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Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             ACA135 5002 

Engineering Drawing  5 الرسم الهندسي               ME 121 5002 

Engineering workshop  5 شغل الهندسي الم             ME 123 5002 

Industrial Supervision & Org. 1 األشراف والتنظيم الصناعي   ME 111 5002 

Electricity & Magnetism 5 الكهرباء والمغناطيسية ACA123 5002 

Electricity & Magnetism lab  1 تجارب في الكهرباء والمغناطيسية ACA 114 5010 

Principles of Elect. Ciruits 3 مبادىء الدوائر الكهربائية ELE 131 5011 

Principles of Elect. Circuits 
lab 

 ELE 112 5015 مبادىء الدوائر الكهربائية / عملي 1

Electronics I 5  1الكترونيات ELE 121 5013 

Electrical Measurements 5 القياسات الكهربائيه ELE 123 5011 

Electrical Measurement/Lab 1 القياسات الكهربائية / عملي ELE 111 5012 

 

 :البرنامج متطلباتوصف 

 :1الريـاضيـات  - 5002

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واألُسيية واللوررتمييةا النهاييات ونظرييات عليه النهايياتا  االتصيالا  المشيتقة األوليه  وقواعيد 

قترانات الجبرية واألُسية واللوررتميةا تطبيقات عله المشتقة األوله ومنها رسيم المنينييات . التكاميل المييدود االشتقاق . االشتقاق واال

 ق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  ائوتطبيقاته. طر

 الرسم الهندسي: - 5006

العملييات الهندسييةا تنفييس رسيم بمقييا  رسيم مييدد  تكبيير  لغة الرسما أدوات الرسما قياسات وأيجيام لوييات الرسيما أنيواخ الخطيوطا

 وتصغير( اإلسقاط المتعامدا رسم المناظير الهندسيةا الرسم باليد اليرة استنتاج المسقط الثالث.

 المشغل الهندسي:- 5002

مييلا المبييارد اليدويييةا المعييادو ومواصييفاتهاا الخصييائص والمواصييفاتا أدوات القيييا  بمختلييف أنواعهيياا تخطيييط وتشييكيل قطيي  الع

المنشارا قيص المعيادوا ربيط قطي  العميل بالتباشييما لييام القيو  الكهربيائيا التمدييدات الكهربائييةا أجهيكة القييا  الكهربائيية وتشيغيل 

 اآلالت والميركات والميوالت الكهربائيةا العناصر والدوائر اإللكترونية.



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 
 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 5008

 التعييرف  لييه اإللمييام بطبيعيية المنشيينت الصييناعية الكبييرى والصييغيرة وخصائصييها ومتطلبييات  نشييائها والعوامييل الميي ثرة علييي نجايهيياا

ات تنميية االتجا ي الصناعية ومهام األشيراف الصيناعي فيهيا ومسي وليات المشيرف فيي العميل الصيناعيا تالهياكل التنظيمية في المنشن

 لالطالب فيما يتعلق بأمور السالمة والصية المهنية في العمل الصيناعي ميو خيالل اإللميام باألسي  سات العالقية والوسيائ اإليجابية لدى

عناصر التكاليف الصناعية وأسياليب تقلييل الكلفية ومعالجية الفواقيد فيي  التعرف  لهواإلجراءات المتبعة للوقاية مو اليوادث الصناعيةا 

 التشريعات النيابية سات العالقة بالعمل والعمال كقانوو الضماو االجتماعي. اصناعيا اإللمام بأ م الجوانب التي عالجتهالعمل ال

 الكهرباء والمغناطيسية / نظري وعملي: 5002-5010

باإلضيافة  ليه مفهيوم الييث ا ة الشينات الساكنة والمتيركةا والمجال الكهربائي والجهد الكهربائيا والتيار الكهربائي ومبيدأ نقيل الطاقي

أميا بالنسيبة للعمليي فالمسياق يعيالج عملييان ن قيانوو كوليوما  والمجيال الكهربيائيا  . متغيراتيهووالمجال المغناطيسيي  ا الكهرومغناطيسي

طيسيي ا وكيسل  و يجاد سعة مكثفا وقوانيو كير تشيوف وأجهيكة القييا  الكهربائييةا وقييا  المقاومية والجهيد والتييارا والمجيال المغنا

 قانوو فرادي في اليث الكهرومغناطيسي. 

