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 ساعة معتمدة 18: البرنامج متطلبات

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

 المساق

Mathematics (1) 3 (1) الرياضيات            ACA135 5002 

Engineering Drawing  5 الرسم الهندسي                ME 121 5002 

Engineering workshop  5  المشغل الهندسي             ME 123 5002 

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

Mechanics, Heat & Light  5 الميكانيكا والحرارة والضوء ACA 121 5002 

Mechanics, Heat & Light Lab 1 
تجااااري ااااي الميكانيكاااا والحااارارة 

 والضوء
ACA 111 5002 

Mechanics 5  الميكانيكا ME 124 5002 

Mechanics  Lab. 1  عملي/الميكانيكا ME 114 5002 

Mechanical Drawing 1 5 (1)الرسم الميكانيكي ME 122 5002 

Properties of Materials  5  المواد الهندسية وخواصها ME 125 5000 

 

 :البرنامج متطلباتوصف 

 :1الريـاضيـات  - 5002

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واألُساية واللوررتمياةا النهاياات ونظرياات علاه النهايااتا  االتصاالا  المشات ة األولاه  وقواعاد 

األوله ومنها رسام المنحنياات . التكامال المحادود االشت اق . االشت اق واالقترانات الجبرية واألُسية واللوررتميةا تطبي ات عله المشت ة 

 التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.   طرائقوتطبي اته. 

 الرسم الهندسي: - 5007

لغة الرسما أدوات الرسما قياسات وأحجاام لوحاات الرساما أناواخ الخطاوطا التملياات الهندسايةا تنفياق رسام بم ياا  رسام محادد )تكبيار 

 ( اإلس اط المتتامدا رسم المناظير الهندسيةا الرسم باليد الحرة استنتاج المس ط الثالث.وتصغير

 المشغل الهندسي:- 5006

المتااادو ومواصاافاتهاا الخصااائص والمواصاافاتا أدوات ال يااا  بمختلااف أنواعهاااا تخطاايط وتشااكيل قطااد التماالا المبااارد اليدويااةا 

تباشايما لحاام ال او  الكهرباائيا التمديادات الكهربائياةا أجهااة ال ياا  الكهربائياة وتشاغيل المنشارا قاص المتاادوا رباط قطاد التمال بال

 اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائيةا التناصر والدوائر اإللكترونية.
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 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 5008

ى االقتصاادية للمشااريد الصاناعية باإلضاااة بلاه بارامج التتريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعيا دراسة التكاليف وحسابات الجدو

 الصحة المهنية والسالمة واألمو الصناعي ومتطلباتهاا والتالقات الصناعية ومتطلباتها.

 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 5002

ااي  ة.  قاوانيو نياوتو الثالثاخاط مساتو  ة ااي وحدات ال يا  األساسيةاثم الكميات المتجهة ثم متاادالت الحركاة ااي خاط مسات يما االحركا

لحركاـة ا ا كـمية التحـرك و مركـا الكـتلة الشغل و الطاقة بأنواعهماا و التصادمات و قانوو حفظ امفهوم االحركة و تطبي اتها المختلفة

 الـدورانية و كـمية تحـرك الااويـة و التـاوم.

 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 5002 

الميكانيكاا و حركاة األجسااماالحرارة و  : ( ااي المواضايد الرئيساية التالياة1ي هقا المسااق الناحياة التملياة المتتل اة بماادة الفيايااء )يغط

 الديناميكا الحراريةا الضوء و البصرياتامواعة عله اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي.

 الميكانيكا  -5007

 ة ا تحليل ال وى اي اتجاهيو متتامديو ا محصلة ال وى ا اتااو جسيما عام ال وة ا اتااو األجسام.م دمة اي قوانيو نيوتوا ال و

 الميكانيكا/ عملي: -5006

التااام وقااوى الشااد واالنضااغاط اااي أعضاااء  ا اااي األعماادة واالحتكاااك وتطبي اتااه يتناااول الشااد اااي األسااالك والحبااال وقااوى االنضااغاط

 البيسطةا مركا المساحة لألشكال الهندسية. األساساتا ال وة اي التوارض

 :1 الرسم الميكانيكي - 5008

الرسام التفصايليا  ا أنواخ ال طاعاتا الرسم التجميتي البسيطا الرسام التجميتاي المركاي )باساتخدام البراراي وت نياات الاربط األخارى(

ت تحتااوا الرمااوا الفنيااة المختلفااة )األنابيااي رساام االنفاارادات وت اطتااات السااطوم والمجسااماتا الرساام التخطيطاايا رساام مخططااا

 والصماماتا رموا اللحاما عالمات التشغيل والتفاوت(.

