرويمق مرن، ومجساق الوض   ، والضوئية، المجساق الحرارية : التطبي ي مال  
 عSIM (CAD م  برناما

 
 1تدريب ميداني  -0010

 

في هذا المساق يتعر  الطالرب ملرى مكونراق جطرا  الحاسروب الشيصري: اللوحرة األ  وشر وق التوسرعة، ال ررص 
مطرررا و نوامطرررا المتأاولرررةع صرررنأوق الصرررلب و نوامررره و حجامررره، المعرررالا الرررأنيق وسررررماته، الرررذاكر  الرئيسرررية بأحجا

 الحاسوب وكيفية تركيب ال ط  والمكوناق ال  تجطي ه لعملية تنصيب نظا  التشغي  والبراما التطبي يةع
كيفيرة و وكررق الصروق وغيرهراع  ، كذلك يتعر  الطالب ملى كيفيرة تعرير  البطانراق الميتلفرة مالر  كررق الشاشرة

 البرمجيةع وال يا  بأمما  الصيانةعتشييص األمطا  وتحأيأ المشاك  الماأية و 
 
 
 



                                  دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                   المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~46 ~ 

 :0تدريب ميداني  -0017
 

و سرراليب تطبيررق وممرر  صررفحاق اقنترنررق الالابتررة  ، فرري هررذه المسرراق يتعامرر  الطالررب مرر  البرمجيرراق الميتلفررة 
ت ان التعام  م  الشبكاق وصيانتطا ، واتصالطا م  نوامأ البياناق ، والتفاملية وتطوير مطاراق ااتصرا  مرن  ، وا 

 يم  تواجأه في مكان التأريبع
 

 :تصميم صفحات االنترنت -0018
 

و هميتطرا فري المجتمر  كرذلك التعرر  ملرى بنراء  ، يطأ  هذا المساق إلى تعري  الطالب بماهية صفحاق  الويب
حيرا يتعرر  ملرى   ( ،PHP :  ( والأيناميكية باستيأا  لغرة برمجرة الموانر  مالر HTML  صفحاق الويب الالابتة

 :مالر   (PHP الر  التعرر  ملرى برنراما إأار  نوامرأ البيانراق المرتبطرة مر  ، مكوناق هذه اللغة وجملطا البرمجية 
(MySql)   ،وكيفية إنشائطا وربططا م  صفحاق الويبع 

 
 : تطبيقات برمجية -0014

 

أار  Excel, Word, PowerPoint )   مالر ( Microsoft office  التعرر  ملرى تطبي راق الحاسروب المكتبيرة  وا 
نترنق من تصف  وبحا ومعالجة، كرذلك ال رأر  ملرى التعامر  مر  لفاق ع ال أر  ملى التعام  م  اقالمجلأاق والم

رسا  واست با  الرسائ  عقالبريأ ا  لكتروني وا 
 

 : صيانة الحاسوب الشخصي -0002
 

مراأ  تجميعطرا  ، التعام  م  األجيا  الميتلفة من  جطر ه الحاسروب ،  والتعامر  واكتشرا  األمطرا  وتصرليحطا، وا 
 و جط   الماس ع ، الطابعاق : اقضافية مال   جط  م  األ

، والبررراما الميتلفررة ، وتنصرريب  نظمررة التشررغي  ، و نظمررة الملفرراق ، كررذلك التعامرر  مرر   نظمررة التشررغي  الميتلفررة 
 وتعري  األجط   المضافةع
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 الحاسوب الشيصيع جانب من محاضر  صيانة

 
 :لغة برمجة متقدمة -0001

 

 ،اقأيرا  واقيرراج ، الالوابرق والمتغيرراق  وامرر،  (Object Oriented )التعرر  ملرى  سراليب البرمجرة  الحأيالرة
 عواقجراءاق ،  اقواانتران ، والمصفوفاق، وجم  التحك  والتكرار 

 
 /عملي:الكترونياتمبادئ  -0000

 

،  الم اومرراق لررأوائر التيررار المسررتمر، نظريرراق التيررار المسررتمر، تبسرريط الررأوائر، نررانوني كيررر تشررو ق ربررط ائررطر 
، تطبي رراق ملررى أوائررر التيررار المترررأأ  حرراأي الطررور، أوائررر الحررا  لمكالفرراق الكطربائيررةا،  اسررتيأا  راسرر  اقشررار 

المطرراراق العمليررة فرري كررذلك إت رران   األطرروارع ، والررأوائر الماليررة ، وأوائررر الرررنين الكطربائيررة، المحررواق الكطربائيررة
المواضي  التالية: العناصر اقلكترونية والأاراق المتكاملة الرنمية والرأائر  األساسرية فري منطرق الرأيوأ ومراكس آر 

والأائر   ،  تران ستور(–والأائر  األساسية في منطق  أيوأ ،  (MOC(ع وماكس إ  ع  و ع سي  RTLع تي ع إ  
ومنطرق سري ع إ   ،( .M.O.Sوبوابراق منطرق ا  ع  وع إس   ، األساسية في منطرق ربرط مراسرمق التران سرتوراق

 وتجمي  وتحلي  أوائر رنمية بسيطةع ، (.C.M.O.Sع  وع إس  
 

 : /نظريالكترونياتمبادئ  -0003
 

ني ، يررط العمرر ، أوائررر التوحيررأ نصرر  يررواص حسررب الت ريررب األو  والالرراالوتماليرر   ،  الصررما  الالنررائي  الررأيوأ(
موجررررة وموجررررة كاملررررة  حاأيررررة الطررررور، المرشررررحاق،  تطبي رررراق ملررررى الررررأيوأ ، أيرررروأ  ينررررر ويواصرررره وتطبي اترررره ، 
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ويواصررره و نحيرررا ه وتطبي ررراق ممليرررة مليررره ، أراسرررة بعرررض  BJT)  والنرررائي ال طبيرررة ((UJTالتران يسرررتور  حررراأي 
  نحيا ه وتطبي اته ع  FET) ريواص الالايريستور وتطبي اته، ترا  يستو 

 
 : مبادىء شبكات الحاسوب -0002

 

 ، ونظررا  الطب رراق فرري بنرراء الشرربكاق ،  والمكونرراق األساسررية للشرربكاق، التعررر  ملررى تركيررب شرربكاق الحاسرروب 
 وكيفية إرسا  البياناق ومنونتطا ع كذلك مم  شبكاق محلية للحواسيب ون   بياناق من يم  الشبكة ع

 
 : ملحقات الحاسوب -0000

 

يتنرراو  هررذا المسرراق أراسررة األجطرر   والمكونرراق الملح ررة بالحاسرروب والترري تمالرر  جميرر  مكونرراق الحاسرروب باسررتالناء 
من حيا تكوين هذه األجط   ومبرأ  مملطرا ومسرير  تطورهرا ع حيرا سريت  التعرر  ملرى  نظمرة ن ر   CPUالمعالا 

كرذلك سريت  التعرر  ملرى  جطر   اقأيرا  :  Expansion Slotsوشر وق التوسرعة Portsوالمنافذ  Busesالبياناق  
 جطر   اقيرراج :الشاشراق،  لوحة المفاتي ،  جطر   التأشرير/الماوس بأنوامطرا ،الماسرحاق الضروئية الر  التعرر  ملرى

 ،األنراص الصلبة والمرنة والمأمجة وغيرها عععRAM ،ROMالطابعاق،السماماق وغيرهاععع جط   التي ين: 
 

 : /عمليالحاسوبملحقات 
 

في هذا الميتبر يت  التعر  ملى كيفية استيأا  لغاق البرمجة الميتلفة للرتحك  فري منافرذ الحاسروب كرالتحك  فري 
المنفذ المتوا ي وربطه بواجطة تطبي ية والتحك  من يملطا بأوائر ربط يارجية يمكن استيأامطا من  جر  السريطر  

 ويفيأ الج ء العملي في مشروع التيرجعملى  جط   كطربائية و نظمة إلكترونية 
 

 : نظم التشغيل-0007
 

 ، و نررررواع  نظمررررة التشررررغي  ويصائصررررطا ، التعريرررر  بنظررررا  التشررررغي  والتراكررررب المكرررراني وال مرررراني فرررري الحاسرررروب
أار  وحأ  المعالجرة المرك يرة ، واستعما  ال نواق واامتراضاق، واقأيا  واقيراج  أار  الرذاكر  الرئيسرية ، وا  ،  وا 

أار  وحأاق اقأيا  واقيراج ونظا  الملفاق ع   وا 
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 عجانب من محاضر  اكاأيمية

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة: .1
 

 أرجة الأبلو  : الدرجة العلمية الممنوحة
 سامة معتمأ  ( 94بوان   : سنتان  مدة الدراسة

 وصنامي تيصص حاسوب(ع ملمي،  أبي، تجاري: التوجيهي فرع
 مقدمررة:

 
ذلك ولكالرررر   المعلومررراق ومصررراأرها ، ف رررأ  صررربحنا لررر، و  العصرررر الحرررالي هرررو مصرررر اانفجرررار المعلومررراتي ن إ

 بطاع  واقنناعة يبأامية  ناأر  ملى المنافسة  قيصا  المعلومة  بكفاإطاناق  إلىبحاجة 
لطرررذا وضررر  هرررذا البرنررراما  ليعطررري الطالرررب المطررراراق الم مرررة لتوصررري  المعلومررراق بشررركلطا المرئررري والمسرررموع 
والتفرراملي، فطررذا البرنرراما يجعرر  الطالررب ملمررا بمطرراراق التصررمي   الجرافيكرري و يجعلرره نرراأرا ملررى فطرر   صررنامة 

 اقنترراجمرحلررة  إلررى ن يصرر   إلررى  الأمايررة الرنميررة ومشرراري  الوسررائط المتعررأأ  ملررى ايتمفطررا فرري سرروق العمرر
 الفعليع

الوسائط المتعأأ  بارتباطه الواليرق بتكنولوجيرا المعلومراق الحأيالرة، حيرا ي رو  ملرى تأهير   إنتاجيتمي  تيصص 
الطررمب فرري مجررااق الأمايررة واقمررمن والمؤسسرراق اقممميررة، ويررت  ذلررك مررن يررم  التأهيرر  العلمرري والمطنرري 

نترراجلمنيررراط فرري مطررن تصررمي   الأمايررة واقمررمن المطبرروع والمرئرري والمسررموع ومحاكررا  التصررمي  الجرافيكرري  وا 
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والمجسررماق والتصرروير المالرري األبعرراأ والمتحرررك وف ررا  ألسرراليب الت نيررة والتكنولوجيررا الحأيالررة، حيررا يررت ن الطالررب 
لتطبي ررراق المبتكرررر  المرئررري والمسرررموع والتعبيرررر الفنررري وا ااتصرررا اسرررتيأا  الحاسررروب وبنررراء مطررراراق محليرررة مرررن 

 للتصمي  الجرافيكي والوسائط المتعأأ ع
  البرناما لتشرجي  وتنميرة نرأر  الطالرب ملرى اقبرأاع الرذاتي فري التعبيرر مرن  فكراره الحضرارية ضرمن مت ونأ صُ  

مررأاأ العأيررأ مررن التصررامي  المتنومرر، مررواأ تفامليررة  ة ومررن يررم  ت أيمرره للت ررارير والأراسرراق التحليليررة الن أيررة، وا 
والمتعانبة لمشاري  تحتوي ملى مجم  المحتوياق والمتطلباق الم مرة التري يفتررض التعامر  معطرا بشرك  يرمق 

 ع وح  التحأياق التصميمية بفعالية مالية

 

 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 10

 2.  س المتطلباق  0
 3. متطلباق التيصص  10

  المجموع 72

 
 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة 0:  القسم متطلبات

 

 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 
 المساق

رقم 
 المساق

Project Management 3  2540  اأار  المشاري 

Algorithms and 

Programming Principles 
اليوار مياق ومباأئ  3

 2554  البرمجة
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 :القسم متطلباتوصف 
 

 : ادارة المشاريع -2540
 

يشرم  يطأ  المساق الى تمكين الطالب من اأار  المشاري  امتماأا ملرى اسرس ومبراأئ ملميرة واأاريرة سرليمة و  
التيطررريط ، التيطررريط لتنظررري  المشرررروع، المبررراأئ األساسرررية لتنظررري  المشرررروع، أور  حيرررا  المشرررروعملرررى التعريررر  بررر

إأار  ،  يلاكررتموا نررة المشررروع والسرريطر  ملررى ال، التيطرريط باسررتيأا  الميططرراق الشرربكية، باسررتيأا  الميططرراق
 موام  نجاح المشروع، والتعر  ملى المشاري  الضيمة والعالية

 
 : الخوارزميات ومبادئ البرمجة -2554

 
 لغراق مرن مامرة ومفراهي  البرمجيرة، المشراك  لحر  المناسربة قائروالطر  الحر ، يوار ميرة مفطرو  المسراق هذا يشم 

 والمصفوفاق التكرار، وجم  التحك  وجم  والالوابق، والمتغيراق واقيراج، اقأيا  وجم  ،(C لغة  مال  البرمجة
 ع  الميتلفة والتراكيب والمؤشراق نتراناقواا
 

 ساعة معتمدة 10 متطلبات التخصص:
 

رمز  المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

رقم 
 المساق

Free Hand Sketching 1 2209  الرس  الحر واليطوط 

Graphics development  1 2539  التطور الجرافيكي 
Colors theory  1  األلواننظرية    
capturing  and directing 3 مباأئ التصوير و اقيراج   
Computer Illustration  1 الرس  التوضيحي بالحاسوب   
Design principles 3  2275  مباأئ التصمي 

Packaging & printing 

technology 

   و التغلي    تكنولوجيا الطبامة 3
Typography 1 تيبوغرافي   
Digital image processing  1   معالجة الصور رنميا   
Digital Audio and Video 3  رنمياو الفيأيو تحرير الصوق    
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Editing  

Introduction to Animated 

Cartoons 

    الرسو  المتحركة إلىم أمة  3

Analysis and Design of 

Multimedia Systems 

   المتعأأ تحلي  وتصمي  نظ  الوسائط  3

Practical Training 1 التأريب الميأاني   
Introduction to Graduation 

project 

   م أمة في مشروع التيرج 8

Introduction to Multimedia 

Programming  

    م أمة في برمجة الوسائط 1

3D Computer Graphics 1 الرس  التجسيمي المالي األبعاأ    
3D Animation 1 الرس  التجسيمي والصور المتحركة    

Web Design1 3 تصمي  صفحاق الويب واانترنق   
Creativity Principles 1  مباأئ اقبأاع   
Marketing & promotion  3 مباأئ التسويق والترويا    
Effective communication  1  مطاراق ااتصا  والتواص  الفعا   
Graduation project  3 مشروع التيرج   

 المجموع 10 

 
 : التخصصوصف متطلبات 

 
 :  الرسم الحر والخطوط -2209

 
 الطالرب وتعلر  ، والنسرب المسرافاق ملى العين تأريب طريق من وذلك المرئي الوان  وت ليأ  محاكا إلى المساق يطأ 
 السرلي  الرذوق تنميرة،  والتيير  التعرر  ملرى نأرتره تنميرة إلرى يطرأ  كمرا ع الرصاص و نم  التحلي  استيأا  مطاراق

 ملرى التعرر  ، وييالرة  فكراره ملرى التعبير ملى الطالب منأ ال أر  تنمية النسب، إأراك ملى الطمب نأره تنمية لأيه،
 ضروئي مصرأر بوجروأ التظلير  ، النبراتي الفحر  و اليشربية واأللروان الرصراص  نرم  واسرتيأا  ة ،المنظورير النسرب

 .الظم  في والتأرج األشكا  تسجيأ في ميتلفة  أواق استيأا  ملى والتأريب
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 : التطور الجرافيكي -2539
 

 المسرتيأمة األأواق و الجررافكس فرن ت نيراق الجررافكس، فرن ماهيرة ملرى الطالرب تعرير  إلرى التيصرص هرذا يطرأ 

 التصمي  و العم  نجاح في ك امأ  المرئي العل   همية و مرض و بناء  سس ملى الطالب تعري  إلى باقضافة فيه،

 فري المسرتيأمة الوسرائ   حرأا مررض يرم  مرن برالجرافكس الييرا  ممنرة توضري  و الكمبيروتر، يرم  مرن ذلك و

 مر  الحرأيا العصرر إلرى التراريخ نبر  مرا مصرور مرن الجرافيكري الفرن تطرور وتراريخ مراحر  وأراسرة الحرالي، العصرر

 .الحأيا الجرافيكي التصمي  مأارس  حأا ملى التعر 
 

 : األلواننظرية 
 

 هررذا ويسررعى السرريكولوجية، و ااجتماميررة و التاريييررة أااترره و اللررون بمعنررى التعريرر  إلررى المسرراق هررذا يطررأ 
 للبيئرة البصررية الرؤية وفي الفني العم  بناء في التصمي  مناصر من مط  كعنصر اللون  همية بيان إلى الم رر

 المررراأ  هرررذه تتنررراو  وع  كيميائيرررا و في يائيرررا مكوناتررره و اللرررون يصرررائص و طبيعرررة أراسرررة وع  المحيطرررة الجماليرررة
 وتصررني   ، األلرروان تبرراينو  اللررون، لماهيررة شرراملة وأراسررة الميتلفررة، الفنيررة المررأارس فنرراني منررأ األلرروان نظريرراق
 اللررون وتررأالير لطررا والوظيفيررة النفسررية واألسررس اللونيررة قوالعمنررا اللررون وأيناميكيررة ومجموماتطررا،  نسررامطا:  األلرروان

 الضوء، يليط ،األلوان وم ج،   بعاأ والمالة بعأين : ميتلفة لتكويناق باأللوان مملية وتطبي اق المشاهأ مين في
 اسرتيأا  فري تسرط  مملية تطبي اق يم  منع اللوني المنظور الجميلة، الفنون في اللون وتفاملطا، األلوان تأاي 
 ع الميتلفة التصمي   مما  في اللون

 
 : مبادئ التصوير و اإلخراج

 
 ب وامرأ واقلمرا ،  السريناريو ومبراأئ التلف يروني واقيرراج التصروير و سرس نوامرأ الطالرب يرأرس المسراق هرذا فري 

 سرلي  وملمري  كراأيمي بشرك  الصرور  ولغرة التلف يونيرة اللغرة مر  للتعام  مؤهم الأارس ليصب  اقيراج حرفة وفن
 الفلسرطيني اقمممري العمر  بسروق للنطروض سرلي  فنري بشرك  األسرتوأيو معرأاق و الكراميراق مر  التعامر  ويجيرأ
ت ان  . الصور  لغة وهي العال  شعوب بين المشتركة العالمية اللغة وا 
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 :  الرسم التوضيحي بالحاسوب
 

 والمتجطرة الن طيرة الرسو  بين التميي  ،( Vector graphics   المتجطة بالرسو  التعري   إلى المساق هذا يطأ 
  Vector graphics & Bitmap graphics )و  ساسرياق شررح و ، والوضروح والحجر  الصرور  جروأ  حيرا مرن 

 الحاسررروبي الرسررر  فررري المعاصرررر  البرمجيررراق اسرررتيأا  و اقحرررأاالياق، نظرررا  و النصررروص وتحريرررر الرسررر  نوامرررأ
 Macromedia Freehand, Macromedia ,   : مالر    ( Vectors   المتجطرة لرسرو ا برراما ملرى والتركير 

Flash Adobe Illustrator, Corel  Draw  )، ولرون حجر  تغييرر : مالر  تحريرهرا و المتجطرة الرسرو  معالجرة 
 ع  الوضوح  و التفاصي  جوأ  تتأالر  ن أون ، المتجطة الصور  ومون 

 
 : مبادئ التصميم -2275

 
 والياصررة العامرة واألطرر مناصرره، تعريفره، التصررمي   سرس إلرى الطالرب تعرير  إلررى تطرأ  ممليرة و نظريرة مراأ 
 اقأراك نظريررراق ملرررى باامتمررراأ الجرافيكررري،  و التصرررويري الفراغررري الفنررري التكررروين إيجررراأ يملطرررا مرررن يرررت  التررري

 والنسربة التروا ن،: تشرم  و ، األبعراأ النائيرة تمرارين يرم  مرن التصرمي  تطبي راق و لنظرياق تتعرض و البصري،
 البصررررية، الفنرررون فررري لإلبرررأاع نامرررأ    اسرررتعمالطا كيفيرررة ملرررى ويترررأربع  ال يرفيرررة والوحرررأ  اقي ررراع، و والتناسرررب،
 ذلرك ويرت ع التصرمي  فري والتشركيلية الجماليرة ال ري  وتح يرق الفنري، للعمر  التصرميمية الحلرو  إيجراأ ملرى والتأريب

 نوامرأ مرن الميتلفرة النواحي تغطي متعأأ  تمارين باستيأا  والعملية النظرية المعرفة يم  من ةالت ليأي قائبالطر 
 ع التصمي 

 
 : و التغليف  تكنولوجيا الطباعة

 
 والطبامررة ، األوفسررق، الميتلفررة والت نيرراق العصررور مبررر تطورهررا ومراحرر  تارييطررا، الطبامررة موضرروماق تتنرراو 

 ومراحرر  واليامرراق والت نيرراق األوفسررق طبامررة ملررى التركيرر  مرر  وغيرهررا الصررلبة والمعرراأن ال مرراش ملررى الحراريررة
 وممرررر  مليطررررا المتعررررار  األحجررررا  والكرتررررون الررررورق و نررررواع األلرررروان، ميتلفررررة الطبامررررة ت نيرررراق م ارنررررة وع العمرررر 

 عوغيرها الشتصاق
 إلرررى باقضرررافةع للطبامرررة فنررريال العمررر  وتجطيررر  واألفرررم  البليتررراق، وممررر  األلررروان فرررر  ت نيرررة إلرررى التعرررر  كرررذلك

 مرر  ااتصررا  مررن الطالررب يمكررن ممررا ، بينطررا ويفرررق لررذلك الم مررة والمررواأ، ومراحلرره التغليرر  مفطررو  ملررى التعررر 
 ع يرى نطاماق م  وممي    مشتركة بمطا  وال يا  الصنامة
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 :تيبوغرافي
 

 نوامرأ ملرى التعرر  وكرذلك فيطما، والمبأمين وال يرفة اليط مل  وتطور وال يرفة اليط تاريخ المساق هذا يتناو 
 اليطرروط مجررا  فرري ممليررة بتطبي رراق ال يررا  طريررق مررن التنفيررذ فرري المسررتيأمة واألأواق وال يرفررة اليررط و سررس
 .التصمي  مجا  في توظيفطا قائوطر  اقسممية، وال يار  العربية

 
 :  معالجة الصور رقميا  

 
 إنتراج ، الرنميرة الصور لمعالجة اقبأامية قائبالطر  التعري  يتناو  حيا  مملي تطبي ي مساق هو  المساق هذا

(    Bitmap Graphics  الن طيرة الرنميرة الصرور معالجرة ، الميتلفرة المجرااق يفر توظيفطرا و الرنميرة الصرور 
 فرري فر االمتررو  البررراما حررأا  مسررتيأما الرنميررة المعالجررة فرري اقبأاميررة قائررالطر  ملررى والتركيرر  طري ررة مررن بررأكالر
مكانيراق  أواق جمي  استيأا  و( ،  Photoshop    الفوتوشوب برناما ياصةوب رنميا الصور معالجة  برنراما وا 

 عالميتلفة التصامي  إنتاج بطأ    المشابطة والبراما الفوتوشوب
 

 :  رقمياو الفيديو تحرير الصوت 
 

 و التنرراظري الصرروق كررذلك و يصائصرره و طبيعترره و تعريفرره حيررا مررن الصرروقيطررأ  هررذا المسرراق الررى أراسررة 
 فرري الصرروق تسررجي  و مرررض فرري المسررتيأمة الصرروق كررروق ملررى التعررر   يضررا يشررم  و ، الرنمرري الصرروق
 و المايكرراق  نررواع و م لطررا كيفيررة و الصرروق تسررجي  اسررتوأيوهاق ملررى التعررر   يضررا يشررم  و،  الرنمرري النظررا 

 الرنمي الصوق تحرير براما استيأا  يأرس فمنه العملي ال س  و  .الميتلفة تصنيفاتطا و الوصمق و السماماق
 ) التحريررر واجطررة فرري البرنرراما اسررتيأا  الطالررب يررأرس و ،(  Adobe Audition   برنرراما األيررص ملررى و

EditView الصروتية المرؤالراق بعرض إضرافة الر  مرن و منطرا  جر اء نص و الصوتية الملفاق تحرير يأرس بحيا 
  ، الصررررررررررروتية الملفررررررررررراق مرررررررررررن الضوضررررررررررراء إ الرررررررررررة طري رررررررررررة كرررررررررررذلك و ، التكررررررررررررار و الصررررررررررروق صرررررررررررأى مالررررررررررر 

 أمرا يرم  مرن كاملرة صروق مشراري  قنتراج ذلرك و  (Multi-track) المتعرأأ  المسراراق واجطرة يرأرس كرذلك و
  .ميتلفة مؤالراق إضافة و  صواق مأ 

 واسررتيراأ الت رراط ممليرراق تعلرر  وع  معطررا التعامرر  وكيفيررة،  الفيررأيو ملفرراق  نررواع ملررى التعررر  إلررى  يضررا يطررأ 
ضرافة انتصراص مرن الميتلفرة التحريرر ممليراق و،  الفيرأيو ضرافة الت لري  وممليراق،  م راط  وا   أاير  المرؤالراق وا 
 اقيررراج وممليرراق العنرراوين وتعررأي  الفيررأيو مرر  العنرراوين إأراج ملررى التعررر  يررت  كمرراع  الم رراط  وبررين الفيررأيو
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 ملرى التعرر  ويرت  كمرا.  (  Premiere   برنراما :  و شرطرها،  الفيرأيو تحريرر برراما باسرتيأا  األفرم  وتصرأير
(   Adobe Aftereffects CS3 :   مالر  برنراما باسرتيأا  الفيرأيو ومرروض واقممنية الأمائية الفواص  تصمي 

 ع السينمائية واليأع الفيأيو مؤالراق م  والتعام ( ،  Motion Graphics   الجرافيك  ساسياق ملى والتعر ، 
 

 : الرسوم المتحركة إلىمقدمة 
 

 الت ليأيرة واألساسياق بالمباأئ يعر  حيا الرنمية، المتحركة الرسو   فم  صنامة  في م أمة يعتبر المساق هذا
 تصررمي   إنتاجطررا ومراحرر  المشرراهأ، بنرراءو  المتحركررة، الرسررو  لفرريل  الرئيسررية المكونرراقو  المتحركررة، الرسررو  قنترراج

، مالررر  :  األبعررراأ النائيرررة الرسرررو  قنتررراج تطبي ررري برنررراما المسررراق ويتنررراو ع  ععع(وغيرهرررا ، اقيرررراج الشيصرررياق،
 عللويب المستيأمة الرسو  ملى المساق يرك  كما الفمش ع

 
 : تحليل وتصميم نظم الوسائط المتعددة -2540

 
التعرير  بالمفراهي  األساسرية والمطراراق الم مرة لتحلير  المتطلبراق ، تيطريط،  تصرمي  و  إلرى المسراق هذا يطأ 

بنررراء،  ايتبرررار ،  اأار  الميررراطر ، وصررريانة انظمرررة الوسرررائط المتعرررأأ  ، باسرررتيأا  احرررأا األسررراليب فررري نمذجرررة 
سامأ فري حر  المشراك  وتحلي  وتصمي  وبناء تطبي اق البرمجية المتيصصة في مجا  الوسائط المتعأأ  والتي ت

 التي تواجه المؤسساق العامة والياصة والمشاك  التي تواجه المجتم ع

 
 :التدريب الميداني -2540

 
 : مالرر  المسررت بلي ومملرره تيصصرره بمجررا  تتعلررق الترري الميتلفررة المؤسسرراق فرري الطالررب يررأاو  المسرراق هررذا فرري

 مررا جميرر  يملطررا الطالررب يطبررق ع وغيرهررا الصررح  ،واقمررمن الأمايررة التصررمي  شررركاق ،اقذامرراق ، المطرراب 
 وضر  إلرى المتطلرب هرذا ويطرأ  كمرا ع المتعرأأ  والوسرائط الجررافيكس مجا  في ياصة مطاراق من و ت نه تعلمه

 ونأرتره بنفسره ال تره ويعر   المسرت ب فري  العم  سوق في انيراطه مملية ويسط  الح ي ي العم  مجا  في الطالب
 يسررتيأ   ن الممكررن مررن والترري العمرر  سرروق تواجرره الترري المشرراك  وتحليرر  تحأيررأ  يضررا يسررتطي   ع التررواص ملررى

 عالمشاك  هذه مال  لح  فعا  بشك  وتوظيفطا اقبأامية وطاناته مطاراته
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 :مقدمة في مشروع التخرج -2540
  

 التري المتعأأ  والوسائط الجرافيكي التصمي  مجااق ألحأ بحا صور  في التيرج لمشروع م ترحا   طالب ك  ي أ 
تحلي   مساق م  بالتوا ي وذلك،  المعلوماق تواليق في العلمي البحا  ساليب متبعا   المشر  المأرس م  ايتارها

 بمشركمق ممنرة لطرا معاصرر  جرافيكيرة فنيرة نضرايا مجمومرة انترراح يمكرن كمراع  وتصمي  نظ  الوسائط المتعرأأ 
يجرراأ البحررا مرحلررة فرري  الررق مررا ومحليررة بيئيررة  برربعض ااسررتعانة يررم  مررن لطررا ومبتكررر  جأيررأ  جرافيكيررة حلررو  وا 
 عاألكاأيمي المشر  م  بالتنسيق الأراسية المواأ

 
 : مقدمة في برمجة الوسائط -2540

 
   برمجررة باسررتيأا  ااهتمررا  يرر أاأ،  المتعررأأ  الوسررائط إنترراج فرري البرمجررة اسررتيأا  المت ايررأ ااهتمررا  ظرر  فرري

Action Script   )البرمجرة اسرتيأا  تيرأ  التري الجوانرب ملى التركي  ويت ،  المتعأأ  الوسائط مشاري  إنتاج في 
 برمجررة مبرراأئ الطالررب تعلرري  إلررى يطررأ  المسرراق وهررذا ع اانترنررق موانرر  وتطرروير التفامليررة التطبي رراق إنترراج فرري

باقضرررافة الررى تعريررر  الطالررب ملرررى نوامررأ البيانررراق . المتعررأأ  الوسرررائط مشررراري  إنترراج برررراما ملررى الحاسرروب
 واستيأامطا في مشروع الوسائطع

 
 : الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد -2540

 
 3D STUIDO  برنراما:  مالر  األبعراأ الالمالري الرسر  برراما اسرتيأا  يعرت  الطلبة في هذا المساق ملى طري رة

MAX  )يتعرر  بأايرةك ع وفري الالمتحرر  منطا و الالابق األبعاأ الالمالية المشاهأ إنتاج مجا  في يتيصص والذي 
 .لطا واقضاء  الياماق إضافة ال  ومن،  المشطأ مناصر تجسي  و لرس  مأيأ  قائطر ملى  الطلبة

 
 : الرسم التجسيمي والصور المتحركة -2540

 
 األبعراأ المالري التجسريمي الرسر  مسراق السرابق المتطلرب فري الطلبرة مليره تعرر  مرا تكملرة إلرى المساق هذا يطأ 
 إضرافة مر  ميتلفرة قائربطر  المشراهأ تحريرك ملرى سريتعر  فطنراع  الالابترة األبعراأ الماليرة المشاهأ وتجسي  رس  من

 ع الشيصياق تحريك من م أمة إلى باقضافة ، الحركة  و األلوان ملى الميتلفة التأاليراق

 



                                  دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                   المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~58 ~ 

 : تصميم صفحات الويب واالنترنت -2540
 

 Web siteالتري تمكنره مرن انشراء موانر  الويرب  والمبراأئيشم  هرذا المسراق تعرير  الطالرب بالمطراراق ااساسرية 
ملررررى األنترنررررق باسررررتيأا  ااأواق ااساسررررية الم مررررة قنشرررراء  interactiveانشرررراء الموانرررر  التفامليررررة المررررؤالر  و 
 PHP و  احرأى لغراق البرمجرة الحأيالرة ا   html  مال  لغرة ترمير  النصروص المتشرعبة Web pages  صفحاق 

الجرأاو   حيرا يرت   التركير  ملرى إأراج Front page و  Dream Weavers مالر   والبرراما التطبي يرة المسرامأ  
واالما  بطرق نشرر الموانر ع  .والرسو  والنماذج واقطاراق والوسائط المتعأأ  والتأاليراق الحيوية في صفحة الويب

 Database و نامررأ  البيانرراق  interactive siteلمطرراراق الم مررة للررربط بررين المونرر  التفرراملي و تعلرري  الطالررب ا
ع يررت  تطبيررق المطرراراق يررم   MySQL المصررممة بأحررأ انظمررة اأار  نوامررأ البيانرراق المترروفر  مالرر  اوراكرر  او 

كتسررربة فررري الم ررررراق الفصررر  ملرررى مشرررروع متكامررر  توظررر  فيررره جميررر  ااأواق السررراب ة إضرررافة الرررى اليبرررراق الم
  JSP وPHP وASPالتأريبية ذاق الصلة لبناء موان  اانترنقع يمكن استيأا  

 

 : مبادئ اإلبداع -2540
 
 إبأامية  مما  ومنانشة ، ومراحلطا اقبأامية العملية أراسة يم  من لإلبأاع، الطالب بتحفي  ي و  المساق هذا  

 ع إبأامي مم  قنتاج ميتلفة ياماق توظي  إلى باقضافة عمجااق مأ   في مالمية
 

 :  مبادئ التسويق والترويج -2540
 

 التسروي ي، المر يا ملرى ويركر  ع ؟ ظطررق وكير  ، مفطومطرا يوضر  كمرا ع التسرويق ممليرة: المسراق هرذا يتنراو 
 السررلوكو  اقمررمن، وظررائ و  ، تررهاقمررمن و همي مفطررو : إلررى يتطرررق حيررا يرراص، بشررك  اقمررمن و ومكوناترره،

 التسرويق و ساسياق العولمة مفطو  ملى  يضا يرك  و ع لإلممن الفنية الجوانبو  اقممن، تصمي  وااستطمكي،
 .لكترونياق
 

 :  مهارات االتصال والتواصل الفعال -2540
 

 فري ومبرأما فعراا إنسرانا ليكرون وااتصرا  ال يراأ  مطراراق وتعليمه الطالب شيصية ص   إلى المساق هذا يطأ 
 برروح العمر و  ، نراج  لتواصر  األساسية المطاراقو  ، التواص  نظرياق  ه  يستعرض المساق هذاع ون اشه طرحه
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 والمرذكراق والت رارير الذاتيرة السرير   واقنشرائي الشرفوي التعبيرر فري مطاراتره تنمية ملى الطالب يأرب كماع  الفريق
 بأسرلوب وطويلرة نصرير   م ااق وكتابة مجمومة  ما  بحالية  مما  ت أي  ملى الطالب نأراق المساق ينمي و(ع 

 عمنطجية ملمية كتابة
 

 : مشروع التخرج -2540
 

 الطريرق بأايرة ملرى تضرعه مسراناق مرن الساب ة، الأراسية الفصو  يم  الطالب تعلمه ما يمصة المساق يعتبر
 البررراما وبرين ةممليرو  نظريرةة : الأراسرري المرواأ بررين العمنرة ترأمي  ملررى يركر  كمررا . المتعرأأ  الوسررائط مرال  فري

 كيفيرة مر  التيررج بعرأ بره المحيطرة العمر  ظررو  و ااحتياجراق، و الوانر  وبرين جطرة، مرن تعلمطرا التي التطبي ية
 يسراه  مشرروع طررح يرم  مرن يرت  ذلك ك  .  يرى جطة من ت أيمطا و تحليلطا، قائطر  و المشكمق، م  التعام 

 :مال  الم مة التصمي  براما بعض الطالب فيه يستيأ  ملحوظا،   مج ا   يسأ  و نائمة، مشكلة ح  في
(Front Page ,Adobe PhotoShop , Macro media Flash , Sound Forg  Macro media Director , 

Adobe Premiere , Macro media Flash)   و التحليرر ، قائررطر  مررن و منرره، وا    بشرررح برنامجرره ليررأم 
 . غيرهاملى  تفضيلطا و البراما، لتلك ايتياره  سباب و المتبعة مي التص
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 والمصرفيةالعلوم االدارية دائرة 
 

مرن  كبرر أوائررر كليرة المطرن التطبي يرة حيررا بلر  مرأأ طلبرة الررأائر  تعرأ  أائرر  العلرو  اقأاريررة والمصررفية 
( طالررب  هرر  1000  مررن  صرر    1080/1088( طالبررا  وطالبررة فرري الفصرر  األو  مررن العررا  األكرراأيمي 8850 

مجم  طمب الكلية في الفص  المذكور حيا ان تيصصاق هذه الأائر  جاذبة بشك  كبير لطلبة الالانوية العامة 
طذه الأائر  تض  تيصصاق تمني رواجا  كبيرا  في سوق العم  وهذه التيصصاق هري: تيصرص اقأار  و تمترة ف

اقأار  الماليررررة المحوسرررربة، وتيصررررص السرررركرتارية والسررررج   المكاتررررب، وتيصررررص المحاسرررربة الت نيررررة، وتيصررررص
 الطبي، وتيصص السكرتارية والسج  ال انونيع

كسراب واقبرأاع، التفكيرر ملرى نراأر  فاملرة يلرق كرواأر إلرى برامجطرا يرم  مرن الرأائر  وتسرعى  جيطرايري وا 

 الفعتالة والمشاركة اانأماج من وتمكنط  بنجاح، والمحاسبية ةاقأاري وظائفط  لممارسة تؤهلط  التي المطاراق وال أراق

 .األما  إلى التطور مجلة وأف  الفلسطيني بالمجتم  اارت اء من  ج 
ولتح يرررق  هرررأا  هرررذه التيصصررراق فرررمن الرررأائر  تضررر  فررري صرررفوفطا كررراأرا  متميررر ا  مرررالي التأهيتررر  مرررن 

 .طوير ذاتي ومستمر لطذا الكاأرالمأرسين الذين يتمتعون ب أراق تأريسية مالية المستوى م  وجوأ ت
 

 : التخصصات التابعة للدائرة

 عاأار  واتمتة مكاتب  ع8

 ع الت نيةمحاسبة ال ع1

 ع السكرتاريا والسج  الطبي ع3

 ع نونياال  والسج السكرتاريا  ع4

 ع اقأار  المالية المحوسبة ع5

 

 تخصص إدارة وأتمتة المكاتب : .1
 

[ سررامة معتمررأ  ، ويطررأ  هررذا البرنرراما إلررى إكسرراب 90مررأ  الأراسررة فرري هررذا البرنرراما سررنتان أراسرريتان بوانرر  ] 
الطالررررب العأيررررأ مررررن المطرررراراق فرررري مجررررا  إأار  المكاتررررب ، و رشررررفة المعلومرررراق مررررن يررررم  اسررررتيأا  التكنولوجيررررا 

 رها من المطاراق المتمي  ع المحوسبة ،والطبامة، وبرمجة الحاسوب، باقضافة إلى فن التعام  وغي
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ويت  تح يق هذه األهأا  من يم  إمطاء الطالب مجمومة من المسراناق المتيصصرة فري تكنولوجيرا الحاسروب 
 والعمناق العامةع ، باقضافة إلى مساناق ياصة باألمور اقأارية المكتبية  ،  واألجط   المكتبية الحأيالة

 

 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م

 1. ع متطلباق الكلية ااجبارية 16

 2. ع متطلباق البرناما 18

 3.  ع متطلباق التيصص 36

  المجموع 72

 
 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية االجبارية: 

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 
 

 محاضر  اكاأيميةجانب من 
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 محاضراق  كاأيمية لطلبة إأار  و تمتة المكاتب 

 
 ساعة معتمدة 18متطلبات البرنامج: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف متطلبات البرنامج:
 

 اإلحصاء:  -0004
 

الن مررة المرك يررة، وم رراييس التشررتق، والمنحنررى الطبيعرري، ق اقحصررائية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، وم رراييس ائررالطر 
، و اقحصررراءاق  ااحتمرررااق، و اقحصررراءاق و ، واارتبررراط، واانحرررأار، واألرنرررا  ال ياسرررية، والسمسررر  ال منيرررة

 الحيويةع 

المساق باللغة 
 اإلنجليزية

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م

Statistics 3 اقحصاء ACA 141 2229 

Accounting 1 3  8المحاسبة ACA 142 2230 

Management 3  اقأار ACA 136 2231 

Economics 3 اانتصاأ ACA 139 2232 

Mathematics 3 2402   الرياضياق 

Technical English 3 2430   اللغة اانجلي ية الفنية 
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 : 1 المحاسبة – 0032
 

 يررروأ والرررأفاتر المحاسررربية، ونظريرررة ال يرررأ المررر أوج، ومصررراأر ال ،  مرررأي  إلرررى ملررر  المحاسررربة، والنظرررا  المحاسررربي
والمعالجة المحاسبية للعملياق المالية، ومعالجة المحاسبة للعملياق الن أية الياصة للصنأوق، ومعالجة المحاسبة 

، والمعالجرررة المحاسررربية لرررجوراق التجاريرررة، والحسررراباق حسررر لعمليررراق ال لعمليررراق الصرررنامة، والمعالجرررة المحاسررربية
 اليتامية وال وائ  الماليةع

 
 اإلدارة:  -0031

 
مفطررو  اقأار  ومرررأى الحاجررة إليطررا، ومجااتطرررا وممناتطررا بررالعلو  األيررررى، يطررأ  المسرراق إلررى تعريررر  الطالررب ب

ويرررت  التطررررق بالتفصررري  إلرررى ،  و المرررنطا العلمررري فررري اقأار ،  تطرررور الفكرررر اقأاري والمرررأارس اقأاريرررةوأراسرررة 
 عيط وتنظي  وتوجيه ورنابة من تيط األساسيةالعملية اقأارية مناصر 

 
 االقتصاد: - 0030

 
لررى التعريرر  بمررأي  مررا  لمنتصرراأ، ومناصررر اقنترراج، والعرررض والطلررب، وتحأيررأ األالمرران  األسررعار(، إيطررأ   

وااستطمك وااستالمار، واقنفاق الحكومي، والأي  ال ومي، والناتا ال ومي واألجور والبطالة والتضي ، والسياسة 
 لماليةع الن أية وا

 
 الرياضيات: -0220

 
ق العررأ األساسررية،  والمجمومرراق،  والعبرراراق،  والعمنرراق، ائررمررأاأ،  ونرروانين األسررس والجررذور،  وطر :األتشررم  

 والبرمجة اليطية،  والمصفوفاق،  وااحتمااقع
 

 اللغة االنجليزية الفنية: – 0232
 

 ،  كتابرة الرسرائ  :  التجاريرة والمحاسربية مالر يطأ  إلرى تطروير مطراراق الطالرب اللغويرة فري المجرااق  
والمذكراق والمحاأالراق التلفونيرة، ونرراء  الت رارير والمليصراق، والتحراأا فري مكران العمر ، وااسرتيراأ والتصرأير، 
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والرحرر  وال يرراراق، وااجتمامرراق، وطلبرراق العم ،واسررتيأا  المطرراراق اللغويررة بطري ررة ممليررة تناسررب التيصررص 
 لية المست بليةعوالحيا  العم

 
 ساعة معتمدة 36متطلبات تخصص إدارة وأتمتة مكاتب: 

 
 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Personal & Inst. Management 3 1341  إأار  األفراأ والمؤسساق 
Office and Secretarial Work 3 1344   مما  المكاتب والسكرتاريا 
Organizational Behavior 3 1341  السلوك التنظيمي 
Principles of Public Relations 3 1341  مباأئ العمناق العامة 
Mang.  Info. Sys. 3 1347   نظمة المعلوماق اقأارية 
Office Automation 3  1351  المكاتب تمته 
Software Applications I 1 1405  (8  تطبي اق برمجية 
Software Applications II 1 1401               (1  تطبي اق برمجية 
Correspondence in Arabic 1 1409  المراسمق باللغة العربية 
Correspondence in English 1 1401  المراسمق باللغة اقنجلي ية 
Typing I 1  1407  )8 طبامة 
Typing II 1  1480  )1 طبامة 
Practical Training I 1 1488  (8  تأريب ميأاني 
Field Training II 1 1481  (1 ميأانيالتأريب ال 
Office Typography & 

Publishing Application 
تطبي اق ملرى الطبامرة والنشرر  1

 1431  المكتبي

 
 ادارة وأتمتة المكاتب :تخصص متطلبات وصف 

 
 إدارة األفراد والمؤسسات: -0320

 
 همية إأار  األفراأ، و تحلي  األفرراأ والوظرائ ، و نيراس  أاء العنصرر البشرري، و تيطريط ال روى العاملرة، و بيان 

أار  العمنررراق و ايتيرررار ال ررروى العاملرررة،  و جرررور وتعويضررراق ال ررروى العاملرررة، و ترررأريب ال ررروى العاملرررة،  الترنيرررة، وا 
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أار  المصار ، و ، و إأار  بو مان وسممة العنصر البشري الصنامية، و  عض المؤسساق مال  إأار  التامين،  وا 
 إأار  المبيعاق، و إأار  الشراء والتي ين، و إأار  المؤسساق غير الربحيةع

 
 :اأعمال المكاتب والسكرتاري -0322

 
ر وتطروي، يطأ  هذا المسراق إلرى ت ويرأ الطلبرة بالمعرار  والمطراراق وااتجاهراق الم مرة لفطر  وظيفرة السركرتاريا 

مرأاأه نفسريا  ومطنيرا  لل يرا  بمطامره يكفا اتط  ومطاراتط  في هذا المجا  ، وتنمية المطاراق السلوكية لأى السركرتير وا 
فرري الموانرر  الميتلفررة الترري مررن الممكررن  ن يكلرر  بال يررا  بطررا، ويتضررمن مجمومررة مررن المواضرري  الترري تطررأ  إلررى 

ق الحفرظ وترأاو  الملر  ، تنظري  ومعالجرة ائرطر و ، تعلر   سراليب اكتساب مطاراق الكتابة اقأارية بأنوامطا الميتلفرة
 البريأ واللجان وااجتماماق والم ابمق الرسمية ،تعل  مطاراق است با  ال وار وتحأيأ المواميأع