 مبادئ الدوائر الكهربائية: – 5011

ق تيليييل دوائيير التيييار المباشييرا التيييار المتغييير أيييادي ائييعناصيير دوائيير التيييار المباشييرا قييوانيو ونظريييات دوائيير التيييار المباشييرا طر

يييار المتغييير ا اسييتعمال األعييداد المركبيية فييي تيليييل دوائيير التيييار المتغييير ا الطييورا عناصيير دوائيير التيييار المتغييير ا تيليييل دوائيير الت

 ودوائر التيار المتغير ثالثي األطوار. ا المغناطيسية والكهرومغناطيسية ا دوائر اليث  الكهرومغناطيسية ا دوائر  الرنيو

 مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي : – 5015

ا  لتيار المستمرا نظريات التيار المستمرا تبسيط الدوائرا قيانوني كيير تشيوفا اسيتخدام راسيم اإلشيارةق ربط المقاومات لدوائر اائطر 

لمكثفات الكهربائيةا تطبيقات عله دوائر التيار المتردد أيادي الطورا دوائر اليث الكهربائيةا المييوالت الكهربائييةا ودوائير اليرنيوا ا

 والدوائر ثالثية األطوار.

 :1رونيات إلكت – 5012

الصمام الثنائي  الديود( وتمثيل خواص يسب التقريب األول والثاني ا خيط العميلا دوائير التويييد نصيف موجية وموجية كاملية أياديية 

وخواصيه  BJTوثنيائي القطبيية UJTالطورا المرشياتا  تطبيقات عله الديود ا ديود كينر وخواصه وتطبيقاتيه ا الترانكيسيتور أييادي 

 أنيياكه وتطبيقاته .  FETيقات عملية عليه ا دراسة بعض خواص الثايريستور وتطبيقاتها تراككيستوروأنيياكه وتطب

 القياسات الكهربائية: - 5012 

وكيفيية  طالية ميدى ا ر والمتردد أساسيات القيا  الكهربائية وتصنيف أجهكة القيا  الكهربائية واإللكترونية وأجهكة قيا  التيار المباش

القيا  في أجهكة القيا ا دوائر البوتنشيوميتر والفلطييات القياسيية وقنياطر التييار المباشير والمتيردد وموليدات اإلشيارة وأجهيكة القييا  

 الطاقة الكهربائية.  ا قيا  المقاومة وفرق الجهد والتيار ا أثر التيميل ألجهكة القيا  ا قيا  القدرة الكهربائية ا قيا  الرقمية

 القياسات الكهربائية / عملي: - 5012

جهييكة القيييا ا قيييا  القييدرة الكهربائيييةا قيييا  الطاقيية الكهربائيييةا قنيياطر التيييار رق الجهييد والتيييارا أثيير التيميييل ألقيييا  المقاوميية وفيي

 اسيييتخداماتهاا ن ا  الرقميييية ـوب( أجهيييكة القييييـوسيلوسكيييشيييارات الكهربائيييية  األام راسيييم اإلالمباشيييرا قنييياطر التييييار المتغييييرا اسيييتخد

 ( .كيادة مدى أجهكة القيا  المختلفةله  وتطبيقات 

 

   متطلبات تخصص األتمتة الصناعية

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

Electrical Work shop 5 مشغل الكهرباء                  ELE 124 5012 

Electrical Drawing 5 ورسمها قراءة المخططات الكهربائية                   ELE 122 5012 

Elect. Protect. & Control 
Apparatus 

 ELE 126 5050   أجهكة اليماية والتيكم الكهربائية 5

Elect. Protect. & Control 
Apparatus Lab 

 ELE 116 5051 أجهكة يماية وتيكم كهربائي/عملي 1

Electrical Machines I  5 1 اآلالت الكهربائية)                 ELW 223 5055 
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Electrical Machines II 5 5  اآلالت الكهربائية)                 ELP 221 5032 