 المواد الهندسية وخواصها: - 5000

مصادرها وتشكيلهاا الخصائصا الموادا  الخواص الميكانيكية للمواد واحصهاا التآكل واألكسادةا سالوك الماواد و أنواخ المواد الهندسية

 ال وى الخارجية وتغيرات درجة الحرارة. تحت تأثير

 

 ساعة معتمدة  42والتدفئة : متطلبات تخصص التكييف والتبريد  

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

 المساق

Electronics I  5 (1)بلكترونيات                  ELE 121 5013 

Applied electricity  5 الكهرباء التطبي ية             ELE 120 5100 

Applied electricity Lab   1   الكهرباء التطبي ية/عملي       ELE 110 5101 

Fluids & Hydraulic Machines  3 الموائد واآلالت الهيدروليكية   ME 232 5151 

Fluids & Hydraulic Machines Lab  1 عملي           الهيدروليكية/ الموائد واآلالت ME 212 5155 

Thermodynamics  5  الديناميكا الحرارية          ME 123 5153 

Thermodynamics  Lab  1 لحراريةا تجاري اي الديناميكا  ME 116 5152 

Heat Transfer  5  انت ال الحرارة ME 128 5122 

Heat Transfer Lab 1  انت ال الحرارة /عملي ME 118 5122 

Building air-Conditioning 5  تكييف المباني MER 225 5120 

Plumbing &Central heating  5  تدائة وأنظمة صحة المباني MER 223 5120 

Refrigeration  5  التبريد MER 221 5121 

Energy conversion  5 ة مبادئ الطاق MER 222 5125 

A.C.&Refrigeration Control Sys 5  أنظمة تحكم اي التكييف والتبريد MER 224 5123 

A.C.&Refrigeration Control Sys 1 كييفالت أنظمة تحكم اي MER 214 5122 



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 

Lab والتبريد/عملي 

Ref. & Central Heating 1  تبريد وتدائة /عملي MER 215 5122 

Maint. Of A. C& Refrigeration Sys.  2  صيانة أجهاة التكييف والتبريد MER 226 5122 

A.C.& Refrigeration Workshop 3  مشارل التكييف والتبريد MER 231 5122 

Central heat & plumb. Workshop  5 الصحية ألنظمةاو مشارل التدائة  MER 223 5122 

Field Training I 3 (1)التدريي الميداني                    MER 230 5120 

Field Training II 3 (5)التدريي الميداني          MER 238 5120 

Project  5  المشروخ                   MER 220 5121 

 

 وصف متطلبات تخصص التكييف والتبريد والتدفئة :

 :1 إلكترونيات – 5012

الت ريي األول والثاني ا خاط التمالا دوائار التوحياد نصاف موجاة وموجاة كاملاة أحادياة الصمام الثنائي) الديود( وتمثيل خواص حسي 

وخواصاه   BJTوثناائي ال طبياة UJTالطورا المرشحاتا  تطبي ات عله الديود ا ديود اينر وخواصه وتطبي اته ا الترانايستور أحاادا 

 أنحيااه وتطبي اته .   FET اتها ترااايستوروأنحيااه وتطبي ات عملية عليه ا دراسة بتض خواص الثايريستور وتطبي

 الكهرباء التطبيقية: - 5100

ق تحلياال دوائاار التيااار المتااردد والمسااتمر بمااا يشاامل الفولتيااة والتيااار والم اومااةا قااوانيو ونظريااات دوائاار التيااار ائاام دمااةا مفاااهيما طر

يسايةا المحاول الكهرباائيا  الت التياار المتاردد والمساتمرا أجهااة ال ياا  المستمرا دوائر التيار المتردد أحادا الطورا الدوائر المغناط

 الكهربائيةا المصهراتا المرحالت وال واطد الكهربائية.

 الكهرباء التطبيقية/عملي: - 5101

لتياة والتياار والم ارناة أجهاة ال يا  الكهربائيةا أنواعها واستخدامهاا دوائر التيار المساتمر وتطبياق قاانوو أوما قاوانيو كيرتشاوف الفو

ماااد النتاااائج المخبرياااةا دوائااار التياااار المتاااردد أحاااادا الطاااورا المحاااولا و الت التياااار المساااتمر والمتاااردد )مبااادأ التمااال والحسااانات(ا 

 المصهراتا المرحالت وال واطد الكهربائية.