 
 السلوك التنظيمي:-0320

 
المنظمرة،  وال يراأ  السلوك التنظيمي وتطوره، و السلوك الفرأي في المنظمة ومحأأاتره، و الجمامرة فري التعري  ب

المنررررات التنظيمرررري،و التغييررررر والتطرررروير،  واقبررررأاع و  و سرررراليبطا ونظرياتطررررا، وااتصررررا  ووسررررائله،و إأار  الصررررراع،
 وتنميتهع

 
 مبادئ العالقات العامة:-0328

 
ة، و مفطررو  و هميررة العمنرراق العامررة، و ماهيررة العمنرراق العامررة وطبيعتطررا، و تنظرري  وظيفررة العمنرراق العامرربيرران 

ااتصااق، ووسائ  ااتصا ، وجمراهير المنشرأ ، و برراما العمنراق العامرة،  والجمطرور والرر ي العرا ،  ومرأاي  
 ممارسة العمناق العامة في منشآق األمما ، و العمناق العامة في المؤسساق ااجتماميةع

 
 أنظمة المعلومات اإلدارية:-0324

 
اق اقأارية وتطورها ،نظرية النظ  كمأي  لأراسة نظا  المعلوماق،مكوناق يتناو  هذا المساق فكر  نظ  المعلوم

نظ  المعلوماق اقأارية،المستل ماق الضرورية قأار  وتشغي  نظ  المعلوماق اقأارية، المستفيأون من نظا  
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وتصنيفاتطا حسب المعلوماق وأوره  في ت رير فعاليته،  همية نظا  المعلوماق في اقأار ،  نواع نظ  المعلوماق 
 المستوياق اقأارية، يطواق إنشاء نظا  للمعلوماق واألأواق الميتلفة الم مة لذلكع

 
 أتمتة المكاتب: -0310

 
تمتررة  ضررافة الررى التعريرر  بماهيررة باق ،  وتررأالير  تمتررة المكاتررب مليطررا ، نوامطررا الميتلفررة و ، التعريرر  بالمكاتررب 
و المعلوماق األساسية الم مة استيأا  ت نياق  ، الت نياق الميتلفة المستيأمة في المكاتب : المكاتب من حيا
بمررا فيطررا شرربكاق العمرر  بأنوامطررا الميتلفررة وملررى ر سررطا اانترنررق والتررأرب ملررى اسررتيأا  هررذه  ، العمرر  المكتبرري

وكيفيررة  ، يأمة فري ت نيررة المكاترربهر  البررراما واألجطرر   المسررت حررأا و  الت نيراق فرري ميتلرر  بيئراق العمرر ،و ت ررأي  
 نجا  األمما عا  اقفاأ  منطا في ت أي  ون   ومعالجة المعلوماق و 

 
 أتمتة المكاتب/عملي:

 
شرربكة اانترنررق واسررتيأاماتطا ويررأماتطا وكيفيررة يطررأ  الجرر ء العملرري مررن هررذا المسرراق إلررى التعررر  ملررى مفطررو  

والررررتحك  بيصائصررررره ( ،  Internet Explorer والبروتوكررررواق المسرررررتيأمة ، اسررررتيأا  المسرررررتعرض  مملطررررا 
وتعلرررر  ت نيرررراق البحررررا (،  Google  واسررررتيأامه لتصررررف  اانترنررررق ، اسررررتيأا  محركرررراق البحررررا المشررررطور  مالرررر 

ى تصرررمي  إلررر  والرررتحك  بيصائصررره، وكرررذلك مرررأيE-Mail)  الميتلفرررة، التعامررر  مررر  يأمرررة البريرررأ االكترونررري 
  صفحاق اانترنق باستيأا  برناما 

( Ms_ FrontPage)ع 
 
 :(1)تطبيقات برمجية 2405-  
 

(، Microsoft Word:  حررأ بررراما معالجرراق النصرروص مالرر   يشررم  هررذا المسرراق معالجررة النصرروص بوسرراطة 
أراج الكائنررراق فيطرررا مالررر   الرسرررو  والصرررور والرمرررو    ،  واألشررركا  التل ائيرررةوذلرررك بطبامرررة النصررروص وتحريرهرررا وا 

ويشرم  إنشراء الجرأاو  وتحريرهرا وتنسري طا  عومعرالا التيطيطراق ، ورنرة اكسر   : وبعض التطبي اق األيرى مال 
 :كما يشم  المساق استيأا  احأ براما العروض الت أيمية مال  عوالتعام  معطا وأما المراسمق 

   Microsoft PowerPoint  ) أراج النصروص والصرور والرسرو  والتيطيطراق فيطرا وممر  فري إنشراء الشررائ  وا 
أراج المؤالراق الصوتية والحركية فيطا والتحك  في طري ة مرضطاع  ارتباطاق بين هذه الشرائ  وا 
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 : (0)تطبيقات برمجية   -0220
 

 ، و برناما معالجة نوامأ البياناق Microsoft Excel )   التعر  ملى الجأاو  اقلكترونية باستيأا  برناما 

  (Microsoft Access)   من حيا بناء نامأ  البياناق والجأاو  والعمناق وااستعمماق ع ، 
 

  باللغة العربية:  المراسالت – 0227
 

ائ   هميرة المراسرمق التجاريرة، وم رأماق الرسرالة الناجحرة، و جر اء الرسرالة، والمصرطلحاق التجاريرة،  والرسربيان 
 كتابة السير  الذاتية،  ورسائ  ااستيأا  واانتراحاقعو التجارية، و المراسمق الحكومية، 

 
 المراسالت باللغة اإلنجليزية: -0228

 
، و رسرررائ   ،  وطلبررراق الشرررراء ، و رسرررائ  البيررر  ، و الطلبررراق والعرررروض التعريررر  بمشررراراق التررررني  يطرررأ  الرررى
 عوالسير  الذاتية ، و رسائ  التطنئة وطلباق التوظي   ، ، و الرسائ  ااجتمامية ااحتجاج

 
 :1طباعة  -0224

 
مرن يرم  تعلمره كيفيرة  ، يحاو  الطالب إت ان مطار  الطبامة باللغة العربية بسرمة وأنة مراليتين وبطري رة اللمرس

مراميررا  بررذلك ضرررور  إت رران ممليررة الطبامررة بأنررة ، وضرر   صررابعه العشررر  ملررى لوحررة المفرراتي  بالشررك  الصررحي  
كمررا ويشررم  هررذا المسرراق التعررر  ملررى  صررو   ع( كلمررة صررحيحة فرري الأني ررة الواحررأ   10وسرررمة ا ت رر  مررن  

بعررأها يرررت  تعريرر  الطالرررب بكافررة  جررر اء لوحررة المفررراتي  مالرر : صررر   ، الجلسررة الصررحيحة  مرررا  جطررا  الحاسررروب
   صفو  لوحة المفاتي  ومرك هاع اارتكا  والذي ُيعأ بالفع   ه

يتعل  طبامررة جميرر  الحرررو  العربيررة واألرنررا  ومممرراق الترررني  بالضررغط ملررى األصررب  المناسررب لكرر  سرركمررا  نرره 
ومن الر  ي رو  الطالرب برالتمرن  ، (Shift  من يم  استيأا  مفتاح العالي الر -حر   و رن   و حتى إشار  ترني  

وفي نطايرة المسراق يرتعل  الطالرب كيفيرة  عارته والعم  ملى رف  مستوى إجاأته لطا ملى الطبامة الحر  لترسيخ مط
 كتابة الرسائ  والجأاو  والم ااق بالتنسيق المناسب والمطلوبع
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 :0طباعة  -0212
 

 ،  ي ررو  ملررى إت رران مطررار  التررأريب ملررى الطبامررة باللغررة اانجلي يررة وكيفيررة وضررعية األصرراب  ملررى لوحررة المفرراتي 
ت رران ممليررة الطبامررة بسرررمة وأنررة كحررأ  أنررى   و ويشررم  المسرراق :لوحررة المفرراتي  ، ،  كلمررة فرري الأني ررة (15 وا 

وضررعية الجلرروس ملررى الم عررأ، وطبامررة حرررو   صرراب  السرربابة ، وطبامررة حرررو  األصرراب  و صرر  اارتكررا  ، 
 ، حرر الطبامرة الو  الي ،صب  البنصر، وطبامة حرو  إصرب  الينصرر ، والمفتراح العر الوسطى،وطبامة حرو  

 ع والرسائ  والجأاو  والم ااق بالتنسيق المناسب
 

 :1،0تدريب ميداني   - 0211و 0210
 

من  ج  استيأا  وتطبيق معلوماتط  ومرا تر   ،  يت  تأريب الطمب في الكلية وبعض المؤسساق العامة والياصة
ت ارير  سبومية طيلة فتر  التأريب تبين المطاراق  أراسته في مساناق التيصصع كما يل   الطالب بت أي  الطمب

 التي اكتسبطا الطالب ع
 

 تطبيقات على الطباعة والنشر المكتبي: – 0230
 

 ال والب الجاه   مال و تصمي  النماذج االكترونية وتعبئتطا، و  يعالا هذا المساق تنسيق النصوص بشك   ممأ  ،
 :اق وبطاناق العنونة ،إأار  ااجتماع من وجطة نظر السكرتاريا مال المذكراق والفاكس، أما المراسمق،المغلف :

وتأوين ونائ  ااجتماماق، كتابة السير  الذاتية باللغتين العربية واانجلي ية،  ، تحضير الأمو  وجأو  األمما 
ض والطلب  و ااستفسار والرأ مليطا،المتابعة،العر    فطرسة األبحاا، الرسائ  بأنوامطا الحكومية والتجارية

 :مال   (Publisher ق صياغتطا، النشر المكتبي باستيأا  برناما ائالرفض،الشكوى واامتذار،ااستيأا ( وطر 
 ع اقممناق، بطاناق التعري  المطنية،بطاناق الأمو ، المفتاق،المطوياق وغيرها
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  التقنيةمحاسبة التخصص  .0
 

يطرأ  سامة معتمأ  مو مة ملرى  ربعرة فصرو  أراسرية،   15مأ  الأراسة في هذا البرناما سنتان أراسيتان بوان  
هذا التيصص إلى إكسراب الطالرب العأيرأ مرن المطراراق فري مجرااق المحاسربة الميتلفرة مالر  محاسربة الشرركاق 

اقأار  الماليررة والتررأنيق المررالي ومراجعررة  ومحاسرربة التكررالي  والمحاسرربة الضررريبية والمحاسرربة الحكوميررة و ساسررياق
الحسراباق ومطرراراق فرري اسررتيأا  آيررر مررا وصرر  إليرره ملرر  تكنولوجيررا المعلومرراق فرري مجررا  المحاسرربة  مررن يررم  
كسرررابه مطرررراراق اسرررتيأا  البرررراما المحاسرررربية المحوسررربة المسرررتيأمة فرررري سررروق العمررر  وكررررذلك  ترررأريب الطالرررب وا 

ت انا عاقحصاء المحوسبع األمر الذي س  يسط  في تطوير العم  المحاسبي جوأ  وأنة وسرمة وا 
 

 
 محاضر  اكاأيمية

 الخطة الدراسية:
 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16

 2. ال س متطلباق  9

 3. برنامامتطلباق ال 12
 4. متطلباق التيصص  00
  المجموع 65
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 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 
 

 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 4متطلبات القسم: 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف متطلبات القسم: 
 

  -:1 المحاسبة – 0032
 

مررررأي  إلررررى ملرررر  المحاسرررربة، والنظررررا  المحاسرررربي ونظريررررة ال يررررأ المرررر أوج، ومصرررراأر ال يرررروأ والررررأفاتر المحاسرررربية، 
والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليرررراق الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليرررراق الن أيررررة الياصررررة للصررررنأوق، و معالجررررة 

المعالجرررة المحاسررربية لرررجوراق التجاريرررة، ، و حسررر ، و المعالجرررة المحاسررربية لعمليررراق الالبضرررامةالمحاسررربة لعمليررراق 
 والحساباق اليتامية وال وائ  الماليةع

 
 اإلدارة:  -0031

 
يطرررأ  هرررذا المسررراق إلرررى إكسررراب المتعلمرررين معرررار  ومطررراراق إأار  األممرررا   حيرررا يتنررراو  المسررراق ماهيرررة إأار  

والتحفير  وممليررة اتيراذ ال ررار والرنابررة األممرا  ونظريراق اقأار  والتيطرريط والتنظري  وااتصرا  والتفرراوض وال يراأ  
ووظرررائ  المنشرررأ ع ويرررت  تنفيرررذ المسررراق باسرررتيأا  المحاضرررراق وال يررراراق الميأانيرررة وورش العمررر  وكتابرررة الت رررارير 

   والتعلي  االكتروني والحااق الأراسية والمنانشاق الجماميةع

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Accounting 1 3 8 المحاسبة ACA 142 1130 
Management 3  اقأار ACA 136 1138 
Computerized 

Statistics 
مباأئ ااحصاء  3

 المحوسب
 1931 
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 أارية والمصرفيةأائر  العلو  اقأار  لطلبة اق محاضر 

  -:مبادئ االحصاء المحوسب –0730
 

يطأ  هذا المساق إلى إكساب المتعلمين معار  ومطاراق التعام  م  المفاهي  والم اييس اقحصائية وااحتماليرة 
وتطبي اتطرررا  حيرررا يتنررراو  المسررراق ماهيرررة اقحصررراء وجمررر  البيانررراق ومرضرررطا وتصرررمي  اقسرررتماراق اقحصرررائية 

يجرراأ معرراممق اقرتبرراط ومعألررة اقنحررأار وحسرراب األرنررا  وحسرراب م رراييس الن مررة المرك يررة  وم رراييس التشررتق وا 
ال ياسررية لجسررعار والكميرراق وايتبررار صررحتطا وتحأيررأ  نررواع ااحتمررااق وحسررابطا وتطبيررق التو يعرراق ااحتماليررة 

يرررراق لغا SPSSوبرنررراما  Excelالمتصرررلة فررري حرررر  المسرررائ  اقحصرررائية وايتبررررار الفرضرررياق واسرررتيأا  برنرررراما 
   إحصائيةع

 
 ساعة معتمدة 14متطلبات البرنامج: 

 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Economics 3 اانتصاأ ACA 139 2232 

Principles of Financial 

Management 
 2519   ساسياق ااأار  المالية 3

Accounting 2 3 2520  (0(محاسبة 

Business Mathematics 3 2523  الرياضياق المالية 

Commercial English 2 2733  اانجلي ي التجاري 
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 وصف متطلبات البرنامج:
 

 االقتصاد: 2232-
 
والمفاهي   ، ونوانين العرض والطلب ، المفاهي  األساسية لعل  اانتصاأ ، مناصر اقنتاج الميتلفة 

األساسية المتعل ة بااستطمك وااستالمار، مفاهي  األجور والبطالة والتضي  ، السياساق الن أية 
 والمالية، مفاهي  الأي  ال ومي الناتا ال وميع

 
 

 :أساسيات اإلدارة المالية  - 2519
 

والربحية وتعظي  الرو  الممك ، م  أراسة تغطي هذه الماأ  وظائ  اقأار  المالية و هأافطا الميتلفة من السيولة  
أار  ر س الما  العام  وسياساته الميتلفة مال  إأار   النسب المالية التي يت  من يملطا ت يي  األأاء المالي وا 

أار  الذم  المأينة ، الن أية أار  المي ون السلعي ، وا  إضافة إلى ال يمة ال منية للنفوذ م  ااهتما  ب راراق ، وا 
إضافة إلى أراسة التموي  في الشركة ونوامأ ، تالمار الطوي  األج   ااستالمار في الموجوأاق الالابتة( ااس

 المفاضلة بينطاع
 
 (: 0محاسبة ) - 2520   
 

مرررن حيرررا الجررررأ لجصرررو  الوهميرررة والالابترررة والمتأاولرررة، وملرررى إالبررراق   الطلبرررة ملرررى العمليررراق المحاسررربيةتعريررر  
ق المحاسرربة الميتلفررة،  وتوظيرر  المطرراراق الحسررابية لررأى الطالررب أون اسررتعما  اآللررة ئرراالعمليرراق المحاسرربية بطر 

 وتوظي  المفاهي  والمعار  التي اكتسبطا الطالب في الحيا  العمليةع ، الحاسبة، وااهتما  بالناحية التطبي ية
 

 الرياضيات المالية: 2523 -
 

يطرررأ  إلرررى تعريررر  الرررأارس بتطبي ررراق الفائرررأ  البسررريطة و المركبرررة ، بعرررأ مراجعرررة مركررر   لمطررراراق هرررذا الم ررررر 
الرياضياق األساسية من يم  الوحأ  األولى و الالانية ، ومن ال  اليوض في التطبي راق العمليرة للفائرأ  البسريطة 
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 ن يكرون الطالرب نراأرا ملرى توظير  و المركبة ، للمطتمين في المجرااق التمويليرة و المصررفية البنكيرة ، ويجرب 
 عالمطاراق الحسابية األولية في العملياق المالية المصرفية بش يطا  الوأائ  و ال روض( 

 
 :االنجليزي التجاري 2733 -

 
يطرررأ  إلرررى تطررروير مطررراراق الطالرررب اللغويرررة فررري المجرررااق التجاريرررة والمحاسررربية مالررر  كتابرررة الرسرررائ  والمرررذكراق 

نيرة، ونرراء  الت رارير والمليصراق، والتحراأا فري مكران العمر ، وااسرتيراأ والتصرأير، وال يراراق، والمحاأالاق التلفو 
وااجتمامرررراق، وطلبرررراق العم ،واسررررتيأا  المطرررراراق اللغويررررة بطري ررررة ممليررررة تناسررررب التيصررررص والحيررررا  العمليررررة 

 المست بليةع
 

 ساعة معتمدة 00: التخصصمتطلبات 
 
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Auditing 3 2521  التأنيق ومراجعة الحساباق 

Cost Accounting 3  2524  محاسبة التكالي 

Financial Firms Accounting 3 2528  محاسبة المنشآق المالية 

Accounting Software 

Application 1 
2 

تطبي اق برمجية 
 (2 محاسبية

 2611 

Accounting Software 

Application 2 

 

تطبي اق برمجية  1
 1181  (0 محاسبية

Corporate Accounting 3 1934  محاسبة الشركاق 

Government Accounting 3 
محاسبة حكومية ومنظماق 

 1935  غير ربحية

Taxation 3 2736  المحاسبة الضريبية 

Field Training 1 2  2737  (2 التأريب الميأاني 

Field Training 2 2  2739  (0 التأريب الميأاني 
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 : التخصصمتطلبات وصف 
 

 التدقيق ومراجعة الحسابات:  -2521
 

ماهيرررة الترررأنيق و هأافررره و نوامررره ، كيفيرررة اكتشرررا  األيطررراء والغرررش فررري العمليررراق المحاسررربية والحسرررابية، وترررأنيق 
مأاأ الت ارير بميتل     نوامطاعال وائ  المالية وا 

 

 : محاسبة التكاليف 2524 - 
 

محاسرربة التكررالي  مررن الناحيررة النظريررة  والعمليررة ، وتمكررين الطالررب مررن كيفيررة اسررتيراج تكلفررة الوحررأ  المنتجررة، 
 وكذلك إمأاأ الت ارير والكشوفاق وحساباق المرانبة وال وائ  الماليةع،  لتكالي  الميتلفةاوالتميي  بين مناصر 

 
 المنشآت المالية:محاسبة  2528-

 
والمصررار  اقسررممية وكررذلك نطرراع التررأمين  هررذا الم رررر يشررم  ملررى ال رروائ  الماليررة فرري نطرراع البنرروك التجاريررة

حيررا يتطرررق إلررى معرفررة األنررواع الميتلفررة لل طامرراق واقجررراءاق المنظمررة ضررمن األسررس المحاسرربية المتعررار  
 عمليطا

 
 ( :1)محاسبية تطبيقات برمجية  - 0011

 
،  لررى تررأريب الطررمب ممليررا  ملررى بررراما محاسرربية معتمررأ  ومريصررة فرري السرروق الفلسررطينيإطررأ  هررذا المسرراق ي

من الفص  الالالا والراب  حيا يشم  التأريب ملى اأيرا  كافرة البيانراق المحاسربية لمؤسسرة تجاريرة  وذلك ابتأاء  
(  في المحاسبة المحوسربة ، Excelالر أا  برناما سبيا  ، وانتاج الت ارير المناسبة باستيومعالجة هذه البياناق محا

 والعربي في المحاسبة واقأار  الماليةع
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 ( :0) محاسبيةتطبيقات برمجية  - 0010 
 

في السوق الفلسطيني وذلرك يطأ  هذا المساق الى تأريب الطمب ممليا  ملى براما محاسبية معتمأ  ومريصة 
أيرررا  كافرررة البيانررراق المحاسررربية لمؤسسرررة تجاريرررة إمرررن الفصررر  الالالرررا والرابررر  حيرررا يشرررم  الترررأريب ملرررى  ابترررأاء  

 ( ، وبرناما اانظمة الموالونةع  (Auditسبيا  ، وانتاج الت ارير المناسبة باستيأا  برناماومعالجة هذه البياناق محا
 

 :  شركاتالمحاسبة   2734 -
 

 وتسررررجيلطا تضررررامن شررررركة تكرررروين، الشررررركاق محاسرررربة  الررررى مررررأي يغطرررري هررررذا المسرررراق الموضرررروماق التاليررررة: 
 م ررأ فرري التغييررر ، العموميررة والمي انيررة اليتاميررة والحسرراباق الجرررأ ، بالشررركاق المتعل ررة الحسرراباق  ، واشررطارها
 المررأي ، (البسرريطة التوصرية  المحررأأ  العاأيرة الشررركاق ، وتصررفيتطا التضرامن شررركاق فسرخ ، التضررامن شرركاق

،  العامرة المسراهمة الشركاق ما   س ر  ، المساهمة الشركاق في المحاسبي النظا  ، ااموا  شركاق محاسبة الى
 ااحتياطررررررراق ، العموميرررررررة والمي انيرررررررة اليتاميرررررررة الحسررررررراباق ، العامرررررررة المسررررررراهمة الشرررررررركاق سرررررررما  ر  تعرررررررأيمق

 ع(المحأوأ  المسؤولية ذاق  يصوصيةال المساهمة الشركاق، والميصصاق
 

 :حكومية ومنظمات غير ربحية محاسبة 2735 - 
 

 ، الأايليررة الرنابررة  ، العامررة الموا نررة ، الحكوميررة المحاسرربة الررى مررأي  يغطرري هررذا المسرراق الموضرروماق التاليررة:
 ، الربحيرررة غيرررر المنظمررراق محاسررربة ، المحاسررربية ال يررروأ ، الحكوميرررة والسرررجمق الرررأفاتر ، الحكوميرررة المشرررترياق

 عالييرية والجمعياق اانأية
 

 المحاسبة الضريبية: 2736-
 

هرذا المسرراق ي سرر  إلررى نسررمين األو  يعررالا ضررريبة الررأي  فرري منرراطق السررلطة الفلسررطينية والالرراني يعررالا ضررريبة 
 عال يمة المضافة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
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 جانب من محاضر  طلبة المحاسبة

 
 : 1التدريب الميداني  2737-

 
وتسرريير المعلومرراق  ، يطررأ  التررأريب إلررى إكسرراب الطالررب المطرراراق فرري التعامرر  مرر  متطلبرراق العمرر  المحلرري

 التي حص  مليطا يم  أراسته اكتساب اليبر  المطلوبةع في مجا   سس المحاسبة  والمطاراق
 

 :2التدريب الميداني 2739-
 

ملرررى مطررراراق يترررأرب الطلبرررة مرررن يرررم  هرررذا المسررراق  ، حيرررا( 8 مكملرررة لترررأريب ميرررأانييعتبرررر هرررذا الترررأريب 
ع كررذلك تررأريب الطالررب ملررى  وتطبي رراق الحاسرروب فرري مجررا  لمحاسرربة تيصصررية متعم ررة فرري مجررا  المحاسرربة

 العأيأ من براما المحاسبة في ميتل  نطاماق الفلسطيني ع 
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 تطبيق مملي ألحأ براما المحاسبة

 

 السكرتاريررا والسجل الطبي: .3
 

يتي  هذا البرناما الفرصة لحملة الالانوية العامة الحصو  ملى أبلرو  متيصرص فري  ممرا  السركرتارية 
والرذي ير أاأ اتسراما  يومرا  بعرأ يرو   ا سريما بعرأ ا أيراأ المستشرفياق  ، لملتحاق بسوق العم  في ال طاع الصحي

وا أيرراأ الررومي بأهميررة المعلومرراق و هميررة التيصررص بالعمرر   ، ق الصررحيةوالعيرراأاق والمراكرر  الترري ت ررأ  اليررأما
وااستفاأ  من يريا هذا التيصص في مجا  مسامأ  العراملين فري ال طراع ، وااهتما  بالسكرتارية المتيصصة 

 باقضافة إلى اليأماق األساسية التي ت   في صلب تيصصهع،  الصحي  في إأار  بعض اليأماق الصحية
ينسررج  تمامررا  مرر  اقسررتراتيجية الوطنيررة والترري مررن  هرر   هررأافطا هررو تطرروير  التيصررص إن هررذا

 ،  ومن إحرأى  أواق هرذا التطروير هري يلرق نظرا  تعلري  مطنري لره ممنرة برالمجتم ، المجتم  الفلسطيني 
كمررا  نرره يلبرري حاجرراق  ،  ملررى ااسررتمرار  طررو  فتررر  ممكنررة ا  ونرراأر  ، للجميرر  ا  ومتاحرر وفعترراا   ا  ويكررون مرنرر

 المجتم  الفلسطيني من المطن الميتلفةع
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والرذي يل رى إنبراا  مت ايرأا  مليره  ، إن هذا التيصص له ارتباط واليق بالتيصص الناج  في كلية المطرن
ر ينا بأن يتفرع التيصص الجأيأ مرن تيصرص اقأار  و تمترة  عوهو تيصص اقأار  و تمتة المكاتب، من الطلبة 
 ليكون  كالر يصوصية بالمجااق الصحية ومن يتعام  معطا وذلك لحاجة السوق لمال  هذا التيصصعالمكاتب 

في مجا  الصحة معظمطا  ( سامة معتمأ 30يشم  التيصص الجأيأ ملى مساناق تيصصية بوان   
األيررى  تؤه  الطالب لممارسة هذه المطنة ملرى  ن تكرون ب يرة المسراناق ، ومسامأ  من يعملون في هذا المجا 

 مال  تلك الموجوأ  في تيصص اقأار  و تمتة المكاتبع
 

 :الخطة الدراسية
 

 ( سامة معتمأ  تتو ع كمايلي:91يأرس التيصص في  ربعة فصو  أراسية بوان   
 الرقم متطلبات الساعات المعتمدة

 .1 الكلية 10

 .0 القسم 4

 .3 اإلجبارية التخصص  27

 ساعة معتمدة -المجموع 72

 
 ساعة معتمدة 10متطلبات الكلية:

 

 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة  4 متطلبات القسم:
 

 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Statistics 3 اقحصاء ACA 141 1117 
Accounting 1 3 8  المحاسبة) ACA 142 1130 
Management 3  اقأار ACA 136 1138 

 المجموع 4 
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 وصف متطلبات القسم: 
 

 اإلحصاء:  -0004
 

ق اقحصررائية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، وم رراييس الن مررة المرك يررة، وم رراييس التشررتق، والمنحنررى الطبيعرري، ائررالطر 
 واارتباط، واانحأار، واألرنا  ال ياسية، والسمس  ال منية، ااحتمااق، و اقحصاءاق، و اقحصاءاق الحيويةع 

 
 : 1 المحاسبة – 0032

 
مررررأي  إلررررى ملرررر  المحاسرررربة، والنظررررا  المحاسرررربي ونظريررررة ال يررررأ المرررر أوج، ومصرررراأر ال يرررروأ والررررأفاتر المحاسرررربية، 
والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليرررراق الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليرررراق الن أيررررة الياصررررة للصررررنأوق، و معالجررررة 

المعالجررة المحاسرربية لررجوراق التجاريررة، ، و المعالجررة المحاسرربية لعمليرراق اليصرر ، و البضررامةالمحاسرربة لعمليرراق 
 والحساباق اليتامية وال وائ  الماليةع

 
 اإلدارة:  -0031

 
مفطرررو  اقأار  ومرررأى الحاجرررة إليطرررا، ومجااتطرررا وممناتطرررا برررالعلو  األيررررى، وأراسرررة مناصررررها ،  هررر  المرررأارس 
اقأاريررة ياصررة الكمسرريكية ، والسررلوكية ،  والمأرسررة الحأيالررة ، ومناصررر العمليررة اقأاريررة مررن تيطرريط وتنظرري  

 وتوجيه ورنابة ع 
 

 ساعة معتمدة 72 متطلبات التخصص:
 

 المساق باللغة العربية س.م للغة اإلنجليزيةالمساق با
رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

Office and Secretarial Work 3 2344  ا مما  المكاتب والسكرتاري 

Correspondence in Arabic 1 2407  المراسمق باللغة العربية 

Correspondence in English 1  2408  اقنجلي يةالمراسمق باللغة 

Typing I 1 2409  (8 طبامة 

Typing II 1 2410  (1  طبامة 
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Practical Training I 1 2411  (8 تأريب ميأاني 

Field Training II 1 2412  (1  يتأريب ميأان 

Software Applications 1 2453  ةتطبي اق برمجي 

Medical Terminology 3 2621  المصطلحاق الطبية 

Medical Records1 1 2622  ( 8  السجمق الطبية 

Medical Records 2 1 2623  (1  السجمق الطبية 

Pathology 1 2624  مل  األمراض 

Public Health 1 2625  الصحة العامة 

Ethics in Medical Professions 1 2626   يمنياق المطن الطبية 

Anatomy and Physiology 3 2627  مل  التشري  ووظائ  األمضاء 

Medical Microbiology 1  2628  مل  األحياء الأني ة 

Social Psychology 1 2629  مل  النفس ااجتمامي 

Health Information Systems 3 2630  نظ  معلوماق صحية 

Editing & Audio Typing 3 2631  التحرير وااستنسات السمعي 

Health Institutions 

Administration 
 2632  اقأار  الصحية 1

Medical Reports 1 2633  الت ارير الطبية 

 المجموع 49 
 
 

 متطلبات التخصص :وصف 
 

 أعمال المكاتب والسكرتارية: -0322
 

يطررأ  هررذا المسرراق إلررى ت ويررأ الطلبررة بالمعررار  والمطرراراق وااتجاهرراق الم مررة لفطرر  وظيفررة السرركرتاريا وتطرروير 
مررأاأه نفسرريا  ومطنيررا  اتط  ومطرراراتط  فرري يرركفا لل يررا      هررذا المجررا  ، وتنميررة المطرراراق السررلوكية لررأى السرركرتير وا 

بمطامه في الموان  الميتلفة التي من الممكن  ن يكل  بال يا  بطرا، ويتضرمن مجمومرة مرن المواضري  التري تطرأ  
تنظرري   و، اقحفررظ وتررأاو  الملفررق ائررتعلرر   سرراليب طر و إلررى اكتسرراب مطرراراق الكتابررة اقأاريررة بأنوامطررا الميتلفررة، 

 ومعالجة البريأ واللجان وااجتماماق والم ابمق الرسمية ،تعل  مطاراق است با  ال وار وتحأيأ المواميأع
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 المراسالت باللغة العربية:- 0227
 

،  بيرررةوالط مررراق الرسرررالة الناجحرررة، و جررر اء الرسرررالة، والمصرررطلحاق التجاريرررةو ، وم الطبيرررة هميرررة المراسرررمق بيررران 
 كتابة السير  الذاتية،  ورسائ  ااستيأا  واانتراحاقعو ، و المراسمق الحكومية، والطبية والرسائ  التجارية

 
 

 المراسالت باللغة اإلنجليزية:-0228
 

، و رسرررائ   ، و رسرررائ  البيررر ،  وطلبررراق الشرررراء ، و الطلبررراق والعرررروض التعريررر  بمشررراراق التررررني  يطرررأ  إلرررى
 عوالسير  الذاتية ، و رسائ  التطنئة ، وطلباق التوظي  والرسائ  ااجتمامية،  ااحتجاج

 

 :1طباعة  -0224
 

يحراو  الطالررب إت ران مطررار  الطبامرة باللغررة العربيرة بسرررمة وأنرة مرراليتين وبطري رة اللمررس مرن يررم  تعلمره كيفيررة 
ر  إت رران ممليرررة الطبامرررة بأنرررة وضرر   صرررابعه العشرررر  ملررى لوحرررة المفررراتي  بالشرررك  الصررحي  مراميرررا  برررذلك ضررررو 

( كلمررة صررحيحة فرري الأني ررة الواحررأ   ، كمررا ويشررم  هررذا المسرراق التعررر  ملررى  صررو  10وسرررمة ا ت رر  مررن  
بعررأها يرررت  تعريرر  الطالرررب بكافررة  جررر اء لوحررة المفررراتي  مالرر : صررر   ، الجلسررة الصررحيحة  مرررا  جطررا  الحاسررروب

 اتي  ومرك هاع اارتكا  والذي ُيعأ بالفع   ه  صفو  لوحة المف
يتعل  طبامة جمي  الحرو  العربية واألرنا  وممماق الترني  بالضغط ملى األصب  المناسب لكر  حرر  كما  نه 

ومرن الر  ي رو  الطالرب برالتمرن ملرى ( ، Shift  من يم  استيأا  مفتاح العرالي الرر - و رن   و حتى إشار  ترني  
رفرر  مسررتوى إجاأترره لطررا ، وفرري نطايررة المسرراق يررتعل  الطالررب كيفيررة  والعمرر  ملررى، الطبامررة الحررر  لترسرريخ مطارترره 

 كتابة الرسائ  والجأاو  والم ااق بالتنسيق المناسب والمطلوبع
 

 :0طباعة  -0212
 

، وكيفيرة وضرعية األصراب  ملرى لوحرة المفراتي   ، ي و  ملى إت ران مطرار  الترأريب ملرى الطبامرة باللغرة اانجلي يرة
ت رران ممليرررة  كلمرررة فررري الأني ررة ويشرررم  المسررراق :لوحررة المفررراتي  ، صررر   15الطبامرررة بسرررمة وأنرررة كحرررأ  أنررى وا 

 اارتكا  ، وضعية الجلوس ملرى الم عرأ، وطبامرة حررو   صراب  السربابة ، وطبامرة حررو  األصراب  الوسرطى،
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ائ  صرررب  الينصرررر ، والمفتررراح العرررالي ،وطبامرررة حر ،والرسررر صرررب  البنصرررر، وطبامرررة حررررو   وطبامرررة حررررو  
 والجأاو  والم ااق بالتنسيق المناسب

 

 :1,0تدريب ميداني  - 0211و 0210
 

يت  ترأريب الطرمب فري الكليرة وبعرض المؤسسراق العامرة والياصرة مرن  جر  اسرتيأا  وتطبيرق معلومراتط  ومرا تر  
تبين المطاراق أراسته في مساناق التيصصع كما يل   الطالب بت أي  الطمب ت ارير  سبومية طيلة فتر  التأريب 

 التي اكتسبطا الطالب ع
 

 تطبيقات برمجية: -0213

 
نشراء    (MS_Word يشم  هذا المساق التأرب ملى البراما المكتبية المطمرة فيمرا ييرص  لمعالجرة النصروص وا 

 التعرر  ملرى البرنراما ،  (MS-Excel ، وبرنراما   من حيا تشغي  البرناما والتعر  ملى  أواته ( المستنأاق
إأيررا  البيانرراق والتح ررق مررن صررحتطا ، تنفيررذ العمليرراق الحسررابية والررأوا  ملررى مجمومررة مررن اليميررا ، التيطرريط 

أارته ، حماية  وراق العم  والمصنفاق ، الماكرو( ع  وا 
 

 : المصطلحات الطبية-0001
 

واصرررق ومرررألواتطا، المصرررطلحاق األساسرررية فررري الجرررذور األساسرررية للكلمررراق الشرررائعة وغيرررر شرررائعة ااسرررتيأا  والل
مجااق التشري  والحااق المرضية، وال نرواق البوليرة والتناسرلية، وال نرا  الطضرمية، وال لرب، والياصرة براألمراض 
المرضية والتشييص والعمج واقحصاء، ونمو وتطور وتكي  الجسر  ،  مرراض الرواأ  والحمر ، وطرب األطفرا ، 

 تنفسي، واايتصاراق الطبيةعوالعيون والجطا  ال
 

 ( :1) السجالت الطبية-0000
 

تاريخ السجمق الطبية و نوامطا، تعري  السج  الطبي و هميته، محتوياق ونماذج السج  الطبي، النماذج الطبيرة 
األساسررية نسرر  السررجمق الطبيررة، نررراء  وتعبئررة مينرراق ميتلفررة مررن النمرراذج وسررجمق المرضررى، نررراء  الت ررارير 
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مررراض، نظررا  اقحصرراءاق الطبيررة، الوسررائ  يررة والتعامرر  معطررا،  نررواع الت ررارير الطبيررة، التصررني  الررأولي لجالطب
 الحأيالة في السجمق الطبية، الجوانب ال انونية في السجمق الطبيةع

 
 :(0) ةالسجالت الطبي-0003

 
الطبري، السرج  الطبري الموجه مكوناتره، ق استكما  النوانص فري السرج  ائ، طر  مراجعة السج  الطبي كما  ونوما  

وااصرطمحاق  بنظرا  تصرني  األمرراض العرالمي، كمرا يصرن  البيانراق، تعري  الطالرب فوائأه، موائق تطبي ه(،
السرجمق،   ه، والتعري  بال يوأ الطبية وسرريةائ ه، وتصني   الكمبيوتر( م  طر ائاليأوي، وطر  الطبية، والتصني 

 ملكيرة السررج ، يصوصرية السررج  الطبرري، التفويضراق، تررأاو  السررج   ين فرري السررجمقوالوضر  ال ررانوني للعرامل
 التصوير المصغر واستيأامه في السج  الطبيعاستيأاماق الحاسوب في السج  الطبي ع،الطبي في المحاك (

 
 : علم األمراض-0002

 
األنسرجة كتفامر  الجسر  مر  أراسة مل  األمراض العا  والمصطلحاق المستيأمة، وأراسة األمراض التي تصريب 

وملر  األمرراض اليراص ،  والم اومرة فري الجسر  ، والرنظ  الأفاميرة ،  وممليرة التئرا  الجررح ، اقصابة  االتطراب(
 (عICD-10  شرح ما  للتصني  الأولي لجمراضم   ،  التي تصيب  جط   الجس  الميتلفة

 
 الصحة العامة-0001

 
مفطررو  الصررحة العامررة، العناصررر األساسررية فرري مجررا  الصررحة العامررة، رمايررة األمومررة والطفولررة، صررحة البيئررة، 
الصحة المطنية، الصحة المأرسية، التغذية، األمراض الوبائية، األمراض وطب المناطق الحار   الحجر الصحي، 

 المواجطة، الوناية(، التال ي  الصحي، يأماق الصحة العامةع 
 

 أخالقيات المهن الطبية: -0000
 

نشرررأ   يمنيررراق المطرررن ، معرررايير السرررلوك المطنررري، مبررراأئ  يمنيررراق المطرررن الطبيرررة ومصررراأرها، طبيعرررة المطنرررة، 
وممنتطرررا برررالمجتم ، وسرررب  المحافظرررة ملرررى رفعرررة المطنرررة والرنررري بطرررا، بعرررض الأسررراتير األيمنيرررة للمطرررن الطبيرررة 
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 ، المنظمة اقسممية للتربيرة والعلرو  والال افرة، أسرتور 8141  - -يكية   الأستور األيمني للجمعية الطبية األمر 
  (  يمنياق المطن الطبية في اقسم ع8714 ، إممن هيلسنكي 8741 ، إممن جني  8749نورنبرغ 

 
 علم التشريح ووظائف األعضاء:-0007

 
 التوا ن والتحك  في الجس ، وظرائ  األجطر  لجس  اقنسان بالمصطلحاق العلمية، وظيفة  التشري  العيني المجرأ

العصرربي والجطررا   الميتلفررة فرري الجسرر  مرر  التركيرر  ملررى العمنررة المرضرريةع كمررا يشررم  الم رررر وظررائ  الجطررا 
الررتحك  فرري حرررار  الجسرر ، ملرر  الغررأأ الصرررماء،  الطضررمي والجطررا  البررولي والجطررا  الليمفرراوي، األيررض وطري ررة

 .وظائ  األجط   الميتلفة بجس  اقنسان والتصني  الأولي لجمراض عمنة بينالتناس ، والحواس الياصة، ال

 
 جانب من محاضر  اكاأيمية
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 علم األحياء الدقيقة:-0008
 

بأنوامطرررا وأورهرررا فررري ن ررر  األمرررراض الطفيليرررة والبكتيريرررة  أراسرررة الطفيليررراق الأوأيرررة األوليرررة ، الحشرررراق الطبيرررة
  ه الميتلفة ، بمعرفة مسبباق األمرراض ، معرفرة األمرراض التريائالأني ة ، الت سي  بطر  والفيروسية ، مل  األحياء

 الميتبرر نترائا التحلريمق  كيفية تفسير ), ICD - 80  تسببطا الميكروباق ، باستيأا  التصني  الأولي لجمراض
 .وتطبي طاالمرضية للكائناق الأني ة 

 
 علم النفس االجتماعي:-0004

 
 ،والجمامررة، والمعررايير الترري تحكرر  ذلررك السررلوك بالسررلوك ااجتمررامي: للفرررأ، ب بالمعلومرراق المتعل ررةت ويررأ الطالرر

  هميرة التفامر  ااجتمرامي، وممنتره، ااجتمرامي برالعلو  األيررى ممنة ملر  الرنفس التعام  م  األفراأ، و كيفية

 .تنشئة ااجتماميةلبا
 

 نظم المعلومات الصحية:-0032
 

 الطلبرة بالمطراراق العمليرة، والنظريرة التري ترؤأي إلرى تحسرين  أائطر  الروظيفي، وفرق المساق إلى ت ويرأيطأ  هذا 

وتحليلطررا وف ررا  لمررا  الت نيرراق الحأيالررة، مرر  معرفررة  سرراليب نظرر  المعلومرراق الصررحية، وتبويررب المعلومرراق الصررحية،
 .ت تضيه المصلحة

مررن يملرره ملررى:  هررأا  نظرر  المعلومرراق الصررحية،  رفون سرريتعالطمب ألن  للغايررة  ا  ويعتبررر هررذا المسرراق مطمرر
النظررا  وتحويرر  البيانرراق لمعلومرراق، التعررر  ملررى نظررا  المعلومرراق الصررحي  تعريرر  النظررا  ومكوناترره، تصررمي 

الصرحية  البيانراق المسرتيأمة فري بنراء النظرا  الصرحي، ونوامرأ البيانراق الصرحية ومراكر  المعلومراق للمستشرفى،
أاراتطا ووحأاتطا، كما يتعر  ملى التواليق والتصني  والطيك  التنظيمي  .واستيأا  الرمو  والتي ين لطا وا 

 
 التحرير واالستنساخ السمعي:-0031

 
 اامتمرراأ ملررى حاسررتي: السررم  واللمررس وفررقببرراللغتين: العربيررة، واقنجلي يررة  مطرراراق الطبامررةيتضررمن المسرراق 

ق المطرررارا ، التسرررجي  المسرررتيأمة فررري ااستنسرررات السرررمعي آاق الطبامرررة، و جطررر   ،ق العلميرررة الحأيالرررةائرررالطر 
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   الصوق إلى كلماق: مطبومةيحو كيفية ت، باللغتين: العربية واقنجلي ية من طريق السم ة األساسية في الطبام
 .منطما ك  ئمساو و السمعية م  ممي اق و  فرق بين الطبامة العاأيةال ،م روء و 
 

 اإلدارة الصحية:-0030
 

ومطامطا، إأار  المؤسساق الصرحية الميتلفرة، تعرير  النظرا  الصرحي وتكوينره  تعري  اقأار  ومناصرها ووظائفطا
 .المستشفياق ، إأار فلسطينأاري في النظا  الصحي اق ووظائفه،

 
 التقارير الطبية:-0033

 
الجرررر ء األو : التعريرررر  بالت ررررارير و هميتطررررا و نوامطررررا، باقضررررافة إلررررى الشررررروط الشرررركلية  ، ينءتشررررم  المرررراأ  جرررر  

والموضررومية للت ريررر، و جرر اء ومكونرراق الت ريررر، ويطررواق إمررأاأ الت ريرررع ويطررأ  هررذا الجرر ء إلررى تنميررة نررأراق 
تح رق الغررض مرن كتابرة  الطالب ملى إمأاأ الت ارير الميتلفرة الياليرة مرن األيطراء الشركلية والموضرومية، والتري

 الت رير ع
ق كتابرة كر  نروع، وتركر  ملرى الموضروماق المرتبطرة بكتابرة ائرالج ء الالاني متعلق بالت ارير الطبية و نوامطرا، وطر 

الت رارير الطبيرة باللغرة اقنجلي يرة بصرفه ياصرة، ويطرأ  هررذا الجر ء إلرى ت ويرأ الطالرب بالمطراراق األساسرية الترري 
  ارير الطبية بك  سطولة ويسرعمن كتابة الت تمكنط  

 
 :القانونيوالسجل  السكرتاريررة .2

يطأ  هذا التيصص إلى أم  المجتم  المحلي من طريق توفير يريجين ناأرين ملى تلبية حاجاق السوق 
لتمكين المنظماق الياصة ، نين الح ونييالمحلي المتعل ة بمجا  الح وق والمحاك  والمحاما  وال ضاء والمستشار 

ن في المجتم  وتحسين نأر  يوت أي  مسانأ  وأم  كبير ل طاع الح وني ، مة من ااستفاأ  من هذا التيصصوالعا
المنظماق الميتلفة العاملة في هذا ال طاع من حيا األأاء والجوأ  واليأماق التي ت أمطا ملى الصعيأ المحلي 

 عوالعالمي
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 : الخطة الدراسية
 

 :تتوزع كمايلي( سامة معتمأ  91أراسية بوان   يأرس التيصص في  ربعة فصو  
 

 الرقم متطلبات الساعات المعتمدة

 .1 الكلية 10

 .0 القسم 4

 .3 التخصص  27

 ساعة معتمدة -المجموع 70

 
 ساعة معتمدة 10متطلبات الكلية:

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة 4 متطلبات القسم:

 

 

 وصف متطلبات القسم: 
 