Electrical Machines II Lab 1  عملي(5 اآلالت الكهربائية/        ELP 211 5032 

Power Electronics Lab 1 لكترونيات القدرة /عملي  ELI 217 5025 

Theory of Machines 5 نظرية اآلالت ME 222 5023 

Electric Drive I 5 1  القيادة الكهربائية) ELI 124 5021 

Electric Drive II 5  5 القيادة الكهربائية) ELI 223 5022 

Electric Drive  I  Lab 1  عملي(1 القيادة الكهربائية/ ELI 213 5022 

Electric Drive  II Lab 1 عملي(5  القيادة الكهربائية/ ELI 212 5022 

Applied Mathematics 5 الرياضيات التطبيقية             ACA 222 5022 

Project 5 المشروخ                        ELI 220 5025 

Electronics  II 5 5   لكترونيات)                  ELI 122 5023 

Electronics II Lab 1  عملي(5  لكترونيات/                ELI 112 5021 

Electronics III 5 3  لكترونيات)                    ELI 221 5022 

Electronics III Lab 1 عملي(3  لكترونيات/               ELI 211 5022 

Electrical Drive (3) 3 5131  (3 هربائية القيادة الك 

Electrical Drive (3) Lab 1 5135  /عملي (3  القيادة الكهربائية 

Power Electronics 5 5133   لكترونيات القدرة 

Field Training I 5  5131                 (1 التدريب الميداني 

Field Training II 5  5132           (5 التدريب الميداني 

 

 :  تخصص األتمتة الصناعيةمتطلبات وصف 

 مشغل الكهرباء: - 5016

التعرف عله المعدات واألدوات في المشغلا التمديدات الكهربائيةا دراسة مخططات تمديدات المنياكل والمصيان ا القواطي  الكهربائييةا 

كييات الكهربائيييةا  عييادة لييف الميييوالت فيياك(ا  لييف المير3فيياك(ا أنييواخ الميركييات  فيياك  3لويييات التوكييي ا أنييواخ الميييوالت  فيياك 

 الكهربائيةا الليام الكهربائي.

 قراءة المخططات الكهربائية ورسمها: - 5012

 لكترونييةليق بعميل الرسيومات الكهربائيية واإلدعم المعلومات الفنية والمهنية لدى الطالب في مجال تخصصه وتنميية المهيارات فيميا يتع

 واألجهكة والدوائر المختلفةا وقراءة رسومات الكاتالوجات سات العالقة وتيليلها.المتعلقة بالتمديدات واآلالت و

 أجهزة الحماية والتحكم الكهربائية /نظري وعملي: - 5051, 5050

 مثيل يياالت عميل ميو كساب الطالب المهارات الالكمة الستخدام أجهكة اليماييةا واليتيكم الكهربائيية بالدراسية العمليية ألنيواخ عمليية ت

واستقصياء ا والم قتات والميريالت ا والمفاتيح والقواط  اليدوية واآللية  ا المصهرات والمفاتيح الكهربائيةا  والمهني الواق  الصناعي

 ومصادر التغسية الكهربائية. ا خواصها ودوائر توصيلها

 (:1اآلالت الكهربائية) -5055

ق بييدء اليركيية ائييق التوصيييلا الخييواص التشييغيلية ومنينيييات العييكوما طرائييا التركيييب ا مبييدأ العمييلا األنييواخا طرآالت التيييار المباشيير

الييدائرة  بييدأ العمييل( اركيييب ومتاألنييواخ وال الميييوالت و الميركييات الكهربائييية ن  ائييق اللييف اوالكييبح ا المنينيييات الهسييتيرية  وطر

ق التبرييد ائيق توصييلها تشيغيل المييوالت عليه التيواكيا خسيائر المييول وطرائيألطيوار وطرالكهربائية المكافئية ا المييوالت ثالثيية ا

 للميوالت . 