 الموائع واآلالت الهيدروليكية: - 5151

اب  الهيدروليكياة ا أجهااة ال ياا  الضاغط ا ال اوى الهيدروساتاتيكية الماىثرة علاه الساطوما خواص الموائد ا اساتاتيكا الموائاد ا المكا

ناواخ ديناميكا الموائد ا متادلة االستمرارية ا طاقة المائد اي االنسياي المست ر ا متادلة برنولي وتطبي اتهاا حركاة الموائاد الح ي ياة ا أ

عات اااي مسااار المااائد ا االالت الهيدروليكيااةا مباادأ عماال المضااخات ا المضااخات الجرياااو للمااائد ا رقاام رينولاادا للجرياااو ا الضاايا

الديناميكية الدوارة ا المضخات االيجابية وأنواعها ا جاداول ومخططاات المضاخات ا خاواص الماراوم وأنواعهاا واختيارهاا ا خاواص 

 التوربينات الهيدروليكية وأنواعها واختيارها.

 :عمليروليكية/الموائع واآلالت الهيد - 5155

نمااقج التااداقا قياا  الضااغطا التغيار المفاااجع ااي م اااطد األنابيايا التااداق خاالل الفنشااوراا المفاقيادا االحتكاااك ااي األنابياايا ضااغط 

السااائل علااه سااطط منبسااط أو نصااف كاارواا المضااخات التردديااة أحاديااة المرحلااة ومتتااددة المراحاالا المضااخات الطاااردة المركايااةا 

 وتوصيل المضخات عله التوالي والتوااا. مضخات المسننات

 الديناميكا الحرارية: - 5152

م دمااةا أمثلااة عامااةا الوحااداتا أساساايات الااديناميكاا الشااغل والطاقااةا ال ااانوو األول للااديناميكا الحراريااةا النظااام المفتااوم وتطبي اتااها 

 ليةا خصائص البخار والمواد الن ية.ال انوو الثاني اي الديناميكا الحراريةا االنتروبيا الغااات المثا

 تجارب في الديناميكا الحرارية: - 5152

بويلرمارستا تتييو ضغوط ودرجـات حرارة اإلشبـاخ للمـواد الن يةا محطة توليد طـاقة بخاريـةا دورة التبـريد والمضخاـة الحرارياـةا 

 ضـارط الهواء الترددا أحادا المـرحلة.
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 انتقال الحرارة:  - 5126

شاتاخ الحااراراا النفااوق الحاارارا وانت ااال الحماال الحاارارا الحاار وال ساارا ا اإلق انت ااال الحاارارةا التوصاايل الحاراراا ائاام دماةا طر

لطاقااة الحاارارة المركااي ا نفاااق الحاارارة عباار جاادار ماعنااف ا ت ويااة التبااادل الحاارارا ا التااال الحاارارا ا دراسااة المباااني المااوارة ل

 وخواصها والجداول التصميمية ا انت ال الحرارة بالغلياو والتكاثف ا تصنيف وتصميم المبادالو الحرارية.

 انتقال الحرارة / عملي: - 5128

انت ااال الحاارارة الخطااي بالتوصاايل خااالل جاادار بساايطا انت ااال الحاارارة بالتوصاايل خااالل الجاادراو المركبااةا انت ااال الحاارارة ال طاارا 

ة المباادل ياحارارةا متامال التوصايل الكلاي وكفايلا المجمتات الشمسيةا طري ة استخدام متدل الفرق اللوراريتمي اي درجات البالتوص

 الحراراا انت ال الحرارة بالحمل بيو الهواء واسطوانة متدنية مصمتة.

 تكييف المباني: - 5120

اء ا التملياات الساايومترية التاي ت اد علاه الهاواء الرطاي ا تتيايو مباادئ تكيياف الهاواءا وتتريفاات واصاطالحات خاصاة بتكيياف الهاو

شروط هواء اإلماداد المكياف ا المباادئ الفيايولوجياة لالرتياام ا التهوياة والماراوما حسااي حمولاة التبريادا تصاميم وصاناعة مجاارا 

حادات المساتخدمة ااي تكيياف الهاواء ا منط اة ق تركيي مجارا الهواء تواياد الهاواء داخال األمااكو المكيفاه للهاواء ا الوائالهواء ا طر