 اإلحصاء:  -0004
 

ق اقحصررائية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، وم رراييس الن مررة المرك يررة، وم رراييس التشررتق، والمنحنررى الطبيعرري، ائررالطر 
 واارتباط، واانحأار، واألرنا  ال ياسية، والسمس  ال منية، ااحتمااق، و اقحصاءاق، و اقحصاءاق الحيويةع 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Statistics 3 اقحصاء ACA 141 1117 
Accounting 1 3 8 المحاسبة ACA 142 1130 
Management 3  اقأار ACA 136 1138 

 المجموع 4 



 العلوم االدارية والمصرفيةدائرة                                          الطالب_ دليل المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~88 ~ 

  : 1 المحاسبة – 0032
 

مررررأي  إلررررى ملرررر  المحاسرررربة، والنظررررا  المحاسرررربي ونظريررررة ال يررررأ المرررر أوج، ومصرررراأر ال يرررروأ والررررأفاتر المحاسرررربية، 
والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليرررراق الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليرررراق الن أيررررة الياصررررة للصررررنأوق، و معالجررررة 

المعالجرررة المحاسررربية لرررجوراق التجاريرررة،  ، و حسرررالمعالجرررة المحاسررربية لعمليررراق ال ، والبضرررامةالمحاسررربة لعمليررراق 
 والحساباق اليتامية وال وائ  الماليةع

 
 8جانب من محاضر  محاسبة 

 اإلدارة:  -0031
 

مفطرررو  اقأار  ومرررأى الحاجرررة إليطرررا، ومجااتطرررا وممناتطرررا برررالعلو  األيررررى، وأراسرررة مناصررررها ،  هررر  المرررأارس 
اقأاريررة ياصررة الكمسرريكية ، والسررلوكية ،  والمأرسررة الحأيالررة ، ومناصررر العمليررة اقأاريررة مررن تيطرريط وتنظرري  

 وتوجيه ورنابة ع 
 
 
 



 العلوم االدارية والمصرفيةدائرة                                          الطالب_ دليل المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~89 ~ 

 ساعة معتمدة 72 متطلبات التخصص:
 

رمز  المساق باللغة العربية س.م باللغة اإلنجليزيةالمساق 
 المساق

رقم 
 المساق

Office and Secretarial Work 3 1344   مما  المكاتب والسكرتاريا 
Software Applications I 1 1405  (8  تطبي اق برمجية 
Correspondence in Arabic 1 1409  المراسمق باللغة العربية 
Correspondence in English 1 1401  المراسمق باللغة اقنجلي ية 
Typing I 1 1407  (8 طبامة 
Typing II 1  1480  (1 طبامة 
Practical Training I 1 1488  (8  تأريب ميأاني 
Practical Training II 1 1481  (1  تأريب ميأاني 
Introduction to Law 3 1111  مأي  إلى مل  ال انون 
Administrative Law 3 1117  ال انون اقأاري 
Public Finance & Taxes 3 1190  المالية العامة والضرائب 
Fundamental of Fiqh 3 1198  اصو  الف ه 
Commercial Law 3 1191  ال انون التجاري 
Ethics of Professions 1 1193  ة يمنياق المطن 

Sentencing Law 3 1194  الع وباق نانون 
Civil Law 3 1195  ال انون المأني 
Labor Law 3  1191  نانون العم  والعما 

Fundamental of Legal 

Formulating in Arabic 1 1199  باللغة العربية  صو  الصياغة ال انونية 

Fundamental of Legal 

Formulating in English 1 باللغة   صو  الصياغة ال انونية
 اقنجلي ية باللغة اانجلي ية

 1191 

 المجموع 27 
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 : التخصصوصف متطلبات 
 

 :أعمال المكاتب والسكرتاريا – 0322
 

وتطروير ، يطأ  هذا المسراق إلرى ت ويرأ الطلبرة بالمعرار  والمطراراق وااتجاهراق الم مرة لفطر  وظيفرة السركرتاريا 
مرأاأه نفسريا  ومطنيرا  لل يرا  بمطامره يكفا اتط  ومطاراتط  في هذا المجا  ، وتنمية المطاراق السلوكية لأى السركرتير وا 

فرري الموانرر  الميتلفررة الترري مررن الممكررن  ن يكلرر  بال يررا  بطررا، ويتضررمن مجمومررة مررن المواضرري  الترري تطررأ  إلررى 
ق الحفرظ وترأاو  الملر  ، تنظري  ومعالجرة ائرطر و  سراليب  اكتساب مطاراق الكتابة اقأارية بأنوامطا الميتلفرة، تعلر 

 البريأ واللجان وااجتماماق والم ابمق الرسمية ،تعل  مطاراق است با  ال وار وتحأيأ المواميأع

 
 جانب من محاضر  اكاأيمية

 (:1)تطبيقات برمجية 2405-  
 

(، Microsoft Word:  حررأ بررراما معالجرراق النصرروص مالرر   يشررم  هررذا المسرراق معالجررة النصرروص بوسرراطة 
أراج الكائنررراق فيطرررا مالررر   الرسرررو  والصرررور والرمرررو  واألشررركا  التل ائيرررة  ،  وذلرررك بطبامرررة النصررروص وتحريرهرررا وا 
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ويشرم  إنشراء الجرأاو  وتحريرهرا وتنسري طا  عومعرالا التيطيطراق ، ورنرة اكسر   : وبعض التطبي اق األيرى مال 
 :كما يشم  المساق استيأا  احأ براما العروض الت أيمية مال  عوأما المراسمق  والتعام  معطا

   Microsoft PowerPoint  )  أراج النصروص والصرور والرسرو  والتيطيطراق فيطرا وممر فري إنشراء الشررائ  وا 
أراج المؤالراق الصوتية والحركية فيطا والتحك  في طري ة مرضطاع  ارتباطاق بين هذه الشرائ  وا 

 
 :المراسالت باللغة العربية -0227

 
 مرراق الرسررالة الناجحررة، و جرر اء الرسررالة، والمصررطلحاق التجاريررةو ، وم التجاريررة والح ونيررة هميررة المراسررمق بيرران 

 كتابة السير  الذاتية،  ورسائ  ااستيأا  واانتراحاقعو ، و المراسمق الحكومية، الح ونية، والرسائ  والح ونية
 

 االنجليزية:المراسالت باللغة  -0228
 

، و رسرررائ   ،  وطلبررراق الشرررراء ، و رسرررائ  البيررر  ، و الطلبررراق والعرررروض التعريررر  بمشررراراق التررررني  يطرررأ  الرررى
 عوالسير  الذاتية ، و رسائ  التطنئة ،  وطلباق التوظي  ، و الرسائ  ااجتمامية ااحتجاج

 
 :1طباعة  -0224

 
مرن يرم  تعلمره كيفيرة  ، بامة باللغة العربية بسرمة وأنة مراليتين وبطري رة اللمرسيحاو  الطالب إت ان مطار  الط

مراميررا  بررذلك ضرررور  إت رران ممليررة الطبامررة بأنررة ، وضرر   صررابعه العشررر  ملررى لوحررة المفرراتي  بالشررك  الصررحي  
 صررو   كمررا ويشررم  هررذا المسرراق التعررر  ملررى ع( كلمررة صررحيحة فرري الأني ررة الواحررأ   10وسرررمة ا ت رر  مررن  

بعررأها يرررت  تعريرر  الطالرررب بكافررة  جررر اء لوحررة المفررراتي  مالرر : صررر   ، الجلسررة الصررحيحة  مرررا  جطررا  الحاسررروب
 اارتكا  والذي ُيعأ بالفع   ه  صفو  لوحة المفاتي  ومرك هاع 

يتعل  طبامررة جميرر  الحرررو  العربيررة واألرنررا  ومممرراق الترررني  بالضررغط ملررى األصررب  المناسررب لكرر  سرركمررا  نرره 
ومن الر  ي رو  الطالرب برالتمرن  ، (Shift  من يم  استيأا  مفتاح العالي الر -   و رن   و حتى إشار  ترني  حر 

وفي نطايرة المسراق يرتعل  الطالرب كيفيرة  عملى الطبامة الحر  لترسيخ مطارته والعم  ملى رف  مستوى إجاأته لطا 
 كتابة الرسائ  والجأاو  والم ااق بالتنسيق المناسب والمطلوبع
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 :0طباعة  -0212
 

 ،  ي ررو  ملررى إت رران مطررار  التررأريب ملررى الطبامررة باللغررة اانجلي يررة وكيفيررة وضررعية األصرراب  ملررى لوحررة المفرراتي 
ت رران ممليررة الطبامررة بسرررمة وأنررة كحررأ  أنررى  و ويشررم  المسرراق :لوحررة المفرراتي  ، ،  كلمررة فرري الأني ررة (15  وا 

وضررعية الجلرروس ملررى الم عررأ، وطبامررة حرررو   صرراب  السرربابة ، وطبامررة حرررو  األصرراب  و صرر  اارتكررا  ، 
 ، حرر الطبامرة الو  صب  البنصر، وطبامة حرو  إصرب  الينصرر ، والمفتراح العرالي ، الوسطى،وطبامة حرو  

 ع والم ااق بالتنسيق المناسبوالرسائ  والجأاو  
 

 :1،0تدريب ميداني   - 0211و 0210
 

من  ج  استيأا  وتطبيق معلوماتط  ومرا تر   ،  يت  تأريب الطمب في الكلية وبعض المؤسساق العامة والياصة
أراسته في مساناق التيصصع كما يل   الطالب بت أي  الطمب ت ارير  سبومية طيلة فتر  التأريب تبين المطاراق 

 التي اكتسبطا الطالب ع
 

 :مدخل إلى علم القانون – 0008
 
مفطررو  ال ررانون ونشررأته، يصررائص ال امررأ  يتنرراو  هررذا المسرراق أراسررة النظريررة العامررة لل ررانون مررن حيررا: بيرران  

وتنومطررا إلررى نوامررأ آمررر   ، ونوامررأ ال ررانون اليرراص ، ال انونيررة، تنرروع ال وامررأ ال انونيررة إلررى نوامررأ ال ررانون العررا 
ومررن الرر  بيرران مصرراأر ال امررأ  ال انونيررة بوجرره مررا ، ومصرراأر ال امررأ  ال انونيررة فرري ،  ونوامررأ مكملررة  و مفسررر  

سررواء المصرراأر الرسررمية: كالتشررري  و حكررا  الف رره اقسررممي ومبرراأئ الشررريعة اقسررممية والعررر   ال ررانون األرأنرري
كمررا تتنرراو  تفسررير ال امررأ  ال انونيررة مررن  ع ة  و ااسررتالنائية كال ضرراء والف ررهونوامررأ العأالررة  و المصرراأر التفسرريري

ويتضرمن هرذا  عشياص والمكران وال مرانحيا  نوامه وبعأ ذلك تحأيأ نطاق تطبيق ال امأ  ال انونية من حيا األ
وبيررران  طرافررره ومحلررره ، المسررراق  يضرررا أراسرررة فررري النظريرررة العامرررة للحرررق، تتطررررق إلرررى التعريررر  برررالحق و نوامررره 

 ومصاأره والحماية ال انونية الم رر ع
 

 القانون اإلداري: – 0004
 ، الوظيفة العامة والنظا  ال انوني لطاونتناو  في هذا المساق نشاط اقأار  العامة والتطور التارييي لمفطو  

ويتكل  هذا المساق من ح وق الموظ  العا  وواجباتهع كما يتناو  هذا المساق  يضا هيئاق الضابطة اقأارية 
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 ووسائ  ممارستطا وكذلك وسائ  اقأار  العامة لتح يق وظائفطاع
 

 :المالية العامة والضرائب – 0072

المالية العامة واألسس العامة التي تنظ  اقيراأاق والنف اق والمي انية واألسس يشم  المساق ملى مباأئ مل  
والنف اق والمي انية بشك  مملي و نظرية الضرائب و هأافطا واقحكا  المالية والضريبية في  قالعامة لإليراأا

 فلسطين وأور هذه األحكا  في تح يق العأالةع

 :اصول الفقه – 0071

 الحك  الشرميو  عري  بأصو  الف ه، وموضومه ، وفائأته ، وتارييه، ومناها التألي  فيهالتيتضمن المساق  
األألة المتفق و  تعريفه و  نسامه : الحك  التكليفي ، الحك  الوضعي، المحكو  مليه والمحكو  فيه من حيا

نظرية تفسير النصوص  العا  ، الياص ، المطلق ، الم يأ ، من حياال وامأ األصولية و  مليطا، والميتل  فيطا
الت ليأ : حكمه وضوابطه   شروطه، ومحله، وحكمهع من حيا ااجتطاأ  وفي مل   صو  الف ه اقسممي 

 ع م اصأ الشريعة اقسمميةو التعارض، والترجي  ، و 

 :القانون التجاري – 0070

األهلية  المؤسساق توافرها فيه،التاجر والشروط الواجب وتحأيأ  نشأ  ال انون التجاري وتطورهيشم  المساق ملى 
السج  التجاري واستيأا   المتجر ومناصره، الأفاتر التجارية،  نوامطا وشروططا، وحجتطا في اقالباقو  التجارية

الشركاق التجارية  نوامطا، تأسيسطا، و  األوراق التجارية،  نوامطا وشروططاو  الع وأ التجارية بصور  مامةو 
 عتسجيلطا، إأارتطا، تصنيفطا

 :أخالقيات المهنة – 0073
 

ويشرررم  هرررذا المسررراق ملرررى العمررر  المطنررري ومتطلباتررره، ااتجاهررراق وال ررري  فررري إطرررار  يمنيررراق المطنرررة، العمنررراق 
اقنسرانية وممنررة الموظر  بمطنترره وممنررة الموظر  مرر  المجتمرر ، الت روي  والرنابررة فرري العمر  المطنرري وانعكاسرراتطا 

 المطن ال انونية  مطنة المحاما ، مطنة ال اضي، مطنة المأمي العا (عملى  يمنياق المطنة،  يمنياق 
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 : قانون العقوبات – 0072
 

و نسامه،  ، ويصائصه ، يتناو  هذا المساق تعري  نانون الع وباق، وممنته بفروع ال انون األيرى، و هأافه
كما يتناو  أراسة تفصيلية النظرية العامة للجريمة، من حيا التعري  بالجريمة،  عوفرومه، ال  تطوره في األرأن

 و نوامطا، و ركانطا المتماللة في الركن الشرمي  ال انوني( الذي يتكون من ش ين:
أراسة الركن الماأي، مبينا  ه  مناصره من سلوك  ومبأ  الشرمية الجنائية، ال  أراسة  سباب اقباحة الجنائية، 

امي، ونتيجة إجرامية، وممنة السببية الماأية، ال  الشروع في الجريمة كصور  من صور الركن الماأي فيطا، إجر 
 و ييرا الركن المعنوي مبينا  ه  صوره وهي ال صأ الجنائي واليطأ غير العمأيع

 
 :القانون المدني – 0071

 
كالوفراء والم اصرة واتحراأ الرذمتين  و  ذه ايتيرارا  يتناو  هذا المساق أراسة آالرار االتر ا  مرن حيرا بيران وسرائ  تنفير

 و التنفيذ بطريق التعويض وبيان الوسائ  المشررومة لحمايرة التنفيرذ كالرأموى غيرر  ، كالتنفيذ العيني جبرا  ، تنفيذه 
وبيرران  ، الشرررط واألجرر ب وبيرران األوصررا  المعألررة آلالررار االترر ا ، المباشررر  وأمرروى الصررورية والحررق فرري الحرربس 

 و ييرا بيان حااق ان ضاء االتر ا  المتماللرة فري اقبرراء،  حكا  التضامن بين الأائنين والتضامن من بين المأينين
بأراسة ايضاحية لمير اق الع روأ المسرما  والتفرنرة بينطرا وبرين و  ومرور ال من المس ط للأموىع، واستحالة التنفيذ  ،

كمرا تعررض لعمليرة تكيير  الع روأ مرن ناحيرة ممليرة  عبيعتطرا و هرأافطاالع وأ غير المسرما  مرن حيرا مصراأرها وط
، ومررن الرر  ال يررا  بتحليرر   بررر  م ررأين مررن الع رروأ المسررما   ،وسررلطة ال ضرراء فرري التكييرر  ، وضرروابططا ، التكييرر 

 م ررأ البيرر  وم ررأ اقيجررار مررن حيررا شررروططما و ركانطمررا ومناصرررهما واالت امرراق الترري يرتبطررا كرر  منطمررا : وهمررا
 النافذع الفلسطينيو ييرا أراسة تفصيلية ألحكا  نانون المالكين والمستأجرين 

 
 :قانون العمل والعمال – 0070

 
والتنظرري  ،  وتطرروره  ، و هميترره ، يتنرراو  هررذا المسرراق أراسررة المبرراأئ العامررة فرري نررانون العمرر  مررن حيررا تعريفرره

يتنراو  أراسرة األحكرا  ال انونيرة لع رأ العمر  الفررأي مرن ونطراق تطبي رهع كمرا ، واسرت مله ، ومصراأره ، الأولي له 
حيا مناصره وانع اأه ومأته وآالار انتطاء هذا الع أع ويتنراو  هرذا المسراق  ييررا التنظري  ال رانوني لعمنراق العمر  

 ماميةعالجمامية سواء ما تعلق منطا بع أ العم  الجمامي  و التنظيماق الن ابية  و تسوية الن اماق العمالية الج
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 باللغة العربية : أصول الصياغة القانونية – 0077
 

وصررلة ال ررانون بعلرر  ، أراسررة  صررو  الصررياغة ال انونيررة مررن حيررا أالررة النصرروص الأالررة العبررار  وأالررة اقشررار ال 
انونيرة ومطاراق التحلي  والتعليق ملى النصوص ال ، المنطق، ونوامأ التفسير ال انونية الوارأ  في ال انون المأني 

المسررراق ملرررى مطررراراق إمرررأاأ اللررروائ  وصرررياغة الع ررروأ وااتفانيررراق وميتلررر   شررركا  ويشرررم  واألحكرررا  ال ضرررائية، 
 الكتابة ال انونيةع

 
 باللغة االنجليزية : أصول الصياغة القانونية – 0078

 
انجلي يرة و الصرياغة يتضمن المساق  صو  الصياغة ال انونية من حيا أالة العبرار  وأالرة اقشرار  فري اللغرة ا

ال انونيرررة باللغرررة اانجلي يرررة حسرررب  صرررو  تلرررك الصرررياغة وتفسرررير الصرررياغاق ال انونيرررة والتحليررر  والتعليرررق ملرررى 
النصرروص ال انونيررة اانجلي يررة لجحكررا  ال ضررائية و إمررأاأ اللرروائ  وصررياغة الع رروأ وااتفانيرراق وميتلرر   شرركا  

 الكتابة ال انونية باللغة اانجلي يةع
 

 : اإلدارة المالية المحوسبة .1
 

 مقدمررة:
 

يطأ  هذا البرناما إلى إكساب الطالب العأيأ من المطاراق في مجا  اقأار  المالية واستيأا  ت نياق تكنولوجيا 
المعلوماق فيطا من يم  ت ويأ الطالب بالتأريب ملى البراما المحوسبة ،  وسيت  ذلك من يم  طرح 

المحوسبة المتيصصة في مجا  اقأار  المالية المساناق ذاق العمنة في اقأار  المالية، والتطبي اق البرمجية 
بحيا يكون الطالب بعأ تيرجه مؤهم  للعم  في مجا  المؤسساق المالية، األمر الذي سيسط  في تطور العم  

ت انا ع   المالي جوأ  وأنة وسرمة وا 

ومساناق  1واأار  8ويت  العم  ملى تح يق  هأا  التيصص من يم  طرح مساناق في اقأار   مال  اأار 
و  ساسياق اقأار  المالية، والمحاسبة  1ومحاسبة 8محاسبة  يرى في مجا  المحاسبة واقأار  المالية مال :

أار  العملياق المصرفية  أار  اليطر، الجأوى اانتصاأية وت يي  المشاري ، وا  أار  ااستالمار، والتأمين وا  اقأارية، وا 
اناق  يرى في مجا  تكنولوجيا المعلوماق مال : م أمة في الحاسوب، والتحلي  المالي واانتصاأ اقسممي ومس
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وم أمة في نوامأ البياناق، و نظمة المعلوماق اقأارية، والتطبي اق البرمجية المحاسبية والتحلي  المالي باستيأا  
 برناما الاكس الع

ة وال اأرين ملى اقطمع إمأاأ اليريجين المؤهلين بالمطاراق العلمية العالي حيا يطأ  هذا التيصص إلى
بالمطا  الفنية من اج  تح يق طموحاتط  الشيصية وطموحاق المجتم  المحلي وتوفير فرص مم  جأيأ  

 لليريجين من يم  استحأاا مطاراق مملية جأيأ ع
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م

 1. ع متطلباق الكلية 16

 2. عال س متطلباق  9

 3. متطلباق التيصص ع  51

  المجموع 76

 
 ساعة معتمدة 10متطلبات الكلية: 

 
 .8ص* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها , 

 ساعة معتمدة 4: قسممتطلبات ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Statistics 3 اقحصاء ACA 141 2229 

Accounting 1 3  8المحاسبة ACA 142 2230 

Management 3  اقأار ACA 136 2231 
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 :قسموصف متطلبات ال
 

 اإلحصاء:  -0004
 

ق اقحصررائية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، وم رراييس الن مررة المرك يررة، وم رراييس التشررتق، والمنحنررى الطبيعرري، ائررالطر 
 واارتباط، واانحأار، واألرنا  ال ياسية، والسمس  ال منية، ااحتمااق، و اقحصاءاق، و اقحصاءاق الحيويةع 

 
  :1 المحاسبة – 0032

 
محاسرررربي ونظريررررة ال يررررأ المرررر أوج، ومصرررراأر ال يرررروأ والررررأفاتر المحاسرررربية، مررررأي  إلررررى ملرررر  المحاسرررربة، والنظررررا  ال

والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليرررراق الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليرررراق الن أيررررة الياصررررة للصررررنأوق، و معالجررررة 
التجاريرررة،  ، والمعالجرررة المحاسررربية لرررجوراق حسرررالمعالجرررة المحاسررربية لعمليررراق ال ، والبضرررامةالمحاسررربة لعمليررراق 

 والحساباق اليتامية وال وائ  الماليةع
 

 اإلدارة:  -0031
 

يطررأ  المسرراق إلررى تعريررر  الطالررب بمفطررو  اقأار  ومرررأى الحاجررة إليطررا، ومجااتطرررا وممناتطررا بررالعلو  األيررررى، 
صررري  إلرررى وأراسرررة تطرررور الفكرررر اقأاري والمرررأارس اقأاريرررة ، و المرررنطا العلمررري فررري اقأار  ، ويرررت  التطررررق بالتف

ورنابررة ع باقضررافة إلرى التطرررق لرربعض ال ضررايا  مناصرر العمليررة اقأاريررة األساسرية مررن تيطرريط وتنظرري  وتوجيره 
 المعاصر  في اقأار ع

 
 ساعة معتمدة 15: اإلدارة المالية المحوسبةمتطلبات تخصص 

 

رمز  المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

رقم 
 المساق

Economics 3 اانتصاأ ACA 

139 1131 
Manag. Info. Sys 3 1347  ااأارية  نظمة المعلوماق 
Technical English 3 1430  اللغة اانجلي ية الفنية 
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Introduction to Databases 3 1437  م أمة في نوامأ البياناق 

Principles of Financial 

Management 

 1587  المالية ساسياق اقأار   3

Accounting 2 3 1510  (1 محاسبة 

Business Mathematics 3 1513  الرياضياق المالية 

Field Training 1  8  1533  (8 التأريب الميأاني 

Accounting Software 

Application 1 
 1188  (8 تطبي اق برمجية محاسبية 1

Managerial Accounting 3 1915  محاسبة إأارية 

Bank Operation Management 3   1911  العملياق المصرفيةإأار 

Insurance & Risk Management 3 أار  اليطر  1919  التأمين وا 

Financial Markets 3 1911  اسواق مالية 
Feasibility Study & Project 

Evaluation 

 1917  الجأوى اانتصاأية وت يي  المشاري  3

Islamic Economics 3 1930  انتصاأ اسممي 
Financial Analysis – By using 

Excel 
 1938  (اكس   تحلي  مالي 3

Management 2 3   1948  1ااأار 
Investment Management 3 1914  اأار  واستالمار 

 
 :اإلدارة المالية المحوسبةتخصص متطلبات وصف 

 
  االقتصاد: - 0030

 
يطررأ  إلررى التعريرر  بمررأي  مررا  لمنتصرراأ، ومناصررر اقنترراج، والعرررض والطلررب، وتحأيررأ األالمرران  األسررعار(،  

وااستطمك وااستالمار، واقنفاق الحكومي، والأي  ال ومي، والناتا ال ومي واألجور والبطالة والتضي ، والسياسة 
 الن أية والماليةع 

 
 :االدارية أنظمة المعلومات - 0324

ناو  هذا المساق فكر  نظ  المعلوماق اقأارية وتطورها ،نظرية النظ  كمرأي  لأراسرة نظرا  المعلوماق،مكونراق يت
نظرر  المعلومرراق اقأارية،المسررتل ماق الضرررورية قأار  وتشررغي  نظرر  المعلومرراق اقأاريررة، المسررتفيأون مررن نظررا  
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في اقأار ،  نواع نظ  المعلوماق وتصرنيفاتطا حسرب المعلوماق وأوره  في ت رير فعاليته،  همية نظا  المعلوماق 
 المستوياق اقأارية، يطواق إنشاء نظا  للمعلوماق واألأواق الميتلفة الم مة لذلكع

 
 اللغة االنجليزية الفنية: – 0232

 

والمرذكراق  ،  كتابرة الرسرائ  :  يطأ  إلى تطوير مطاراق الطالب اللغوية في المجااق التجارية والمحاسبية مال 
والمحاأالاق التلفونيرة، ونرراء  الت رارير والمليصراق، والتحراأا فري مكران العمر ، وااسرتيراأ والتصرأير، وال يراراق، 
وااجتمامرررراق، وطلبرررراق العم ،واسررررتيأا  المطرررراراق اللغويررررة بطري ررررة ممليررررة تناسررررب التيصررررص والحيررررا  العمليررررة 

 المست بليةع
 

 مقدمة في قواعد البيانات: -0234
 
وبأنظمررة اأار  نوامررأ البيانرراق وهيكلتطررا  اطررأ  المسرراق الررى التعريرر  بالمفرراهي  ااساسررية ل وامررأ البيانرراق وفوائررأهي

ومكوناتطررا ، ونامررأ البيانرراق العمئ يررة ، ونمرروذج الكينونرراق والعمنرراق ،واسررس تصررمي  نوامررأ البيانرراق، والتعريرر  
 بلغة اارجاع البنيويةع

 
 /عملي :مقدمة في قواعد البيانات 

 
يطأ  الج ء العملي الى تطبيق مفاهي  نوامأ البياناق بشك  مملري مرن يرم  الترأريب ملرى انشراء ملفراق نوامرأ 

والتعر  ملرى الح رو  والسرجمق، وكرذلك يصرائص الح رو  وانرواع البيانراق ، ،البياناق ، وكذلك انشاء الجأاو  
 والتعام  م  النماذج والت اريرعوبناء العمناق ، والعم  م  ااستعمماق بأنوامطا، 

 
 أساسيات اإلدارة المالية : - 0114

 
تغطي هذه الماأ  وظائ  اقأار  المالية و هأافطا الميتلفة من السيولة والربحية وتعظري  الررو  المرمك ، مر  أراسرة 
أار  ر س المررا  العامرر  وسياسرراته الميتلفررة مالرر  إأار   النسررب الماليررة الترري يررت  مررن يملطررا ت يرري  األأاء المررالي وا 

أار  الميرر و  أار  الررذم  المأينررة، وا  ن السررلعي ، إضررافة إلررى ال يمررة ال منيررة للنفرروذ مرر  ااهتمررا  ب ررراراق الن أيررة ، وا 
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ااسررتالمار الطويرر  األجرر   ااسررتالمار فرري الموجرروأاق الالابتررة( ، إضررافة إلررى أراسررة التمويرر  فرري الشررركة ونوامررأ 
 المفاضلة بينطاع

 
 (: 0محاسبة ) - 0102   
 

صرررو  الوهميرررة والالابترررة والمتأاولرررة، وملرررى إالبررراق تعريررر  الطلبرررة ملرررى العمليررراق المحاسررربية  مرررن حيرررا الجررررأ لج
العمليرراق المحاسرربية بطرائررق المحاسرربة الميتلفررة،  وتوظيرر  المطرراراق الحسررابية لررأى الطالررب أون اسررتعما  اآللررة 

 الحاسبة، وااهتما  بالناحية التطبي ية ، وتوظي  المفاهي  والمعار  التي اكتسبطا الطالب في الحيا  العمليةع

 
   اكاأيميةمحاضر 

 الرياضيات المالية: -0103
 

األمررأاأ،  ونرروانين األسررس والجررذور،  وطرائررق العررأ األساسررية،  والمجمومرراق،  والعبرراراق،  والعمنرراق، والبرمجررة 
 عاليطية،  والمصفوفاق،  وااحتمااق، تطبي اق ملى الرياضياق المالية
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 : 1التدريب الميداني  -0133
 
يطررأ  التررأريب إلررى إكسرراب الطالررب المطرراراق فرري التعامرر  مرر  متطلبرراق العمرر  المحلرري ، وتسرريير المعلومرراق  

 والمطاراق في مجا   سس المحاسبة  التي حص  مليطا يم  أراسته اكتساب اليبر  المطلوبةع
 

 ( :1تطبيقات برمجية محاسبية ) - 0011
 

ملررى بررراما محاسرربية معتمررأ  ومريصررة فرري السرروق الفلسررطيني،  يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تررأريب الطررمب ممليررا  
وذلك ابتأاء  من الفص  الالالا والراب  حيا يشم  التأريب ملى إأيرا  كافرة البيانراق المحاسربية لمؤسسرة تجاريرة 

نتاج الت ارير المناسربة باسرتيأا  برنراما الرر  وسربة (  فري المحاسربة المحExcelومعالجة هذه البياناق محاسبيا  ، وا 
 ، والعربي في المحاسبة واقأار  الماليةع

 
 محاسبة إدارية : - 0701

 
يطأ  الم رر إلى بيان كي  يمكن قأار  المشروع التجاري  ن تستعم  البياناق المحاسبية فري  غرراض التيطريط 

والررب ، ونررار التسرعير، والرنابة، وفي ح  المشكمق التي تعترض اقأار  كالعمنة برين حجر  المبيعراق والتكلفرة، 
ونررررار التصرررني   و الشرررراء مرررن مرررورأين، وتحليررر  تكرررالي  التو يررر ، وت يررري   ممرررا  اقأار  الممرك يرررة، والموا نررراق 

 الت أيرية، والمي انياق الر سمالية وغيرها من ال راراق اقأاريةع
 

 :العمليات المصرفيةإدارة  - 0700
 

أأ  متعل رررة باقممرررا  المصررررفية الأايليرررة واليارجيرررة باقضرررافة الرررى يتضرررمن المسررراق التعرررر  ملرررى ممليررراق متعررر
التعريرر  ملررى العمليرراق البنكيررة االكترونيررة والعمنرراق مرر  البنرروك المرسررلة وملررى طبيعررة تمويرر  التجررار  اليارجيررة 

واسرررتالماراق واامتمرراأاق المسرررتنأية وبواصررر  التحصررري  وال ررروانين وال وامرررأ األساسرررية المتعل رررة باألممرررا  البنكيرررة  
 عالبنوك
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دارة الخطر - 0707  :التأمين وا 
 

يطرررأ  هرررذا الم ررررر إلرررى تعريررر  الطالرررب بمفررراهي  الترررأمين ضرررأ اليطرررر واأليطرررار ال ابلرررة للترررأمين والتعرررر  ملرررى 
 المباأئ التي ي و  مليطا التأمين وتناو   نواع التأمين م  التركي  ملى  نظمة بوالص التامين واحتساب  نساططاع

 
 : اسواق مالية – 0708

 
تكمن  همية أراسرة هرذا المسراق لتعرير  الطالرب باألسرواق الماليرة و نوامطرا وتنظيمطرا واجراءاتطرا  وآليرة ااسرتالمار 
فررري ااأواق ااسرررتالمارية المسرررموح ترررأاولطا فيطرررا بلغرررة يفطمطرررا الرررأارس وتسرررط  لررره ايرررذ المطررراراق المتطلبرررة للعمررر  

 عباألسواق المالية بعأ تيرجه
 

 : الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع - 0704
 

يطررأ  الم رررر إلررى بيرران كيفيررة إجررراء أراسررة جررأوى إنشرراء المشررروع الجأيررأ، والجوانررب الترري يررت  تناولطررا نبرر  البررأء 
بالمشروع، ال  يعالا بالتحلير  والت يري  نرومين مرن المشراري : المشراري  المنروي إنشراؤها، والمشراري  ال ائمرة، ويبحرا 

فيرررة ت يررري  المشررراري  ال ائمرررة وطررررق التنبرررؤ بفشررر  المشررراري  نبررر  ونومررره، وكيفيرررة معالجرررة المشررراري  الفاشرررلة فررري كي
 قن اذها  و تصفيتطا ع

 
 : اقتصاد اسالمي – 0732

 
وجطرة النظرر الغربيرة اانتصراأية ومونر  اانتصراأ اقسرممي مرن ، حيا يتناو  هذا المساق المشكلة اانتصراأية

، ملرر  اانتصرراأ اقسرررممي، يصررائص المرروارأ اانتصررراأية، مناصررر المشررركلة اانتصرراأية، اانتصرراأيةالمشرركلة 
سررمميا ، مصررطلحاق انتصرراأية ، ممنررة اانتصرراأ اقسررممي بررالعلو  األيرررى ،جوانررب ملرر  اانتصرراأ وضررعيا وا 

 .يالسوق في اانتصاأ اقسمم ،السوق ،تحلي  التوا ن ،العرض موام  السوق، الطلب و
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 :تحليل مالي )اكسل( - 0731
 

يطأ  هذا المساق إلى إبرا  ُ سس وآلياق استيأا  الحاسوب في التحلي  المرالي بامتبراره وظيفرة ماليرة ومحاسربية 
في منطا اتياذ ال راراق، والتحلي  المالي هو المجا  العلمي الميتص في نياس وت روي  النشراط الرذي ير وأ متيرذ 

المؤشرررراق المطلوبرررة ألغرررراض التيطررريط واتيررراذ ال رررراراق ويتطلرررب المسررراق تعريررر  الطالرررب ال ررررار بالمعلومررراق و 
 وكيفية ااستفاأ  منطا في إجراء التحلي  الماليع Excel)باألنظمة الحاسوبية  

 
 تطبيق مملي ألحأ البراما

 :0االدارة  - 0721
 

واألسراليب اقأاريرة الحأيالرة المطب رة فيطرا، إضرافة يتضمن هذا المساق التعرير  بمفطرو  و نرواع منظمراق األممرا  
إلررى أراسررة تفصرريلية لجوانررب التيطرريط والتنظرري  والرنابررة ملررى الوظررائ  منظمرراق األممررا  والتعريرر  بالوظررائ  
الحأيالررررة لمنظمرررراق األممررررا   نظرررر  المعلومرررراق اقأاريررررة، اقأار  ااسررررتراتيجية، اقأار  الأوليررررة( وتطبي اتطررررا ملررررى 

 مما  الفلسطينيةعمنظماق األ
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 ادارة واستثمار: – 0702
 

تتنررراو   المررراأ  أراسرررة األصررر  اانتصررراأي لمفطرررو  ااسرررتالمار والتعريررر  بااسرررتالمار ومفطرررومي العائرررأ والميررراطر 
ل اء نظر  شراملة الرى برأائ  ااسرتالمار الميتلفرة  وانوامطا ال  سلوك نمط المستالمرين وكذلك ااستالمار والمضاربة وا 

األساسرررية ل رررار ااسرررتالمار وانوامطررا ، كمرررا تتنررراو  المرراأ  أراسرررة ااسررتراتيجياق الممئمرررة ومجرررااق  ، والم ومرراق
 المحافظ يروو أواق ااستالمار ، وتتطرق الماأ  ايضاال الى تصمي  المحافظ ااستالمارية وت يي  كفاءتطا وكفاء  مأ

 

 
 طلبة كلية المطن التطبي ية
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 يةرردسرهن الهنررة المرردائ
 للقسم تشمل:التخصصات التابعة 

 
  قسم الهندسة المدنية والمعمارية : 

 ع الطنأسة المأنية 
 ع الطنأسة المعمارية 

 المساحةع 

 قسم الهندسة الميكانيكية : 

 ع السياراق 
 ع التكيي  والتبريأ والتأفئة 
 ع اانتاج واااق 

 قسم التصميم الداخلي : 

 ع التصمي  الأايلي 

 قسم الهندسة الكهربائية : 

  ع الصناميةااتمتة 
 ع والتحك  المحوسب االكترونياق الصنامية 

 ااتصااقع 

  الحجر والرخام صناعة 
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 دائرة المهن الهندسية
 

جامعررة بوليتكنررك فلسررطين، ولررأيطا طرران  تأريسرري  طررانالترري انطل ررق م األساسرريةتعتبررر أائررر  المطررن الطنأسررية النرروا  
يتمترر  بكفرراء  ويبرررر  ماليررة، ونررأ طرررورق هررذه الررأائر  تيصصررراتطا لتواكررب التطررور الطائررر  الحاصرر  فرري األسرررواق 

 المحلية والعالميةع
وللعم  ملى سأ الن ص فري احتياجراق المجتمر  المحلري، ت رو  الرأائر  برفرأ المجتمر  بيرريجين مرؤهلين،  ونراأرين 
ملى متابعة التطوراق والتغيراق الت نية في مجا  الصنامة والمطاراق الفنية األيرى، ممرا يرؤأي إلرى إحرأاا ن لرة 

 نومية وتغير ايجابي في المجتم  مطورا الموارأ البشرية والماأيةع
طر ، ألنطر  ومن يرم  متابعرة الوانر ، نجرأ  ن اليرريجين يلعبرون أورا مطمرا وممير ا فري إمطراء صرور  ت يرأنا فيررا ب

 ناأرين ملى اللحاق بركب الصنامة التي باتق تشك  العموأ الف ري لت أ  المجتمعاقع
وت و  الأائر  ملى تنمية روح المباأر  واقبأاع واامتماأ ملى النفس لأى اليريجين، مما يسامأه  ملرى اانرأماج 

قنشراء  ممرا  وورش فنيرة ياصرة بطر  في المؤسسراق الياصرة والعامرة والشرركاق والمكاترب الطنأسرية، باقضرافة 
 في مجا  تيصصط ع

وتسعى الأائر  إلى توطيأ العمنة م  المجتم  المحلي وذلك مرن يرم  م رأ أوراق فنيرة و ورش ممر  فري العأيرأ 
من المجااق، ومن يم  توجيه  نظار العأيأ من الطلبرة إلرى البحرا مرن المشراك  الت نيرة التري تواجره الصرنامة 

مر الذي كان له األالر اايجابي والواض  في إكسراب الرأائر  السرمعة الممترا   وفرت  آفراق ممر  جأيرأ  المحلية، األ
 للطلبة اليريجينع

وت و  الأائر  حاليا بأراسة شراملة لتطروير تيصصراتطا وتفعير  و رفرأ تيصصراق جأيرأ  مالر : تيصرص المسراحة 
السررياراق، وتسرراه  مالرر  هررذه البررراما مسرراهمة  وااتصررااق السررلكية والمسررلكية باقضررافة إلررى تيصررص كطربرراء

فعالررة فرري رفررأ المجتمرر  المحلرري والعربرري بالتيصررص فرري هررذه المجررااق ممررا يترري  لليررريا فرررص ممرر  فرري مررأ  
 مجااقع

ومن الجأير بالذكر  ن أائر  المطن الطنأسية م وأ  بالعأيأ من المراس  والمشاغ  الطنأسية وميتبرراق الحاسروب، 
طرا يرت  ت ويرأ الطالرب بالترأريب المطنري والت نري إلرى الجانرب النظرري، بحيرا يكرون الطالرب اليرريا والتي مرن يمل

 مؤه  ومأرب فنيا وت نيا ومتمي ا بين باني يريجي الأوائر والتيصصاق األيرى أاي  ويارج الجامعةع
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  قسم الهندسة المدنية والمعمارية 
ق وترامري حاجرة السرو  ، ار  الحأيالرةي و  هذا ال سر  ملرى مجمومرة مرن التيصصراق التري تواكرب معطيراق الحضر

 : هي وهذه التخصصاتالعملية العالية ،   ياقالمحلي من الفنيين ذوي الكفا
 

 .* دبلوم الهندسة المدنية 
 . الهندسة المعمارية* دبلوم 
 المساحة. * دبلوم

 
الطرا  الرذي تيصصاق التي يطرحطا، وحاجرة السروق المحلري لطرا، والرأور في الوتكمن  همية هذا ال س  

تط  الممي   التي يشطأ لط  بطا كر  يكفا والعبه يريجو هذه التيصصاق يم   كالر من م أين من ال منع ل أ  البت
ممراأا  للشررركاق والمكاتررب  واأورا  ممير ا  فرري يأمرة السرروق المحلري والعربرري، حيرا كرران ذ لعبررواإ   امرر  معطر مرن تع

 في ك  مجااق العم  الطنأسيع طاالطنأسية ، و وجأوا لط  المكانة التي يستح ون
يررت  اآلن أراسررة إمكانيررة فررت  تيصصرراق جأيررأ  وفررق منظررور احتياجرراق السرروق ، وفرري هررذا السررياق تبلررورق فكررر  

نراما الرأبلو ، وسريت  العمر  بره بعرأ ملرى مسرتوى بر  والمسراحة  تيصص جأيرأ هرو هنأسرة المبراني حياء وتفعي  إ
 الحصو  ملى مواف ة و ار  التعلي  العاليع

   
طلبة الطنأسة المأنية والمعمارية
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 :تخصص الهندسة المدنية  .1
 

إن التطررور العمرانرري المسررتمر فرري [ سررامة معتمررأ ، ، 95مررأ  الأراسررة فرري هررذا البرنرراما سررنتان أراسرريتان بوانرر  ]
نط ررة والتوجرره نحررو ااسررتالمار فرري مجررا  اقسرركان،  اأ مررن المسررؤولياق الجسررا  المل ررا  ملررى مرراتق المطنأسررين الم

المررأنيين، لررذا انتضررق الحاجررة إلررى تيررريا كرراأر فنرري مؤهرر  يحمرر  اسرر  مسررامأ مطنررأس مررأني، يسررتطي  تحمرر  
 المشروععالمسؤولياق ومتابعة األمما  المكل  بطا، مما ينعكس إيجابا ملى سير  مما  

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16

 2. برناماالمتطلباق  9
 3. متطلباق التيصص  51

  المجموع 75

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 4: البرنامج متطلبات
 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3  8الرياضياق ACA135 2005 

Engineering drawing 2 الرس  الطنأسي ME 121 2006 

Engineering Workshop 2 المشغ  الطنأسي ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1 شرا  والتنظي  الصناميقا ME 111 2008 

Introduction to Eng. 

Professions 1 
 م أمة في المطن الطنأسية

 
 2589 
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 :البرنامج متطلباتوصف 
 

 :1الريراضيرات  - 0221
 

ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  المشت ة اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق 
ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى المشرررت ة األولرررى  ، األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق

 ق التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع ائومنطا رس  المنحنياق ع التكام  المحأوأ وتطبي اتهع طر 
  

 الرسم الهندسي: - 0220
 

يطرأ  المسراق إلررى تعرير  الطالررب ملرى مبراأئ الرسرر  الطنأسري و إكسررابه ال رأر  ملرى نررراء  الرسروماق الطنأسررية  
ملرررى  ساسرررياق و مبررراأئ الرسررر  الطنأسي،رسررر  األشررركا  الطنأسرررية التعرررر  المجسرررمة و التيطيطيرررة مرررن يرررم  

ة بيرررط هنأسي،اقسررر اط العمررروأي و اسرررتيراج المسررر ط المنتظمرررة و المنحنيرررة، كتابرررة األحرررر  العربيرررة واقنجلي يررر
 الالالا،رس  الم اط ، رس  األي ومتري، الرس  الحرع

 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

والتعامرر  السررلي  مرر  اآلاق والمعررأاق واألأواق  ،  يطرأ  هررذا المسرراق إلررى تعرير  الطالررب ملررى مبرراأئ التصرني 
و  ،الميتلفرررة أون الونررروع  و التسررربب برررالحواأا العمليرررة أايررر  الرررورش والمصررران  والمشررراري  اقنشرررائية الميتلفرررة 

 عإكسابه ال أر  ملى معرفة العملياق الم مة قنجا  نطعة ما  
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

ويصائصرررطا ومتطلبررراق إنشرررائطا والعوامررر  المرررؤالر  ملررري  منشرررآق الصرررنامية الكبررررى والصرررغرىالاقلمرررا  بطبيعرررة 
سرررؤولياق شرررا  الصرررنامي فيطررا ومالصررنامية ومطرررا  اق قالطياكرر  التنظيميرررة فرري المنشرررآ التعررر  ملرررى ،نجاحطررا

ة والصرررحة الطالرررب فيمرررا يتعلرررق برررأمور السرررمم تنميرررة ااتجاهررراق اقيجابيرررة لرررأى المشرررر  فررري العمررر  الصرررنامي،
عرة للونايرة مرن واقجرراءاق المتب  مرن يرم  اقلمرا  باألسرس ذاق العمنرة والوسرائ ، المطنية في العمر  الصرنامي

معالجررة الفوانررأ فرري العمرر  التعررر  إلرري مناصررر التكررالي  الصررنامية و سرراليب ت ليرر  الكلفررة و الحررواأا الصررنامية، 
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التشررريعاق النيابيرة ذاق العمنرة بالعمر  والعمرا  ك رانون الضررمان  ااقلمرا  برأه  الجوانرب التري مالجتطرالصرنامي، 
 ااجتماميع

 

 : مقدمة في المهن الهندسية - 0184
 

والعمنررة المتباألرة بينطمررا وطبيعتطمررا ، والفنررون التطبي يرة  يطرأ  هررذا المسراق إلررى تعرير  الطالررب بمفطررو  الطنأسرة
المسرررامأ  والمطرررن  ةيالطنأسررر المطرررن المسررراق العمنرررة برررينمبرررر التررراريخ، كرررذلك ينرررانش  كمطرررن وتطرررور هرررذه المطرررن

كمرا  ن الطالرب يتعرر   ور وتأالير  صحاب هذه المطن أاير  مجرتمعط ،وأ،  التكنولوجيا والمجتم التطبي ية وبين 
واأليمنيررراق  الميتلفرررة الت ليأيرررة منطرررا والحأيالرررة والتطبي يرررة ةيالطنأسرررالمطرررن ملرررى  نسرررا   بميجرررا  فررري هرررذا المسررراق

 وما يمكن  ن يضا  في يطط التعلي  الطنأسي والتكنولوجي بطأ  تطويرهاع المطنية
 

 ساعة معتمدة   51متطلبات تخصص الهندسة المدنية 
 

 رقم المساق المساق رمز المساق باللغة العربية س.م ةالمساق باللغة اإلنجليزي
Surveying I 2  8المساحة CIVS120 2162 

Surveying I Practical 1  مملي 8المساحة / CIVS110 2163 

Building Materials 2 مواأ البناء CIVM120 2164 

Civil Surveying 2 المساحة المأنية CIVS123 2168 

Civil Surveying Lab 1 المساحة المأنية / مملي CIVS113 2169 

Concrete Properties 2 يواص اليرسانة CIVM122 2171 

Building Drawing 2 بنيةألرس  ا CIVC121 2173 

Soil Mechanics & 

Foundations 
 CIVG230 2182 ساساقكا التربة واألميكاني 3

Projects Management 2  اأار  المشاري CIVC226 2183 

Laws & Legislations  1 ال وانين والتشريعاق ARC 210 2222 

Project 2 المشروع ARC 220 2228 

Field Training I 2   2434  (8التأريب الميأاني 

Field Training II 2   2435  (1التأريب الميأاني 

Statistics & Strength of 

Material 
 2597  استاتيكا وم اومة المواأ 3

Buildings Construction 1 2   2598  (8إنشاء مباني 

Buildings Construction 2 2 2599  (1نشاء مباني  إ 
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 Engineering & The Drawing 

of Roads  
 2600  هنأسة  ورس  الطرق 3

Quantity Surveying 2 2601  حساب الكمياق 

Contracts &Specifications 2 2602  الع وأ والمواصفاق 

Structural Analysis 2 2603  نشاءاقتحلي  اق 

Stcel Structures &Rria. Con. 