 (:5) اآلالت الكهربائية -5028

ا  الخييواص التشيغيلية ومنينيييات العييكوما ( األنيواخ ا التركيييب ا مبيدأ العمييل المتييردد بأنواعهيا المختلفييةا  اآلالت اليثييية ن  آالت التييار

مبدأ العملا  الخواص التشغيلية ومنينييات العيكوم   نالت التكامنية ( ا اآلاليركة والكبح للميركات أيادية وثالثية األطوار ق بدءائطر

 له دراسة أنواخ خاصة مو الميركات الكهربائية .   ا  ضافة ( ق بدء اليركةا المكثف المتكاموائا طر
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 : /عملي5اآلالت الكهربائية  - 5022

كميركيييات ا  ةا وخيييواص اآلالت الكهربائيييي ييييةر والمتيييردد( ا والقيييدرة ا والكفااآلالت الكهربائييييه  آالت التييييار المسيييتم نيييواخأدراسييية 

دراسية  ن د النياتج ميو الموليدات الكهربائييةق اليتيكم بسيرعة الميركيات الكهربائيية ا واليتيكم فيي الجهيائيومولدات ا ومييوالت ا وطر

ائيية  واييد فياك وثالثية فياك( ا وتنظييم الجهيد ا وخيواص المييوالت الكهربائييه ا واختبيارات اليدائرة الدوائر المكافئية للمييوالت الكهرب

ومعاميل  ييةامنية  اليثيية(ا والقيدرة ا والكفامتكالالت التكامنيية وريير آلنيواخ اأصير للمييوالت الكهربائيية . دراسية المفتوية ودائيرة الق

 الت الكهربائية.آلالميكانيكية والكهروميكانيكية لق بدء التشغيل ا والخواص ائعه ا وطرالقدرة ا والدوائر المكافئة ا والتيكم بالسر

 الكترونيات القدرة / عملي: - 5025  

ا  كسيياب الطالييب بعييض الخبييرات العملييية فييي فيييص وتشييغيل أشييباه الموصييالت المسييتخدمة فييي دوائيير األتمتيية الصييناعية كالييديود 

وكسل  الترانكيتسور المجال.  ضافة  له بنياء بعيض دوائير القيدم المسيتخدمة فيي دوائير  االتريا  والديا  والترانكيستورا الثايريستورا

الثايرسيتورا بنياء دوائير التويييد أياديية وثالثيية الطيورا دراسية أنظمية اليتيكم فيي  اطفياءر والمباشير ودراسية ا يم تقنييات التيار المتغي

 سة بعض دوائر القط ا دوائر العاك  وتطبيقات عملية عله استخدامات الثايريستور.منظمات الجهد أيادية وثالثية الطورا درا

 نظرية اآلالت: - 5022 

ودراسة يسياب نقيل اليركية ليآلالت  ا دراسة التيليل التركيبي والكينماتيكي لآلالت المستوية والفرارية المصممة لنقل وتيويل اليركة

نقييل اليركيية بوسيياطة وهييدف  لييه دراسيية اتييكاو الكتييل والمييياور الييدوارةا يكمييا  . رخاسييتعمال مضييلعات السييرعة والتسيياعييو طريييق 

اليدبات وتوابعها المختلفيةا نقيل اليركية بوسياطة االيتكيا  فيي كيل ميو المياميل البسييطة والتيرو ا نقيل اليركية بوسياطة الوصيالت 

 الميكانيكية.

 (:1القيادة الكهربائية ) - 5022

بائية لميركات التيار المستمر والميركات اليثية بما يتعلق بمنينييات الخيواص الميكانيكيية والكهروميكانيكيية دراسة أس  القياده الكهر

ق كيبح وعكي  اتجياه دوراو الميركيات ا تيدييد ائق بدء اليركة وشروط التشغيل ا باالضافة اله طرائق التيكم بالسرعة ا طرائا طر

 ر ا.اختياكيفية القدرةا الميركات الكهربائية و

 (:5القيادة الكهربائية ) - 5022

 نظم القيادة اآللية المغلقةا ووظائفهاا وأنواعهاا وخصائصها االسيتاتيكية والدينامكييةا وكيفيية تشيغيلها و يقافهياا وتثبييت سيرعة الميير 