Design 
3 

المنشراق اليرسرانية تصمي  
 والمعأنية

 2604 

Computer Aided Drawing 3 
اسررررررررتيأا  الحاسرررررررروب فرررررررري 

 الرس 
 2605 

Material Testing  1 1   2606  (8فحص المواأ 

Material Testing 2 1    2607  (1فحص المواأ 

Sanitary Systems 3 2608  نظمة الصحيةاأل 

 

 الهندسة المدنية :تخصص متطلبات وصف 
 

   1المساحة -2162

 
 وال وايا األرضية المسافاق نياس ،و نسامطا وأورها األرضية المساحة ملى الطالب تعري يطأ  المساق الى       

 ( عLevel  المي انية جطا  ستيأا اب رتفاماقاا نياس ،المساحية األأواق ستيأا اب
 

 / عملي :1المساحة  -2163

 
 رتفاماقاا نياس منه تمكين، و المساحية األأواق بمستيأا  وال وايا األرضية المسافاق نياس من الطالب تمكين

 ع ( Level )المي انية جطا  ستيأا اب
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 محاضر  اكاأيمية

 مواد البناء :  -2164

 
 المواصفاق، المواأ هذه وتركيب يصائص ، الميتلفة البناء مواأ ملى الطالب تعري  إلى المساق هذا تأريس يطأ 

 .ما  بشك  و سعارها المواأ ذهبط الت ويأ قائوطر   ماكن،  المواأ لطذه الجوأ  ومعايير الفنية
 

 المساحة المدنية: -2168

 
و التعر   ، واستيأامه في نياس ال وايا األف ية و العموأية( (Theodoliteالمساحة باستيأا  جطا  الاليوأوايق 

كذلك التعر  ملى  ، واستيأامه في نياس المسافاق و ال وايا (Total Station ملى جطا  التوتا  ستيشن 
نواع المنحنياق و  و التعر  ملى  ، المساحة  التاكيوميترية واستيأامطا في نياس المسافاق األف ية واارتفاماق

 كيفية تونيعطاع
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 المساحة المدنية /عملي :  -2169

 
و التعرر   ، واسرتيأامه فري نيراس ال وايرا األف يرة و العموأيرة (Theodolite المساحة باستيأا  جطا  الاليوأوايق

كررذلك التعررر  ملررى  ، واسررتيأامه فرري نيرراس المسررافاق و ال وايررا (Total Station ملررى جطررا  التوتررا  ستيشررن 
نرواع المنحنيراق و  و التعرر  ملرى  ، المساحة  التاكيوميترية واستيأامطا في نياس المسافاق األف ية واارتفاماق

 كيفية تونيعطاع
 

 خواص الخرسانة :  - 2171

 
ااسرررمنق و الحصرررمة و مررراء اليلرررط و  يرررواص اليرسرررانة و مكوناتطرررا مرررنر: ي رررو   هرررذا المسررراق ملرررى التعريررر  بررر

، تصمي  اليلطراق اليرسرانية، صرنامة اليرسرانة الطا جرة و مرحلرة مرا نبر  الصرب و مرا بعرأ الصرب، اقضافاق
 نة المتصلأ ، اليرسانة اليفيفة، اليرسانة مسب ة التصني عو اليرسا يواص اليرسانة الطا جة

 
 حو  يواص اليرسانةعمحاضر  
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 بنية :األرسم   -2173

 
 الكطربائيرة و المأنيرة و المعماريرة الميططراق تحضرير كيفيرة ملرى الطالرب تعرير  إلرى المسراق هرذا ترأريس يطرأ 

 لمشرروع الم مرة- (Design Drawings ) التصرميمية الميططراق جمير  تحضرير مرن هتمكين، و لجبنية والميكانيكية

  (CAD).الكمبيوتر بمستيأا  والرس  اليأوي ، الرس  ستيأا اب متوسط مبنى
 

 تربة واألساسات:الميكانيكا  -2182

 
 ذاق ياصة للتربة األساسية الفحوص ا، طتومكونا التربة صفاق ملى الطالب تعري  إلى المساق هذا تأريس يطأ 

 ع الميتلفة األساساق بتصمي  التربة يصائص ممنة ،الميتلفة األحما  م  وتفاملطا الفي يائية بيواصطا العمنة
 

 إدارة المشاريع  - 2183

 
 قائرالطر ، اقنشرائية المشراري  فري هوتنظيمر العمر  إأار  قائرطر  ملرى الطالرب تعرير  إلرى المسراق هرذا ترأريس يطرأ 
 الطالب إكساب، اقنشائية للمشاري  ال منية العم  براما تحضير كيفية، اقنشائية المشاري  في الموارأ قأار  العلمية

 عالمشاري  قأار  الكمبيوتر براما ستيأا ا ملى ال أر 
 

 القوانين والتشريعات:   -2222

 
األراضي إمطاء الطالب فكر  من نانون تنظي  المأن وال رى واألبنية المعمو  به في  يطأ  المساق إلى

يص لجبنية الجأيأ   و الفلسطينية، معرفة سلطاق التنظي  وصمحياتطا، اليطواق المتبعة قصأار التراي
 امتماأ ميططاق ت سي  األراضيع ال أيمة ،

 
 :المشروع  -2228

 
يررة مسرراناق النظريررة والعمليطررأ  المسرراق إلررى تطبيررق الطالررب لجميرر  المعلومرراق والمطرراراق الترري اكتسرربطا يررم  ال

يرم  إنجرا  مشرروع  كساب الطالب مطاراق البحا وااست صاء وحر  المشركمق وذلرك مرن يرم إلى ا  و الساب ة، 
مرأاأ ت ريرر مرن المشرر  وذلرك وفرق اآلليرة التاليرة  إنشراءاق  و  ي مجرا  يحرأأه تصميمي متكام  فري مجرا  اق
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مررأاأ  يررراج المشررروعإ ، للمشررروع ، ممرر  كرر  الحسرراباق والتصررامي  الم مررة وضرر   فكررار للمشررروع ، المشررروع وا 
 ع الت رير الكام  للمشروع(

 
 :( 1) التدريب الميداني  -2434

 
كسررابه ا  متابعررة  ممرا  البنرراء وتنفيررذ المشرراري  فرري مراحلطررا الميتلفررة، و يطرأ  هررذا المسرراق إلررى تمكررين الطالررب مررن 

 اليبر  العملية من يم  ااحتكاك المباشر بسوق العم  ع 
 

 ( :0) التدريب الميداني  -2435

 

كسررابه ا  متابعررة  ممرا  البنرراء وتنفيررذ المشرراري  فرري مراحلطررا الميتلفررة، و يطرأ  هررذا المسرراق إلررى تمكررين الطالررب مررن 
 اليبر  العملية من يم  ااحتكاك المباشر بسوق العم  ع 

 
 :اإلستاتيكا ومقاومة المواد -2597

 
، وكرذلك تعريفره والنظريراق وال روانين األساسرية الياصرة بعلر  السركون ى تعري  الطالرب بالمبراأئيطأ  المساق إل

أراسة المتجطاق ومتجطاق ال وى، ات ان مجمومة من ال وى التري  من يم  باليواص الميكانيكية للمواأ، ك  ذلك
يجراأ نروى ال رص ، اتر ان األجسرا  الصرلبة تؤالر في مستوى الع و  واا أواج ومر و   ، تحلير  الكمرراق البسريطة وا 

، ومرر   ال صررور للمسرراحاق  اانحنرراء مرر  التماليرر  البيرراني للعمنررة بينطمررا، حسرراب مركرر  الال رر ، المركرر  الطنأسرري
 اقجطاأ، وم   االتواء، التحأب في الكمراق واانبعاج في األممأ ع و اانفعا و واألشكا  الطنأسية المنتظمة 

 

 :(1) إنشاء المباني  - 2598

 
 الفنيرة المواصرفاق ،األممرا  تنفيرذق رائرط ،األبنيرة هياكر  إنشراء مراحر  ملرى الطالرب تعرير يطرأ  المسراق الرى 

 عاألمما  تنفيذ  الناء اطب األيذ الواجب السممة حتياطاقا، األبنية هياك  إنشاء في المتبعة الجوأ  ومعايير
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 :(0)مباني الإنشاء  -2599

 

 تنفيرذ قائرطر  ،Finishing Works )  لجبنيرة التشرطيب  ممرا  مراحر  ملرى الطالرب تعرير يطرأ  المسراق الرى 

  النراء اطب األيرذ الواجرب السرممة حتياطراقا ،األبنيرة تشرطيب فري المتبعرة الجوأ  ومعايير الفنية المواصفاق،األمما 

 .األمما  تنفيذ
 

 :الطرقورسم  هندسة  - 2600

 
نواع الطرق واستيأاماتطا، التصمي  الطنأسي ومساراتطا ااف ية والر سية،  يطأ  المساق الى تعري  الطالب ملى 

مررأاأ وتحضررير كافررة ميطوطرراق إكيفيررة تصررري  الميرراه ملررى الطرررق، هنأسررة المواصررمق والطرررق، وتمكينرره مررن 
 مما  الطرقع 
 

 :حساب الكميات - 2601

 
واأ الم مرة لتنفيرذ مشراري  المبراني وذلرك جع  الطالب نراأرا ملرى حسراب كميراق األممرا  والمريطأ  المساق الى 

 من يم  ت ويأه بالمعرفة الكافية لحساب الكمياق الميتلفةع
 
 

 :العقود والمواصفات  - 2602

 
نشررررائية، وتوضرررري  واجبرررراق ومسررررؤولياق المطنأسررررين يطررررأ  المسرررراق الررررى تعريرررر  الطالررررب بررررأنواع الم رررراواق اق

وت أي  نماذج من ااتفانياق وبعض المواأ من الشروط العامة لع أ الم اولة كما ورأق في أفتر م أ ، والم اولين 
الرررب لرررى تعريررر  الطإ(ع كمرررا يطرررأ  هرررذا المسررراق FIDICلرررى الشرررروط الأوليرررة إالم اولرررة الفلسرررطيني المنسررروب 

، ملرى طري رة التركيرب والتشرغي   وضاع العم  التري ترؤالربالمواصفاق الفنية للمواأ اقنشائية وألساليب التركيب و 
 لى تعري  الطالب ملى المصطلحاق والت ارير ال انونية والتعانأيةعإطأ  كذلك يو 
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 : اإلنشاءاتتحليل   -2603

 

  إنشائي ا المحأأ  وغير المحأأ  المنشآق لتحلي  الميتلفة قائالطر  ملى تعري  الطالب إلى المساق هذا تأريس يطأ 
 (Statically Determinate and  Indeterminate Structures) ،الجوائ  تحلي  من الطالب تمكين (Beams) 

 عإنشائي ا (Trusses  الجملوناق، ( Frames  اقطاراق ،−
 

 : معدنيةوال خرسانيةالمنشات ال تصميم - 2604

 
والمعأنيررة البسرريطة للمنشررآق يطرأ  المسرراق إلررى تعريرر  الطالررب بالمبرراأئ األساسرية لتصررمي  العناصررر اليرسررانية 

اليرسرررانية والمعأنيرررة، وكرررذلك تعريفررره بالتفصررريمق الياصرررة بحأيرررأ التسرررلي  والم ررراط  والوصرررمق الياصرررة بطرررذه 
مرن يرم  تصررمي  الكمرراق اليرسرانية المسلحة،تصرمي  البمطرراق اليرسرانية المسلحة،تصرمي  األممررأ    العناصرر

ني،تصمي  األج اء المعأنية والوصمق الياصة بطا،تصمي  الوصمق اليرسانية المسلحة،تصمي  األساساق للمبا
رتكا  المنشآق المعأنية ملرى األساساق،رسر  التفصريمق الياصرة بحأيرأ التسرلي  للعناصرر االمعأنية منأ  ماكن 

 اليرسانية والتفصيمق الياصة بالم اط  والوصمق للعناصر المعأنيةع

 
 استخدام الحاسوب في الرسم:  -2605

 
مكانياتررهوتسررمياته  هئررو ج ا حجامرره و نوامرره  هررذا المسرراق يتعلررق بتعريرر  الطالررب بالحاسرروب و  وحررأوأه فرري الرسرر   وا 

وح  المعاأاق والتصني  والتبويب وتعريفه باللغاق وبراما الرس  بصرفة ياصرة واسرتعما   ، والتصمي  والتي ين
بعض هذه البراما في رس  المسانط والواجطاق وااي ومتريك والمناظير واسر اط الظرم  ورسر  التفاصري  وتكبيرهرا 

 وتصغيرها باستعما  امكانياق الحاسوب، وطبامته وايراج هذه الرسوماق ملى ورقع
 

 : (1) فحص المواد - 2606

 
صررائص اليلطررراق البيتونيررة، فحررروص الرهرررا ملررى ي يطررأ  المسرراق الرررى تعريرر  الطالررب ملرررى مكونرراق البيتررون و 

سررررمنق، فحرررروص التأكررررأ مررررن جرررروأ  البحص الركررررا ( ،يصررررائص البيتررررون الطررررا ج والمتصررررلأ وفحرررروص هررررذه اق
 عاليصائص، فحوص البلوك  الطوب( والبمط
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 : (0) فحص المواد - 2607

 
لرررى تعريرر  الطالررب ملرررى التجررارب الميبريررة لميكانيكرررا التربررة، وتمكينرره مرررن تنفيررذ هررذه التجرررارب إيطررأ  المسرراق 

 يجاأ اليواص الفي يائية للتربة من النتائا الميبريةعا  و 
 

 األنظمة الصحية:  - 2608

 
ق ائرمرن مصراأرها الطبيعيرة وطر  الميراه وطرائرق الحصرو  مليطرا لى تعرير  الطالرب ملرى مكونراقإيطأ  المساق 

نرواع المواسررير،  ق تصررمي  شربكاق التو ير  و ائرنظمرة تو ير  الميراه وطر  معالجتطرا، المبراأئ النظريرة لجريران الميرراه، 
 ، ، الفحوصرررراق الترررري تجررررري ملررررى الميرررراه ق معالجررررة الميرررراه العاأمررررةائررررنظمررررة وطر  نظمررررة الصررررر  الصررررحي،  

 ق الصحيةعالمنشآق التي تجري ملى المواسير، الفحوصا
 

 تخصص الهندسة المعمارية  .0
 

إن التطررور العمرانرري الطائرر  الررذي ( سررامة معتمررأ  ، 94مررأ  الأراسررة فرري هررذا البرنرراما سررنتان أراسرريتان بوانرر    
تشطأه مأن الضفة الغربية في ونتنا الحاضر  وجرأ ضررور  ملحرة لوجروأ كراأر فنري يرت ن فطر  و رسر  الميططراق 

يراجطا، و يكون هذا الفني بمالابة حل ة وص  بين المطنأس والمنفذ للمشروع، مما المعمارية  واقنشائية الميتلفة وا 
 يؤأي إلى تسطي  وتسري  مملية البناءع

يطأ  هذا البرناما إلى إكساب الطلبة العأيأ من المطراراق الفنيرة فري مجرا  الرسر  والتصرمي  المعمراري واكتسراب 
 ة  مما  الرس  المعماري واقنشائي، وكذلك الرس  بالحاسوبعالمطاراق الم مة لممارس

 

 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16

 2. برناماالمتطلباق  9
 3. متطلباق التيصص  50
  المجموع 72
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 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية
 

 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 4: البرنامج متطلبات
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Mathematics (1) 3  8 الرياضياق) ACA135 2005 

Engineering drawing 2   الطنأسيالرس ME 121 2006 

Engineering Workshop 2 المشغ  الطنأسي ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1 ااشرا  والتنظي  الصنامي ME 111 2008 

Introduction to Eng. 

Professions 1 2589  م أمة في المطن الطنأسية 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 0221

 
،   ،  ااتصرررا  ، النطايررراق ونظريررراق ملرررى النطايررراق اانترانررراق الرياضرررية الجبريرررة والماللاليرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة

ت ة ااشررت اق واانترانرراق الجبريررة واأُلسررية واللوغرتميررة، تطبي رراق ملررى المشرر ،لمشررت ة األولررى  ونوامررأ ااشررت اق ا
 ق التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع  ائطر  ، تطبي اتهالتكام  المحأوأ و  ،األولى ومنطا رس  المنحنياق 

 

 الرسم الهندسي: - 0220
 

و إكسرابه ال رأر  ملرى نرراء  الرسروماق الطنأسرية   ، يطأ  المساق إلى تعري  الطالب ملى مباأئ الرس  الطنأسي
،رسررر  األشررركا  الطنأسرررية ملرررى  ساسرررياق و مبررراأئ الرسررر  الطنأسيالتعرررر  المجسرررمة و التيطيطيرررة مرررن يرررم  

المنتظمرررة و المنحنيرررة، كتابرررة األحرررر  العربيرررة واقنجلي يرررة بيرررط هنأسي،اقسررر اط العمررروأي و اسرررتيراج المسررر ط 
 الالالا،رس  الم اط ، رس  األي ومتري، الرس  الحرع

 



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~021 ~ 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

  مررر  اآلاق والمعرررأاق واألأواق يطرررأ  هرررذا المسررراق إلرررى تعريررر  الطالرررب ملرررى مبررراأئ التصرررني  والتعامررر  السرررلي
و  ،الميتلفرررة أون الونررروع  و التسررربب برررالحواأا العمليرررة أايررر  الرررورش والمصررران  والمشررراري  اقنشرررائية الميتلفرررة 

 عإكسابه ال أر  ملى معرفة العملياق الم مة قنجا  نطعة ما  
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

الكبررررى والصرررغير  ويصائصرررطا ومتطلبررراق إنشرررائطا والعوامررر  المرررؤالر  ملررري اقلمرررا  بطبيعرررة المنشرررآق الصرررنامية 
سرررؤولياق شررررا  الصرررنامي فيطرررا ومالصرررنامية ومطرررا  اق قالطياكررر  التنظيميرررة فررري المنشرررآ التعرررر  إلرررى ،نجاحطرررا

الطالرررب فيمرررا يتعلرررق برررأمور السرررممة والصرررحة  تنميرررة ااتجاهررراق اقيجابيرررة لرررأى المشرررر  فررري العمررر  الصرررنامي،
عررة للونايررة مررن واقجررراءاق المتب  يررة فرري العمرر  الصررنامي مررن يررم  اقلمررا  باألسررس ذاق العمنررة والوسررائالمطن

معالجررة الفوانررأ فرري العمرر  مناصررر التكررالي  الصررنامية و سرراليب ت ليرر  الكلفررة و  التعررر  إلررىالحررواأا الصررنامية، 
اق العمنرة بالعمر  والعمرا  ك رانون الضررمان التشررريعاق النيابيرة ذ ااقلمرا  برأه  الجوانرب التري مالجتطرالصرنامي، 
 ااجتماميع

 

 مقدمة في المهن الهندسية - 0184
 

والفنررون التطبي يررة والعمنررة المتباألررة بينطمررا وطبيعتطمررا  يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تعريرر  الطالررب بمفطررو  الطنأسررة
المسرررامأ  والمطرررن  ةيالطنأسررر المطرررن مبرررر التررراريخ، كرررذلك ينرررانش المسررراق العمنرررة برررين كمطرررن وتطرررور هرررذه المطرررن

كمررا  ن الطالررب يتعررر   ور وتررأالير  صررحاب هرذه المطررن أايرر  مجررتمعط ،التكنولوجيررا والمجتمرر  وأالتطبي يرة وبررين 
واأليمنيررراق  الميتلفرررة الت ليأيرررة منطرررا والحأيالرررة والتطبي يرررة ةيالطنأسرررالمطرررن ملرررى  نسرررا   بميجرررا  فررري هرررذا المسررراق

 ط التعلي  الطنأسي والتكنولوجي بطأ  تطويرهاعوما يمكن  ن يضا  في يط المطنية
 
 

 ساعة معتمدة 12: متطلبات تخصص الهندسة المعمارية
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Projects Management 1 أار  المشاري إ CIVC226 2183 
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Architectural Drawing (1) 3  8 الرس  المعماري) ARC 122 2207 

Architectural Drawing (2) 1  1 الرس  المعماري) ARC 221 2208 

Free Hand Sketching 1 الرس  الحر واليطوط ARC 121 2209 

Surveying (1) 1  8 المساحة) CIVS120 2212 

Architectural Modelling 1 ااشكا  التجريبية والنماذج ARC 226 2213 

Graphic Composition 1 2216   المطاراق الفنية 

Working Drawing (1) 1  8 الميططاق التنفيذية) ARC 231 2217 

Working Drawing (2) 1  1 الميططاق التنفيذية) ARC 222 2218 

Principles of Arch. 

Design 
 ARC 223 2221 مباأىء التصمي  المعماري 1

Legistlations & Laws 1 ال وانين والتشريعاق ARC 210 2222 

History of Architecture 3  تاريخ العمار ARC 123 2223 

Surveying (1) / Practical 1  مملي (8 المساحة / CIVS110 2224 

Project 1 المشروع ARC 220 2228 

Field Training I 1   2434  (8التأريب الميأاني 

Field Training II 8  2435  (1الميأاني  التأريب 

 2592  التكيي  والتمأيأاق الصحية 1  

 2593  نار  والتمأيأاق الكطربائيةاق 1  

 2594  (1استيأا  الحاسوب في الرس    1  

Buildings Construction 1 1   2598  (8إنشاء مباني 

Buildings Construction 2 8 2599  (1نشاء مباني  ا 

Quantity Surveying 3 2601  حساب الكمياق 

Contracts &Specifications 1 2602  الع وأ والمواصفاق 

Computer Aided Drawing   2605  استيأا  الحاسوب في الرس 

 2609  الظ  والمنظور الطنأسي   
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 الهندسة المعمارية :تخصص متطلبات وصف 
 

 إدارة المشاريع  - 0183
 

 قائرالطر ، اقنشرائية المشراري  فري العمر  وتنظري  إأار  قائرطر  ملرى الطالرب تعرير  إلرى المسراق هرذا ترأريس يطرأ 
 الطالب إكساب، اقنشائية للمشاري  ال منية العم  براما تحضير كيفية، اقنشائية المشاري  في الموارأ قأار  العلمية

 عالمشاري  قأار  الكمبيوتر براما ستيأا ا ملى ال أر 
 

 ( :1)الرسم المعماري  - 0027
 

يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تعريرر  الطلبررة بالمطرراراق اليأويررة فرري رسرر  المشرراري  بم رراييس رسرر  ميتلفررة، كمررا يتعررر  
الطالررب ملررى األأواق والرمررو  المسررتيأمة فرري الرسرر  لررتمكن الطالررب مررن رسرر  مسررانط  ف يررة وواجطرراق معماريررة 

 المناسبةعوال أر  ملى إظطار المشاري  بالطري ة 
 

 :(0)الرسم المعماري  - 0028
 

ق متعأأ  و إكسابه ال أر  ائظطار الرسوماق المعمارية بطر الب في رس  وا  يطأ  المساق إلى تنمية مطاراق الط
 رف  مبنى نائ  ، ااظطار ووسائله طرائقملى التعر  مأاأ ميططاق لمشاري   نائمة  من يم  إملى رف  و 

 ميططاق معمارية لمشاري  صغير عمأاأ إ ، رس  الحأائق ،

 
 تاب  احأى الرسوماق المعماريةعياحأ الطلبة 
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 الرسم الحر والخطوط:-0024

 
، اسرتيأا  الت نيراق الميلفرة بااممرا  الكتابرة بطرا ، الحررو  المتينيرة و ي والكتابرة بره تعري  الطالب باليط الكوف

الحرررواس بطري رررة غيرررر  اسرررتيأا ،الترررأرب ملرررى اأراك النسررب و لررروان ، األالحبرررر نلرر   نلررر  الرصررراص ،: الفنيررة مالررر 
،  تعلي  الطالرب ملرى كيفيرة اسرتيأا  نلر  الرصراص واأللروان فري األممرا  الفنيرة محأوأ  لتنمية الناحية الوجأانية،

اكسراب الطالرب بعرض  وتأريبه ملى استيأا  الحواس وتنمية الناحية الوجأانية واقحساس والترذوق الجماليعكرذلك
فكرار لأيه،تنميرة نرأراق التعبيرر مرن األ بأاميرةالرسوماق لتنمية الناحية اقمأاأ إساليب الميتلفة في مطاراق واألال

أراك الضرروء والظرر  محسرراس الطالررب برون اسررتيأا  األأواق الطنأسررية،  يراأ  إأواق التعبيررر الميتلفررة برأ باسرتيأا  
 والحجو  وطبيعة المواأع

 
   1المساحة -0010

 
 األرضرية المسرافاق نيراس ،و نسرامطا وأورهرا األرضرية المسراحة ملرى الطالرب تعرير لرى يطرأ  المسراق إ      

 ع(Level المي انية جطا  بمستيأا  رتفاماقاا نياس ،المساحية األأواق ستيأا اب وال وايا
 

 األشكال التجريبية والنماذج: -0013
 

يطررأ  المسرراق إلررى تعريرر  وتررأريب الطالررب ملررى تشرركي  السررطوح وبنرراء المجسررماق مررن يررم  امطائرره صررور  
واضرحة مررن  هميررة المجسررماق ومجرا  اسررتيأامطا فرري توضرري  األفكرار المرسررومة،األأواق والمررواأ المسررتعملة فرري 

ية الم مرة لرذلك،تطبيق األسرس مم  المجسماق، مراح  بناء وتنفيذ المجسماق وال وامأ العامة والمطاراق األساسر
 اانتصاأية واستعمااق المواأ لتوفير الونق والجطأ 

 
 المهارات الفنية:  -0010

 
بأاع لأى الطالرب ونأرتره ملرى اابتكرار والتيير  وت ويرة نأراتره الفنيرة مرن يرم  يطأ  المساق إلى تنمية ملكة اق

ب الفنية  و سس التشكي  الفني ،تطوي  المواأ الميتلفرة امطائه صور  واضحة من تطور الفنون ومأارسطا،األسالي
 في التشكي  ،استيأا  األلوان في اظطار المجسماقع
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 :1المخططات التنفيذية   -0017
 

 ومعرفة الرس  التنفيذي لجمما  اليرسرانية مالر  ال وامرأ واألممرأ   يطأ  هذا المساق إلى تمكين الطالب من فط 
واقلمرررررا  بكيفيرررررة التعامررررر  مررررر  جميررررر  ال طامررررراق التفصررررريلية ، رسرررررانية بأنوامطرررررا و معرفرررررة رسررررر  األسررررر   الي ،

 ورس  وفط  ميططاق  مما  الكطرباء والتمأيأاق الصحية وتمأيأاق التكي  والتبريأع  اقنشائية،
 

 :0المخططات التنفيذية  - 0018
 

للتشررطيباق ملررى مسررتوى المسررانط  يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تمكررين الطالررب مررن فطرر  ورسرر  الميططرراق التنفيذيررة
وكررررذلك يررررتعل  الطالررررب رسرررر  التفاصرررري   ا  التشررررطيباق الأايليررررة واليارجيررررة ،ممرررروالم رررراط  والواجطرررراق و ف يررررة األ

 المعمارية الميتلفة من األس   المعل ة والعوا   وفواص  التمأأع
 

 مبادئ التصميم المعماري:  - 2221

 
عناصر التصميم ،  المعمارية للهندسة  هميته بالنسبةلتصميم وأا لى تعريف الطالب بدوريهدف المساق إ

ساسية لعملية التصميم من تحليل موقع وعمل برنامج ،اسس به ، مفردات التصميم والمبادئ األوالعوامل المؤثرة 

ل حساس بالقيم الجمالية ، التعامل مع العاملين في هذه المهنة من خالخطيط العمراني ، تنمية الذوق واإلالت

 معرفته بعملية التصميم .

 

 القوانين والتشريعات:   -2222

 
إمطاء الطالب فكر  من نانون تنظي  المأن وال رى واألبنية المعمو  به في األراضي  يطأ  المساق إلى

الفلسطينية، معرفة سلطاق التنظي  وصمحياتطا، اليطواق المتبعة قصأار التراييص لجبنية الجأيأ   و 
 امتماأ ميططاق ت سي  األراضيع،  ال أيمة
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 تاريخ العمارة: - 0003
 

لتشرررييأ مسررركنه طا اقنسرران يأمتعريررر  الطالررب بمرررر العصرررور وباألسررس المعماريرررة الترري اسرررت يطررأ  المسررراق إلررى
توضررري  العوامررر  مبرررر العصور، طا اقنسرررانيأمت ويرررأ الطالرررب بالنظريررراق وال وامرررأ المعماريرررة التررري اسرررتومبانيررره، 
 عي تشييأ المباني وتطور األشكا  والعناصر المعمارية الميتلفة المؤالر  ف

 
   /عملي1المساحة  -0002

  
 المسراحية األأواق سرتيأا اب وال وايرا األرضرية المسرافاق نيراس مرن الطالرب تمكرين إلرى المسراق هرذا ترأريس يطرأ 

 ع  (Level )المي انية جطا  بمستيأا  رتفاماقاا نياس من الطالب تمكينو 
 

 مشروع:ال  -0008
 

يطررأ  المسرراق إلررى تطبيررق الطالررب لجميرر  المعلومرراق والمطرراراق الترري اكتسرربطا يررم  المسرراناق النظريررة والعمليررة 
مررأاأ ت ريررر مررن إكسرراب الطالررب مطرراراق البحررا وااست صرراء وحرر  المشرركمق وذلررك مررن يررم  الررى ا  و ، السرراب ة 

 يراج المشروععإالمشروع،وض   فكار للمشروع، وض  مسانط وواجطاق للمشروع، 
 

 :1التدريب الميداني  -2434

 
كسابه اليبر  العمليرة مرن البناء في مراحلطا الميتلفة ، وا   متابعة  مما يطأ  هذا المساق إلى تمكين الطالب من 
 يم  ااحتكاك المباشر بسوق العم  ع 

 
 :0التدريب الميداني  -2435

 

كسابه اليبر  العمليرة مرن ا  متابعة  مما  البناء في مراحلطا الميتلفة ، و يطأ  هذا المساق إلى تمكين الطالب من 
 يم  ااحتكاك المباشر بسوق العم  ع 
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 التمديدات الصحية:التكييف و   -2592

 
البناياق تنمية ال أراق لأى الطلبة لت يري  النظرا  المسرتيأ  نظمه اليأماق المتبعة والمستيأمه في  تعري  وت أي  

فضررر  الممئررر  مررر  التكررروين نميرررة المطررراراق ايتيرررار النظرررا  األت ،  الميتلفرررة بنيرررةفررري المبررراني ومرررأى ممئمتررره لج
التعرر   ،الميططراق للتمأيرأاق الصرحية ومعرفرة الرمو الياصرة بطرا  ،  تنمية نأر  الطالرب ملرى نرراء  المعماري

 ملى الجوانب العملية في امما  التمأيأاق والتكي  للمبانيع
 

 :اإلنارة والتمديدات الكهربائية   -2593

 
جرراء ، ونرراء  الميططراق  ، يطأ  هرذا المسراق إلرى تعرير  الطالرب بمتطلبراق اقضراء  ااصرطنامية الحأيالرة وا 

وتعريرررر  الطالررررب  ، المصررررابي  المناسرررربةوايتيررررار نرررروع ، الحسرررراباق األوليررررة الم مررررة لتحأيررررأ متطلبرررراق اقضرررراء  
بالنظريررراق وال ررروانين المتعل رررة بحسررراباق اقنرررار  مرررن يرررم   ماللرررة وتطبي ررراق ميتلفرررة، إضرررافة إلرررى المرررواأ الم مرررة 
قجررراء التمأيررأاق وحسرراب م رراط  األسررمك وحسرراب الطبرروط فرري الجطررأ والحمايررة واللوحرراق الكطربائيررة والتررأريض 

إضرررافة إلرررى حسررراب األحمرررا  وتحأيرررأ موانعطرررا، وكرررذلك تصرررمي  الصررروامأ ، ومرررة وذلرررك مرررن يرررم  تطبي ررراق متن
 لليأماق الكطربائية بكافة  نوامطاع 

 

 : (2استخدام الحاسوب في الرسم )  -2594
 

يطأ  هذا المساق إلى تنمية وتطوير نأراق الطالب ملى استيأا  الحاسوب في مملية التصمي  المعماري ابترأاء 
وانتطررراء برررميراج المشررراري  الطنأسرررية بأشررركالطا الميتلفرررة، كمرررا يعمررر  هرررذا المسررراق ملرررى توسررري   برررالفكر  التصرررميمية

من يم  تعل  البراما الياصة وذلك  في كيفية تطوي  التطور اقلكتروني ليأمة العم  الطنأسي ،مأارك الطلبة 
 , PhotoShop , 3D Max ما وذلرك برتعل  بررا المتنومرة،في الرس  المعماري بالحاسب اآللري و سراليب اقظطرار 

AutoCAD) يراج المشاري ع وغيرها من البراما الميصصة  في معالجة الصور وا 
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 محاضر  الرس  بالحاسوب

 
 :1مباني الإنشاء   -2598

 
 الفنيرة المواصرفاق ،األممرا  تنفيرذق ائرطر  ،األبنيرة هياكر  إنشراء مراحر  ملرى الطالرب تعرير لرى إيطرأ  المسراق 

 عاألمما  تنفيذ  الناء ابط األيذ الواجب السممة حتياطاقا، األبنية هياك  إنشاء في المتبعة الجوأ  ومعايير
 

 :0مباني الإنشاء  -2599
 

 تنفيرذ قائرطر  ، (Finishing Works ) لجبنيرة التشرطيب  ممرا  مراحر  ملرى الطالرب تعرير يطرأ  المسراق الرى 

  النراء ابط األيرذ الواجرب السرممة حتياطاقا ، األبنية تشطيب في المتبعة الجوأ  ومعايير الفنية المواصفاق،األمما 

 .األمما  تنفيذ
 

 حساب الكميات: - 2601

 
وتحضررير المطالبرراق للمشرراري  اقنشررائية  ، لررى تمكررين الطالررب مررن حسرراب الكميرراقإيطررأ  تررأريس هررذا المسرراق 

 ،نراء  الميططاق والحساباق الفنية المتعل ة بكمياتطا ، العناصر اقنشائية الميتلفة وكيلطا ع
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 :العقود والمواصفات  - 2602

 
نواع الم رررراواق اانشررررائية، وتوضرررري  واجبرررراق ومسررررؤولياق المطنأسررررين إلررررى تعريرررر  الطالررررب بررررأيطررررأ  المسرررراق 

اولين وت أي  نماذج من ااتفانياق وبعض المواأ مرن الشرروط العامرة لع رأ الم اولرة كمرا ورأق فري أفترر م رأ والم 
لرررى تعريررر  الطالرررب إ(ع كمرررا يطرررأ  هرررذا المسررراق FIDICلرررى الشرررروط الأوليرررة إالم اولرررة الفلسرررطيني المنسررروب 

 ، ي ترؤالر ملرى طري رة التركيرب والتشرغي وضاع العم  التر ساليب التركيب و صفاق الفنية للمواأ اقنشائية وألبالموا
 لى تعري  الطالب ملى المصطلحاق والت ارير ال انونية والتعانأيةعإطأ  كذلك يو 
 
 

 :استخدام الحاسوب في الرسم  -2605

 
مكانياترهوتسرمياته  هئرو ج ا حجامره و نوامره  تعري  الطالرب بالحاسروب و  إلىالمساق يطأ   وحرأوأه فري الرسر  ،  وا 

وتعريفه باللغاق وبراما الرس  بصرفة ياصرة واسرتعما   ، والتي ين وح  المعاأاق والتصني  والتبويبوالتصمي  
بعض هذه البراما في رس  المسانط والواجطاق وااي ومتريك والمناظير واسر اط الظرم  ورسر  التفاصري  وتكبيرهرا 

 ملى ورقعيراج هذه الرسوماق ا  ما  امكانياق الحاسوب، وطبامته و وتصغيرها باستع
         

 :المنظور الهندسيالظل و  -2609

 
ك  من المعلوماق التي تمكنه من رس  المنظور، معتمأا ملى الميططراق نبر  ب يطأ  المساق الى ت ويأ الطالب

إمكانيرراق  فضرر  للتعبيررر مررن التصررميماق،كما يمكنرره مررن رسرر   وامطائرره ن تكررون المنشررآق موجرروأ  فرري الوانرر ، 
التمشررري الواحرررأ  ،  رسررر  منررراظير ن طررري التمشررري، رسررر  المنررراظير المعماريرررة اليارجيرررة البسررريطة منررراظير ن طرررة 

لمعماريرة سر اط ورسر  الظرم  ملرى الميططراق اية الأايلية البسريطة والمركبرة،  إوالمركبة، رس  المناظير المعمار 
 نراء  الميطط الطنأسي والمعماري بشك  جيأع بعاأ، األالنائية والمالية 
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 كاأيمية طلبة أائر  المطن في محاضر   كاأيمية طلبة الطنأسة المعمارية في محاضر  
 

 المساحة تخصص  .3
 

( سررامة معتمررأ  ، ويطررأ  هررذا البرنرراما إلررى إكسرراب 91مررأ  الأراسررة فرري هررذا البرنرراما سررنتان أراسرريتان بوانرر   
مررررأاأ  قمررررأاأ  ممررررا  المسررراحة، الطالرررب جميرررر  المطررراراق العلميررررة والعمليرررة  الميتلفررررة سرررواء مررررن حيرررا الرفرررر  وا 

ويعتبررر هررذا التيصررص مرررن البررراما النرراأر  ملررى مسرررتوى  ع الميططرراق  و اقفرررا  وممرر  الشرربكاق  و المي انيرررة
 فلسطينع 

  
 : الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16

 2. برنامامتطلباق ال 8
 3. متطلباق التيصص  28
  المجموع 70

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل
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 ساعة معتمدة 8: البرنامج متطلبات
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Mathematics (1) 3 8 الرياضياق             ACA135 1005 
Engineering Drawing  1 الرس  الطنأسي               ME 121 1001 
Engineering workshop  1  المشغ  الطنأسي             ME 123 1009 
Industrial Supervision & Org. 8 األشرا  والتنظي  الصنامي  ME 111 1001 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 0221

 
اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  المشت ة 

المشرررت ة األولرررى ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى  ،األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق 
 التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع   طرائق،  ومنطا رس  المنحنياق ع التكام  المحأوأ وتطبي اته

 
  8طلبة هنأسة المساحة في محاضر  رياضياق 
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 الرسم الهندسي: - 0220
 

لغة الرس ،  أواق الرس ، نياساق و حجرا  لوحراق الرسر ،  نرواع اليطروط، العمليراق الطنأسرية، تنفيرذ رسر  بم يراس 
اقسرر اط المتعامررأ، رسرر  المنرراظير الطنأسررية، الرسرر  باليررأ الحررر  اسررتنتاج المسرر ط ، رسرر  محررأأ  تكبيررر وتصررغير( 

 الالالاع
 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

صررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، المعرراأن ومواصررفاتطا، الي
المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس الكطربائي، التمأيأاق الكطربائيرة، 

 الأوائر اقلكترونيةع جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، العناصر و 

 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

التعري  بمباأئ التنظي  والتيطيط الصنامي، أراسة التكالي  وحسراباق الجرأوى اانتصراأية للمشراري  الصرنامية 
 عباقضافة إلى براما الصحة المطنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتطا، والعمناق الصنامية ومتطلباتطا، 
 

 ساعة معتمدة  28 : اإلجبارية متطلبات تخصص المساحة
 

س. ةالمساق باللغة اإلنجليزي
رقم  المساق  رمز المساق باللغة العربية م

 المساق
Surveying I 1  8 المساحة)                  CIVS120 1811 
Surveying I Practical 8  مملي(8 المساحة/                 CIVS110 1813 
Highway Engineering 3 هنأسة الطرق CIVT130 1894 
Highway Drawing 8 رس  الطرق CIVT211 1891 
Surveying II 3  1 المساحة) CIVS131 1819 
Surveying II Practical 1  مملي(1 المساحة/ CIVS121 1811 
Surveying I 1  3 المساحة) CIVS222 1817 
Surveying III Practical 1 1870  /مملي(3  المساحة 
Cartography(1) 8 رس  اليرائط CIVP110 1871 
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Trigonometry 3 الماللالاق CIVP132 1873 
Cadastral Surveying 3 المساحة الع ارية والتشريعية CIVS234 1874 

Cadastral Surveying 

Practical 
 CIVS214 1875 المساحة الع ارية والتشريعية/مملي 8

Aerial Photography & 

Remote Sensing 
 CIVP223 1871 التصوير الجوي وااستشعار من بعأ 1

Map  Reading & The 

Interpretation of Aerial 

Photographs.  
 CIVP224 1879 نراء  اليرائط وتفسير الصور الجوية 1

Geomorphology 1 الجيومورفولوجيا CIVG222 1871 
Astronomy 1 الفلك CIVP225 1877 
Map Completion 1 تكملة اليرائط CIVP221 1100 
Geophysics 1 الجيوفي ياء CIVG221 1108 
Quantity Surv. & Spec.5 1 حساب الكمياق والمواصفاق CIVC124 1101 
Geodesy 1 الجيوأي ياء CIVP226 1103 
Geodesy  Practical 1 الجيوأي ياء /مملي CIVP227 1104 
Field Training I 3 8  التأريب الميأاني)            CIVS235 1105 
Field Training II 3 1 التأريب الميأاني)               CIVS236 1101 

 
 المساحة :تخصص متطلبات وصف 

 

 :1المساحة  -0100
 

حسررراب المسررراحاق،  طرائرررقيغطررري هرررذا المسررراق مواضررري  ال يررراس و أواتررره ،م ررراييس الرسررر  لليررررائط المسررراحية،  
 ، اللوحة المستوية،  المي انية واليرائط الكنتورية، توني  المشاري عاانحرافاقالمساحة بالجن ير 

 
 / عملي : 1المساحة  -0103

 
وترأريب الطرمب ملرى  ممرا  ، النظرري فري الح ر   (8 يت  تأريب الطمب ملى تطبي اق ما يرأرس  فري مسراحة 

 المس  ميأانياع
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 هندسة الطرق : - 0172
 

التعري  برأنواع الطررق، يصرائص مسرتعم  الطريرق والمركبرة، المعلومراق الم مرة لتصرمي  طريرق، ايتيرار مسرار 
الطريرررق، التصرررمي  األف ررري والر سررري والميطرررط النطرررائي للطريرررق، التصرررمي  العرضررري وتنفيرررذ جسررر  الطريرررق، إنشررراء 

 أسة المرور، يراب وصيانة الطرق، اقأار  وال بو عالعباراق واألرصفة، اليلطاق اقسفلتية واليرسانية، هن
 

 طرق :الرسم   -0178
 

التعريررر  برررأوراق الرسررر  و نرررواع اليطررروط، وحرررأاق ال يررراس، الكتابرررة، الميططررراق الطبوغرافيرررة، رسررر  المسررراراق، 
وسرائ  التصمي  األف ي، التصمي  الر سي، الم راط  العرضرية، م راط  مرضرية نموذجيرة، شرك  الكميراق التراكمري 

 تنظي  المرور، الت اطعاق، اللوحاق النطائيةع
 

 (: 0)المساحة  -0187
 

جطا  الاليوأوليق بأنوامه ومبأ  ممله،  نواع  جط   الاليوأوليرق ، نيراس ال وايرا األف يرة والر سرية، نيراس اانحرافراق 
تصرررحيحطا  طرائرررقامطرررا و بجطرررا  الاليوأوليرررق، التطبي ررراق الميتلفرررة باسرررتيأا  جطرررا  الاليوأوليرررق ، المضرررلعاق بأنو 

باسررتيأا  نررانون البوصررلة، نبررذ  مررن  نظمررة اقحررأاالياق الميتلفررة ، حسرراب اقحررأاالياق المسررتطيلة وتصررحيحطا ، 
التحوي  بين  نظمة اقحرأاالياق المسرتطيلة  طرائقالت اط  األمامي واليلفي ،  طرائقحساب اقحأاالياق باستيأا  

 ع اتطامساحة التاكيوميترية وتطبي، نبذه من ال
 

 :/عملي0المساحة  -0188
 

التعرررر  ملرررى اسرررتيأا  جطرررا  الاليوأوليرررق وضررربطة ، نيررراس ال وايرررا ااف يرررة والر سرررية ، نيررراس طرررو  هرررأ  يمكرررن 
الوصررو  اليرره وهررأ  ا يمكررن الوصررو  اليرره وبواسررطة الاليوأوليررق ، تونيرر  ال وايررا ، ممرر  مضررل  م فرر  ومفترروح ، 