أمثلية لينظم قييادة آليية مغلقيةا والتعيرف أثناء اليمل باستخدام التغسية الراجعة المناسبةا ودراسة استقرار النظم اآللية المغلقةا ميو خيالل 

 أ ميتها الـعملية واستخـداماتها. ن ظم القيادة المبرمجـة والمتكيفـةنا كسل  التعرف عله  عله نظم المتابعـة

 ( / عملي:1القيادة الكهربائية ) - 5022

ق ائيات الكهربائيية بأنواعهياا والتعيرف عليه الطرالقيام بتجارب عملية تهدف لدراسة الخيواص الميكانيكيية والكهروميكانيكيية للميركي  

اليركييةا اإليقيياف وعكيي  اتجيياه دوراو لليركييات يسييب المبيياد   ءيركييات الكهربائيييةا وعلييه دوائيير بييدالكهربائييية لتنظيييم سييرعة الم

 المستخدمة في القيادة اآللية.

 ( / عملي:5القيادة الكهربائية ) - 5028

 ا ومجموعاتهيياا قيية والقيييام بييتجراء تجييارب علمييية تهييدف لدراسيية خييواص عناصيير الييتيكم األولييية دراسيية أنظميية القيييادة اآللييية المغل

كيفية استخدام التغسيية الراجعية بأنواعهياا دراسية الخيواص الميكانيكيية والكهروميكانيكيية للينظم المغلقية ومقارنتهيا بيالنظم ا  واستخدامها

 المغلقةا ودراسة الياالت العابرة واستقرار النظم المغلقة.ق  يقاف وتشغيل النظم ائالمفتويةا والتعرف عله طر

 الرياضيات التطبيقية: - 5022

ليه القطبيي  مفهوم األعداد المركبةا  جراء العمليات الرياضيية عليه األعيداد المركبيةا تيوييل األعيداد المركبية ميو الشيكل الكالرتييكي 

تطبييق الجبيريا ييل المعيادالت التربيعيية والتكعيبيية سات الجيسور المركبية ورييرها  وبالعك ا التمثيل البياني للألعاد المركبيةا التيلييل

نظريييية ديميييوافرا المتتاليييية والمتسلسيييلة وأنواعهييياا مفهيييوم التقيييارب والتباعيييد واختياراتهييياا متسلسيييلة تيييايلور ومييياكلوريو وتطبيقاتهييياا 

 واستخدامها في يل الدوائر الكهربائية. متسلسالت وتكامل فوريير وتطبيقاتهاا باإلضافة  له تيويالت البال 

 المشروع : – 5065



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 
يهدف مشروخ التخيرج كمتطليب للطلبية المتوقي  تخيرجهم  ليه  عطياء الطاليب فرصية أكاديميية يسيتطي  ضيمو  طار يا التعميق فيي فهيم 

ميا وبقدراتيه الساتيية وبتمكانيات والمياولة لتيقييق  ضيافة علميية بنياءة مسيتعينان بتيصييله األكيادي ا جانب أو أكثر مو جوانب تخصصه

 الجامعة مو مكتبات ومختبرات ومشارل و يئة تدريسية ورير ا.

 (:5إلكترونيات ) - 5062

تعريف الطالب بالتطبيقات العملية للصمامات الثنائيية كيدوائر التيوييل ميو جهيد متيردد  ليه جهيد مسيتمر ا و دوائير القيص و التثبييت و 

ق ائلترانكسيتور المتعلقية باليدوائر اإللكترونيية للمضيخمات والمتسبيسبات بأنواعهيا المختلفيةا وتأ يليه بيالطرمضاعفة الجهدا و تطبيقيات ا

 الرياضية لتيليل الدوائر اإللكترونية وبخاصة المضخماتا وسل  مو خالل تمثيل النبائط اإللكترونية بنماسج دوائر لمختلف الترددات.