ق ، التعرررر  ملرررى اسرررتيأا  اللوحرررة المسرررتوية ورفررر  نطعرررة  رض صرررغير  تونيررر   بنيرررة ميتلفرررة بواسرررطة الاليوأوليررر
 الميتلفة ، الرف  بمستيأا  التاكيوميترع طرائقبواسطتطا بال
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 ( / نظري وعملي :3المساحة ) 0142, 0184
 

 اقحأاالياق، المس  الطبوغرافي، توني  المنشآق الطنأسيةع
 

 : 1رسم الخرائط  -0140
 

واستعمااتطا، رس  األشكا  الطنأسية، تعلي  الرصاص والفرجرار، الشربكة المتسرامتة وتن ير   التعري  بأأواق الرس 
 ورس  اليطوط بالرصاص والتأرب ملى استعما   نم  التحبيرع ،الن اط بوساطة ااحأاالياق

 
 المثلثات :  -0143

 
المتغيرررراق، المنحنيررراق   الرررأوا  متعرررأأالرررأوا  الأائريرررة العكسرررية، نررروانين الماللالررراق األساسرررية، الماللالررراق الكرويرررة، 

 حصاء، اانحرا  المعياري وم اييس التشتقعفوفاق والمعاأاق اليطية،  سس اقالمستوية، المص

 
 

 نظري وعملي : يةالمساحة العقارية والتشريع  -0141,  0142
 

األشررركا ، ت سررري  ميتلفرررة  يجررراأ مسررراحاق نطرر   راض  إوصرر  نطررر  األراضررري لغايرراق التسرررجي  وتواليرررق الملكيررة، 
نماذج متنومة من نط  األراضي، إفررا  نمراذج متنومرة مرن نطر  األراضري، إفررا  شر ة نموذجيرة، تعرأي  الحرأوأ، 

 إماأ  الحأوأع
 

 التصوير الجوي واالستشعار عن بعد :  -0140
 

ر جوية م أمة من التصوير الجوي وااستشعار من بعأ، وسائ  الحصو  ملى المعلوماق،  سس في يائية، وصو 
وكاميراق و فم ، وصور جوية متعأأ  األطيا ، وكواش ، وراأار، و نمار صنامية للمصاأر الطبيعية، ومعالجة 

 الصورع
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 وتفسير الصور الجوية : ائطقراءة الخر  - 0147
 

التعر  ملى  نواع الوالائق التي تشم  ميططاق األراضي، اليرائط الطبوغرافية، الصور الجوية، م يراس الرسر ، 
المعلوماق الطامشية المعلوماق الأايلية، اقحأاالياق، الشبكة الجيوأي ية، الصور الجويرة، نيراس الصرور الجويرة، 

ومررراق المسرررتوية، لوحررراق ن ررراط اارتفررراع، لوحرررة جطرررا  السيأيوسررركوب واسرررتيأامه، الرؤيرررة المجسرررمة، لوحرررة المعل
الكنترررور، لوحررراق بيرمررراترس، الوالرررائق المسرررتيأمة فررري تفسرررير الصرررور الجويرررة، اسرررتيأا  الصرررور الجويرررة لعمليرررة 
تصرني  الم رومرراق والميراه، ممليرراق التصررني ، ربرط جميرر  اللوحرراق للتأكرأ مررن تطررابق المعلومراق الترري جمعررق 

 بوساطة التصوير الجويع 
 

 الجيومورفولوجيا : - 0148
 

 التعر  ملى تكوين الصيور الميتلفة في بمأنا والتعرض للمياه الجوفية أاي  هذه الصيور وكيفية استيراجطاع
 

 الفلك : -0144
 

مراجعررة نرروانين الضرروء، م أمررة مامررة مررن الفلررك، الكررر  السررماوية وااحررأاالياق، التونيررق الفلكرري، الماللررا الفلكرري 
 وتطبي اتهع

 

 : ائطتكملة الخر  - 0022
 

التكملرة المبأئيرة  -مراجعرة اليررائط  -التكملرة الميأانيرة  -التكملرة المكتبيرة  -وتطأ  إلرى تحلير  الصرور الجويرة 
  األولية(ع

 

 الجيوفيزياء : - 0021
 

مرررأي  مرررا ، لمحرررة مرررن المغناطيسرررية األرضرررية وتطبي اتطرررا، لمحرررة مرررن الجاذبيرررة األرضرررية وتطبي اتطرررا، ت نيررراق 
جيوفي يائية  يرى، الكطربائية اقشعامية، لمحة من ال ا   الطبيعية ونظرية الصفائ ، ال ياساق ال ل الية، ال ا   

 ااصطنامية واستيأاماتطاع
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 الجيوديزياء :  -0023
 

م أمرررة مامرررة، شرررك  األرض،  نظمرررة اقحرررأاالياق، الحسررراباق ملرررى سرررط  الكرررر ، الشررربكاق الجيوأي يرررة والتالليرررا، 
 ة المربعاق الصغرى، ن اط األحكا ، اارتفاماق والتسوية الأني ة،  نظمة اقس اطعع طري 

 

 الجيوديزياء / عملي : - 0022
 

 الحساباق الجيوأي ية، الشبكاق الجيوأي ية، الرصأ الفلكيع
 

 ( :0, 1تدريب ميداني )  -0020, 0021
 

فرا  مساحاق واسعة من األراضي شرروع تحأيرأ شربكة ميراه  و مجراري مرن طريرق ومم  م ، مم  مشاري  لرف  وا 
 مم  مي انية ومناسيب منط ة معينةع

 

 قسم الهندسة الميكانيكية
 

وتأهي  مطنأسرين  و يعم  ملى امأاأ  يعتبر نس  الطنأسة الميكانيكية  حأ الفروع المرك ية للتيصصاق الطنأسية
المعرفة والمطرار  يواكرب الت رأ  العلمري والت نري  وت ويأه  بمستوى مالي من اايتصاصاقميكانيكيين من ميتل  

ة ماليررة يررفرري إمررأاأ اليررريجين ال رراأرين ملررى يأمررة المجتمرر  المحلرري بكفا أهميررة ياصررة  بهررذا ال سرر  ،كمررا ويتمترر  
 اانسرا  والنطوض بمستوى العم  الطنأسي التطبي ي ومتابعة تطويره المتسارع في شتى مجرااق الحيرا ، وهرو  حرأ 

تي  سس مليطا بوليتكنك فلسطين ف أ تأسسرق أائرر  الطنأسرة الميكانيكيرة فري كليرة الطنأسرة والتكنولوجيرا الرئيسية ال
  ع8791ما  
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فرري المجرراالت إلررى تيررريا فنيررين مررن مسررامأي المطنأسررين حملررة الررأبلو  فرري العلررو  الطنأسررية التطبي يررة  يطررأ  
 التالية:

 
 السرريارات . 1
 والتدفئة. التكييف والتبريد 0
 . . اإلنتاج واآلالت3

باقضافة إلى الناحية األكاأيمية ي و  ال س  بت أي  يأماق مأيرأ  للمجتمر  المحلري والمؤسسراق العامرة مرن يرم  
لرره والمجطرر   تجطيرر ا  جيررأا  ملررى  ملررى و حررأا المواصررفاق مررن يررم  كررواأر ملميررة  المشرراغ  والميتبررراق التابعررة

ونررأ امتمررأق و ار  الن رر  والمواصررمق شررطاأ  الكليررة فرري مجررا  فحررص وتررأنيق  وفنيررة مأربررة وذاق يبررر  ماليررةع 
 عمواصفاق المركباق و نرق من  ريصة مأير كراج ليريجي أبلو  السياراق أون حضور أوراق ياصة

 
 

 :السيارات صص تخ .1
 

الطالرب المعرفرة و  إكسراب إلرىيطرأ  هرذا البرنراما  ،  [75]مأ  الأراسة في هذا البرناما سرنتان أراسريتان بوانر  
 األجطر  صريانة و معراير   إلرىو معالجتطرا  فري المركبراق الحأيالرة، باقضرافة  األمطا المطار  الم مة و اكتشا  

ح رن الونروأ فري   نظمرةاالكترونيرة و  األنظمرةالصرانعة بمرا فري ذلرك  الميتلفة للسيار  حسرب كتالوجراق الشرركاق
 محركاق البن ين و الأي  ع

الصريانة و   ممرا  إجراءو تحأيأها بأنة و  األمطا كاأر ماهر ناأر ملى تشييص  إيجاأمن هنا كان ابأ من 
تر  تجطير   األسراسو ملرى هرذا  ،و ذلرك بااسرتعانة براألجط   الحأيالرة للفحرص و التحلير  ،الم مة لذلك اقصمح

و  األمطرررا التررري تمئررر  كافرررة المتطلبررراق فررري ممليرررة تشرررييص  األجطررر  مشررراغ  السرررياراق فررري الجامعرررة بأحرررأا 
 عاحتياجاق السوق المت ايأ 
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 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16

 2. برنامامتطلباق ال 18
 3. متطلباق التيصص  41
  المجموع 71

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 
 

 ساعة معتمدة 18: البرنامج متطلبات
 

 رقم المساق رمز المساق العربيةالمساق باللغة  س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3 8  الرياضياق)             ACA135 1005 
Engineering Drawing  1 الرس  الطنأسي               ME 121 1001 
Engineering workshop  1  المشغ  الطنأسي             ME 123 1009 
Industrial Supervision & Org. 8 والتنظي  الصناميشرا  قا  ME 111 1001 
Mechanics, Heat & Light  1 الميكانيكا والحرار  والضوء ACA 121 1074 

Mechanics, Heat & Light Lab 8   تجرررارب فررري الميكانيكرررا والحررررار
 والضوء

ACA 111 1075 

Mechanics 1  الميكانيكا ME 124 1071 
Mechanics  Lab. 8  مملي/الميكانيكا ME 114 1079 
Mechanical Drawing 1 1 8  الرس  الميكانيكي) ME 122 1071 
Properties of Materials  1  المواأ الطنأسية ويواصطا ME 125 1077 
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 :البرنامج متطلباتوصف 
 

 :1الريراضيرات  - 0221
 

لمشت ة ملى النطاياق،  ااتصا ،  ااانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق 
ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى المشرررت ة األولرررى  ،األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق 

 ق التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع  ائومنطا رس  المنحنياق ع التكام  المحأوأ وتطبي اتهع طر 
 

 الهندسي:الرسم  - 0220
 

لغة الرس ،  أواق الرس ، نياساق و حجرا  لوحراق الرسر ،  نرواع اليطروط، العمليراق الطنأسرية، تنفيرذ رسر  بم يراس 
رسررر  محرررأأ  تكبيرررر وتصرررغير( اقسررر اط المتعامرررأ، رسررر  المنررراظير الطنأسرررية، الرسررر  باليرررأ الحرررر  اسرررتنتاج المسررر ط 

 الالالاع
 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

تطا، اليصررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، المعرراأن ومواصررفا
المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس الكطربائي، التمأيأاق الكطربائيرة، 

 لعناصر والأوائر اقلكترونيةع جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، ا
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

التعري  بمباأئ التنظي  والتيطيط الصنامي، أراسة التكالي  وحسراباق الجرأوى اانتصراأية للمشراري  الصرنامية 
،  تطلباتطرا، والعمنراق الصرنامية ومباقضافة إلى براما الصحة المطنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتطرا، 

 رأن و فلسطينعري  ب وانين العم  في األو التع
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 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 0242
 

  ، ي يررط مسررت ي ، فالحركررة فرري يررط مسررتو  وحررأاق ال يرراس األساسررية،ال  الكميرراق المتجطررة الرر  معرراأاق الحركررة فرر
الشرررغ  و الطانرررة بأنوامطمرررا، و التصررراأماق و  امفطومررر ، فررري الحركرررة و تطبي اتطرررا الميتلفرررة ةنررروانين نيررروتن الالمالررر

 لحركرة الرأورانية و كرمية تحررك ال اويرة و العر و ع، ا نانون حفظ كرمية التحررك و مركر  الكرتلة
 
 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 0241 
 

لرئيسررية التاليررة:الميكانيكا و حركررة ( فرري المواضري  ا8يغطري هررذا المسرراق الناحيرة العمليررة المتعل ررة بمراأ  الفي يرراء  
األجسررررا ،الحرار  و الررررأيناميكا الحراريررررة، الضرررروء و البصرررررياق،مو مة ملررررى االنترررري مشررررر  تجربررررة يررررم  الفصرررر  

 الأراسيع
 

 الميكانيكا  -0240
 

  ، م أمة في نوانين نيوتن، ال و  ، تحلي  ال وى في اتجاهين متعامأين ، محصرلة ال روى ، اتر ان جسري ، مر   ال رو 
 ات ان األجسا ع

 

 الميكانيكا/ عملي: -0247
 

العرررر   ونرررروى الشررررأ  ، فرررري األممررررأ  وااحتكرررراك وتطبي اترررره يتنرررراو  الشررررأ فرررري األسررررمك والحبررررا  ونرررروى اانضررررغاط
 واانضغاط في  مضاء األساساق، ال و  في العوارض البيسطة، مرك  المساحة لجشكا  الطنأسيةع

 

 :1 الرسم الميكانيكي - 0248
 

 ،  نواع ال طاماق، الرس  التجميعي البسيط، الرس  التجميعي المركب  باستيأا  البراغي وت نيراق الرربط األيررى(
الرسرر  التفصرريلي، رسرر  اانفرررراأاق وت اطعرراق السررطوح والمجسررماق، الرسررر  التيطيطرري، رسرر  ميططرراق تحتررروي 

 ق التشغي  والتفاوق(عالرمو  الفنية الميتلفة  األنابيب والصماماق، رمو  اللحا ، ممما
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 المواد الهندسية وخواصها: - 0244
 

مصرراأرها وتشرركيلطا، اليصررائص، المررواأ،  اليررواص الميكانيكيررة للمررواأ وفحصررطا، التآكرر  و   نررواع المررواأ الطنأسررية
 واألكسأ ، سلوك المواأ تحق تأالير ال وى اليارجية وتغيراق أرجة الحرار ع

 

 ساعة معتمدة 21:متطلبات تخصص السيارات 
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Strength of Materials 1 م اومة المواأ               ME 225 1801 
Strength of Materials Lab 8 /1803  مملي     م اومة المواأ 
Theory of Machines 1 نظرية اآلاق                    ME 226 1883 
Theory of Machines Lab 8 /مملي    نظرية اآلاق MEP 216 1884 
Fluids & Hydraulic Machines 3 الموائ  واآلاق الطيأروليكية  ME 232 1818 
Fluids & Hydraulic Machines 

Lab 
الموائ  واآلاق الطيأروليكية/  8

      مملي
ME 212 1811 

Thermodynamics 1 الأيناميكا الحرارية             ME 123 1813 
Thermodynamics Lab 8 تجارب في الأيناميكاالحرارية ME 116 1814 
Internal Combustions Engines 3 محركاق ااحتراق الأايلي MEA 132 1815 
Internal Combustions Engines 

Lab 
محركاق ااحتراق  8

 ممليالأايلي/
MEA 112 1811 

Vehicles Electricity 1 كطرباء المركباق MEA 223 1819 
Vehicles Electricity Lab 8 كطرباء المركباق/مملي MEA 213 1811 
Vehicles Hydraulics 1 هيأروليك المركباق MEA 228 1817 
Automobile Science 3 مل  السياراق MEA 231 1830 
Diagnosis & Maintenance 1  الصيانة وتشييص األمطا MEA 224 1838 

Diagnosis & Maintenance Lab 1  الصيانة وتشييص
 األمطا /مملي

MEA 226 1831 

Automotive Workshop I 1  8مشاغ  السياراق MEA 221 1833 
Automotive Workshop II 1  1مشاغ  السياراق MEA 222 1834 
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Field Training I 3  8الميأانيالتأريب            MEA 236 1835 
Field Training II 3 1التأريب الميأاني            MEA 238 1831 
Project 1 المشروع                     MEA 220 1839 

 

 وصف متطلبات تخصص السيارات :
 

 مقاومة المواد: - 0120
 

جطرررراأ المركررررب، نررررو  ال ررررص، حسرررراب نفعررررا ، اقوااجطرررراأ واانفعررررا ، نررررانون هرررروك، منحنررررى اق اقجطرررراأ البسرررريط
 جطاأ، االتواءعق الميكانيكية، م   اانحناء واقالوصم

 

 

 :عمليمقاومة المواد/ - 0123
 

يجرراأ ا  ، حسرراب و  يجرراأ معامرر  المرونررهإ،  نفعررا  فرري حالررة الشررأ واانضررغاطالعمنررة بررين التماالرر  فرري اقجطرراأ واا
، حسرراب مررر    ، حسرراب الجسرراء  فرري ال نبركرراق ة ل ررو  الشررأ لمررواأ ميتلفررةمعامرر  الجسرراء  فرري المطرراط، م ارنرر

 اانحناءع
 

 

 

 

 نظرية اآلالت: - 0113
 

واج الحركررري،  شررررطر المكن مررراق  اآلليررراق(، مضرررل  السرررررمة المركررر  اللحظررري والتسررررارع، أالحركرررة المجررررأ ، األ  
 المسنناق، الكاماق، ااحتكاك اآللي، منظماق الحركة، اات انع

 

 :عملينظرية اآلالت / - 0112
 

تحليررر  انررر اق ال والررررب  و الكررررت ، الرررذراع المررررطت ، مكررررن ماق  و آليرررراق تستيررررأ  فرررري الماكرررريناق، مضلرررر  تحليرررر  
 السرمرة والتسارع، ااحتكاك، اات ان ااستاتيكي والأيناميكيع

 



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~043 ~ 

 الموائع واآلالت الهيدروليكية: - 0101
 

يواص الموائ  ، استاتيكا الموائ  ، المكابس الطيأروليكية ،  جط   نياس الضغط ، ال روى الطيأروسرتاتيكية المرؤالر  
ملرررى السرررطوح، أيناميكرررا الموائررر  ، معاألرررة ااسرررتمرارية ، طانرررة المرررائ  فررري اانسرررياب المسرررت ر ، معاألرررة برنرررولي 

، للمائ  ، رن  رينولأ  للجريان ، الضياماق في مسرار المرائ  وتطبي اتطا، حركة الموائ  الح ي ية ،  نواع الجريان 
اق الطيأروليكيرررة، مبرررأ  ممررر  المضرررياق ، المضرررياق الأيناميكيرررة الرررأوار  ، المضرررياق اايجابيرررة و نوامطرررا ، اآل

جررأاو  وميططرراق المضررياق ، يررواص المررراوح و نوامطررا وايتيارهررا ، يررواص التوربينرراق الطيأروليكيررة و نوامطررا 
 يارهاعوايت

 

 :عمليالموائع واآلالت الهيدروليكية/ - 0100
 

نماذج التأفق، نياس الضرغط، التغيرر المفراجي فري م راط  األنابيرب، الترأفق يرم  الفنشروري، المفانيرأ، ااحتكراك 
فرري األنابيررب، ضررغط السررائ  ملررى سررط  منبسررط  و نصرر  كررروي، المضررياق الترأأيررة  حاأيررة المرحلررة ومتعررأأ  

 ياق الطارأ  المرك ية، مضياق المسنناق وتوصي  المضياق ملى التوالي والتوا يعالمراح ، المض
 

 الديناميكا الحرارية: - 0103
م أمررة،  ماللررة مامررة، الوحررأاق،  ساسررياق الررأيناميكا، الشررغ  والطانررة، ال ررانون األو  للررأيناميكا الحراريررة، النظررا  

نتروبري، الغرا اق المالاليرة، يصرائص البيرار والمرواأ الحراريرة، اقالراني فري الرأيناميكا المفتوح وتطبي اتره، ال رانون ال
 الن يةع
 تجارب في الديناميكا الحرارية: - 0102

 
بويلرمارسرررق، تعيرررين ضرررغوط وأرجرررراق حررررار  اقشبرررراع للمررررواأ الن يرررة، محطرررة توليرررأ طررررانة بياريررررة، أور  التبررررريأ 

 المررحلةعوالمضيرة الحراريرة، ضراغط الطواء الترأأي  حاأي 
 

 داخلي:الحتراق المحركات ا - 0101
 

مبراأئ ممرر  محركرراق ااحترراق الررأايلي، الترأأيررة رباميرة األشررواط، النائيررة األشرواط،  جرر اء ومواصررفاق محركرراق 
ااحترراق الررأايلي، الصررماماق، حسرراباق المحركراق ويصائصررطا، الونرروأ المسررتيأ ، نظر  التغذيررة فرري المحركرراق 
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التبريررأ، نظرر  الت ييررق، الشررحن الجبررري فرري المحركرراقع المحركرراق الررأوار  والمحرررك التربينرري  بنرر ين، أيرر  (، نظرر  
 الغا يع

 

 :عمليداخلي / الحتراق المحركات ا - 0100
 

يتضمن هذا المساق أراسة ميبرية لمحركاق ااحتراق الأايلي النائية وربامية األشواط  البن ين والرأي  ( وحسراب 
ة يرررة الحجميرررة والكفايرررلكفايرررة، ااسرررتطمك النرررومي للونررروأ، يصرررائص المحركررراق وحسررراب اال رررأر  البيانيرررة والفرمل

 الحرارية والميكانيكية والحرار  المف وأ  واات ان الحراري،  أاء المحركاقع
 

 كهرباء المركبات: - 0107
 

ئررر  ريأ والشحرررن، أائرررر  التولررالبطرررارياق، نظرررا  ااشتعرررا  العررراأي، نظرررا  الررر ن اقلكرررتروني، محرررك بررأء الحركرررة، أا
 منظر  التوليرأ والشحرن، ساماق البيان، األضواءع

 

 كهرباء المركبات/عملي: - 0108
 
جررررراء الفحررررص الررررم   واقصرررررمح لججطررررر   الكرررررطربائية فرررري المركبرررراق، تحأيررررأ  مطررررا  الررررأوائر   فرررررك وتركررررريب وا 

الكطربائية، تتب  الأوائر الكطربائية تبعا لميططراق الصريانة واقصرمح، اسرتعما   جطر   الفحرص والمعراير  لضربط 
 مم  األنظمة الكطربائية الميتلفة في المركباقع

 
 وليك المركبات:هيدر  - 0104

 
م أمه مامه،  يق النظا  الطيرأروليكي، ي انراق ال يرق، المضرياق، الصرماماق، الرنظ  الطيأروليكيرة، المجمعراق 
الطيأروليكية، الكسكيتاق والحشواق، مانعراق التسررب، األنابيرب واليرراطي ،  أاء المضرياق والرنظ  الطيأروليكيرة، 

 األمطا  والصيانة للنظا  الطيأروليكيع
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 علم السيارات: - 0132
 

،  و العرر   حررو ، م اومرراق الطريررق، م-ال ررابض-  ال ررأر ، نظررا  وصرر  وفصرر  الحركررةنظررا  التوصرري ،  جطرر   ن رر
، لترروس التفاضرلية، تركيرب المحراور، المحاور والوصمق المفصلية، ا وتوماتيكيسرماق العاأي و األصنأوق ال

 عنظا  الفرملة و توجيه،ا  النظا  التعليق، نظ رجي،نظا  العم  والمعالجة، اقطاراق، الطيك  اليا
 

 صيانة وتشخيص األعطال:ال- 0131
 

م أمرررة مرررن الصررريانة، العوامررر  الفنيرررة العامرررة المرررؤالر  ملرررى المركبررراق، العوامررر  المرررؤالر  فررري ااسرررتطمك، اكتشرررا  
الرأايلي باسرتيأا  بعررض ق الصريانة، كشرر  األمطرا  الميكانيكيرة فري محركرراق ااحترراق ائروكشر  األمطرا ، طر 

، و نظمررة الوصرر  وال يرراأ ، الكررواب ، اسررتيأا   المعررأاق واألأواق، كشرر  وصرريانة  جرر اء  نظمررة التبريررأ والت ييررق
 مطابطاعإ اء أور  ااشتعا  وجأولة ج الكتالوجاق في مملياق الصيانة، كش  وصيانة 

 
 صيانة وتشخيص األعطال/عملي:ال - 0130

 
شرررعا  نظرررا  ت ويرررأ الونررروأ فررري محركررراق اق باسرررتيأا   جطررر   مسرررامأ ، الكشررر  ملرررى الكشررر  برررالحواس، الكشررر 

بالشرار  باستيأا  األجط   المسامأ ، فحص وضربط مضرية ونروأ الرأي  ، اسرتيأا  تحلريمق الفحرص فري محررك 
كتيبرراق  بررأء الحركررة، نظررا  الشررحن، أائررر  ااشررتعا ، تونيررق الشرررار ،  أاء المحرررك تبعررا للمعلومرراق المررأيوذ  مررن

 ج اء أورتي التبريأ والت ييقع وصيانة  فحصالشركاق المصنعة، فحص وصيانة ااطاراق والكواب ، 
 
 

 (:1) مشاغل سيارات  -0133
 

وضرررربط المركبرررراق، الصررررماماق، ر س األأواق والمعررررأاق واألجطرررر   المسررررتيأمة فرررري التصررررلي  والصرررريانة، تالبيررررق 
، ت ييررق المحركرراق، نظررا  التبريررأ، نظررا  الونرروأ فرري محركرراق  سررطواناقألُ اسررطواناق، مجمومررة ممرروأ المرفررق، ألُ ا

بالضغط، ضبط  أاء المحرك، ال ياسراق الم مرة لمجمومرة  اقشتعا ااشتعا  بالشرار ، نظا  الونوأ في محركاق 
 سطواناق، مموأ المرفق ومموأ الكاماقعاأل
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 (:0) مشاغل سيارات- 0132
 

س   اان انررري والطيرررأروليكي(، الترررروس التفاضرررلية،  ممرررأ  التوصررري ، المحررراور الكرررواب ، الكلرررتش، صرررنأوق التررررو 
 طاراقعالسياراق، األبواب، الشبابيك واقطاراق إاليلفية حواملطا، نظا  ال ياأ ، 

 
 

 :(0,التدريب الميداني )(1التدريب الميداني )  - 0130و 0131
 

تررأريب الطالررب ملررى مطرراراق معينررة ضررمن تيصصرره أايرر  ميتبررراق الجامعررة، وميررأانيا  بالتعرراون مرر  الصررنامة 
 المحلية والمؤسساق والطيئاق المحلية، تحق إشرا  ومتابعة الطيئة التأريسيةع 

 
 :مشروع ال - 0137

 
أيمية يستطي  ضمن إطارها يطأ  مشروع التيرج كمتطلب للطلبة المتون  تيرجط  إلى إمطاء الطالب فرصة  كا

التعمررق فرري فطرر  جانررب  و  كالررر مررن جوانررب تيصصرره والمحاولررة لتح يررق إضررافة ملميررة بنرراء  مسررتعينا  بتحصرريله 
 األكاأيمي، وب أراته الذاتية وبممكاناق الجامعة من مكتباق وميتبراق ومشاغ  وهيئة تأريسية وغيرهاع

 
 

 التكييف والتبريد والتدفئةتخصص  .0
 

ويطرأ  هرذا البرنراما إلرى تيرريا فنيرين سرامة معتمرأ ،  [76]ة في هذا البرناما سنتان أراسريتان بوانر  مأ  الأراس
لرررأيط  ال رررأر  ملرررى تركيرررب  نظمرررة التكييررر  و التبريرررأ و التمأيرررأاق الصرررحية ، و كرررذلك إجرررراء الصررريانة الأوريرررة 

يرة، كرذلك ال رأر  ملرى الصريانة العامرة فري والطارئة لطذه األنظمة، إضافة إلى ت يي  و تمأيأ شبكاق التأفئة المرك  
 المصان ع

و يعتبرر هررذا التيصررص مرن التيصصرراق المطمررة التري تواكررب التطررور العلمري الحاصرر  فرري سروق العمرر ، و يررت  
 العم  ملى تحأيا و تطوير هذا البرناما بما يواكب هذا التطورع
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 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16

 2. برنامامتطلباق ال 18
 3. متطلباق التيصص  42
  المجموع 70

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 18: البرنامج متطلبات
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م باللغة اإلنجليزيةالمساق 
 المساق

Mathematics (1) 3 8  الرياضياق)             ACA135 1005 
Engineering Drawing  1 الرس  الطنأسي               ME 121 1001 
Engineering workshop  1  المشغ  الطنأسي             ME 123 1009 
Industrial Supervision & Org. 8 األشرا  والتنظي  الصنامي  ME 111 1001 
Mechanics, Heat & Light  1 الميكانيكا والحرار  والضوء ACA 121 1074 

Mechanics, Heat & Light Lab 8   تجرررارب فررري الميكانيكرررا والحررررار
 والضوء

ACA 111 1075 

Mechanics 1  الميكانيكا ME 124 1071 
Mechanics  Lab. 8  مملي/الميكانيكا ME 114 1079 
Mechanical Drawing 1 1 8 الرس  الميكانيكي) ME 122 1071 
Properties of Materials  1  المواأ الطنأسية ويواصطا ME 125 1077 
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 :البرنامج متطلباتوصف 
 

 :1الريراضيرات  - 0221
 

اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  المشت ة 
األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق ع ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى المشرررت ة األولرررى 

 التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع   طرائقي اتهع ومنطا رس  المنحنياق ع التكام  المحأوأ وتطب
 

 الرسم الهندسي: - 0220
 

لغة الرس ،  أواق الرس ، نياساق و حجرا  لوحراق الرسر ،  نرواع اليطروط، العمليراق الطنأسرية، تنفيرذ رسر  بم يراس 
باليرررأ الحرررر  اسرررتنتاج المسررر ط رسررر  محرررأأ  تكبيرررر وتصرررغير( اقسررر اط المتعامرررأ، رسررر  المنررراظير الطنأسرررية، الرسررر  

 الالالاع
 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

المعرراأن ومواصررفاتطا، اليصررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، 
الكطربائيرة، المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس الكطربائي، التمأيأاق 

  جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، العناصر والأوائر اقلكترونيةع
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

التعري  بمباأئ التنظي  والتيطيط الصنامي، أراسة التكالي  وحسراباق الجرأوى اانتصراأية للمشراري  الصرنامية 
 إلى براما الصحة المطنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتطا، والعمناق الصنامية ومتطلباتطاعباقضافة 
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 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 0242
 

ع  ة فرري يررط مسررتو  وحررأاق ال يرراس األساسررية،ال  الكميرراق المتجطررة الرر  معرراأاق الحركررة فرري يررط مسررت ي ، فالحركرر
الشغ  و الطانة بأنوامطما، و التصراأماق و نرانون  امفطوم ،في الحركة و تطبي اتطا الميتلفة ةنوانين نيوتن الالمال

 لحركرة الرأورانية و كرمية تحررك ال اويرة و العر و ع، ا كرمية التحررك و مركر  الكرتلة حفظ
 
 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 0241 
 

الميكانيكرا و حركرة  : ( في المواضري  الرئيسرية التاليرة8متعل ة بماأ  الفي ياء  يغطي هذا المساق الناحية العملية ال
األجسررررا ،الحرار  و الررررأيناميكا الحراريررررة، الضرررروء و البصرررررياق،مو مة ملررررى االنترررري مشررررر  تجربررررة يررررم  الفصرررر  

 الأراسيع
 

 الميكانيكا  -0240
 

مأين ، محصرلة ال روى ، اتر ان جسري ، مر   ال رو  ، م أمة في نوانين نيوتن، ال و  ، تحلي  ال وى في اتجاهين متعا
 ات ان األجسا ع

 

 الميكانيكا/ عملي: -0247
 

العرررر   ونرررروى الشررررأ  ، فرررري األممررررأ  وااحتكرررراك وتطبي اترررره يتنرررراو  الشررررأ فرررري األسررررمك والحبررررا  ونرررروى اانضررررغاط
 الطنأسيةعواانضغاط في  مضاء األساساق، ال و  في العوارض البيسطة، مرك  المساحة لجشكا  

 
 :1 الرسم الميكانيكي - 0248

 
 ،  نواع ال طاماق، الرس  التجميعي البسيط، الرس  التجميعي المركب  باستيأا  البراغي وت نيراق الرربط األيررى(

الرسرر  التفصرريلي، رسرر  اانفرررراأاق وت اطعرراق السررطوح والمجسررماق، الرسررر  التيطيطرري، رسرر  ميططرراق تحتررروي 
  األنابيب والصماماق، رمو  اللحا ، ممماق التشغي  والتفاوق(عالرمو  الفنية الميتلفة 
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 المواد الهندسية وخواصها: - 0244
 

مصرراأرها وتشرركيلطا، اليصررائص، المررواأ،  اليررواص الميكانيكيررة للمررواأ وفحصررطا، التآكرر  و   نررواع المررواأ الطنأسررية
 الحرار عواألكسأ ، سلوك المواأ تحق تأالير ال وى اليارجية وتغيراق أرجة 

 

 
 

 جانب من محاضر  طلبة التكيي  والتبريأ والتأفئة 

 
 ساعة معتمدة  42والتدفئة : متطلبات تخصص التكييف والتبريد  
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Electronics I  1 8 إلكترونياق)                  ELE 121 1083 
Applied electricity  1 الكطرباء التطبي ية             ELE 120 1800 
Applied electricity Lab   8   الكطرباء التطبي ية/مملي       ELE 110 1808 
Fluids & Hydraulic Machines  3 الموائ  واآلاق الطيأروليكية   ME 232 1818 
Fluids & Hydraulic Machines 

Lab  
 الموائ  واآلاق 8

 مملي           الطيأروليكية/
ME 212 1811 

Thermodynamics  1  الأيناميكا الحرارية          ME 123 1813 
Thermodynamics  Lab  8 لحراريةا تجارب في الأيناميكا  ME 116 1814 
Heat Transfer  1   انت ا  الحرار ME 128 1849 
Heat Transfer Lab 8  انت ا  الحرار  /مملي ME 118 1841 
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Building air-Conditioning 1  تكيي  المباني MER 225 1847 
Plumbing &Central heating  1  تأفئة و نظمة صحة المباني MER 223 1850 
Refrigeration  1  التبريأ MER 221 1858 
Energy conversion  1  مباأئ الطانة MER 222 1851 
A.C.&Refrigeration Control 

Sys 1  نظمة تحك  في التكيي  والتبريأ  MER 224 1853 

A.C.&Refrigeration Control 

Sys Lab 
 كيي الت  نظمة تحك  في 8

 والتبريأ/مملي
MER 214 1854 

Ref. & Central Heating 8  تبريأ وتأفئة /مملي MER 215 1855 
Maint. Of A. C& Refrigeration 

Sys.  2  صيانة  جط   التكيي  والتبريأ MER 226 1851 
A.C.& Refrigeration 

Workshop 
 MER 231 1859 مشاغ  التكيي  والتبريأ  3

Central heat & plumb. 

Workshop  
 MER 223 1851  الصحية ألنظمةاو  مشاغ  التأفئة 1

Field Training I 3 8 التأريب الميأاني)                    MER 230 1857 
Field Training II 3 1 التأريب الميأاني)          MER 238 1810 
Project  1  المشروع                   MER 220 1818 

 
 وصف متطلبات تخصص التكييف والتبريد والتدفئة :

 
 :1 إلكترونيات – 0213

 
الصما  الالنائي  الرأيوأ( وتمالير  يرواص حسرب الت ريرب األو  والالراني ، يرط العمر ، أوائرر التوحيرأ نصر  موجرة 
وموجرة كاملرة  حاأيررة الطرور، المرشررحاق،  تطبي راق ملررى الرأيوأ ، أيرروأ  ينرر ويواصرره وتطبي اتره ، التران يسررتور 

مليره ، أراسرة بعرض يرواص الالايريسرتور  ويواصره و نحيرا ه وتطبي راق ممليرة  BJTوالنرائي ال طبيرة UJT حراأي 
  نحيا ه وتطبي اته ع   FETوتطبي اته، ترا  يستور
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 الكهرباء التطبيقية: - 0122
 

ق تحلي  أوائر التيار المترأأ والمستمر بما يشم  الفولتية والتيار والم اومة، نوانين ونظريراق ائم أمة، مفاهي ، طر 
يار المتررأأ  حراأي الطرور، الرأوائر المغناطيسرية، المحرو  الكطربرائي، آاق التيرار أوائر التيار المستمر، أوائر الت

 المترأأ والمستمر،  جط   ال ياس الكطربائية، المصطراق، المرحمق وال واط  الكطربائيةع
 

 الكهرباء التطبيقية/عملي: - 0121
 

المستمر وتطبيق نانون  و ، نروانين كيرتشرو  الفولتيرة  جط   ال ياس الكطربائية،  نوامطا واستيأامطا، أوائر التيار 
والتيرررار والم ارنرررة مررر  النترررائا الميبريرررة، أوائرررر التيرررار المتررررأأ  حررراأي الطرررور، المحرررو ، وآاق التيرررار المسرررتمر 

 والمترأأ  مبأ  العم  والحسناق(، المصطراق، المرحمق وال واط  الكطربائيةع
 

 يكية:الموائع واآلالت الهيدرول - 0101
 

يرررواص الموائررر  ، اسرررتاتيكا الموائررر  ، المكرررابس الطيأروليكيرررة ،  جطررر   ال يررراس الضرررغط ، ال ررروى الطيأروسرررتاتيكية 
المرررؤالر  ملرررى السرررطوح، أيناميكرررا الموائررر  ، معاألرررة ااسرررتمرارية ، طانرررة المرررائ  فررري اانسرررياب المسرررت ر ، معاألرررة 

الجريان للمرائ  ، رنر  رينولرأ  للجريران ، الضرياماق فري مسرار  برنولي وتطبي اتطا، حركة الموائ  الح ي ية ،  نواع
المرررائ  ، اااق الطيأروليكيررررة، مبررررأ  ممرررر  المضررررياق ، المضرررياق الأيناميكيررررة الررررأوار  ، المضررررياق اايجابيررررة 
و نوامطا ، جأاو  وميططاق المضرياق ، يرواص المرراوح و نوامطرا وايتيارهرا ، يرواص التوربينراق الطيأروليكيرة 

 امطا وايتيارهاعو نو 
 

 :عمليالموائع واآلالت الهيدروليكية/ - 0100
 

نماذج التأفق، نياس الضرغط، التغيرر المفراجي فري م راط  األنابيرب، الترأفق يرم  الفنشروري، المفانيرأ، ااحتكراك 
فرري األنابيررب، ضررغط السررائ  ملررى سررط  منبسررط  و نصرر  كررروي، المضررياق الترأأيررة  حاأيررة المرحلررة ومتعررأأ  

 اح ، المضياق الطارأ  المرك ية، مضياق المسنناق وتوصي  المضياق ملى التوالي والتوا يعالمر 
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 الديناميكا الحرارية: - 0103
 

م أمررة،  ماللررة مامررة، الوحررأاق،  ساسررياق الررأيناميكا، الشررغ  والطانررة، ال ررانون األو  للررأيناميكا الحراريررة، النظررا  
الرأيناميكا الحراريرة، اانتروبري، الغرا اق المالاليرة، يصرائص البيرار والمرواأ المفتوح وتطبي اتره، ال رانون الالراني فري 

 الن يةع
 

 تجارب في الديناميكا الحرارية: - 0102
 

بويلرمارسرررق، تعيرررين ضرررغوط وأرجرررراق حررررار  اقشبرررراع للمررررواأ الن يرررة، محطرررة توليرررأ طررررانة بياريررررة، أور  التبررررريأ 
 رأأي  حاأي المررحلةعوالمضيرة الحراريرة، ضراغط الطواء الت

 
 جانب من محاضر  اكاأيميةع

 

 انتقال الحرارة:  - 0127
 

شرررعاع الحرررراري، النفررروذ الحمررر  الحرررراري الحرررر وال سرررري ، اقق انت رررا  الحررررار ، التوصررري  الحرررراري، ائرررم أمرررة، طر 
الحررراري ، العرر   الحررراري ، الحررراري وانت ررا  الحرررار  المركررب ، نفرراذ الحرررار  مبررر جررأار م منرر  ، ت ويررة التبرراأ  

أراسرررة المبررراني المررروفر  للطانرررة ويواصرررطا والجرررأاو  التصرررميمية ، انت رررا  الحررررار  بالغليررران والتكررراال  ، تصررررني  
 وتصمي  المباأان الحراريةع
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 انتقال الحرارة / عملي: - 0128
 

م  الجررأران المركبررة، انت رررا  انت ررا  الحرررار  اليطرري بالتوصرري  يررم  جررأار بسرريط، انت ررا  الحرررار  بالتوصرري  يرر
حرررار ، أرجرراق ال الحرررار  ال طررري بالتوصرري ، المجمعرراق الشمسررية، طري ررة اسررتيأا  معررأ  الفرررق اللوغرراريتمي فرري

 ة المباأ  الحراري، انت ا  الحرار  بالحم  بين الطواء واسطوانة معأنية مصمتةعيمعام  التوصي  الكلي وكفا
 

 تكييف المباني: - 0124
 

تكيي  الطواء، وتعريفاق واصطمحاق ياصة بتكيي  الطواء ، العملياق السايومترية التي ت   ملى الطرواء مباأئ 
الرطب ، تعيين شرروط هرواء اقمرأاأ المكير  ، المبراأئ الفي يولوجيرة لمرتيراح ، التطويرة والمرراوح، حسراب حمولرة 

اء تو ي  الطواء أاير  األمراكن المكيفره للطرواء ق تركيب مجاري الطو ائالتبريأ، تصمي  وصنامة مجاري الطواء ، طر 
، الوحأاق المستيأمة في تكيي  الطواء ، منط ة الراحة وتحأيأ األجط   الم مة للتكيي  وميططاتطا ، تطبي راق 

هرا ؤ نرواع المرشرحاق و أا ق تن يرة الطرواء ، ائرق يفضرطا ، طر ائرتكيي  الطواء ، الضوضاء فري  جطر   التكيير  وطر 
 معالجة الطواءع وايتيارها ،

 

  لمباني :اتدفئة وأنظمة صحة  - 0112
 

مباأئ التأفئة المرك ية، م   المباني، حساباق حم  التأفئة، الونوأ المسرتيأ  بالتأفئرة،  نظمرة التأفئرة المرك يرة، 
ة الحرررريق،  نظمررة التأفئررة بالمرراء السرراين،  نظمررة التأفئررة بررالطواء السرراين،  نظمررة التأفئررة بالبيرررار،  نظرررمة مكرررافح

التصرري  أاير  المبراني،  نظمررة المرراء البررارأ والسرراين، تأفئررة بررك السباحررة،  نظمررة معالجرة ميراه بررك السبرراحة 
 كريماويا  وميكانيكا ع

 
 التبريرد : -0111

 
نرررواع مفطرررو  التبريرررأ وتطبي اتررره ، أور  التبريرررأ ذاق انضرررغاط البيرررار واسرررتعما  الميططررراق ، وسرررائط التبريرررأ ،  

،  نابيررب وسرريط  ضررواغط التبريررأ ، مبيررراق التبريررأ ونظررا  التبريررأ الغيررر مباشررر،  بررراج التبريررأ ، مكالفرراق التبريررأ
المجاق المن ليرة والتجاريرة التبريأ ، التحك  في  جط   التبريأ ، التبريأ الت ني والميططاق الميكانيكية والكطربائية لل

ق إذابررة الصرر ي  مررن سررط  المبيررر ، المضررياق الحراريررة ، نظررا  ائرر، طر الن رر  ، ملح رراق أور  التبريررأ  ووسررائ 
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الع   الحراري فري التبريرأ ، حسراب حمر  التبريرأ لمسرتوأماق الير ن المبررأ  ،، حفظ األغذية متصاصاالتبريأ با
 ، غر  وميا ن التبريأ الساب ةع

 

 مبادئ الطاقة: - 0110
 

استيأا  الطانة ، معأاق النمو في استطمك الطانة ،  ياأ  الطلرب م أمة مامة من الطانة ، التطور التارييي 
ملى الطانة ،   ماق الطانة ، مصاأر الطانه ، مباأئ تحوي  الطانة، انتاج الطانة الكطربائية ، الطانة الشمسرية 

النرراتا مرررن ، طانررة الريرراح ، تيررر ين الطانرره ، ترشرريأ اسرررتطمك الطانررة فرري ال طامررراق الميتلفررة ، التلرروا البيئررري 
 تحوي  الطانةع

 
 

 والتبريد:التكييف أنظمة تحكم في  - 0113
 

المفاهي  األساسية ألنظمة التحك  ،  همية التحك  ، المكوناق األساسرية لنظرا  الرتحك  ، تصرني   نظمرة الرتحك  ، 
والمسررتوى العناصررر الحساسررية للررتحك  ، ال يرراس والررتحك  فرري كرر  مررن أرجررة الحرررار  والضررغط والتررأفق والرطوبررة 

 للمائ  ،  نظمة التحك  في الرطوبة ،  نظمة التحك  بتكيي  الطواء ،  نظمة التحك  بالماء الساين والتأفئةع
 

 والتبريد/عملي:التكييف أنظمة تحكم في  - 0112
 

   أواق ال يررراس والرررتحك  الطوائيرررة، الرررتحك  فررري أرجررراق الحررررار  ونياسرررطا،  جطررر   الرررتحك  الكطربائيرررة، أوائرررر الرررتحك
للمكيفاق المن لية،  نظمة التأفئة،  نظمة التبريأ،  نظمة التحك  في أرجة الحررار ،  نظمرة الرتحك  بالتأفئرة وتكيير  

 الطواءع
 

 تبريد وتدفئة / عملي: - 0111
 

أراسة ااجراءاق السايكرومترية ،التسريين والتبريرأ المحسروس، التبريرأ و التجفي ،التسريين و التجفير  ،التسريين 
،  أاء المضررياق الحراريررة جميرر  ااجررراءاق السررايكرومترية ، مرراأ  تررأوير الطررواء فرري ا  والترطيب،ممليرراق يلررط و 

 براج التبريأع تجارب ملى 
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 نظا  التأفئة المرك ية برك السباحة

 
 والتبريد: التكييفصيانة أجهزة   -0110

 
معلوماق مامة حو  الصيانة ومفاهيمطا، صيانة الالمجاق بأنوامطا، صيانة المكيفاق المن لية والتجارية ، صيانة 
مكيفاق السياراق ، صيانة غر  التبريأ ، صيانة مبرأاق الميراه ، تتبر  و إصرمح األمطرا  فري لوحراق التشرغي  

وتتبر  الرأوائر الكطربائيرة واالكترونيرة ، تكيير  الطرواء  لمعأاق  جط   التبريأ وغر  التبريأ ومبررأاق الميراه و جطر  
صمحطاع صمح اليل  فيطا باستيأا  الجأاو  النموذجية لتشييص األمطا  وا   وتحأيأ وا 

 
 والتبريد: التكييفمشاغل  -0117

 
األجر اء الكطربائيرة الأور  الميكانيكيرة األساسرية لرأور  التبريرأ وكيفيرة مملطرا وتطبي اتطرا وملح اتطرا ، أراسرة وفحرص 

لأور  التبريأ في الالمجاق ، أراسة الجأاو  لجج اء الكطربائية والميكانيكيرة لرأور  التبريرأ، العمليراق الميتلفرة التري 
ق ائررتجرري بمواسرير أوائرر التبريرأ والتكيير  ، لحرا  وصرمق المرواق المواسرير، الشرين والتفرير  لرأور  التبريرأ ، طر 

  المسررررتيأمة ،  نررررواع الالمجرررراق المن ليررررة والتجاريررررة والمجرررراق الميرررراه ويواصررررطا ،تتبرررر  ايتبررررار التنفرررريس واألجطرررر  
األمطا  الميكانيكية والكطربائية للالمجاق وصيانتطا، طري ة فرك وتركيرب وتغييرر  جر اء الالمجرة الميتلفرة ، غرر  

 التبريأ ، المكيفاق بأنوامطا ، استيأا  الجأاو  الياصه بالمكيفاق وغر  التبريأع
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 مشاغل التدفئة واألنظمة الصحية:  -0118
 

األنابيررب المسررتيأمة فرري التركيررب، تركيررب شرربكاق التأفئررة، تركيررب نظررا  كامرر  يشررم  وحررأ  مبرراأ  حررراري مرراأي 
ووحررأ  مبرراأ  حررراري شمسرري، تركيررب ط رر  حمررا  كامرر  مرر وأ بأنظمررة مرراء بررارأ وسرراين ونظررا  صررحي، صرريانة 

صمح جمي   نرواع الحارنراق،  تركيرب مضرياق الميراه بأنوامطرا الميتلفرة مر  ملح اتطرا، تركيرب برويلراق تسريين وا 
تمرر(، تسريين بررك السرباحة لغرا  الطبيعري، واسرتعما  جطرا   األالمياه بالكطرباء، استعما   جط   تسيين المياه با

 ماويا ع نظمة معالجة مياه برك السباحة: فلتر  ومعالجة مياه برك السباحة ميكانيكيا وكي ، شتاء  
 

 : 0,  1 التدريب الميداني - 0102 – 0114
 

 صريانة الالمجراق المن ليرة  : تأريب الطالب ملرى مطراراق معينره ضرمن تيصصره أاير  ميتبرراق الجامعرة مالر 
 ، تركيررررب وصرررريانة المكيفرررراق الميتلفررررة ، صرررريانة غرفررررة التبريررررأ ، الميتلفة،صرررريانة الالمجرررراق التجاريررررة الميتلفررررة

صمح األمطرا  فري لوحراق التشرغي  لمعرأاق غرر  التبريرأ و جطر   التكير التأريب ملى تتب   الترأريب ملرى  ، وا 
صررمحطا تركيررب شرربكاق التأفئررة الميتلفررة وملح اتطررا  ، كيفيررة اسررتيأا  الجررأاو  النموذجيررة لتشررييص األمطررا  وا 

 ، حسرب المونر تركيرب مضرياق الميراه الميتلفرة و نظمرة الرتحك  الياصرة بطرا  ، من مبراأاق حراريرة ومضرياق
صررمح حارنرراق التأفئررة تمررور وبررويلراق تسرريين الميرراه الميتلفررة بالكطربرراء وبالغررا ،تركيررب األ صرريانة  ، صرريانة وا 

مكيفراق السرياراق(،وميأانيا  بالتعرراون مر  الصرنامة والمؤسسرراق والطيئراق المحليرة مال  صرريانة  برراج التبريرأ ،بنرراء 
نشاء الالمجاق التجارية وغر  التبريأ ، الصرحية  قفلتره وتسيين ومعالجة مياه برك السرباحة، تركيرب التجطير ا وا 

 عالم مة للمطابخ (، ك  ذلك تحق إشرا  ومتابعة الطيئاق المحلية، والطيئة التأريسية
 
  المشروع  - 2161

 
كاأيميرررة يسرررتطي  ضرررمن  فرصرررة مطررراء الطالرررب إلرررى إيطررأ  مشرررروع التيررررج كمتطلرررب للطلبرررة المتونررر  تيررررجط  

مسررتعينا   لمحاولررة لتح يررق إضررافة ملميررة بنرراء كالررر مررن جوانررب تيصصرره وا و  طارهررا التعمررق فرري فطرر  جانررب إ
وي رو  ، بتحصيله ااكاأيمي، وب أراته الذاتية وبامكاناق الجامعة من مكتباق وميتبراق ومشراغ  وهيئرة تأريسرية 

حيانرا  يرت   حصريلطا ضرمن الفترر  الأراسرية و الطالب بت أي  بحا في جانب ملمي شام  للمواأ والمطاراق التي ت  ت
      بأاع العمليع  مملية تظطر نأر  الطالب ملى اقجط  نماذج و مم  
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 اإلنتاج واآلالتتخصص  .3
 

يعتبررر هرررذا التيصررص ذو  هميرررة  سررامة معتمرررأ  ، [75]مررأ  الأراسرررة فرري هرررذا البرنرراما سرررنتان أراسرريتان بوانررر  
ياصة بالنسبة لل طاع الصنامي و اقنتراجي و فررص العمر  المتمير   التري يتمتر  بطرا يريجرو هرذا التيصرص، و 

 يلبي احتياجاق جمي  فروع المطن الطنأسية للصناماق المحليةع
لررورش الصررنامية، و يررت  و يرفررأ هررذا ال طرراع بالكفرراءاق و  صررحاب المطرراراق العاليررة الترري تحتاجطررا المصرران  و ا

 العم  ملى تحأيا و تطوير هذا البرناما بحيا يواكب التطوراق الت نية في الصناماق المحليةع
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16
 2. برنامامتطلباق ال 18
 3. متطلباق التيصص  41
  المجموع 71

 
 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 18: البرنامج متطلبات
 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3 8  الرياضياق)             ACA135 1005 
Engineering Drawing  1 الرس  الطنأسي               ME 121 1001 
Engineering workshop  1  المشغ  الطنأسي             ME 123 1009 
Industrial Supervision & 

Org. 8 األشرا  والتنظي  الصنامي  ME 111 1001 
Mechanics, Heat & 1 الميكانيكا والحرار  والضوء ACA 121 1074 
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Light  
Mechanics, Heat & 

Light/Lab 8   تجرررررررارب فررررررري الميكانيكرررررررا والحررررررررار
 والضوء

ACA 111 1075 

Mechanics 1  الميكانيكا ME 124 1071 
Mechanics  Lab. 8  مملي/الميكانيكا ME 114 1079 
Mechanical Drawing 1 1 8 الرس  الميكانيكي) ME 122 1071 
Properties of Materials  1  المواأ الطنأسية ويواصطا ME 125 1077 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 0221

 
مشت ة اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  ال

ت ة األولرررى ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى المشررر، األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق 
 ق التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع  ائطر  ، التكام  المحأوأ وتطبي اته ،ومنطا رس  المنحنياق 

 

 الرسم الهندسي: - 0220
 

رس ، نياساق و حجرا  لوحراق الرسر ،  نرواع اليطروط، العمليراق الطنأسرية، تنفيرذ رسر  بم يراس لغة الرس ،  أواق ال
رسررر  محرررأأ  تكبيرررر وتصرررغير( اقسررر اط المتعامرررأ، رسررر  المنررراظير الطنأسرررية، الرسررر  باليرررأ الحرررر  اسرررتنتاج المسررر ط 

 الالالاع
 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

 أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، المعرراأن ومواصررفاتطا، اليصررائص والمواصررفاق، 
المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس الكطربائي، التمأيأاق الكطربائيرة، 

 يةع جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، العناصر والأوائر اقلكترون
 
 



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~061 ~ 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

التعري  بمباأئ التنظي  والتيطيط الصنامي، أراسة التكالي  وحسراباق الجرأوى اانتصراأية للمشراري  الصرنامية 
 باقضافة إلى براما الصحة المطنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتطا، والعمناق الصنامية ومتطلباتطاع

 
 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 0242

 
ع  نروانين ي يط مست ي ، الحركة فري يرط مسرتو  معاأاق الحركة ف ،، الكمياق المتجطة  وحأاق ال ياس األساسية

ظ ،  التصراأماق و نرانون حفر الشغ  و الطانرة بأنوامطمرا امفطوم ، في الحركة و تطبي اتطا الميتلفة ةنيوتن الالمال
 لحركرة الرأورانية و كرمية تحررك ال اويرة و العر و عا ، الكرتلةكرمية التحررك و مركر  

 
 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 0241 
 

( فرري المواضري  الرئيسررية التاليررة:الميكانيكا و حركررة 8يغطري هررذا المسرراق الناحيرة العمليررة المتعل ررة بمراأ  الفي يرراء  
الضرررروء و البصرررررياق،مو مة ملررررى االنترررري مشررررر  تجربررررة يررررم  الفصرررر  األجسررررا ،الحرار  و الررررأيناميكا الحراريررررة، 

 الأراسيع
 

 الميكانيكا  -0240
 

م أمة في نوانين نيوتن، ال و  ، تحلي  ال وى في اتجاهين متعامأين ، محصرلة ال روى ، اتر ان جسري ، مر   ال رو  ، 
 ات ان األجسا ع

 

 الميكانيكا/ عملي: -0247
 

ا  ونرررروى اانضررررغاط فرررري األممررررأ  وااحتكرررراك وتطبي اترررره: العرررر   ونرررروى الشررررأ يتنرررراو  الشررررأ فرررري األسررررمك والحبرررر
 واانضغاط في  مضاء األساساق، ال و  في العوارض البيسطة، مرك  المساحة لجشكا  الطنأسيةع

 
 



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~060 ~ 

 :1 الرسم الميكانيكي - 0248
 

 ، البراغي وت نيراق الرربط األيررى( نواع ال طاماق، الرس  التجميعي البسيط، الرس  التجميعي المركب  باستيأا  
الرسرر  التفصرريلي، رسرر  اانفرررراأاق وت اطعرراق السررطوح والمجسررماق، الرسررر  التيطيطرري، رسرر  ميططرراق تحتررروي 

 الرمو  الفنية الميتلفة  األنابيب والصماماق، رمو  اللحا ، ممماق التشغي  والتفاوق(ع
 

 المواد الهندسية وخواصها: - 0244
 

الطنأسررية، مصرراأرها وتشرركيلطا، اليصررائص، المررواأ،  اليررواص الميكانيكيررة للمررواأ وفحصررطا، التآكرر   نررواع المررواأ 
 واألكسأ ، سلوك المواأ تحق تأالير ال وى اليارجية وتغيراق أرجة الحرار ع

 
 ساعة معتمدة 21: متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت

 

رقم  ز المساقرم المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Applied Electricity   1 الكطرباء التطبي ية            ELE 120 1800 
Applied Electricity Lab    8  الكطرباء التطبي ية/مملي  ELE 110 1808 
Strength of Materials  1 م اومة المواأ              ME 225 1801 
Strength of Materials Lab  8 / 1803  مملي     م اومة المواأ 
Metallurgy  1  ميالالورجيا المعاأن MEP 126 1804 
Metallurgy Lab   8 /ممليميالالورجيا المعاأن   MEP 116 1805 
Metal Forming  3  تشكي  المعاأن MEP 232 1801 
Metal Cutting   3  نط  المعاأن MEP 132 1809 
Material Handling  1 مناولة المواأ MEP 227 1801 
Metal Casting  3  صب المعاأن MEP 224 1807 
Metal Casting Lab  8  صب المعاأن/مملي MEP 214 1880 
Machining Wok shop  1  مشاغ  اليراطة والتسوية MEP 223 1888 
Forging & Weiding Work 

shop  1   مشاغ  الحأاأ  واللحا MEP 224 1881 
Theory of Machines  1  نظرية اآلاق             ME 226 1883 
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Theory of Machines Lab  8 /مملينظرية اآلاق           MEP 216 1884 
Mechanical Instrumentation 1  جط   ال ياس الميكانيكية  MEP 229 1885 
Mechanical Instrumentation 

Lab 
 جط   ال ياس  8

 الميكانيكية/مملي 
MEP 219 1881 

Machining & Welding 

Technology  
 MEP 221 1889 تكنولوجيا اليراطة واللحا   1

Field Training I 3 8التأريب الميأاني         MEP 230 1881 
Field Training II 3 1التأريب الميأاني         MEP 236 1887 
Project  1 المشروع                  MEP 220 1810 

 

 وصف متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت : 
 

 الكهرباء التطبيقية: - 0122
 

المتررأأ ، نروانين  المسرتمر و تحلير  أوائرر التيرار ساسرياق  ، التعر  ملى مناصر الأائر  الكطربائيرة ويصائصرطا
التعر  أوائررر التيررار المترررأأ ، الررأوائر المغناطيسررية، المحررو  الكطربررائي، أراسررة يصررائص أوائررر التيررار المستمر،

، المرررررحمق وال واطرررر  التيررررار المترررررأأ والمسررررتمر،  جطرررر   ال يرررراس الكطربائيررررة، المصررررطراق محركرررراق نررررواع  ملررررى 
 ساسيةع، التعر  ملى العناصر اقلكترونية األالكطربائية

 
 الكهرباء التطبيقية/عملي: - 0121

 
 نوامطا واستيأامطا، أوائر التيار المستمر وتطبيق نرانون  و ، نروانين كيرتشرو  الفولتيرة و    ال ياس الكطربائية جط  

والتيار والم ارنة م  النتائا الميبرية، أوائر التيار المترأأ  حاأي الطور، المحو ، آاق التيار المسرتمر والمتررأأ 
 وال واط  الكطربائيةع مبأ  العم  والحسناق(، المصطراق، المرحمق 

 

 مقاومة المواد: - 0120
 

جطرررراأ المركررررب، نررررو  ال ررررص، حسرررراب جطرررراأ واانفعررررا ، اقواانفعررررا ، نررررانون هرررروك، منحنررررى اق اقجطرررراأ البسرررريط
 جطاأ، االتواءع   اانحناء واقالوصمق الميكانيكية، م
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 :عمليمقاومة المواد/ - 0123
 

واانفعرررا  فرري حالرررة الشررأ واانضرررغاط، ايجرراأ معامررر  المرونرره، حسررراب وايجررراأ العمنررة برررين التماالرر  فررري اقجطرراأ 
معامررر  الجسررراء  فررري المطررراط، م ارنرررة ل رررو  الشرررأ لمرررواأ ميتلفرررة، حسررراب الجسررراء  فررري ال نبركررراق، حسررراب مررر   

 اانحناءع
 

 ميثالورجيا المعادن:  -0122
 

ي تركيررب الشرربكاق البلوريررة، اانيممرراق، الحررأوأ، الررذر  وترررركيبطا، األواصررر الذريررة، التركيررب البلرروري، العيرروب فرر
السررربائك، منحنيررراق التبريرررأ وااتررر ان الحرررراري، المعالجرررة الحراريرررة للمعاأن الت سرررية، الت سرررية السرررطحية، التلرررأين ، 

 المراجعة الحرارية(،وسائ  ومعأاق التسيينع

 

 ميثالورجيا المعادن /عملي:  -0121
 

ق الفحرررص والمعالجرررة الميكانيكيرررة ائرررل صررريفة واللينرررة، الفحرررص الميالرررالورجي، طر المجطرررر الميالرررالورجي، المعررراأن ا
والكيميائيرررة، فحرررص التحرررواق لرررأى التشررركي  ملرررى البرررارأ، السررربائك وأراسرررة التجمرررأ، المعالجرررة الحراريرررة للسررربائك 

 الحأيأيةع
 

 تشكيل المعادن:  -0120
 

ب األسررمك، البالررق، يصررائص البالررق ملررى السرراين، التشرركي  بالحررأاأه، الأرفلرره، حسررراباق الأرفلرره، السحرررب، سررح
الالنررري، تشررركي  المعررراأن برررال ص، تكنولوجيرررا المسررراحيق، التكسررريه، التشررركي  اليفيررر ، السرررحب العميرررق، األسررراليب 

 الحأيالة في التشكي ع التشكي  ملى البارأ، اللأائن والمواأ المركبةع
 

 قطع المعادن: - 0127
 

 أواق ال طرر  ومواأهررا ويواصررطا، مناصررر ممليررة ال طرر  فرري التشررغي  ملررى م أمررة مامررة مررن تشررغي  المعرراأن، 
الميرارط، ال رروى المررؤالر  ملررى  أاء ال طرر  فرري ممليرراق اليراطررة، حرررار  ال طرر  والتبريررأ، التآكرر  وممررر  أا  ال طرر ، 

شرطيب ق تغيير سرماق الميرطرة، نطر  اللوالرب، الال رب وممليراق تشرغي  الال روب، تائتبويب ماكناق التشغي ، طر 
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الال وب والتحك  في  بعاأها وجوأ   سطحطا، مملياق تشرغي  السرطوح المسرتوية بال شرط، ممليراق تشرغي  السرطوح 
 بالتفري ، مملياق التفري ، مملياق التشغي  بالتجليخع

 

 المواد: ةمناول - 0128
 

المناولرررة،  النرررانمق مبررراأئ المناولرررة،  سرررس ونظريررراق ممررر  معرررأاق المناولرررة، مكونررراق آاق المناولرررة،  نشرررطة 
المحميرررة والنرررانمق الطرررائر ، النرررانمق ال اأوسرررية  الرررأاء(، النرررانمق العلويرررة، النرررانمق الياصرررة بجرررر األحمرررا ، 
السيار  ونانمق الرصي ، الرافعاق  المصامأ(، نانمق ال مووظ، النانمق الألفينية، النانمق الطوائية، النانمق 

 لصنامية، المحممق، المعأاق المسامأ ، مباأئ الصيانة لمعأاق المناولةعالطيأروليكية، الشاحناق ا
 

 صب المعادن: - 0124
 

اليرررواص الميكانيكيرررة والفي يائيرررة والكيماويرررة للمسررربوكاق، نمررراذج السرررباكة الرمليرررة، تجطيررر  نوالرررب الصرررب،  فرررران 
ابطرة، الررأاليك،  نظمرة الصررب، الصرطر، صرب المعرراأن فري ال والرب الرمليررة، يصرائص رمر  المسررابك، المرواأ الر 

 السباكة اآلليةع
 

 صب المعادن/عملي: - 0112
 

تجطير  وايتبرار رمررا  السرباكة، تجطيرر  نوالرب الرمرر ، طبر  النمرراذج، تجطير  وتشررغي  فررن البوت رره، الريرا ق، صررب 
تنظيررر  المعرررأن المنصرررطر فررري ال والرررب، السرررباكة باسرررتيأا  ت نيرررة الشرررم  المف ررروأ، الصرررب فررري نوالرررب معأنيرررة،  

 المسبوكاقع
 

 الخراطة والتسوية: اغلمش - 0111
 

التعريرر  بالميرطررة الطوليررة والعرضررية، ضرربط المسرراناق فرري مررأى تفرراوق محررأأ، اسررتيأا  ت نيرراق و أواق نطرر  
والتعرررر  ملرررى آاق التسررروية ، ميتلفرررة  السرررلبه، التشررركي ، التنسررريق الرررأايلي واليرررارجي والال رررب، ضررربط األبعررراأ( 

 ي ، الجلخ، ال شط(، نط  التروسعالميتلفة  التفر 
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 الحدادة واللحام: اغلمش - 0110
 

اللحررا  بررال وس الكطربررائي،  وضرراع اللحررا  الميتلفررة،  نررواع وصررمق اللحررا ،  نررواع نضرربان اللحررا ، اللحررا  الغررا ي 
والنشررطه، اللحررا   ااوكسرري اسرريتالين(، فحررص اللحررا  والتعررر  ملررى العيرروب، اللحررا  باسررتيأا  الغررا اق الياملررة 

 التممسي، التعري  بالمواصفاق الأولية ل ضبان و سمك اللحا ، صيانة آاق اللحا ع
 

 نظرية اآلالت: - 0113
 

الحركررررة المجرررررأ ، األ واج الحركرررري،  شررررطر المكن مرررراق  اآلليرررراق(، مضررررل  السرررررمة المركرررر  اللحظرررري والتسررررارع، 
 ركة، اات انعالمسنناق، الكاماق، ااحتكاك اآللي، منظماق الح

 

 :عملينظرية اآلالت / - 0112
 

تحليررر  انررر اق ال والررررب  و الكررررت ، الرررذراع المررررطت ، مكررررن ماق  و آليرررراق تستيررررأ  فرررري الماكرررريناق، مضلرررر  تحليرررر  
 السرمرة والتسارع، ااحتكاك، اات ان ااستاتيكي والأيناميكيع

 
 أجهزة القياس الميكانيكية: - 0111

 
فرري النظررا  الررأولي،  أواق ال يرراس وكيفيررة التعامرر  معطررا،  أواق ال يرراس  الورنيررة، الميكروميتررر، وحررأاق ال يرراس 

مبيناق ال ياس، ضبعاق ونوالب ال ياس(، نياس السرلباق الأايليرة واليارجيرة،  جطر   م ارنرة ال يراس  الميكرانيكي، 
ة  أواق و جطررر   ال يرراس، نيرراس أرجرررة الكطربررائي، الطرروائي الضررروئي(، نظررا  التوافررق والحرررأوأ والم أوجرراق، صرريان

 الحرار ع
 

 الميكانيكية /عملي: أجهزة القياس -0110
 

نيرراس وحسرراب أرجررة الأنررة فرري  أواق ال يرراس، معررايير ال يرراس، حررأوأ الأنررة، حسرراب أرجررة الأنررة، التررأرب ملررى 
التآكرر  فرري السررطوح  سرراليب اسررتيأا   أواق ال يرراس بصررور  سررليمة، معالجررة ميرروب ال يرراس، نيرراس وتحأيررأ نيمررة 

 واللوالب، إجراء مملية ال ياس  نياس األبعاأ الأايلية واليارجية، نياس ال وايا، استيأا  طاولة الجيب والكراق(ع
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 تكنولوجيا الخراطة واللحام:  -0117
 

،  شررغا  لرري والتسررنين اليررأويآلاس(، التيطريط والشررنكر ، الال ررب اال يراس الررأنيق  الورنيررة، الميكروميتررر، سررامة ال يرر
الصررفي ، اليراطررة   جرر اء الميرطررة، ربررط المشررغواق،  نمرراط اليراطررة الميتلفررة(، المكشررطة النطاحررة، التفريرر ، 

وكسرري اسرريتالين، لحررا  الررتممس، لحررا  الغررا اق الياملررة ا  بررال وس الكطربررائي، اللحررا  باألالتجلرريخ المسررتوي، اللحرر
 التجليخ األسطوانيع

 
 (0, 1) يالتدريب الميدان -0114, 0118

 
ممارسة الطالب للمطاراق المتعأأ  لعملياق اليراطة والتفري  والال ب والتجليخ وتشكي  المواأ وغيرها من مملياق 

وبالتعاون م  ، شرا  والمتابعة الأائمة من نب  الجامعة تحق اق ، ال ط  في الورش والمصان  المحلية
 ضافية نأ ا تكون متوفر  في مشاغ  الجامعةعإكسابه مطاراق ا  وأمجه في السوق و  ، المؤسساق المحلية

 
   المشروع - 0102

 
واالراء أراسته ، يعم  مشروع التيرج ملى تعميق المفاهي  النظرية الميتلفة التي أرسطا الطالب في الجامعة 

 اته العملية عنتاج واااق ملى رف  وتطوير كفايبوان  مملي يحف  يريا تيصص اا
 

 قسم التصميم الداخلي ويشمل التخصصات التالية:      
 :لتصميم الداخلي اتخصص  .1
 

يعتبر هذا التيصص من األهمية  [ سامة معتمأ  ،95مأ  الأراسة في هذا البرناما سنتان أراسيتان بوان  ]  
بمكان بحيا  نه  صب  من  ه  متطلباق الحيا  العصرية، من حيا استغم  الياماق و توظيفطا في الناحية 

 الجمالية للمكان الذي نعيش فيه، سواء بيئة المن   و العائلة  و بيئة العم   و البيئة المحيطة بناع
مي   في مجا  التصمي  الأايلي للمباني بشك  ما ، و كذلك تصمي  يطأ  إلى إكساب الطالب مطاراق مملية مت

 األالاا الأايلي و تكويناق األلوان و  مما  النجار  و النماذجع
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 طلبة التصمي  الأايلي احأ امما  

 : الخطة الدراسية
 
 
 
 
 

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة 41: القسم متطلبات

 
 رقم المساق رمز المساق العربيةالمساق باللغة  س.م المساق باللغة اإلنجليزية
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Free Hand Sketching 1 الرس  الحر واليطوط ARC 121 2209 

Aesthetics 3  مل  الجما ARC 136 2253 

Principles of Interior Design 3  مباأىء التصمي ARC 135 2275 

 Summary of History of  the 

Art 
 2588  تاريخ الفن الموج  3

Introduction to Eng. 

Professions 
 2589  م أمة في المطن الطنأسية 8

 
 :القسم متطلباتوصف 

 
 الرسم الهندسي: - 0220

 
و ملرررى  ساسرررياق و مبررراأئ الرسررر  الطنأسي،رسررر  األشررركا  الطنأسرررية المنتظمرررة التعرررر  يطررأ  المسررراق الرررى 

المنحنية، كتابة األحر  العربية واقنجلي ية بيرط هنأسي،اقسر اط العمروأي و اسرتيراج المسر ط الالالا،رسر  
 الم اط ،رس  األي ومتري،الرس  الحرع

 

 والخطوط الرسم الحر - 0024

 
لر  وتع، ى محاكاق وت ليأ الوانر  المرئري وذلرك مرن طريرق ترأريب العرين ملرى المسرافاق والنسرب إليطأ  المساق 

لرى  تنميرة نأرتره ملرى التعرر  والتيير  ، تنميرة إكمرا يطرأ   نرم  الرصراص ، الطالب مطاراق استيأا  التحلير  و 
فكرراره  ملررى  يررة ال ررأره منررأ الطالررب ملررى التعبيرررأراك النسررب، تنم  لأيرره ، تنميررة نررأره الطررمب ملررى إالررذوق السررلي

لرروان اليشرربية و الفحرر  النباتي،التظليررر  لرصرراص واأل  ملررى النسررب المنظوريرره واسرررتيأا   نررم  اوييالررة ، التعررر 
 شكا  والتأرج في الظم عمصأر ضوئي والتأريب ملى استيأا   أواق ميتلفة في تسجيأ األبوجوأ 

 
 علم الجمال - 0013

 
 من يم  أراسة العمنة بين مل  الجما  والفن  تعري  الطالب باألسس الفنية للعم  الفني وكيفية التعام  معطا 

التري  أق إلرى  ،واه  نظرياق مل  الجما  والن أ والأواف  واألهأا  ااجتمامية والعلميرة والتربويرة  ،مبر العصور
ومعاني ونوامأ  ، وأراسة ممي اق العم  الفني الياصة وممنة الفن بأنواع النشاط اقنساني، ظطور مل  الجما  

 وت ييمطا للفن مبر المأارس والعصور اقسممية الميتلفة عونظر  الأين والع يأ  اقسممية  ،وني  مل  الجما 
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 : مبادئ التصميم - 0071
 

ملى استيأا  ياماق ميتلفه وتوظيفطا  نأرتهتنمية ،و سس التصمي   الطالب ملى  يتعر يطأ  المساق الى 
بعض المطاراق واألساليب  هكسابإ ،تنمية ااحساس باللون ، مناصر التصمي  ،التعر  ملىفى التصمي 

بأامية منأ الطالب تنمية ال أر  اق ،مما  التصمي  الميتلفه فى استيأا  األأواق والياماق الميتلفه فى  
 عمما  التصمي  المطاره فى توظي  اللون فى   هكسابإ لىباقضافة إ ،للتصمي  والتنفيذ

 
 : الموجزتاريخ الفن  - 0188

 
معلوماق ومفاهي  فنية وافيرة مرن كيفيرة نشروء الفرن فري العرال  ومراحر  تطروره برأءا   إكسابيطأ  هذا المساق إلى 

فنررررون الرسرررر  والنحررررق وال يرفررررة والعمررررار   ةمررررن العصررررور الحجريررررة ال أيمررررة و حتررررى العصررررر الحررررأيا ، وأراسرررر
 أق إلرى نشروئه ،   األسباب التري التعر  ملى  همية الفن في حيا  اقنسان ، وتفط وكذلك والصناماق اليأوية ،

فنون الماضي و الحاضرر تمكرنط  مرن ن رأ وتحلير  األممرا  الفنيرة  كما يطأ  الى إمطاء الطلبة يلفية ال افية من
الفنيرة التري كرران  قال أيمرة و الحأيالرة و التمير  برين الجميرر  و ال بري  ، وتر وأه  بمعلومراق مرن اليبررراق والمطرارا

ويطلعرررون ملرررى المفررراهي  والفلسرررفاق الجماليرررة التررري تبنتطرررا ، يمتلكطرررا الفنرررانون مبرررر مراحررر  ميتلفرررة مرررن التررراريخ 
 الحضاراق ال أيمة المتتالية في التعبير الفني ع

ار ، سررامأ أراسررة المسرراق الطلبررة ملررى تكرروين اتجاهرراق و نمرراط فنيررة جأيررأ  تعرر   نررأرتط  ملررى اقبررأاع واابتكرروت
 وتنمية ال أر  الذونية و الحسية بالعمناق التشكيلية ونيمطا الجمالية  ع 

 
 : مقدمة في المهن الهندسية - 0184

 
يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تعريرر  الطالررب بمفطررو  الطنأسررة والفنررون التطبي يررة والعمنررة المتباألررة بينطمررا وطبيعتطمررا 

ش المسررراق العمنرررة برررين المطرررن الطنأسرررية المسرررامأ  والمطرررن كمطرررن وتطرررور هرررذه المطرررن مبرررر التررراريخ، كرررذلك ينررران
التطبي يرة وبررين التكنولوجيررا والمجتمرر  وأور وتررأالير  صررحاب هرذه المطررن أايرر  مجررتمعط ، كمررا  ن الطالررب يتعررر  
فررري هرررذا المسررراق بميجرررا  ملرررى  نسرررا  المطرررن الطنأسرررية والتطبي يرررة الميتلفرررة الت ليأيرررة منطرررا والحأيالرررة واأليمنيررراق 

 نية وما يمكن  ن يضا  في يطط التعلي  الطنأسي والتكنولوجي بطأ  تطويرهاعالمط
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 امما  طلبة التصمي  الأايلي نماذج 

 
 ساعة معتمدة 21: متطلبات تخصص التصميم الداخلي 

 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Architectural Drawing (1) 1 8 الرس  المعماري) ARC 122 2207 
Project 1  المشروع ARC 220 2228 
Interior Design I 1 8  التصمي  الأايلي) ARC 220 2277 

Executive Drawings 3 الميططاق التنفيذية /أيكور ARC 220 2278 
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Shades, Rendering 1 الظم  واقظطار ARC 237 2279 

Interior Design Models 1 نماذج التصمي  الأايلي ARC 239 2280 

Carpentry. Painty Stey I 1  8 تنجيأ الأهان و النجار  و ال مشاغ) ARC 224 2281 

Carpentry. Paintry Stery II 1  1 تنجيأالأهان و النجار  و ال مشاغ) ARC127W 2282 

History of Furniture 1 تاريخ األالاا ARC227W 2283 

Calculations of Quantities & 

Specifications / Decor 
 ARC 125 2286 حساب الكمياق والمواصفاق/أيكور 3

Interior Design II 1 1 التصمي  الأايلي) ARC 236 2307 

Field Training  I 1 2434  (8 التأريب الميأاني 

Field Training  II 1  2435  (1 التأريب الميأاني 

Technology of Raw 

Materials & Carpentry  
 2590  والنجار  ياماقالتكنولوجيا  3

The Use of Computer in 

Drawing 1 
 2591  (8 الحاسوب في الرس  يأا است 3

Adaptation & Plumping  2 2592  التمأيأاق الصحية ي  و التك 

Lighting & Electrical 

Installations   
 2593  والتمأيأاق الكطربائيةاانار   1

The Use of Computer in 

Drawing 2 
 2594  (1استيأا  الحاسوب في الرس    3

Engineering Perspective 2 2595  المنظور الطنأسي 

Industrial Arts / Upholstery  3 الفنون الصنامية /تنجيأ ARC 228 2596 

 

 يتاب  احأى لوحاته أايليالتصمي   حأ طلبة ال
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 التصميم الداخلي :تخصص متطلبات وصف 
 

 :1الرسم المعماري  - 0027
 

يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تعريرر  الطلبررة بالمطرراراق اليأويررة فرري رسرر  المشرراري  بم رراييس رسرر  ميتلفررة، كمررا يتعررر  
، الطالررب ملررى األأواق والرمررو  المسررتيأمة فرري الرسرر  لررتمكن الطالررب مررن رسرر  مسررانط  ف يررة وواجطرراق معماريررة 

 وال أر  ملى إظطار المشاري  بالطري ة المناسبةع
 

  :مشروعال -2228

 
نجرا  مشرروع ، وذلك مرن يرم  إيطأ  المساق إلى إكساب الطالب مطاراق البحا وااست صاء وح  المشكمق 

تصمي  أايلي متكام  ي أ  الطالب فيه مجموع اليبراق و المطاراق المكتسبة لأيه يم  فتر  الأراسة الساب ة فري 
الفنرري وابتكررار التصررمي  ضررمن منررات مررن  مررن الحريررة فرري اقبررأاع ا  كبيررر  ا  التيصررص ، كمررا يترررك للطالررب هامشرر

المنافسررة لت ررأي  العمرر  اقبررأامي األفضرر  و التصررمي  المتميرر   بينرره و بررين  ممئرره الطلبررة فرري التيصررص ، ين لرره 
 اليطو  األولى واألنرب للتطبيق العملي لما هو في الحيا  المطنية والعملية ع

 
 :  1 داخليالتصميم ال -0077

 
 ، مفطرررو  التصرررمي  الرررأايلي وااصرررطمحاق والرمرررو  األساسرررية لعناصرررر التأاليرررا الرررأايلييتعرررر  الطالرررب ملرررى 

وأراسررة ااحتياجرراق النفسررية والجسررأية ، والمبرراأئ واألسررس التأالياليررة مليطررا تو يرر  األالرراا فرري الفراغرراق الميتلفررة 
أايلي والمونر  والفرراغ وأراسرة فراغاتره مرن يرم  أراسرة محرأأاق التصرمي  الر ، التي يجب  ن تتوافر في المسركن

 والوظيفة واليصائصع
مرن وذلك كما يت  تنمية ال أر  ملى ابتكار التصميماق الأايلية ضمن م اييس ونسب وربططا بالتصمي  المعماري 

 تطبي اق ميتلفة مال : غر  النو  و نوامطا، الحماماق، الصالون، المطبخ،( الخيم  
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 : المخططات التنفيذية /ديكور -2278

 
ق رسر  و تنفيرذ ائركرذلك طر  ، ق تنفيرذهاائريطأ  هرذا المسراق إلرى تعرير  الطالرب برأنواع الوصرمق اليشربية و طر 

 األرضياق و األس   و الجأران اليشبية ع
 ق رس  األأراج اليشبية و تنفيذها باقضافة إلى األبواب و الشبابيكائكما يتطرق المساق إلى طر 

 

  الظالل واإلظهار: - 2279

 
س اططا بشك  سلي إ طرا ئى تنميرة ملكرة الحرس والييرا  واالراعم  ملرال ، كساب الطالب ال أر  ملى تحأيأ الظم  وا 

ممليرا، وملرى إغنراء اللوحراق والميططراق لتعبرر وانعيرا مرا  مكرن مرن الح ي رة بشرك  صراأق، كمرا يرت  مرن يررم  
طالرب ال رأر  ويعمر  ملرى إمطراء ال، روع هذا المساق ايتيار وسائ  اقظطار المناسبة حسب نوع وماهية كر  مشر

ويتعرررض المسرراق إلررى كرر  مررن  مصرراأر الضرروء و نررواع  ، يراجطررا بشررك  متناسررق مررألو ا  ملررى إنطرراء اللوحرراق و 
تحأيرررأ ظررر  جميررر  األشررركا  مرررن الرررأوائر إلرررى الطرررر  و  ، 45اسرررتيأا  األشرررعة المتوا يرررة والتركيررر  ملرررى و ااشرررعة، 

مسررتوى المنحنرري، المسررتوى  الى المسررتوياق ذاق الحررااق الياصررة مالرر  ، إسرر اط الظررم  ملرر( والميررروطعععالخ
، أراسررة ظررم  الواجطرراق المعماريررة وال طامرراق الأايليررة والمسررانط األف يررة، ظررم  األشرركا  المنظوريررة ( منكسرررال

  المناظير(، اقظطار مفطومه وغرضه و سسهع

 
 أايليالتصمي  لطلبة ال محاضر 
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  نماذج التصميم الداخلي: - 2280

 
 ،تجسرريأ فكررر  التصررمي  ملررى نأرتررهتنميررة ،و وهبررة الطالررب وصرر لطا بالتجربررة والمراسمتطرروير يطررأ  المسرراق الررى 

 ال أر  ملي معالجة المشاك  التي نأ تواجطه يم  مم  النموذجع ، إكسابهالعم في الأنة 
 

  :1تنجيد الدهان و النجارة و ال مشاغل -2281

 
والتعررر  ملررى  أواق النجررار  اليأويررة والكطربائيررة  ، المسرراق إلررى ربررط المعلومرراق الفنيررة والتطبيررق العملررييطررأ  
والتعرررر  ملرررى اليامررراق المسرررتيأمة فررري النجرررار  ، صرررحيحة وطري رررة  ةالتنجيرررأ اليأويرررة واسرررتعمالطا بكفايرررو أواق 
ى تنفيررذ بعررض المطرراراق األوليررة كمبرراأئ ممررا  النجررار  ليصررب  الطالررب نرراأرا  ملررطرر   سررس وفنيرراق  وف ، والتنجيررأ
 وتطيئته لمواجطة تمارين  كالر صعوبةع،  ساسية 

والمحافظرررة ملرررى األأواق  ،كمررا يتعرررر  الطالرررب ملرررى  سرررس السرررممة المطنيرررة لحمايررة نفسررره وغيرررره مرررن األيطرررار
 ركةعوالياماق الميتلفة من التعرض للتل  وتنمية روح العم  الجمامي من يم  تنفيذ تمارين مشت

 
 :0تنجيد الدهان و النجارة و ال مشاغل -2282

 
 أواق ومرررأأ النجرررار  بكفايرررة وبطري رررة واسرررتعما  ، يطرررأ  المسررراق إلرررى ربرررط المعلومررراق الفنيرررة والتطبيرررق العملررري 

وفطر   سرس وفنيراق  ممرا  التشرطيب النطرائي  ، كسرابه المطراراق الم مرة للمطنرة فري النجرار  والتنجيرأ، وا  صحيحة 
والررأهان للمشررغواق اليشرربية ليصررب  الطالررب نرراأرا  ملررى تنفيررذ بعررض المطرراراق والتمررارين الصررعبة ومراحرر  العمرر  

ضرافة الكماليراق  ، فيطا من مرحلة البأء بالعم  حتى إنطاء المشغواق باقضافة إلرى  ممرا  التشرطيب والرأهان وا 
 ع وحساب الكمياق للمشغواق، ألأواق واألجط   الكطربائية المحمولة والالابتة باستيأا  العأأ وا

وتحوير  هرذه  ، ق فك الرمو  وال ياساقائوطر ، تمكين الطالب من نراء  الميططاق التنفيذية للمشغواق اليشبية 
 لى نماذج مجسمة ب ياساتطا الطبيعيةإالميططاق من رسوماق ملى الورق 

 
  تاريخ األثاث : -2283

 
ومراحر  تطروره مرن يرم  المررور باأل منرة  ، يتعر  الطالب ضمن أراسته لطذا المساق ملى نشأ  وتاريخ األالراا

أراسرة المرؤالراق وال يرار  واليامراق الميتلفرة ألالراا كر   ، ومعرفرة ممير اق وطراب  كر  منطرا ، والعصور ال أيمرة
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معرفررة األسرراليب ال أيمررة والطررر  المميرر   لررأف  الطالررب إلررى    مصررر وطرررا  منررذ النشررأ  وحتررى العصررر الحررالي
 وم ارنتطا بالطر  المعاصر ع

 
 حساب الكميات والمواصفات/ديكور -2286

 
ممرررا  المنجرررور والتشرررطيباق والمنشرررآق المعأنيرررة واليشررربية و سررر   ال رميرررأ حسررراب الكميررراق ألبتعريررر  الطالرررب 

بحررا هررذا المسرراق  فرري  نررواع العطرراءاق ووالائ طررا والررأمو  إليطررا كررذلك ي ، سرر   المسررتعار  و ممررا  التمأيررأاقواأل
 المطنأس و المالك والم او ع والواجباق المترتبة ملى

 
  :0التصميم الداخلي  -2307

 
يتعررررر  الطالررررب ملررررى مفطررررو  التصررررمي  الررررأايلي وااصررررطمحاق والرمررررو  األساسررررية لعناصررررر التأاليررررا الررررأايلي 

وأراسرة ااحتياجراق النفسرية والجسرأية  ، تو ير  األالراا فري الفراغراق الميتلفرة، والمباأئ واألسرس التأالياليرة مليطرا 
محررأأاق التصررمي  الررأايلي والمونرر  والفررراغ وأراسررة فراغاترره مررن يررم  أراسررة ، التري يجررب  ن تترروافر فرري المونرر  

 والوظيفة واليصائصع
كمررا يررت  تنميررة ال ررأر  ملررى ابتكررار التصررميماق الأايليررة ضررمن م رراييس ونسررب وربططررا بالتصررمي  المعمرراري مررن 

 عتطبي اق ميتلفة مال :  المسارح وأور السينما، المحا  التجارية، الفناأق، المكتبة، الحضانة ( الخيم  
 

  :1التدريب الميداني  -2434

 
وامتبرراره شرررطا   كجرر ء  ساسرري مررن مكوناتطررا   ررأ رومرري منررأ إمررأاأ اليطررة الأراسررية امتمرراأ التررأريب الميررأانيل

ي رو  فيره بترأمي  يبراتره  سربوما شراملة لممتحانراق  سرتة مشرر ضرروريا  لتيررج الطرمب ، ونرأ يصصرق لره مرأ 
لررى ة إضررافهررذا باق، الرراا جيررا يامرراق الررأيكور ومسرراق ترراريخ األالنظريررة الترري تل اهررا فرري كرر  مررن مسرراق تكنولو 

( ومسراق 8تر  أراسرتطا مسرب ا فري مسراق التصرمي  الرأايلي   ن مرا ناق العملية في صمي  التيصرص وهري إالمسا
( مالرر  مسرراق التصررمي  الررأايلي 8و تكررون مت امنررة مرر  التررأريب الميررأاني  (  8لتنجيررأ  مشرراغ  النجررار  والررأهان وا

وذلك يكون من ، ومساق التمأيأاق الصحية والكطربائية ، ( 1والتنجيأ   ، ومساق مشاغ  النجار  والأهان، ( 1 
 يار  ميأانية حسب يطة مأروسة لتغطيرة جوانرب مأيرأ  تكمر  النروانص لرأى المترأرب وتعر   ( 85 طريق مم  

 عيبراته 
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  :0التدريب الميداني  -2435
 

المطراراق والكفايراق  للمسرار التطبي ري ملرى  سراس  ن يكتسرب الطالرب نرأرا  كررافيا  مرنُبنيق اليطة الأراسرية       
ليكررون مررؤهم  بصررور  ممتررا   لررأيو  سرروق ،  المطنيررة التيصصررية بمجررالي التطبي رراق العمليررة والمعلومرراق الال افيررة

فرري و  ، جيررة والمعلوماتيررةتغيررراق التكنولو الحيررا  والتكيرر  مرر  الم العمرر   و اسررتكما  الأراسررة ، ومواجطررة متطلبرراق
سرريعة ومتمح رة فري كر  المجرااق التكنولوجيرة وتطبي اتطرا ، لرذا  ضروء مرا يتسر  بره مصررنا الحرالي مرن متغيرراق

األطررا   موانر  العمر   النراء الأراسرة مطلبرا   ساسريا  تسرعى لتح ي ره كر فري الميرأاني للطرمب  ف رأ  صرب  الترأريب
  عيتطلبطا سوق العم  المعنية بممأاأ الكواأر الفنية التي

 
 : والنجارة خاماتالتكنولوجيا  -2590

 

لرى ت ويرأ الطالرب بمرا يلر   مرن معلومراق مرن يامراق الرأيكور والنجراره  إتطرق مساق تكنولوجيا أيكور ي
ن يكرون نراأرا ملرى  هائه من أراسة هذا المساق اق استعمالطا وت نياق التركيب بحيا يستطي  الطالب بعأانائوطر 

ملرى  ابعة التطور التكنولوجى الذى يطرر كما يتطلب هذا المساق مت، سس صحيحه ائق ملمية و المواأ بطر تميي  
 ملى استيأامطا  ع أا المواأ والتطوراق التى نأ تطر ح  وذلك من يم  أراسة  مواأ وياماق الأيكور

 
 :1 الحاسوب في الرسم خداماست  -2591

 
مكانياترهوتسرمياته  هئرو ج ا حجامره و نوامره  بالحاسوب و هذا المساق يتعلق بتعري  الطالب  وحرأوأه فري الرسر   ، وا 

 ، وتعريفررره باللغررراق وبرررراما الرسررر  بصرررفة ياصرررة، وحررر  المعررراأاق والتصرررني  والتبويرررب ، والتصرررمي  والتيررر ين 
رسررر  واسررر اط الظرررم  و ، واسرررتعما  بعرررض هرررذه البرررراما فررري رسررر  المسرررانط والواجطررراق وااي ومتريرررك والمنررراظير 

 يراج هذه الرسوماق ملى ورقعا  ما  امكانياق الحاسوب، وطبامته و التفاصي  وتكبيرها وتصغيرها باستع
 

 :التمديدات الصحيةف و التكي  -2592

 
المسرتيأ   اليأماق المتبعة والمستيأمه في البناياق تنمية ال أراق لأى الطلبة لت يري  النظرا  تعري  وت أي   نظمة

فضررر  الممئررر  مررر  التكررروين نميرررة المطررراراق ايتيرررار النظرررا  األت، الميتلفرررة  بنيرررةفررري المبررراني ومرررأى ممءمتررره لج
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التعررر   ،الميططرراق للتمأيررأاق الصررحية ومعرفررة الرمو الياصررة بطررا  ، تنميررة نررأر  الطالررب ملررى نررراء المعمرراري 
 مبانيعملى الجوانب العملية في امما  التمأيأاق والتكي  لل

 
 :نارة والتمديدات الكهربائيةإل ا-2593

 
، ونرراء  الميططراق ، يطأ  هذا المساق إلى تعري  الطالب بمتطلباق اقضاء  ااصطنامية الحأيالة          

جراء الحساباق األولية الم مة لتحأيأ متطلباق اقضاء  وتعرير  الطالرب  ، وايتيرار نروع المصرابي  المناسربة ، وا 
وال ررروانين المتعل رررة بحسررراباق اقنرررار  مرررن يرررم   ماللرررة وتطبي ررراق ميتلفرررة، إضرررافة إلرررى المرررواأ الم مرررة بالنظريررراق 

قجررراء التمأيررأاق وحسرراب م رراط  األسررمك وحسرراب الطبرروط فرري الجطررأ والحمايررة واللوحرراق الكطربائيررة والتررأريض 
كذلك تصرمي  الصروامأ لليرأماق وذلك من يم  تطبي اق متنومة إضافة إلى حساب األحما  وتحأيأ موانعطا، و 

 الكطربائية بكافة  نوامطاع 

 
 :(0استخدام الحاسوب في الرسم ) -2594

 
يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تنميررة وتطرروير نررأراق الطالررب ملررى اسررتيأا  الحاسرروب ابتررأاء بررالفكر  التصررميمية وانتطرراء 

الطلبرة فري كيفيرة تطوير  بميراج المشاري  الطنأسية بأشكالطا الميتلفة، كما يعم  هذا المساق ملرى توسري  مرأارك 
ل  البرراما الياصرة فري الرسر  المعمراري بالحاسرب من يم  تعوذلك  التطور اقلكتروني ليأمة العم  الطنأسي ،

وغيرهررا مررن البررراما  (3D Max , AutoCAD وذلررك بررتعل  بررراما  المتنومررة،اآللرري و سرراليب اقظطررار 
يراج المشاري ع الميصصة  في معالجة الصور وا 

 
 المنظور الهندسي – 2595

 

باسرتيأا   نرواع المنظرور الميتلفرة وايتيرار البعرأ  ، رس  المنظور الطنأسي للمعال  الميتلفرة الموجروأ  فري الطبيعرة
 و كذلك نأر  الطالب ملى رس  المشاري  الميتلفة باستيأا  المس ط األف يع، و ال اوية المناسبة لذلك 
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 في المرس ع أايليالتصمي  متابعة امما  طلبة ال
 

 
  الفنون الصناعية /تنجيد: -2596

 
ائررق كسررابه معلومرراق وطر ، وا   الررأارس مررن التعررر  ملررى الصررناماق الفنيررة اليأويررةيطررأ  هررذا المسرراق الررى تمكررين 

وحصروله ، ربط المعلوماق النظرية المكتسربة برالتطبيق العملري ملى وتنمية نأراته ، مما  الفنية الحرفية لتنفيذ األ
 عملى المعرفة الكاملة في كيفية التعام  م  الياماق المستيأمة ني الحر  المتنومة
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 قسم الهندسة الكهربائية
يعتبر نس  الطنأسة الكطربائية  حأ األنسا  الرئيسية في الكلية، ف أ بأ  بتيصصرين همرا: اقلكترونيراق وال روى فري 

، غيرر  ن حاجرة السروق المحلري حملرق ال رائمين ملرى الكليرة فرت  تيصصراق جأيرأ  ومتمير   تواكرب 8791العرا  
المحلية وياصة في مجا  الطنأسة الكطربائيةع ويطرح ال سر  مراا ي ر  مرن التطور التكنولوجي واحتياجاق السوق 

تيصصين من برناما الأبلو  ك  مرا  حسرب حاجرة السروق المحلري ومرأأ الطرمب ورغبراتط ، ويوجرأ لرأى الرأائر  
كطربراء السرياراق ، وتفعير  ن ر  الطانرة أراسة متكاملة لفت  تيصصاق جأيأ  في الفصو  ال اأمة مال  تيصص 

  تو يعطا ، التمأيأاق الكطربائية ، وشبكاق ااتصااق عو 
 

 التخصصات التابعة للقسم:
 األتمتة الصناعية. .1
 .والتحكم المحوسب لكترونيات الصناعيةاإل  .0

 االتصاالت. .3
 

 تخصص األتمتة الصناعية .1
 

والسرري  الرذي شرطأه نظرا للتطور الواس  [ سامة معتمأ ، 99مأ  الأراسة في هذا البرناما سنتان أراسيتان بوان  ]
مجا  الطنأسة الكطربائية في الع روأ األييرر ، ياصرة فري مجرا  الرتحك  اآللري الرذي يشرم  بنراء الرأوائر الكطربائيرة 
وتصمي  األنظمة الصنامية وممليرة الرربط برين وحرأ  الرتحك  ووحرأ  اقنتراج، ف رأ برر ق الحاجرة إلرى طررح برنراما 

مية ويعمرر  ملررى تأهيرر  يررريجين يتمتعررون بكفرراءاق هنأسررية ومطنيررة هنأسرري يسررتعرض العأيررأ مررن األنظمررة الصررنا
 مالية وذلك لتلبية احتياجاق ال طاع الصنامي الفلسطيني بميتلفة  نظمته الت ليأية والمتطور ع

 : الخطة الدراسية
 الرقم البيان س.م
 1. جباريةاق متطلباق الكلية 16
 2. برنامامتطلباق ال 20
 3. متطلباق التيصص  41
  المجموع 77
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 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 
 

 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 20: البرنامج متطلبات
 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Mathematics (1) 3 8 الرياضياق             ACA135 1005 
Engineering Drawing  1 الرس  الطنأسي               ME 121 1001 
Engineering workshop  1  المشغ  الطنأسي             ME 123 1009 
Industrial Supervision & 

Org. 8 األشرا  والتنظي  الصنامي  ME 111 1001 

Electricity & Magnetism 1 الكطرباء والمغناطيسية ACA123 1007 
Electricity & Magnetism 

lab  8 تجارب في الكطرباء والمغناطيسية ACA 114 1080 
Principles of Elect. Ciruits 3 مباأىء الأوائر الكطربائية ELE 131 1088 
Principles of Elect. 