 ( عملي:5إلكترونيات ) - 5062

غيليا ق العملية والرياضية الالكمةا لتصييح بعض الدوائر اإللكترونية وتمكينه مو فهيم مبيدأ عميل المضيخم التشيائالطالب بالطرتأ يل 

لكترونية المختلفة والتعامل معها مثل الديودات و دوائر يا المختلفية و ا و كسل  التعرف عله العناصر اإل و جراء بعض التطبيقات عليه

 (. ne555م و الترانكستورات المختلفةا و كسل  دراسة دوائر الم قتات الكمنية و تطبيقاتها   الكينر و عمله كمنظ

 (:2إلكترونيات ) - 5062

 عدادا  الجبر البوليا دوائر المنطق التجميعية  التوفيقية(ا النطاطاتا العدادات والمسجالتا الساكرةا الميكروبروسيسور.أنظمة األ

 ( عملي: 2إلكترونيات ) - 5066

(  وتطبيقاتهييياا المقارنيييات XORالتعييرف عليييه مختبييير دوائييير المنطيييقا بوابيييات المنطيييقا الجبييير البيييولي وقيييانوو ديموررييياتا بوابييية  

ةا دوائير والمجمعاتا دوائر االختيارا دوائر الترميك وف  الترميكا دوائر تيويل الترمييكا دوائير النطاطياتا دوائير العيد ريير التكامنيي

 العد التكامنيةا دوائر المسجالتا دوائر الساكرة.

 ( :2القيادة الكهربائية ) - 5221

ا ماكنيات التعبئية  السييور الناقلية االرافعيات ا ليية  المسيتخدمة فيي الييياة العمليية مثيل الضيوارط الهوائيية ادراسة بعض نظم القيادة اآل 

كميا ييتم تصيميم دوائير  االنظميةا يسابات الميكانيكية المتعلقية بهيسههكة اليماية والتيكم ومتطلبات التشغيل وبعض الجأبييث يتم تيديد 

 التيكم التقليدي والقدرة .

 جهكة التيكم القابلة للبرمجة .دراسة مكونات أ نظمة الصناعية اعرف عله المجسات المستخدمة في األالت

 :/عملي( 2) القيادة الكهربائية - 5225

نظمية الصيناعيةابرمجة البشيونات الهوائيية فيي األالقيام بتجارب عملية في مجال التيكم النيوماتيكي وااللكترونيوماتيكي لليتيكم بيركية 

كم جيراء تطبيقيات عمليية عليه انظمية اليتي و ا بلغات البرمجة الثالثنقائمة التعليمات ا اللغة السليمة ا اللغية المنطقيية(  PLC جهكة الـأ

 نظمة الصناعية .في األ(  (PLCالمبرمج

 إلكترونيات القدرة: - 5222

ميتيكم بهيا أياديية وثالثيية الطيورا تقنييات قيدم وطفيي المويدات  القدرةا ترانكيستور القيدرةا ثايريسيتور القيدرةا دوائير التويييد ريير 

 مبدأ عمل ودوائر القاط  والعاك . الثايريستورا دوائر التوييد ودوائر منظمات الجهد أيادية وثالثية الطورا

 ( :1التدريب الميداني ) -5222

الميلييية والم سسييات  ةتييدريب الطالييب علييه مهييارات معينيية ضييمو تخصصييه داخييل مختبييرات الجامعييةا وميييدانيان بالتعيياوو ميي  الصييناع

له اليياة العملية ويجب عليه الطاليب التعاميل ويعتبر  سا التدريب المدخل  تيت  شراف ومتابعة الهيئة التدريسية.  و والهيئات الميليةا

 بفعالية وتطبيق ما تم دراسته نظريا . 

 ( :5التدريب الميداني ) -5222

وما لسل  مو تأثير عله بلورة شخصيية الطاليب المهنيية ا ا (  و دمج الطالب في اليياة العملية التخصصية 5الهدف مو تدريب ميداني 

بلورة أفكار جدييدة ومعالجية بعيض المشياكل  ي  التخصصية  النظرية . كما يهدف  لهي للعديد مو المواضله سل  التطبيق العمل  ضافة 

األستفادة الكاملة مو  سا التدريب تيتم متابعية الطاليب ميو قبيل الهيئية التدريسيية  وألجلتساعده في بناء مشاري  التخرج ا  التقنية التي قد

 .  عليها  ي يتدربتالمواضي  ال سبوعية يولأ -ويتم تقديم تقارير دورية