Circuits lab 
 ELE 112 1081 الأوائر الكطربائية / ممليمباأىء  8

Electronics I 1  8الكترونياق ELE 121 1083 
Electrical Measurements 1 ال ياساق الكطربائيه ELE 123 1084 
Electrical 

Measurement/Lab 
 ELE 111 1085 ال ياساق الكطربائية / مملي 8

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 0221

 
اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  المشت ة 
األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق ع ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى المشرررت ة األولرررى 

 ق التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع  ائوتطبي اتهع طر ومنطا رس  المنحنياق ع التكام  المحأوأ 
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 الرسم الهندسي: - 0220
 

لغة الرس ،  أواق الرس ، نياساق و حجرا  لوحراق الرسر ،  نرواع اليطروط، العمليراق الطنأسرية، تنفيرذ رسر  بم يراس 
رسررر  باليرررأ الحرررر  اسرررتنتاج المسررر ط رسررر  محرررأأ  تكبيرررر وتصرررغير( اقسررر اط المتعامرررأ، رسررر  المنررراظير الطنأسرررية، ال

 الالالاع
 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

المعرراأن ومواصررفاتطا، اليصررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، 
الكطربائيرة، المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس الكطربائي، التمأيأاق 

  جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، العناصر والأوائر اقلكترونيةع

  

 متابعة احأ طلبة ااتمتة الصنامية
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

إنشرررائطا والعوامررر  المرررؤالر  ملررري اقلمرررا  بطبيعرررة المنشرررآق الصرررنامية الكبررررى والصرررغير  ويصائصرررطا ومتطلبررراق 
سرررؤولياق الصرررنامية ومطرررا  األشررررا  الصرررنامي فيطرررا وم قالطياكررر  التنظيميرررة فررري المنشرررآ التعرررر  إلرررى ،نجاحطرررا

الطالرررب فيمرررا يتعلرررق برررأمور السرررممة والصرررحة  تنميرررة ااتجاهررراق اقيجابيرررة لرررأى المشرررر  فررري العمررر  الصرررنامي،
عررة للونايررة مررن واقجررراءاق المتب    باألسررس ذاق العمنررة والوسررائالمطنيررة فرري العمرر  الصررنامي مررن يررم  اقلمررا

معالجررة الفوانررأ فرري العمرر  مناصررر التكررالي  الصررنامية و سرراليب ت ليرر  الكلفررة و  التعررر  إلررىالحررواأا الصررنامية، 
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لضررمان التشررريعاق النيابيرة ذاق العمنرة بالعمر  والعمرا  ك رانون ا ااقلمرا  برأه  الجوانرب التري مالجتطرالصرنامي، 
 ااجتماميع

 
 الكهرباء والمغناطيسية / نظري وعملي: 0224-0212

 
، الشررررحناق السرررراكنة والمتحركررررة، والمجررررا  الكطربررررائي والجطررررأ الكطربررررائي، والتيررررار الكطربررررائي ومبررررأ  ن رررر  الطانررررة 

 مررا بالنسرربة للعملرري فالمسرراق  ع متغيراتررهو والمجررا  المغناطيسرري  ، باقضررافة إلررى مفطررو  الحررا الكطرومغناطيسرري
يجررراأ سرررعة مكالررر ، ونررروانين كيرررر تشرررو  و جطررر   ال يررراس  يعرررالا ممليرررا  : نرررانون كولرررو ،  والمجرررا  الكطربرررائي، وا 
الكطربائيررررررة، ونيرررررراس الم اومررررررة والجطررررررأ والتيررررررار، والمجررررررا  المغناطيسرررررري ، وكررررررذلك نررررررانون فررررررراأي فرررررري الحررررررا 

 الكطرومغناطيسيع 
 

 الكهربائية:مبادئ الدوائر  – 0211
 

ق تحلير  أوائرر التيرار المباشرر، التيرار ائرمناصر أوائر التيار المباشر، نوانين ونظرياق أوائر التيرار المباشرر، طر 
المتغير  حاأي الطور، مناصر أوائر التيار المتغير ، تحلي  أوائر التيار المتغير ، استعما  األمأاأ المركبة في 

 ، مغناطيسية والكطرومغناطيسرية ، أوائرر الحرا  الكطرومغناطيسرية ، أوائرر  الررنينتحلي  أوائر التيار المتغير ، ال
 وأوائر التيار المتغير المالي األطوارع

 
 مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي : – 0210

  
ق ربررط الم اومرراق لرررأوائر التيررار المسررتمر، نظريررراق التيررار المسررتمر، تبسرريط الرررأوائر، نررانوني كيررر تشرررو ، ائررطر 
لمكالفرراق الكطربائيررة، تطبي رراق ملررى أوائررر التيررار المترررأأ  حرراأي الطررور، أوائررر الحررا ا،  تيأا  راسرر  اقشررار اسرر

 الكطربائية، المحواق الكطربائية، وأوائر الرنين، والأوائر المالية األطوارع
 

 :1إلكترونيات  – 0213
 

، يرط العمر ، أوائرر التوحيرأ نصر  موجرة  الصما  الالنائي  الرأيوأ( وتمالير  يرواص حسرب الت ريرب األو  والالراني
وموجرة كاملرة  حاأيررة الطرور، المرشررحاق،  تطبي راق ملررى الرأيوأ ، أيرروأ  ينرر ويواصرره وتطبي اتره ، التران يسررتور 
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ويواصرره و نحيررا ه وتطبي رراق ممليررة مليرره ، أراسررة بعررض يررواص الالايريسررتور  BJTوالنررائي ال طبيررة UJT حرراأي 
 حيا ه وتطبي اته ع  ن FETوتطبي اته، ترا  يستور

  

 عتنفيذ بعض اامما  االناء المحاضر 
 القياسات الكهربائية: - 0212 
 

،  ساسياق ال ياس الكطربائية وتصني   جط   ال ياس الكطربائية واقلكترونية و جط   نياس التيار المباشر والمترأأ 
البوتنشرريوميتر والفلطيرراق ال ياسررية وننرراطر التيررار المباشررر وكيفيررة إطالررة مررأى ال يرراس فرري  جطرر   ال يرراس، أوائررر 

، نيررراس الم اومرررة وفررررق الجطرررأ والتيرررار ،  الرررر التحميررر  ألجطررر   والمتررررأأ ومولرررأاق اقشرررار  و جطررر   ال يررراس الرنميرررة
 ال ياس ، نياس ال أر  الكطربائية ، نياس الطانة الكطربائيةع  

 

 القياسات الكهربائية / عملي: - 0211
 
جط   ال ياس، نياس ال أر  الكطربائية، نياس الطانة الكطربائيرة، رق الجطأ والتيار،  الر التحمي  ألاس الم اومة وفني

اس روب(  جطر   ال يرروسيلوسكرشراراق الكطربائيرة  األا  راسر  اقنناطر التيار المباشر، نناطر التيار المتغير، اسرتيأ
 ( عمأى  جط   ال ياس الميتلفة  ياأ لى إ استيأاماتطا، وتطبي اق : الرنمية 

 
   متطلبات تخصص األتمتة الصناعية

 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Electrical Work shop 1 مشغ  الكطرباء                  ELE 124 1081 
Electrical Drawing 1 ورسمطا نراء  الميططاق الكطربائية                   ELE 122 1087 
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Elect. Protect. & 

Control Apparatus 
 ELE 126 1010   جط   الحماية والتحك  الكطربائية 1

Elect. Protect. & 

Control Apparatus Lab 
 ELE 116 1018  جط   حماية وتحك  كطربائي/مملي 8

Electrical Machines I  1 8 اآلاق الكطربائية)                 ELW 223 1011 
Electrical Machines II 1 1  اآلاق الكطربائية)                 ELP 221 1031 
Electrical Machines II 

Lab 
 ELP 211 1037        /مملي(1 اآلاق الكطربائية  8

Power Electronics Lab 8 إلكترونياق ال أر  /مملي ELI 217 1051 
Theory of Machines 1 نظرية اآلاق ME 222 1053 
Electric Drive I 1 8  ال ياأ  الكطربائية) ELI 124 1054 
Electric Drive II 1  1 ال ياأ  الكطربائية) ELI 223 1055 
Electric Drive  I  Lab 8  مملي(8 ال ياأ  الكطربائية/ ELI 213 1059 
Electric Drive  II Lab 8   مملي(1  الكطربائيةال ياأ/ ELI 212 1051 
Applied Mathematics 1 الرياضياق التطبي ية             ACA 222 1057 
Project 1 المشروع                        ELI 220 1011 
Electronics  II 1 1  إلكترونياق)                  ELI 122 1013 
Electronics II Lab 8  مملي(1 إلكترونياق/                ELI 112 1014 
Electronics III 1 3 إلكترونياق)                    ELI 221 1015 
Electronics III Lab 8 مملي(3 إلكترونياق/               ELI 211 1011 
Electrical Drive (3) 3  1438  (3 ال ياأ  الكطربائية 
Electrical Drive (3) 

Lab 
 1431  /مملي (3  الكطربائية ال ياأ  8

Power Electronics 1  1433  إلكترونياق ال أر 
Field Training I 1  1434                 (8 التأريب الميأاني 
Field Training II 1  1435           (1 التأريب الميأاني 
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 :  تخصص األتمتة الصناعيةمتطلبات وصف 
 

 الكهرباء:مشغل  - 0210
 

التعر  ملى المعأاق واألأواق في المشغ ، التمأيأاق الكطربائية، أراسة ميططاق تمأيأاق المنا   والمصران ، 
فررررا (،  لرررر  3فررررا (،  نررررواع المحركرررراق  فررررا   3ال واطرررر  الكطربائيررررة، لوحرررراق التو يرررر ،  نررررواع المحررررواق  فررررا  

 اللحا  الكطربائيعالمحركاق الكطربائية، إماأ  ل  المحواق الكطربائية، 
 

 قراءة المخططات الكهربائية ورسمها: - 0214
 

لررق بعمرر  الرسرروماق أمرر  المعلومرراق الفنيررة والمطنيررة لررأى الطالررب فرري مجررا  تيصصرره وتنميررة المطرراراق فيمررا يتع
تالوجررراق المتعل رررة بالتمأيرررأاق واآلاق واألجطررر   والرررأوائر الميتلفرررة، ونرررراء  رسررروماق الكاو  لكترونيرررةالكطربائيرررة واق

 ذاق العمنة وتحليلطاع
 

 أجهزة الحماية والتحكم الكهربائية /نظري وعملي: - 0201, 0202
مال  إكساب الطالب المطاراق الم مة استيأا   جط   الحماية، والتحك  الكطربائية بالأراسة العملية ألنواع مملية ت

والمفراتي  وال واطر  اليأويرة واآلليرة  ، لكطربائيرةالمصرطراق والمفراتي  ا،  والمطنري حااق مم  من الوان  الصنامي
 ومصاأر التغذية الكطربائيةع ، واست صاء يواصطا وأوائر توصيلطا، والمؤنتاق والمرحمق ، 

 
 

 عجانب من محاضر  اكاأيمية
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 (:1اآلالت الكهربائية) -0200
 

التوصرري ، اليررواص التشررغيلية ومنحنيرراق العرر و ، ق ائررآاق التيررار المباشررر، التركيررب ، مبررأ  العمرر ، األنررواع، طر 
األنرواع  المحرواق و المحركراق الكطربائيرة :  ائرق اللر  ،ق برأء الحركرة والكرب  ، المنحنيراق الطسرتيرية  وطر ائرطر 
ق توصرررريله، تشررررغي  ائررررالررررأائر  الكطربائيررررة المكافئررررة ، المحررررواق الماليررررة األطرررروار وطر  بررررأ  العمرررر ( ،ركيررررب ومتوال

 ق التبريأ للمحواق ع ائى التوا ي، يسائر المحو  وطر المحواق مل
 

 (:0) اآلالت الكهربائية -0238
 

،  اليرواص التشرغيلية ( األنواع ، التركيب ، مبأ  العمر  المترأأ بأنوامطا الميتلفة،  اآلاق الحالية :  آاق التيار
مبرررأ    :اق الت امنيرررة ( ، اآلاألطررروارق برررأء الحركرررة والكرررب  للمحركررراق  حاأيرررة والماليرررة ائرررومنحنيررراق العررر و ، طر 

لرى أراسرة  نرواع إ، إضرافة ( ق بأء الحركة، المكال  المت امنائالعم ،  اليواص التشغيلية ومنحنياق الع و  ، طر 
 ياصة من المحركاق الكطربائية ع  

 
 : /عملي0اآلالت الكهربائية  - 0234

 
 ة، ويررواص اآلاق الكطربائيرر يررةوالمترررأأ( ، وال ررأر  ، والكفا رنررواع اآلاق الكطربائيرره  آاق التيررار المسررتم أراسررة 

أ النراتا مرن ق التحك  بسررمة المحركراق الكطربائيرة ، والرتحك  فري الجطرائكمحركاق ، ومولأاق ، ومحواق ، وطر 
طرررأ ، أراسرررة الرررأوائر المكافئرررة للمحرررواق الكطربائيرررة  واحرررأ فرررا  والمالرررة فرررا ( ، وتنظررري  الج : المولرررأاق الكطربائيرررة

نرررواع  صرررر للمحرررواق الكطربائيرررة ع أراسرررة ويرررواص المحرررواق الكطربائيررره ، وايتبررراراق الرررأائر  المفتوحرررة وأائرررر  ال 
ومعامر  ال رأر  ، والرأوائر المكافئرة ، والرتحك  بالسررمه  يرةامنة  الحالية(، وال أر  ، والكفامت  الاق الت امنية وغير آلا

 اق الكطربائيةعآلانيكية والكطروميكانيكية لالميكق بأء التشغي  ، واليواص ائ، وطر 

     
 الكترونيات القدرة / عملي: - 0210

 
إكسررراب الطالرررب بعرررض اليبرررراق العمليرررة فررري فحرررص وتشرررغي   شرررباه الموصرررمق المسرررتيأمة فررري أوائرررر األتمترررة 

وكررذلك التران يتسررور المجررا ع إضررافة إلررى بنرراء  ،والتران يسررتور، الالايريسررتور، التريرراك والررأياك، الصررنامية كالررأيوأ 
الالايرستور، بناء أوائر  اطفاءر والمباشر وأراسة اه  ت نياق بعض أوائر ال أح المستيأمة في أوائر التيار المتغي
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التوحيررأ  حاأيررة والماليررة الطررور، أراسررة  نظمررة الررتحك  فرري منظمرراق الجطررأ  حاأيررة والماليررة الطررور، أراسررة بعررض 
  ، أوائر العاكس وتطبي اق مملية ملى استيأاماق الالايريستورعأوائر ال ط

 
 نظرية اآلالت: - 0213 
 

وأراسرة حسراب  ، أراسة التحلي  التركيبي والكينماتيكي لآلاق المستوية والفراغية المصرممة لن ر  وتحوير  الحركرة
أراسة ات ان الكت  والمحراور  طأ  إلىيكما  ع استعما  مضلعاق السرمة والتسارعن   الحركة لآلاق من طريق 

ن رر  الحركررة بوسرراطة الحررأباق وتوابعطررا الميتلفررة، ن رر  الحركررة بوسرراطة ااحتكرراك فرري كرر  مررن المحامرر  و الررأوار ، 
 البسيطة والتروس، ن   الحركة بوساطة الوصمق الميكانيكيةع

 
 (:1القيادة الكهربائية ) - 0212

 
يررررار المسررررتمر والمحركرررراق الحاليررررة بمررررا يتعلررررق بمنحنيرررراق اليررررواص أراسررررة  سررررس ال يرررراأه الكطربائيررررة لمحركرررراق الت

ق بررأء الحركررة وشررروط التشررغي  ، بااضررافة الررى ائررق الررتحك  بالسرررمة ، طر ائررالميكانيكيررة والكطروميكانيكيررة ، طر 
 ايتيارهاعكيفية ق كب  ومكس اتجاه أوران المحركاق ، تحأيأ ال أر ، المحركاق الكطربائية و ائطر 

 
 (:0ادة الكهربائية )القي - 0211

 
ي افطررا،  نظرر  ال يرراأ  اآلليررة المغل ررة، ووظائفطررا، و نوامطررا، ويصائصررطا ااسررتاتيكية والأينامكيررة، وكيفيررة تشررغيلطا وا 
وتالبيق سرمة المحرك  الناء الحم  باستيأا  التغذية الراجعة المناسربة، وأراسرة اسرت رار الرنظ  اآلليرة المغل رة، مرن 

ظرر  ال يرراأ  المبرمجرررة ن، كررذلك التعررر  ملررى  آليررة مغل ررة، والتعررر  ملررى نظرر  المتابعرررةيررم   ماللررة لررنظ  نيرراأ  
  هميتطا الرعملية واستيرأاماتطاع : والمتكيفرة

 
 ( / عملي:1القيادة الكهربائية ) - 0217

 
ال يرررا  بتجرررارب ممليرررة تطرررأ  لأراسرررة اليرررواص الميكانيكيرررة والكطروميكانيكيرررة للمحركررراق الكطربائيرررة بأنوامطرررا،   

الحركرة، اقي را  ومكرس  ءحركراق الكطربائيرة، وملرى أوائرر برأق الكطربائيرة لتنظري  سررمة المائروالتعر  ملى الطر 
 ليةعاتجاه أوران للحركاق حسب المباأئ المستيأمة في ال ياأ  اآل
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 ( / عملي:0القيادة الكهربائية ) - 0218
 

، أراسة  نظمرة ال يراأ  اآلليرة المغل رة وال يرا  برمجراء تجرارب ملميرة تطرأ  لأراسرة يرواص مناصرر الرتحك  األوليرة 
كيفيررررررررة اسررررررررتيأا  التغذيررررررررة الراجعررررررررة بأنوامطررررررررا، أراسررررررررة اليررررررررواص الميكانيكيررررررررة ،  واسررررررررتيأامطا ، ومجموماتطررررررررا

ق إي ررا  وتشررغي  الررنظ  المغل ررة، ائررللررنظ  المغل ررة وم ارنتطررا بررالنظ  المفتوحررة، والتعررر  ملررى طر والكطروميكانيكيررة 
 وأراسة الحااق العابر  واست رار النظ  المغل ةع

 
 الرياضيات التطبيقية: - 0214

 
الشرررك   مفطرررو  األمرررأاأ المركبرررة، إجرررراء العمليررراق الرياضرررية ملرررى األمرررأاأ المركبرررة، تحويررر  األمرررأاأ المركبرررة مرررن

لررى ال طبرري وبررالعكس، التماليرر  البيرراني للجمرراأ المركبررة، التحليرر  الجبررري، حرر  المعرراأاق التربيعيررة إالكمرتيرر ي 
تطبيرررق نظريرررة أيمررروافر، المتتاليرررة والمتسلسرررلة و نوامطرررا، مفطرررو  الت رررارب والتكعيبيرررة ذاق الجرررذور المركبرررة وغيرررره، 

رين وتطبي اتطا، متسلسمق وتكامر  فروريير وتطبي اتطرا، باقضرافة إلرى والتبامأ وايتياراتطا، متسلسلة تايلور وماكلو 
 تحويمق ابمس واستيأامطا في ح  الأوائر الكطربائيةع

 

 المشروع : – 0200
 

يطأ  مشروع التيرج كمتطلب للطلبة المتون  تيرجط  إلى إمطاء الطالب فرصة  كاأيمية يستطي  ضمن إطارها 
والمحاولرة لتح يرق إضرافة ملميرة بنراء  مسرتعينا  بتحصريله  ، ر مرن جوانرب تيصصرهالتعمق في فط  جانب  و  كالر

 األكاأيمي، وب أراته الذاتية وبممكاناق الجامعة من مكتباق وميتبراق ومشاغ  وهيئة تأريسية وغيرهاع
 

 (:0إلكترونيات ) - 0203
 

بالتطبي اق العملية للصماماق الالنائية كأوائر التحوي  من جطأ مترأأ إلى جطأ مستمر ، و أوائرر  تعري  الطالب
بالأوائر اقلكترونية للمضيماق والمتذبذباق ال ص و التالبيق و مضامفة الجطأ، و تطبي اق التران ستور المتعل ة 

لكترونيرة وبياصرة المضريماق، وذلرك مرن يرم  ق الرياضية لتحلي  الرأوائر اقائبأنوامطا الميتلفة، وتأهيله بالطر 
 تمالي  النبائط اقلكترونية بنماذج أوائر لميتل  الترأأاقع
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 ( عملي:0إلكترونيات ) - 0202
 

ق العمليررة والرياضررية الم مررة، لتصررحي  بعررض الررأوائر اقلكترونيررة وتمكينرره مررن فطرر  مبررأ  ائتأهيرر  الطالررب بررالطر 
جررراء ممرر  المضرري  التشرر لكترونيررة الميتلفررة ، و كررذلك التعررر  ملررى العناصررر اق بعررض التطبي رراق مليررهغيلي، وا 

والتعامرر  معطررا مالررر  الررأيوأاق و أوائرهرررا الميتلفررة و ال ينررر و مملررره كمررنظ  و التران سرررتوراق الميتلفررة، و كرررذلك 
 (ع ne555أراسة أوائر المؤنتاق ال منية و تطبي اتطا   

 
 اجراء مملياق الفحص

 (:3ونيات )إلكتر  - 0201
 

مأاأ،  الجبر البولي، أوائرر المنطرق التجميعيرة  التوفي يرة(، النطاطراق، العرأاأاق والمسرجمق، الرذاكر ،  نظمة األ
 الميكروبروسيسورع

 
 ( عملي: 3إلكترونيات ) - 0200

 
(  XORالتعرررررر  ملرررررى ميتبرررررر أوائرررررر المنطرررررق، بوابررررراق المنطرررررق، الجبرررررر البرررررولي ونرررررانون أيمورغررررراق، بوابرررررة  

وتطبي اتطررا، الم ارنرراق والمجمعرراق، أوائررر اايتيررار، أوائررر الترميرر  وفررك الترميرر ، أوائررر تحويرر  الترميرر ، أوائررر 
 النطاطاق، أوائر العأ غير الت امنية، أوائر العأ الت امنية، أوائر المسجمق، أوائر الذاكر ع



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~091 ~ 

 
 عاجراء مملياق الفحص

 ( :3القيادة الكهربائية ) - 0231
 
السيور النانلرة ،الرافعراق  لية  المستيأمة في الحيا  العملية مال  الضواغط الطوائية ،بعض نظ  ال ياأ  اآلأراسة  
حسرراباق الميكانيكيررة جطرر   الحمايررة والررتحك  ومتطلبرراق التشررغي  وبعررض ال بحيررا يررت  تحأيررأ ، ماكنرراق التعبئررة  ،

 الت ليأي وال أر  عكما يت  تصمي  أوائر التحك   اانظمة، المتعل ة بطذه
 جط   التحك  ال ابلة للبرمجة عأراسة مكوناق   نظمة الصنامية ،عر  ملى المجساق المستيأمة في األالت
 

 :/عملي( 3) القيادة الكهربائية - 0230
 

البشررروناق الطوائيرررة فررري ال يرررا  بتجرررارب ممليرررة فررري مجرررا  الرررتحك  النيومررراتيكي واالكترونيومررراتيكي للرررتحك  بحركرررة 
بلغررراق البرمجرررة الالما:نائمرررة التعليمررراق ، اللغرررة السرررليمة ، اللغرررة (  PLC جطررر   الرررر نظمرررة الصرررنامية،برمجة األ

 نظمة الصنامية عفي األ(  (PLCجراء تطبي اق مملية ملى انظمة التحك  المبرماا  و  ، المنط ية
 

 إلكترونيات القدرة: - 0233
 

مررتحك  بطررا  حاأيررة والماليررة الطررور، الموحررأاق  ال ررأر ، تران يسررتور ال ررأر ، الايريسررتور ال ررأر ، أوائررر التوحيررأ غيررر 
ت نياق نرأح وطفري الالايريسرتور، أوائرر التوحيرأ وأوائرر منظمراق الجطرأ  حاأيرة والماليرة الطرور، مبرأ  ممر  وأوائرر 

 ال اط  والعاكسع
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 ( :1التدريب الميداني ) -0232
 

 ةتررأريب الطالررب ملررى مطرراراق معينررة ضررمن تيصصرره أايرر  ميتبررراق الجامعررة، وميررأانيا  بالتعرراون مرر  الصررنام
لرى ويعتبر هذا التأريب المأي  إتحق إشرا  ومتابعة الطيئة التأريسيةع  و المحلية والمؤسساق والطيئاق المحلية،

 أراسته نظريا ع الحيا  العملية ويجب ملى الطالب التعام  بفعالية وتطبيق ما ت  
 

 ( :0التدريب الميداني ) -0231
 

ومرا لرذلك مرن ترأالير ملرى بلرور  ، ( هرو أمرا الطالرب فري الحيرا  العمليرة التيصصرية 1الطأ  من ترأريب ميرأاني 
ي  التيصصررية  النظريررة ع كمررا لررى ذلررك التطبيررق العملرري للعأيررأ مررن المواضررإشيصررية الطالررب المطنيررة ، إضررافة 

 وألجر تسرامأه فري بنراء مشراري  التيررج ،  ار جأيرأ  ومعالجرة بعرض المشراك  الت نيرة التري نرأبلور   فك يطأ  إلى
سربومية   -األستفاأ  الكاملة من هذا التأريب تت  متابعة الطالب من نب  الطيئة التأريسية ويرت  ت رأي  ت رارير أوريرة

 ع مليطا  ي يتأربتحو  المواضي  ال
 

 : المحوسبوالتحكم اإللكترونيات الصناعية  .0
 
نظرررا للتطررور المتسررارع الررذي شررطأه ،  [ سررامة معتمررأ 95مررأ  الأراسررة فرري هررذا البرنرراما سررنتان أراسرريتان بوانرر  ] 

مجا  االكترونياق فري الع روأ األييرر ، ف رأ  صرب  مجرا  الكطربراء واالكترونيراق الصرنامية مجرالين مترأايلين ا 
ومتروا ن ألي مؤسسررة صرنامية  و يأماتيرة ف رأ نامررق  يمكرن فصرلطما مرن بعضرطما الرربعضع ولضرمان ممر  جيرأ

نشررراء هرررذا التيصرررص الرررذي يرفرررأ السررروق الفلسرررطيني ب طاميررره الصرررنامي  جامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطين بتصرررمي  وا 
واليأماتي بالكواأر والفنيرين المرأربين والمطرر  فري مجرا  االكترونيراق الصرنامية والرتحك  المحوسرب، األمرر الرذي 

اسرررتحأاا فررررص ممررر  لطرررؤاء اليرررريجين والمسررراهمة فررري تيفررريض نسررربة البطالرررة لررررأى  يحرررأا ن لرررة نوميرررة فررري
 اليريجينع

 
سامة معتمأ  متطلباق ( 89 ، جبارية( سامة متطلباق كلية إ81 سامة ( معتمأ  منطا 91   : الخطة الدراسية

 سامة معتمأ  متطلباق التيصصع (41 برناما نس  الكطرباء و 
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 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16
 2. ال س متطلباق  9

 3. برنامامتطلباق ال 11
 4. متطلباق التيصص  40
  المجموع 76

 
 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة 4 :متطلبات القسم

 

 
 القسم :وصف متطلبات 

 
 لكترونيات القدرة / عملي:إ - 0210

 
إكسررراب الطالرررب بعرررض اليبرررراق العمليرررة فررري فحرررص وتشرررغي   شرررباه الموصرررمق المسرررتيأمة فررري أوائرررر األتمترررة 

إضافة إلى بناء بعرض  ،والتران يستور، الالايريستور، الترياك والأياك وكذلك التران يتسور المجا الصنامية كالأيوأ 
هرر  ت نيرراق طفرري الالايرسررتور، بنرراء أوائررر  وأراسررة  ،أوائررر ال ررأح المسررتيأمة فرري أوائررر التيررار المتغيررر والمباشررر

رمز  المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

رقم 
 المساق

Power Electronics Lab. 8 لكترونياق ال أر  / ممليإ ELI 217 2052 

Power Electronics 1 2433  لكترونياق ال أر إ 

Fund. Of  Electrical 

Transformers and machines 
اق آل سس المحواق وا 3

 الكطربائية

 
2615 

PLC Technology 3   تكنولوجيا اPLC  2617 
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 حاأيررة والماليررة الطررور، أراسررة بعررض التوحيررأ  حاأيررة والماليررة الطررور، أراسررة  نظمررة الررتحك  فرري منظمرراق الجطررأ 
 أوائر ال ط ، أوائر العاكس وتطبي اق مملية ملى استيأاماق الالايريستورع

 
 إلكترونيات القدرة: - 0233

 
موحرررأاق ال رررأر ، تران يسرررتور ال رررأر ، الايريسرررتور ال رررأر ، أوائرررر التوحيرررأ الغيرررر مرررتحك  بطرررا  حاأيرررة والماليرررة الطرررور، 

تور، أوائرر التوحيرأ وأوائرر منظمراق الجطرأ  حاأيرة والماليرة الطرور، مبرأ  ممر  وأوائرر ت نياق نرأح وطفري الالايريسر
 ال اط  والعاكسع

 
 أسس المحوالت واآلالت الكهربائية: - 2615

 
المحواق: الحالي، المحواق  حاأية الطور، المحو  المالالي والح ي ي الل ، يسائر المحو ، ايتباراق المحرو ، 

 ملى التوا ي، المحواق المالية الطورعمحواق  حاأية الطور 
المولأاق التواف ية: بناء الجر ء الالابرق والرأوار، مبرأ  العمر ، شرك  المتجطراق ومنحنيراق اليصرائص، العمر  ملرى 

 التوا يع

 المحركاق التواف ية:مبأ  العم ، منحنياق اليصائص، محرك  حاأي الطور التواف يع
التشرغي ، تنظري  السررمة المحررك  حراأي الطرور  طرائرقوامطا، مبأ  مملطرا، المحركاق الحالية  و غير التواف ية:  ن

 غير التواف يع
 

 :PLCتكنولوجيا ألر  - 0017
 

أائررر  المسرر    العنونررة: :( (PLCم أمررة: تطورهررا، م ارنررة مرر  المرررحمق، تطبي رراقع المكونرراق األساسررية ألنظمررة 
: رنميررررة وتماالليررررة، ربررررط ترررروا ي I/Oالأايليررررة، تطبي رررراق األوامررررر المسررررامأ عربط  I/Oالالابتررررة والمتغيررررر ، العنرررراوين

( عرسرر  بيرراني للوظيفررة ، عرسرر  بيرراني للونررق والوضرر I/Oوصرر  إشررار    : ع  وامررر ويطررواق البرمجررة(وتسلسررلي
 محاكا  المأيمقع ( ،Analog I/O لغاق البرمجة ، معأاق البرمجة، معأاق ملح اق وحأ  
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 ساعة معتمدة 11: البرنامج متطلبات
 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3 8 الرياضياق             ACA135 1005 
Industrial Supervision & 

Org. 8 شرا  والتنظي  الصنامياق  ME 111 1001 
Principles of Elect. Circuits 3 مباأىء الأوائر الكطربائية ELE 131 1088 
Principles of Elect. Circuits 

lab 
مبررراأىء الرررأوائر الكطربائيرررة /  8

 مملي
ELE 112 1081 

Electrical Measurements 3 ال ياساق الكطربائيه ELE 123 2613 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 0221

 
اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  المشت ة 

ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى المشرررت ة األولرررى  ،األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق 
 التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع   طرائق ، ي اتهومنطا رس  المنحنياق ع التكام  المحأوأ وتطب

  
 جانب من محاضر  اكاأيمية
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 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 0228
 

التعري  بمباأئ التنظي  والتيطيط الصنامي، أراسة التكالي  وحسراباق الجرأوى اانتصراأية للمشراري  الصرنامية 
 المطنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتطا، والعمناق الصنامية ومتطلباتطاعباقضافة إلى براما الصحة 

 
 مبادئ الدوائر الكهربائية: – 0211

 
تحلير  أوائرر التيرار المباشرر، التيرار  طرائرقمناصر أوائر التيار المباشر، نوانين ونظرياق أوائر التيرار المباشرر، 

المتغير ، تحلي  أوائر التيار المتغير ، استعما  األمأاأ المركبة في المتغير  حاأي الطور، مناصر أوائر التيار 
 ، تحلي  أوائر التيار المتغير ، المغناطيسية والكطرومغناطيسرية ، أوائرر الحرا  الكطرومغناطيسرية ، أوائرر  الررنين

 وأوائر التيار المتغير المالي األطوارع
 

 

 مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي :  – 0210
 

ربررط الم اومرراق لرررأوائر التيررار المسررتمر، نظريررراق التيررار المسررتمر، تبسرريط الرررأوائر، نررانوني كيررر تشرررو ،  طرائررق
اسرررتيأا  راسررر  اقشرررار ، لمكالفررراق الكطربائيرررة، تطبي ررراق ملرررى أوائرررر التيرررار المتررررأأ  حررراأي الطرررور، أوائرررر الحرررا 

 الية األطوارعالكطربائية، المحواق الكطربائية، وأوائر الرنين، والأوائر الم
 

 القياسات الكهربائية: - 0013
 

و جطررر   نيررراس التيرررار المباشرررر ، وتصرررني   جطررر   ال يررراس الكطربائيرررة واقلكترونيرررة ،  ساسرررياق ال يررراس الكطربائيرررة 
وكيفية إطالة مرأى ال يراس فري  جطر   ال يراس، أوائرر البوتنشريوميتر والفلطيراق ال ياسرية وننراطر التيرار  ،  والمترأأ

، نيرراس الم اومررة وفرررق الجطررأ والتيررار ،  الررر التحميرر  المباشررر والمترررأأ ومولررأاق اقشررار  و جطرر   ال يرراس الرنميررة
 بائيةع  ألجط   ال ياس ، نياس ال أر  الكطربائية ، نياس الطانة الكطر 
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 تيصص االكترونياق الصنامية والتحك  المحوسب في ميتبر الكطرباء لبةط
 

 ساعة معتمدة 22 : والتحكم المحوسب االلكترونيات الصناعية متطلبات تخصص
 

 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة االنجليزية
رقم  رمز المساق

 المساق
Engineering Workshop 1   الطنأسيالمشغ ME 123 1009 
Electronics I 1 8لكترونياق إ ELE 121 2013 

Electronics (1) / Lab 8 مملي-8لكترونياق إ ELE 114 2018 

Technical Drawing & 

Blueprint reading 
 2497  الرس  الت ني ونراء  الميططاق 1

Analogue Techniques  3 )1471  ت نياق التماال   النظائر 
Digital electronics 3 1500  الكترونياق رنمية 

Advanced power 

electronics 
 1580  الكترونياق صنامية مت أمة 3

Graduate project 1 1588  مشروع التيرج 

Field Training 1 1  1581  8تأريب ميأاني 

Field Training 2 1  1583  1تأريب ميأاني 
Electrical motor drives 1 1581  نياأ  المحركاق الكطربائية 

Electrical motor drives 

/Lab. 
 1589  نياأ  المحركاق الكطربائية/مملي 8
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Computer Programming 3  2614  ببرمجة الحاسو 
Micro-controllers  3 2616  المتحكماق الأني ة 

Sensors and control 

techniques 
 2618  المجساق وت نياق التحك  3

Microprocessor 

technology 
 2619  تكنولوجيا المعالا 3

PC Maintenance and 

support 
 2620  صيانة الحاسوب ومتابعته 3

 
 :والتحكم المحوسب لكترونيات تخصص اإل  تطلباتوصف م

 
 المشغل الهندسي:- 0227

 
تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، المعرراأن ومواصررفاتطا، اليصررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، 

المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس الكطربائي، التمأيأاق الكطربائيرة، 
  جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، العناصر والأوائر اقلكترونيةع

 
 :1 إلكترونيات – 0213

 
الصما  الالنائي  الرأيوأ( وتمالير  يرواص حسرب الت ريرب األو  والالراني ، يرط العمر ، أوائرر التوحيرأ نصر  موجرة 
وموجرة كاملرة  حاأيررة الطرور، المرشررحاق،  تطبي راق ملررى الرأيوأ ، أيرروأ  ينرر ويواصرره وتطبي اتره ، التران يسررتور 

مليرره ، أراسررة بعررض يررواص الالايريسررتور ويواصرره و نحيررا ه وتطبي رراق ممليررة  BJTوالنررائي ال طبيررة UJT حرراأي 
  نحيا ه وتطبي اته ع  FETوتطبي اته، ترا  يستور

 
 :عملي-1 إلكترونيات – 0218

 
الرأيوأاق و : ملى العناصرر االكترونيرة الميتلفرة مالر  العملية وفق  سس ملمية و تعريفه طرائقتأهي  الطالب بال

، ممله كمنظ  في الأوائر االكترونية ال ينر أيوأ و  و كذلك، ها التطبي اق الميتلفة مليه في أوائر التوحيأ و غير 
و التعامررر  مررر  التران سرررتوراق بأنوامطرررا الميتلفرررة وتسرررييرها للعمررر  فررري الأوائراالكترونيرررة كمضررريماق او كمفررراتي  

 ان  العمليعو أراسة الأوائر االكترونية الميتلفة و تطبي اتطا في الو ، و التعام  م  ااوبتوكبلر ،  الكترونية
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 الرسم التقني وقراءة المخططات: -0247
 

معرفة رمو  العناصر االكترونية والكطربائية ورسمطا ، كيفية نرراء  وتحلير  الميططراق الكطربائيرة واالكترونيرة ، 
ممررر  الرسررروماق الكطربائيرررة واالكترونيرررة بواسرررطة الحاسررروب وممررر  محاكرررا  لطرررا، كيفيرررة ممررر  اللوحرررة المطبومرررة 

PCB الحاسوبع بوساطة 
 

 : )النظائر(تقنيات التماثل -0248 
 

 (DC مكوناق مصأر ال أر   (DC مصاأر الطانة الكطربائية: الميطط الصنأوني لمصأر تغذية مستمر 
 ، أوائر محأأاق التيار( عأوائر مملية،  نوامطا ، مملطا:  شرح مم  ك  ج ء فيهع المنظماق اليطية

تطبي اق  أائر  المضي  العاكس وغير ،  يصائصطا، تركبيطا  : OP-AMP741)  المضياق العملية 
 (العاكس ، أائر  المكام ، أائر  الجام ، أائر  المفاض ، أائر  الم ارنعاستيأاماق مملية الأوائر ممليةال

طا األنماط التي يمكن  ن يعم  في ( ،555 تطبي اق ملى، ، الكريستالي (555 : هأفطاع نوامطا المذناباق
 ع555مشاري  صغير  باستيأا   ،555المؤنق 

 ( IC, LM317الطأ  منطا،  نوامطا التسلسلية، التفرمية، منظماق ذاق أاراق متكاملة   المنظماق:

(79XX,78XX, LM338   ،ع شكالطا،  الطأ  منطا المرشحاق:  ، يصائص ك  نوع ) 

 

 جانب من محاضر  اكاأيمية
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 : لكترونيات رقميةإ - 0122
 

تصررميمطا و اسررتنتاج  طرائرقالتواف يررة و ، أوائرر المنطررق و البوابرراق المنط يرة الميتلفررة  نظمرة العررأ، الجبرر البررولي
 العأاأاق، المسجمقعو أوائر المنطق التعانبية مال  اق جأاو  الح ي ة لطا ،  و المساكاق والنطاط

 

 : لكترونيات صناعية متقدمةإ – 0112
 

والم طعراق اليافضرة للجطرأ،  ، ( بنوميطرا: الم طعراق الرافعرة للجطرأ DC Choppers طعاق التيار المسرتمر   م
و كذلك أراسرة  (و ماكس مصأر التيار ، ماكس مصأر الجطأ :  و أوائر مواكس ال أر   حاأية الطور بنوميطا

الم طعراق و العرواكسع و ييررا  برمجرة و بعض التطبي راق الصرنامية ملرى كر   مرن  ، مواكس ال أر  المالية الطور
 ماكس المالي الطور

   3 phase Inverter و تأهيله للعم  في تطبيق صنامي معينع ) 
 

 :مشروع التخرج  – 0111
 
تطبيررق لرربعض المفرراهي  الترري ترر  أراسررتطا مررن يررم  التيصررص والمتمالرر  بتصررمي  جطررا  او أائررر  الكترونيررة     

  مملي ،ويت  كتابة  ماأ  نظرية للمشروع وتسليمة نب  مومأ منانشة المشروع من ال  تنفيذ المشروع بشك ، مملية
 نب  لجنة متيصصةع

 
 قيادة المحركات الكهربائية نظري/عملي:  – 0117 – 0110

 
، أوائررر  ، تشررغي  المحرررك فرري األربرراع األربعررة ، الررتحك  بسرررمة المحرررك، وتنظرري  سرررمته (DC)نيرراأ  المحرررك 

 حراأي الطرور والمالري (  (DC-AC، العراكس (  (Chopper، أائرر   DC-DC) اقلكترونية أوائر العاكسالتحك  
 ع(AC)نياأ  محرك   ، (PWM)الطور، 

 
 : برمجة الحاسوب - 0012

 
برمجرررة باسرررتيأا  لغرررة سررري مرررن يرررم  التعرررر  ملرررى مي اتطرررا يطرررأ  هرررذا المسررراق إلرررى التعرررر  ملرررى  ساسرررياق ال

،  وامرررر  ، أوا  اقأيرررا  واقيرررراج والطبامرررة ملرررى الشاشرررة Operators) ونوامرررأها،  نرررواع البيانررراق والمرررؤالراق 



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~211 ~ 

،  ، المصررفوفاق ، المرراكرو ووظيفتطررا ، التعامرر  مرر  الررأوا  واسررتأمائطا ،  أواق الشرررط والجمرر  الشرررطية الررتحك 
 ع، المؤشراق التراكيب

 

 : المتحكمات الدقيقة - 0010
 

 ((PIC16F84 المتحكمراق والفررق بينطرا وبرين المعالجراق ،  محتروى المرتحك  يطأ  هذا المساق إلى التعر  إلى
،  منافذ اقأيا  واقيراج وكيفية برمجتطرا ( PIC16F84 المتحك ت سي  الذاكر  والمسجمق أاي   فط ،  ئطا ج او 

المؤنترررراق ال منيررررة والررررذاكر  المسرررر  والبرمجررررة وتطبي اتطمررررا ،  التعامرررر  مرررر  المعررررالا مررررن يررررم  واسررررتيأامطا ،  
الياصررررررة بررررررالمتحك  مجمومررررررة التعليمرررررراق  يصائصرررررره  السرررررررمة، التصررررررفير، الم اطعرررررراقععع( ، التعررررررر  ملررررررى

PIC16F84))   والتررري تسرررتعم  لبرمجرررة مكوناتطرررا ، التعرررر  ملرررى التطررروير الرررذي لحرررق برررالمتحك(PIC16F877) 
 نررارن / ل طررة كياصررية  PIC16F877التعامرر  مرر  مواضرري  مت أمررة فرري  ، (  PIC16F84 م ارنررة بررالمتحك  

PWM /  التحك  بسرمة المحركععع( ،التعر  ملى  مال : م  العأيأ من التطبي اق العملية ، ( وكيفية استيأامطا
  اقشررار  التماالليررة المأيلررة إلررى حيررا يعمرر  ملررى تحويرر،  ADC) يصررائص محررو  اقشررار  التماالليررة إلررى رنميررة 

 I2C)  ،Serial Peripheralمترر امنال تسلسررليالمنفررذ بررق، كررذلك التعررر  إلررى ال (80 شررك  رنمرري بتكررون مررن 

Interface (SPI)     الرذي يروفر اتصرا  تسلسرلي مر   جطر )serial EEPROMs, shift registers،display 

drivers, A/D convertersع  ) 
 

 ات وتقنيات التحكم:المجس - 0018
 

م أمررررة مررررن تكنولوجيررررا المجسرررراق والحساسرررراق، اليصررررائص العامررررة، المبرررراأئ األساسررررية تصررررنيفاتطا، 
المجسراق النشرطة وغيررر النشرطة، مفراتي  نطايررة الشروط والمفرراتي  الت اربيرهععع مجسراق الضررغط والترأفق المسررتوى، 

 مجساق نياس أرجة الحرار ، المجساق اقلكترونية الضوئيةع
 

 : تكنولوجيا المعالج - 0014
 

برمجرة  ، و ج ائطرا CPU) م أمة، تصني  و نواع الميكروبرسيسر ، م ارنته م  الكمبيروتر التركيرب األساسري لره، 
 ، صيانة الميكروبرسيسرع وربططا I/O، أوائر  الميكروبرسيسر، الذاكر 

 
 



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~210 ~ 

 : صيانة الحاسوب ومتابعته - 0002
 

م أمررة، نرروع الصرريانة، تشييصرراق الحاسرروب، مصررأر الطانررة الكطربائيررة، األنررراص المأمجررة، لوحرراق المفرراتي ، 
الفأر ، لوحاق الفيأيو، ال رص الصلب، تير ين البيانراق، تركيرب لوحراق أوائرر جأيرأ ، الرذاكر ، اسرتعاأ  البيانراق، 

 عModems ) , ( CD-ROM) تالبيق ال رص الصلب، ربط التسلسلي، 
 

  تصاالتاال تخصص  .3
 

 ع( سامة معتمأ  93مأ  الأراسة في هذا البرناما سنتان أراسيتان بوان   
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16

 2.  س متطلباق ال 11
 3. متطلباق التيصص  20
  المجموع 73

 
 ساعة معتمدة 01االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة 11: قسمال متطلبات

 

رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

Engineering workshop 1 المشغ  الطنأسي ME123 1009 
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Simulation Lab 1 
الرسررررررررررررررررررررررررررررررررر  بواسرررررررررررررررررررررررررررررررررطة 

  الحاسوبالمحاكا ال
 1175 

Electrical circuits 3  1171  أوائر كطربائية 
Electrical circuits  lab. 8 1179  ميتبر أوائر كطربائية 
Electromagnetism 1  1171  الكطرباء والمغناطيسية 
Electronics 1  1177  الكترونياق 
Applied Mathematics 3 1914  الرياضياق التطبي ية 

 
 :قسمال متطلباتوصف 

 

 :المشغل الهندسي - 0227
 

المعرراأن ومواصررفاتطا، اليصررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط وتشرركي  نطرر  العمرر ، 
األسرمك الكطربائيرة، المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العمر  بالتباشري ، لحرا  ال روس الكطربرائي، 

  جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق الكطربائية، العناصر والأوائر اقلكترونيةع

 
 :الرسم بواسطة الحاسوب"محاكاة" - 0041

 
رسرررررر  الررررررأوائر الكطربائيررررررة و االكترونيررررررة و ممرررررر  محاكررررررا  لطررررررا بواسررررررطة الحاسرررررروب مررررررن يررررررم  حرررررر   برمجيررررررة 

 و كذلك رس  الأوائر المطبومةع Circuit Maker ,Orcad ,Lab viewمال :
 

 :دوائر كهربائية - 0040
 

م أمة، مفاهي ، طرق تحلي  أوائر التيار المترأأ والمستمر بما يشرم  الفولتيرة والتيرار والم اومرة، نروانين ونظريراق 
الكطربرائي، آاق التيرار أوائر التيار المستمر، أوائر التيار المتررأأ  حراأي الطرور، الرأوائر المغناطيسرية، المحرو  
 المترأأ والمستمر،  جط   ال ياس الكطربائية، المصطراق، المرحمق وال واط  الكطربائيةع
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 :مختبر دوائر كهربائية - 0047
 

الفولتيرة   جط   ال ياس الكطربائية،  نوامطا واستيأامطا، أوائر التيار المستمر وتطبيق نانون  و ، نروانين كيرتشرو 
والتيرررار والم ارنرررة مررر  النترررائا الميبريرررة، أوائرررر التيرررار المتررررأأ  حررراأي الطرررور، المحرررو ، وآاق التيرررار المسرررتمر 

 والمترأأ  مبأ  العم  والحسناق(، المصطراق، المرحمق وال واط  الكطربائيةع

 
 محاضر  اكاأيميةع

 
 الكهرباء والمغناطيسية: - 0048

 
والمتحركة، والمجا  الكطربائي والجطأ الكطربائي، والتيار الكطربائي ومبرأ  ن ر  الطانرة باقضرافة الشحناق الساكنة 

 إلى مفطو  الحا الكطرومغناطيسي والمجا  المغناطيسي ومتغيراتهع

 
 :الكترونيات - 0044

 
حيرأ نصر  موجرة الصما  الالنائي  الرأيوأ( وتمالير  يرواص حسرب الت ريرب األو  والالراني ، يرط العمر ، أوائرر التو 

وموجرة كاملرة  حاأيررة الطرور، المرشررحاق،  تطبي راق ملررى الرأيوأ ، أيرروأ  ينرر ويواصرره وتطبي اتره ، التران يسررتور 
ويواصه وانحيا ه وتطبي اق مملية مليره ، أراسرة بعرض يرواص الالايريسرتور  BJTوالنائي ال طبية UJT حاأي 

 انحيا ه وتطبي اته ع   FETوتطبي اته، ترا  يستور
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 :الرياضيات التطبيقية -0702
 

مفطرررو  األمرررأاأ المركبرررة، إجرررراء العمليررراق الرياضرررية ملرررى األمرررأاأ المركبرررة، تحويررر  األمرررأاأ المركبرررة مرررن الشرررك  
الررى ال طبرري وبررالعكس، التماليرر  البيرراني لجمررأاأ المركبررة، التحليرر  الجبررري، حرر  المعرراأاق التربيعيررة  الكمرتيرر ي

والتكعيبيررررة ذاق الجررررذور المركبررررة وغيررررره، المتتاليررررة والمتسلسررررلة و نوامطررررا، مفطررررو  الت ررررارب والتبامررررأ وايتياراتطررررا،  
 بمس واستيأامطا في ح  الأوائر الكطربائيةعمتسلسمق وتكام  فوريير وتطبي اتطا، باقضافة إلى تحويمق ا

 

 ساعة معتمدة  02 :تصاالت متطلبات تخصص اال 
 

 المساق  رمز المساق باللغة العربية س.م ةالمساق باللغة اإلنجليزي
رقم 
 المساق

communication electronics 1 1900  الكترونياق ااتصااق 
Electronics lab 8  1908   عالكترونياق 

Digital logic 3  1901  أوائر منطق 

Digital logic lab 8  1903  مملي \أوائر منطق 

Analog communications 1  1904  مباأئ ااتصااق 

Planning and maintenance 

of telephone networks 
 1905  تيطيط و صيانة الشبكاق الطاتفية  3

Planning and maintenance 

of telephone networks lab 8  1901  مملي\تيطيط و صيانة الشبكاق 

Mobile subscribers 8  1909   جط   المشتركين 

Mobile subscribers lab 8  1901  مملي\ جط   المشتركين 

Digital communications 1  1907  ااتصااق الرنمية 

basic communication lab. 8 1980  مملي\مباأئ ااتصااق 

Transmission lines and fiber 

optic 1 1988   يطوط الن   و األليا  البصرية 

Digital communication 

networks 3 1981  شبكاق ااتصا  الرنمي 

Digital communication 

networks lab 8 1983  مملي\شبكاق ااتصا  الرنمي 

Field training 1 1  1984  8تأريب ميأاني 

Transmission lines lab 8   1985  مملي\يطوط الن 
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Mobile communications 3 1981  ااتصااق اليلوية 

Microwave techniques and 

Satellites 1 
ت نياق الميكرووي  و األنمار 

  الصنامية
 1989 

Microwave techniques lab  8  1981  مملي \ت نياق الميكرووي 

project management 8   1987  مطاراق ااتصا 

Modern communication 

systems 1  1910  تحلي  و إأار  المشاري 

Field training 2 1 1918   نظمة ااتصااق الحأيالة 

Graduation project 1  1911  1تأريب ميأاني 

project management 1 1913  مشروع التيرج 

 
 :تصاالتاال تخصص متطلبات وصف 

 
 نظري وعملي: الكترونيات االتصاالت -0721و 0722 
 

تعري  الطالب بأوائر و  ساسياق مكبراق العملياق و التطبي اق الميتلفة مليطا ، و أوائر المرشحاق و مولأاق 
 الذبذباق ،و التعر  ملى أوائر التعأي  و أوائر إ الة التعأي ع

 
 نظري وعملي: دوائر منطق -0723و 0720

 
التعريررر  باألنظمرررة العأأيرررة والجبرررر البرررولي والرررأوائر المنط يرررة التجميعيرررة والنطاطررراق والرررأوائر المنط يرررة التتابعيرررة 

 ووحأاق الذاكر  والحاسوب الرنميع 
 

 :مبادئ االتصاالت -0722
 

كشر  المساق مبرار  مرن م أمرة ألساسرياق ااتصرااق، يشررح الم ررر األنرواع الميتلفرة مرن ممليراق التعرأي  و ال
مالر  تعرأيمق السرعة و تعررأيمق ال اويرةع و ينرانش  يضررا ترأاليراق الضوضراء ملررى اقشراراق المسرتيأمة و كررذلك 

 نظا  الت سي  المتعأأ للترأأع
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 جانب من محاضر  اكاأيميةع

 
 نظري وعملي: تخطيط و صيانة الشبكات الهاتفية -0720و 0721

 
يشررم  هررذا المسرراق  وا نبررذ  مررن الكوابرر  الطاتفيررة مررن حيررا تكوينطررا و فررر  األلرروان فيطررا و  نوامطررا و سررعتطا و 
استيأاماتطا و سجمق الشبكة الطاتفية،و  نواع الوصمق و كيفية توصي  الكواب ،ال  التعري  بالشبكة الطاتفية و 

و التونررر  و اانتصررراأ و حسررراب التكرررالي  و رسررر  سرررجمق الشررربكة الطاتفيرررة و امتبررراراق التراسررر  فررري التيطررريط 
 ميططاق الشبكة الطاتفيةع

 
 نظري وعملي: أجهزة المشتركين -0728و 0727

 
ويشم  هذا المساق الم اس  الأايلية من حيا تركيبطا و صيانتطا و برمجتطا و كذلك  جطر   الطرات  و الفراكس و 

 (،باقضافة الى صيانة ااجط   اليلوية عTEالموأي  ،و كذلك جمي   نواع األجط   الطرفية  

 
 نظري وعملي : االتصاالت الرقمية -0712و 0724

 
هرذا المسرراق يتنرراو  بشررك  موسر  و مررأنق  ساسررياق ااتصررااق الرنميرة، تضررمين النبضرراق، التركيررب الت سرريمي، 

 ترمي  المصأر عتضمين ترمي  النبضاق، اقرسا  الرنمي و الترمي ، ت نياق الترمي  الرنمي، ت نياق 
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 نظري وعملي: خطوط النقل و األلياف البصرية -0711و 0711
 

يشرم  هرذا المسرراق ملرى مبررأ  ممر  و  نررواع يطروط الن ر  والكوابرر  المحوريرة و األليررا  البصررية، و المواصررفاق 
يأ و است با  العمليةع وسائ  و طرق توصيلطا و العوام  التي تؤالر ملى انتشار الضوء يملطا و كذلك  جط   تول

اقشررراراق البصررررية و مواصرررفاتطا العمليرررة، جط   الفحرررص المسرررتيأمة فررري  نظمرررة ااتصرررااق البصررررية و طررررق 
 تسجي  ال ياساق و الفحوصاق الأوريةع

 
 نظري وعملي: شبكات االتصال الرقمي -0713و 0710

 
ماأ  شرح للمكوناق األساسية تتضمن هذه ال الحاسوب وتركيب شبكاق  يتحأا من هذا المساقمن  الج ء ااو 

  ، وتعريرر  وبيرران ماهيررة ا OSIمررن وظررائ  كرر  طب ررة مررن طب رراق والترري مررن  همطررا التعررر  ملررى  للشرربكاق
MAC Address و شررررح وبيررران لمررراذا يرررت  ايتيرررار نظرررا  الطب ررراق فررري بنررراء الشررربكاق، و التفريرررق برررين ، )

، و الحررأيا مررن مرر   المعلومرراق يررم  انت الطررا فرري الشرربكاق، والحررأيا مررن  نررواع ISOو  OSIنمرروذجي ا  
، الجر ء الالراني مرن المسراق يشرم  TCP/IP، و كذلك شررح لوظرائ  بروتوكرو  IPالعنونة باستيأا  بروتوكو  

شرربكاق و مكونرراق الشرربكاق الطاتفيررة و كيفيررة تطرروير شرربكاق الم اسرر  الطاتفيررة، باقضررافة الررى التعريرر  بررأنواع ال
 PDH ,SDH ,ATM ,Frams Relayلغرراق التياطررب و البروتوكررواق و التعررر  ملررى نظررا  

,X.25ع 

 
 :1تدريب ميداني  -0712

 
يطأ  هذا المساق إلى أما الطلبة في الميرأان العملري مرن يرم  الترأرب ملرى الكاليرر مرن المطرا  التري يجرب  ن 

 ضرافة الرى ذلرك  يترأرب الطالرب ملرى كيفيرة   عئيرة وتحليلطرايت نطا الطالرب، وكرذلك التعرر  ملرى األنظمرة الكطربا
فررر  كوابررر  الطرررات  والترررأرب ملرررى المعرررأاق واألجطررر   المسرررتيأمة فررري فرررر  وتوصررري  كوابررر  الطرررات  فررري الم سررر  

 ولوحاق التو ي  ع كذلك التعر  ملى كيفية سحب وتمأيأ اليطوط الطوائية والكواب  األرضية ع
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 :يةاالتصاالت الخلو  -0710
 

و شررربكاتطا، و  GSMفررري هرررذا المسررراق يرررت  الترررأريب ملرررى  ساسرررياق  نظمرررة ااتصرررااق المتحركرررة، و  نظمرررة 
مكونرراق وطرررق اقرسررا  و المررؤالراق السررلبية و طرررق حلطررا، وكررذلك صرريانة و تصررلي  األجطرر   اليلويررة الطرفيررة 

 Mobile Stationصررريانة، وكرررذلك الطوائيرررراق ( و برمجتطررررا و العمررر  ملرررى برررراما الكمبيرررروتر المتعل رررة بال
 عGSMالمستيأمة في  نظمة 

 
 نظري وعملي: تقنيات الميكروويف و األقمار الصناعية -0718و 0717

 
في هذا المساق يت  التعرر  ملرى المكونراق األساسرية لشربكاق الميكرووير  و تحأيرأ مسراراق الموجراق المتناهيرة 

ت نياق ااتصااق مبر األنمار الصنامية و تصرمي  مسراراق الصغر و تنمية مطاراق الطالب لكيفية التعام  م  
 ااتصااق مبر األنمار الصناميةع

 
 :مهارات االتصال -0714

 
يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تمكررن الطالررب مررن التعامرر  مرر  البيئررة المحيطررة و ياصررة بيئررة العمرر  و ت ويررة شيصررية 

لأيرة، كمرا و يطرأ  إلرى تع ير  روح العمر  الجمرامي الطالب من يم  إظطار ن اط ال و  و إيفراء ن راط الضرع  
لأى الطالرب، و تعرير  الطالرب بكيفيرة ممر  السرير  الذاتيرة و األمرور التري يجرب مراماتطرا فري م رابمق العمر  و 
كيفيررة تسررويق مطاراترره بطري ررة تسررامأ فرري نبولرره بالعمرر  و اسررتمرار تطرروره، و  يضررا تنميررة روح التطررور و اقبررأاع 

 ن يم  تشجيعه ملى متابعة ك  جأيأ في المجا  الذي يعم  فيهعلأى الطالب م
 

 :تحليل و إدارة المشاريع -0702
 

أارتطر هذا المساق ي أ  للطالب المباأئ األساسرية فري ، تيطريط المشراري ، أراسرة الجرأوى، اكيفيرة بنراء المشراري  وا 
 للمشاري ع   كتابة م ترحاق المشاري ، مرانبة وت يي  المشاري  واقأار  المالية
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 :أنظمة االتصاالت الحديثة -0701
 

-Broadيشم  هذا المساق ملى مواضي  ميترار  تغطري التطرور السرري  الحاصر  فري مرال  ااتصرااق ،مالر  ال

band communication,4G Networks ,Internet Protocol(IP),Internet 

Telephony(VOIP), etc.ال 
 

 :0تدريب ميداني  -0700
 

 نظمررة ااتصررااق أايرر  الم اسرر  والتررأرب ملررى يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تررأريب الطلبررة ملررى التعامرر  مرر  بعررض 
كيفية تحأيأ األمطا  واصمحطا أاي  الم س  وفي الميرأان ع كرذلك التعرر  ملرى كيفيرة رصرأ األمطرا  وصريانة 

ويطوط االيا    رنمية و المايكروياألجط   الياصة بالمشتركين ع  ضافة الى التأرب ملى  جط   ااتصااق ال
 ع  البصرية و التأريب في شركاق ااتصااق اليلوية ععععععالخ

 
 :مشروع التخرج -0703

 
يطأ  مشروع التيرج كمتطلب للطلبة المتون  تيرجط  إلى إمطاء الطالب فرصة  كاأيمية يستطي  ضمن إطارها 

اولررة لتح يررق إضررافة ملميررة بنرراء  مسررتعينا  بتحصرريله التعمررق فرري فطرر  جانررب  و  كالررر مررن جوانررب تيصصرره والمح
 األكاأيمي، وب أراته الذاتية وبممكاناق الجامعة من مكتباق وميتبراق ومشاغ  وهيئة تأريسية وغيرهاع

 
 صناعة الحجر والرخام

 
مرن اقنتراج العرالمي ،  مرا بالنسربة لإلنتراج  ةيمال  إنتاج الحجر والريا  في مأينة اليلي  بشك  ياص واحأ بالمائ

الفلسطيني فطو يشك  نسبة  ربعة بالمائة، وهي نسبة جأير  بااهتما  ، وهذا يستأمي وجوأ فنيين مطر  في مجا  
صنامة الحجر مرن حيرا التعامر  مر  المرواأ اليرا  للحجرر والريرا  وفحوصراته وكيفيرة معالجرة الميلفراق الناجمرة 

الصررنامية العاملرررة فررري مجررا  صرررنامة الحجرررر والريرررا  ،  ق، وكررذلك ممررر  صررريانة للماكينرررامررن صرررنامة الحجرررر 
أار  المشاري  وحساب كمياق الحجرع  وكيفية تسويق المنتا وا 
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إن هررذا التيصررص لرره ارتبرراط واليررق فرري التطبيررق العملرري للسرروق المحليررة، وبمررا  ن أور كليررة المطررن التطبي يررة ، 
اط فررري السررروق المحليرررة ف رررأ مملرررق كليرررة المطرررن التطبي يرررة ملرررى إنشررراء هرررذا تيرررريا فنيرررين نررراأرين ملرررى اانيرررر 

 التيصصع
يشررم  التيصررص الجأيررأ مسرراناق فرري مجررا  البيئررة والجيولوجيررا والجيوفي يرراء، و ممليرراق إنترراج الحجررر والريررا  

 وكيفية تشييص األمطا ، كذلك مساناق لطا ممنة باألمن الصناميع

 

 للميكنة الصنامية  يار  ملمية الى شركة المسك
 

 تركيا لمطمع ملى التجربة التركية  يار  ملمية الى

 
 الخطة الدراسية :  

 
 الرقم البيان س.م
 1. ااجبارية متطلباق الكلية 16
 2. ال س متطلباق  13
 3. متطلباق التيصص  22
  المجموع 73

 
 ساعة معتمدة 01متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 .8ص ,: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  على المعلومات إلطالع* ل
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 ساعة معتمدة 13: القسم متطلبات

 
 :القسم متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 0221

 
اانتراناق الرياضية الجبرية والماللالية واأُلسية واللوغرتمية، النطاياق ونظرياق ملى النطاياق،  ااتصا ،  المشت ة 

ااشرررت اق واانترانررراق الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبي ررراق ملرررى المشرررت ة األولرررى  ،األولرررى  ونوامرررأ ااشرررت اق 
 التكام  وتكام  اانتراناق بأنوامطا الميتلفةع   طرائق ،التكام  المحأوأ وتطبي اته ،ومنطا رس  المنحنياق 

 

 الرسم الهندسي: - 0220
 

 نرواع اليطروط، العمليراق الطنأسرية، تنفيرذ رسر  بم يراس لغة الرس ،  أواق الرس ، نياساق و حجرا  لوحراق الرسر ، 
رسررر  محرررأأ  تكبيرررر وتصرررغير( اقسررر اط المتعامرررأ، رسررر  المنررراظير الطنأسرررية، الرسررر  باليرررأ الحرررر  اسرررتنتاج المسررر ط 

 الالالاع
 

 المشغل الهندسي:- 0227
 

تشرركي  نطرر  العمرر ، المعرراأن ومواصررفاتطا، اليصررائص والمواصررفاق،  أواق ال يرراس بميتلرر   نوامطررا، تيطرريط و 
المبارأ اليأوية، المنشار، نص المعاأن، ربط نط  العم  بالتباشي ، لحا  ال وس الكطربائي، التمأيأاق الكطربائيرة، 

  جط   ال ياس الكطربائية وتشغي  اآلاق والمحركاق والمحواق الكطربائية، العناصر والأوائر اقلكترونيةع

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3 8 الرياضياق             ACA135 1005 
Engineering Drawing  1 الرس  الطنأسي               ME 121 1001 
Engineering workshop  1  المشغ  الطنأسي             ME 123 1009 
Electrical Work shop 1 مشغ  الكطرباء ELE 124 1081 
Applied Electricity & 

Electronics 
 1450  واالكترونياق الكطرباء التطبي ية 3

Applied Electricity / Lab 

  

 1590  ميتبر كطرباء تطبي يه 8



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~202 ~ 

 مشغل الكهرباء: - 0210
 

ى المعأاق واألأواق في المشغ ، التمأيأاق الكطربائية، أراسة ميططاق تمأيأاق المنا   والمصران ، التعر  مل
فررررا (،  لرررر  3فررررا (،  نررررواع المحركرررراق  فررررا   3ال واطرررر  الكطربائيررررة، لوحرررراق التو يرررر ،  نررررواع المحررررواق  فررررا  

 عالمحركاق الكطربائية، إماأ  ل  المحواق الكطربائية
 

 :وااللكترونيات التطبيقيةالكهرباء  -0212

تحلير  أوائرر التيرار المتررأأ والمسرتمر بمرا يشرم  الفولتيرة والتيرار والم اومرة،  طرائرقم أمة ، مفراهي  ، يشم  ملى 
نرروانين ونظريرراق أوائررر التيررار المسررتمر ، أوائررر التيررار المترررأأ  حرراأي الطررور ، والررأوائر المغناطيسررية ، المحررو  

الالنائيرررة الياصرررة، و تطبي ررراق ميتلفرررة ملرررى الالنائيررراق، و ممليرررة التوحيرررأ، و مصرررأر و الصرررماماق  ،الكطربرررائي 
مبرررأ  ممررر  أوائرررر انحيرررا  التران يسرررتور الميتلفرررة، و تران يسرررتور ترررأالير   (BJT التغذيرررة المسرررتمر ، و تران يسرررتور 

 والم ارنة عالنبائض اقلكترونية الالايروستر، و الأياك، و ترياك، و أوائر التكبير  ،(FET المجا  
 

 :مختبر كهرباء تطبيقيه - 0172

أوائر التيرار المسرتمر وتطبيرق نرانون  و   ( ، نوامطا واستيأامطا  :  جط   ال ياس الكطربائية يشم  التعري  ملى 
أراسرة ، و ، نوانين كيرتشو  الفولتية والتيار والم اومة م  النتائا الميبرية ، أوائر التيار المتررأأ  حراأي الطرور 

أراسرررة  ،يصررائص الررأيوأ، و المنحنيرراق، و اانحيرررا ، و بنرراء الموحررأاق موحررأ نصررر  موجررة، و ننطررر  التوحيررأ
جرررراء  ، BJTيصرررائص  ينرررر أيررروأ، و واسرررتيأامه فررري  تنظررري  الجطرررأ، و كرررذلك أراسرررة يصرررائص تران يسرررتور  وا 

 Operational Amplifierالمكبرر تطبي اق ملى استيأامه كمفتراح إلكترونري ومكبررع نبرذ  سرريعة مرن اسرتيأا  

 في تطبي اق مملية  (741
 

 ساعة معتمدة 22صناعة الحجر والرخام :متطلبات تخصص 
 

رمز  المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق

رقم 
 المساق

Geology & Geophysics 
 2568  الجيولوجيا والجيوفي ياء 3

Principles of Management 1 2569  واللحا  ةاليراط 
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Princeple Management 2  2571   مباأىء اأار 

Stony Building 
Construction 

 2572  ةنشاء المباني الحجريإ 3

Stone & Marble 
Technology 

 2573  تكنولوجيا الحجر والريا  3

Production  Processes of 
Stone & Marble 

 2574  نتاج الحجر والريا إ مملياق 3

Marketing & Management 2  2575  أاره التسويقا  مباأىء و 

Testing Mat. Lab & Stone 
Quality 

 2576   ميتبر فحص المواأ والجوأ 1

Field Training 1 2  2577  )8 تأريب ميأاني 

Electric Prog. Controllers 3 2578  التحك  الكطربائي المبرما 

Computerized Manu. of 
Stone & Marble 

2 
 ةالريا  بواسطتصني  الحجر و 

 الحاسوب
 2579 

Environment &Waste  
Management 

 2580  الميلفاق ةومعالج ةالبيئ 3

Diagnosis & Maintenance 2 2581  اقآلا  لطوتشييص اام ةصيان 

Field Training 2 2  2582  )1 تأريب ميأاني 

project  Management 2  2583  مشاري   إأار 

Languages 2  2584  ةجنبي لغاق 

Graduate Project 2 2585  مشروع التيرج 

Automated Drive Sys. for 
Stone & Marble 

 2586  ليه للحجر والريا آلا  ال ياأ ةنظم  3

Industrial &General Safety 2 2587  ةالعام ةمن الصنامي والسمماأل 

 
 وصف متطلبات تخصص صناعة الحجر والرخام : 

 
 الجيولوجيا و الجيوفيزياء: -0108

 
و أراسرة الرأهور ،  منرة الجيولوجيرة ، واألنشأ  اارض  و العلو  الميتلفة المرتبطة به ،، تعري  مل  الجيولوجيا 

  لمعراأن و الصريور ت رأير ممرر اارض  العمرر النسربي و المطلرق(، ا طرائقو الح ب و العصور الجيولوجية، 
نوامطا حسب اصر  الصريور و التربة و   ، و موام  التجوية الميكانيكية و الكيميائية( ، و يصائصطا،  نوامطا 
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ااستكشرررا   طرائرررق ، رضررريةاألالعوامررر  الأايليرررة و اليارجيرررة التررري ترررؤالر فررري صررريور ال شرررر   ، موامررر  التجويرررة
الطنأسرررية الميتلفرررة، التعريررر  بمبررراأئ ملررر  الجيوفي يررراء وممنتررره برررالعلو  بنيرررة و المشررراري  الجيولررروجي لموانررر  األ

سررررس الطرائررررق الجيوفي يائيررررة الت نيررررة  المغناطيسررررية، الجاذبيررررة، اانعكاسررررية،   ، اايرررررى  الجيولوجيررررا والجغرافيررررا(
 لى لمحة من ال ا   الطبيعية وال ياساق ال ل اليةعإضافة باق ، وغيرها(

 

  لحام: الخراطة وال -0104
 

التعريرر  بالميررارط، كيفيررة ضرربط وتعييررر األبعرراأ فرري مررأى تجرراو  محررأأ، اسررتيأا  ت نيرراق ميتلفررة لعمليرراق نطرر  
السررلباق اليارجيررة والأايليررة، واليراطررة الطوليررة والعرضررية اليارجيررة والأايليررة، الرر  التعامرر  مرر  ماكينرراق ال طرر  

 مرا مشرغ  اللحرا   عروس مليطرا وكرذلك ممليراق النشرر اآللريوالعامة ونطر  التر يةاأليرى كماكيناق التفري  العموأ
فيررت  التعريرر  والتررأريب ملررى اللحررا  بررال وس الكطربررائي،  وضرراع اللحررا  الميتلفررة،  نررواع وصررمق اللحررا ،  سررمك 

اسررتالين(، فحررص اللحررا  وميرروب الوصررمق، اللحررا  الغررا اق الياملررة والنشررطة، لحررا   -اللحررا  الغررا ي  األوكسرري
لحا   يرى باستيأا   نطاب التنجستن  طرائقصيانة آاق اللحا  و  الم اومة الكطربائية، مواصفاق  سمك اللحا ،

 والتعر  ملى اللحا  بال وس الكطرباء المغمورع
 

 

 مشروع تيرج  ألة نطو ( بالحجر الفلسطيني
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 مبادئ إدارة: -0171
 

 ومفطو  اقأار  ومرأى الحاجرة إليطرا، ومجااتطرا وممناتطرا برالعلو  األيررى، يطأ  المساق إلى تعري  الطالب ب 
مررن تيطرريط  األساسرريةالعمليررة اقأاريررة ويررت  التطرررق بالتفصرري  إلررى مناصررر  أراسررة المررنطا العلمرري فرري اقأار ،

 ورنابةعوتنظي  وتوجيه 
 

 :إنشاء المباني الحجرية -0170
 

سرراليب تركيررب  نررواع و  نشرراء المباني،أراسررة إيتعرر  الطالررب ملررى اسررتيأاماق الصرريور و الحجررار  فري مجررااق  
، والترري  سرراليب الميتلفررة للتركيرربالبنرراء بررالحجر،التعر  ملررى كافررة انررواع الكسررواق و األ طرائررقالحجررر، نوامررأ و 

ااسرراليب و ، كررذلك  رضررياقليارجيررة واألئط الأايليررة واتنحصررر وظيفتطررا فرري الجانررب التشرركيلي والجمررالي للحرروا
، ممرر  الفواصرر  لكافررة  ربطررة و مرررابط للتالبيررق نررواع و الوسررائ  و الشررروط لتالبيررق الكسررواق، ومررا يل مطررا مررن األ

و  ال” Composite Panelsمناصرر البنراء و المصرنومة مرن الحجرار  الطبيعيرة و المصرنعة و الكسرواق التجميعيرة
 ، العررر   الحرررراري ومررر   الرطوبرررة فررري المبررراني ، و الجافرررةا المجطررر   فررري الموانررر   طرررليررراق تالبيتآذلرررك للكسرررواق و 

 الفروناق بين المباني الحجرية و اليرسانية، ياراق ميأانية لورش ومصان  الحجرع

 

 الحجر والريا من  ميناق
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 تكنولوجيا الحجر والرخام: -0173
 

والجرانيرق، الفررق برين الريرا  الطبيعري والصرنامي، الحجرر  الفررق برين الريرا :  م أمة من الصيور وتصنيفاتطا 
م أمررة مررن صررنامة الحجررر،  مرراكن تواجررأه والوانرره، المشرراك  والع برراق الترري تواجرره نطرراع صررنامة :  الفلسررطيني

 طرائررررررقالحجررررررر، مواصررررررفاق ويصررررررائص الحجررررررر الفي يائيررررررة والميكانيكيررررررة والكيميائيررررررة،ميوب الحجررررررر والريررررررا  و 
ليررة اايتيررار اامالرر  لكرر  آي تررؤالر ملررى جرروأ  وأيمومررة الحجر،تشرريطباق الحجررر والريررا ، و ممجطا،العوامرر  الترر

 تشطيب، حساب المساحاق والكمياق والحجو  للحجرع
 

 :عمليات انتاج الحجر والرخام  -0172
 

كيفيررة اسررتيراج الحجررر مررن المحرراجر، التعررر  ملررى مراحرر  تصررني  الحجررر مررن ممليرراق تسرروية ونررص بواسررطة 
 لواح الحجر وحجر البناء بم اساق ميتلفةع المناشير والمناج  للحصو  ملى 

كذلك التعر  ملى ماكناق تلطيش الحجر ،ومملياق جلي الحجر ومعالجة العيوب والفجواق الموجروأ  فري الرواح 
 جرعالح

 
 ماكنة نص الحجر الى الواح
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 :مبادئ و إدارة التسويق -0171
 

، يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تكرروين نامررأ  معرفيررة متينررة لررأى الطالررب فرري المبرراأئ والعناصررر األساسررية للتسررويق  
ملررى وكيفيررة ايتيررار المرر يا التسرروي ي، ويطررط التسررويق ومحتويرراق تلررك اليطررط وااتجاهرراق البيئيررة الترري تررؤالر 

مطرراء صررور  مامررة مررن التيطرريط ااسررتراتيجي فرري إأار  التسررويق والتركيرر  ملررى سياسرراق التسررعير،  التسررويق،  وا 
مطراء لمحرة  وسلوك المستطلك والبائ  ،والعوام  المؤالر  في نراراق الشراء، وأور  حيرا  السرلعة ومراحر  تطورهرا، وا 

طراء مرن المسراق ال يرا  برالتيطيط ااسرتراتيجي الرذي مامة من البحوا التسوي ية حيرا يسرتطي  الطالرب منرأ اانت
 يتي  له اليروج من المشاك  المحيطة بالعم  والتوص  إلى الح  األمال ع

 

 جودة : المختبر فحص المواد و  -0170
 

و كذلك التعرر  ملرى مفطرو  الرو ن ، تأريب الطالب ملى كيفية ايتبار الحجر من حيا نسبة اامتصاص للماء 
أراسرة  ،و كذلك تنفيذ تجارب لفحص م اومة اانحناء و الكسر و معرفة معايير الصرمأ  للحجرر ،النومي للحجر

لى تأريب الطالب ملى معرفة كيفيرة الفحرص البصرري إضافة ، باق مأى تائير العوام  الجوية ملى متانة الحجر
 للحجرع
 
 :( 1تدريب ميداني ) -0177
 

بالتعراون  فري مصران  صرنامة الحجرر والريرا أاير   ميرأانيا معينة ضمن تيصصره  تأريب الطالب ملى مطاراق
تحرق إشررا  ومتابعرة الطيئررة  و ،فري مشرغ  الحجرر والريررا   المحليرة والمؤسسراق والطيئرراق المحليرة ةمر  الصرنام
ويعتبررر هررذا التررأريب المررأي  إلررى الحيررا  العمليررة ويجرب ملررى الطالررب التعامرر  بفعاليررة وتطبيررق مررا ترر   ، التأريسرية

 أراسته نظريا ع 
 

  التحكم الكهربائي والمبرمج: -0178
 

تعريرر  الطالررب بكيفيررة تصررمي  وتنفيررذ لوحرراق الررتحك  للماكنرراق الصررنامية مررن  أواق الررتحك  الت ليررأي، المفرراتي  ، 
الريلطرررراق، التررررايمراق، مفرررراتي  نطايررررة الشرررروط، الحساسرررراق المسررررتيأمة فرررري التطبي رررراق الصررررناميةع  الكونترررراكتراق،
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وأراسرررة مكوناتطرررا، يصائصرررطا، لغررراق البرمجرررة  (PLC والتعرررر  ملرررى  جطررر   الرررتحك  المنط يرررة ال ابلرررة للبرمجرررة
 المستيأمة وشروط تركيبطا في الماكناق الصنامية ويطوط اقنتاجع

 
 : بواسطة الحاسوب والرخام تصنيع الحجر -0174

 
شررركا  المرررراأ رسرررمطا  و حفرهرررا ملرررى الحجرررار  بواسرررطة الحاسررروب، باسرررتيأا  برررراما ياصرررة،كيفية سررر  األكيفيرررة ر 

وكيفيررة ايتيررار  أواق ال طرر  ومواصررفاتطا وتحأيررأ ممليرراق  ، الحوسرربة  وتحضرريرها للعمرر  قالتعامرر  مرر  الماكينررا
 الحفر ملى الحجرعالتبريأ، كيفية تنفيذ  مما  الرس   و 

 
 البيئة ومعالجة المخلفات: -0182
 

يطررأ  هررذا المسرراق إلررى تعريرر  الطالررب بطبيعررة الميلفرراق الصررنامية سررواء السررائلة  و الصررلبة ، وكررذلك األبيررر   
واألتربة والغبار ، وكيفية السريطر  مليطرا والت لير  مرن آالارهرا ملرى كر  مرن المؤسسرة الصرنامية والبيئرة المحليرةع و 

عر  إلى ت نياق تأوير النفاياق السائلة و الصلبة ، و التعر  ملى الجانرب التكنولروجي فري ممليراق الترسريب الت
و التياليررر و الفلتررر  لبرروأر  الحجررر و اسررتيأامطا فرري صررناماق ايرررىع كمررا يطررأ  كررذلك إلررى بيرران البعررأ ال ررانوني 

يرررا معالجرررة هرررذه الميلفررراق، وفررري النطايرررة المترترررب ملرررى مرررأ  الوفررراء بالشرررروط البيئيرررة الم مرررة للتررررييص مرررن ح
 الوصو  إلى تصور سلي  لمون  مم  آمن رفيق بالبيئةع

 
 ال لآلالت:طصيانة وتشخيص األع -0181
 

التعر  ملى  نواع  مما  الصيانة للماكناق الصنامية، وكيفية التفتيش من األمطا  التي تحأا في المحركاق  
كذلك تتب  األمطا  التي تحأا في أوائر التحك  اآللري، اسرتيأا  الكتالوجراق الحالية والمحركاق التيار المستمر، 

 في مملياق الصيانة، ومعرفة األمطا  من يم  شاشاق العرض المتصلة بوحأاق البرمجةع
 

 :( 0التدريب الميداني ) -0180
 

تررأالير ملررى بلررور   ( هررو أمررا الطالررب فرري الحيررا  العمليررة التيصصررية ومررا لررذلك مررن1الطررأ  مررن تررأريب ميررأاني 
شيصية الطالب المطنية ، إضافة إلى ذلك التطبيق العملي للعأيرأ مرن المواضري  التيصصرية  النظريرة ع إضرافة 



 المهن الهندسيةدائرة                                                   _ دليل الطالبالمهن التطبيقيةكلية 
 

 ~209 ~ 

بطرررأ   ،إلرررى  بلرررور   فكرررار جأيرررأ  ومعالجرررة بعرررض المشررراك  الت نيرررة التررري نرررأ تسرررامأه فررري بنررراء مشررراري  التيررررج 
 سربومية  -الب من نب  الطيئة التأريسية ويت  ت أي  ت ارير أورية ااستفاأ  الكاملة من هذا التأريب تت  متابعة الط

 حو  المواضي  التي يتأرب ميطا الطالبع
 

 : مشاريعإدارة  -0183
 

، كيفية ايتيار المشرروع، وااسرتحواذ مليره  يطأ  المساق إلى تعري  الطالب بصفاق ومسؤولياق مأير المشروع
تبرراع يطررة  أار   مررن المشررروع ومي انيترره، كيفيررة إأار  وتطررويره، كيفيررة تطرروير وا  العمرر  التفصرريلية، وكيفيررة تطرروير وا 

الجررروأ  فررري المشرررروع، بنررراء فريرررق العمررر ، وكيفيرررة إجرررراء ااتصرررا  الفعرررا  برررين  مضررراء المشرررروع، كيفيرررة تجنرررب 
 الفيروساق و نوامطاع ، ملى التعام  م  برناما الفمش  الميتبر((  MS Project استيأا   المشاك  المحتملة،

 

 : لغات أجنبية -0182
 

لررأى الطالررب وهرري : الكتابررة وال ررراء  وااسررتيعاب واللفررظ الصررحي   تطرروير المطرراراق األساسررية األربرر يطررأ  إلررى  
حيررا  ،بالحيرا  اليوميررة و كرذلك صرنامة الحجررر و الريرا الترري تتعلرق  للغرة اايطاليررة و اللغرة العبريرة ووالمحاأالرة 
 العبرية او اايطالية و التواص  م  السوق المحلي و اليارجيعكتابة الت ارير الفنية باللغة  ا ملى تفيأ اليري

 
 مشروع التخرج : -0181
 

حيررا ، يررت  مررن يررم  مشررروع التيرررج تطبيررق لرربعض المفرراهي  العلميررة المتعل ررة بمجررا  صررنامة الحجررر والريررا  
والمحاولرة لتح يرق إضرافة ، ضمن إطارها التعمق فري فطر  جانرب  و  كالرر مرن جوانرب تيصصره الطالب يستطي  

ملميررة بنرراء  مسررتعينا  بتحصرريله األكرراأيمي، وب أراترره الذاتيررة وبممكانرراق الجامعررة مررن مكتبرراق وميتبررراق ومشرراغ  
 وهيئة تأريسية وغيرهاع
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 بيق بألوان وتشطيباق الحجر الفلسطيني مشروع تيرج

 
 لية للحجر و الرخام:نظمة القيادة اآلأ -0180
 

 ذرع ن رر  الحركررة و ، والبكررراق ، ليررة التاليررة مررن حيررا النظررا  الميكررانيكي المتعلررق بررالتروس أراسررة نظرر  ال يرراأ  اآل
انظمررة نررص الحجررر بواسررطة  ونرراش الكطربائيررة ، نظمررة األ نظمررة السرريور النانلررة المسررتيأمة فرري ن رر  الحجررر ،أل

ر  ، لى أراسة النظا  الكطربائي لأوائر الرتحك  وال رأإنظمة ص   الحجر ع بااضافة  و ، ومناج  ال ص ، المناشير
 اق ساب ة الذكرعوانظمة الحماية الكطربائية لآل

 
 األمن الصناعي والسالمة العامة: -0187
 

الحررواأا الصررنامية ومسرربباق ، وطبيعررة األيطررار فيطررا ، ة العمرر  ذا المسرراق إلررى تعريرر  الطالررب ببيئرريطررأ  هرر 
 التعر  اآلمن والتيطيط السلي  لتمفي حأوالطاع  طرائقو 
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 : . ةـنينـو سـابمحمد ناصر  ل ـديـهأ.

 يـدعاء الشرباتأ. _ طارق العجلونيأ. _   ردةـري الطـيسأ.  

 
 
 

 
 
 
 

 و تـوفـيقـهتـم بـحـمـد الـلـه 