ق خفضااها ا ائااالراحاة وتحديااد األجهاااة الالامااة للتكييااف ومخططاتهااا ا تطبي ااات تكيياف الهااواء ا الضوضاااء اااي أجهاااة التكييااف وطر

 ها واختيارها ا متالجة الهواء.ىنواخ المرشحات وأداأق تن ية الهواء ا ائطر

  :لمباني اتدفئة وأنظمة صحة  - 5120

اء مبادئ التدائة المركايةا عال المبانيا حسابات حمل التدائةا الوقاود المساتخدم بالتدائاةا أنظماة التدائاة المركاياةا أنظماة التدائاة بالما

 الساخوا أنظماة التدائاة باالهواء السااخوا أنظماة التدائاة بالبخاـارا أنظاـمة مكاـااحة الحاـريقا التصاـريف داخاـل المباـانيا أنظماـة الماـاء

 البـارد والسـاخوا تدائـة برك السباحـةا أنظمـة متالجة مياه برك السبـاحة كـيماوياً وميكانيكاً.

 التبريـد : -5121

مفهااوم التبريااد وتطبي اتااه ا دورة التبريااد قات انضااغاط البخااار واسااتتمال المخططااات ا وسااائط التبريااد ا أنااواخ ضااوارط التبريااد ا 

ا أنابيي وسيط التبريد ا التحكم اي أجهااة التبرياد ا التبرياد  الغير مباشرا أبراج التبريد ا مكثفات التبريد مبخرات التبريد ونظام التبريد

ق بقاباة الصا يد ائاالن ال ا ملح اات دورة التبرياد ا طر ثالجات المنالية والتجارياة ووساائلالت ني والمخططات الميكانيكية والكهربائية لل

التال الحرارا اي التبريد ا حسااي حمال التبرياد  اا حفظ األرقية متصاصالارية ا نظام التبريد باعو سطط المبخر ا المضخات الحر

 لمستودعات الخاو المبرد ا ررف ومخااو التبريد الساب ة.

 مبادئ الطاقة: - 5125

ياادة الطلاي علاه الطاقاة ا أاماات م دمة عامة عو الطاقة ا التطور التاريخي الستخدام الطاقة ا متدالت النمو ااي اساتهالك الطاقاة ا ا

الطاقااة ا مصااادر الطاقااه ا مبااادئ تحوياال الطاقااةا انتاااج الطاقااة الكهربائيااة ا الطاقااة الشمسااية ا طاقااة الريااام ا تخااايو الطاقااه ا ترشاايد 

 استهالك الطاقة اي ال طاعات المختلفة ا التلوث البيئي الناتج عو تحويل الطاقة.

 والتبريد:يف التكيأنظمة تحكم في  - 5122

المفاااهيم األساسااية ألنظمااة الااتحكم ا أهميااة الااتحكم ا المكونااات األساسااية لنظااام الااتحكم ا تصاانيف أنظمااة الااتحكم ا التناصاار الحساسااية 

للتحكم ا ال يا  والتحكم اي كل مو درجة الحرارة والضغط والتداق والرطوبة والمستوى للمائد ا أنظمة الاتحكم ااي الرطوباة ا أنظماة 

 حكم بتكييف الهواء ا أنظمة التحكم بالماء الساخو والتدائة.تال

 والتبريد/عملي:التكييف أنظمة تحكم في  - 5122

ة أدوات ال يا  والتحكم الهوائيةا التحكم اي درجات الحرارة وقياسهاا أجهاة التحكم الكهربائيةا دوائر التحكم للمكيفاات المنالياةا أنظما

 نظمة التحكم اي درجة الحرارةا أنظمة التحكم بالتدائة وتكييف الهواء.التدائةا أنظمة التبريدا أ

 تبريد وتدفئة / عملي: - 5122

دراسة االجراءات السايكرومترية االتسخيو والتبرياد المحساو ا التبرياد و التجفيفاالتساخيو و التجفياف االتساخيو والترطيياعملياات 

 براج التبريد.أداء المضخات الحرارية ا تجاري عله أالسايكرومترية ا عادة تدوير الهواء اي جميد االجراءات بخلط و

 



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين
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لسايارات ا متلومات عامة حول الصيانة ومفاهيمهاا صيانة الثالجات بأنواعهاا صيانة المكيفاات المنالياة والتجارياة ا صايانة مكيفاات ا

صايانة راارف التبريااد ا صاايانة مبااردات الميااه ا تتبااد و بصااالم األعطااال اااي لوحااات التشاغيل لمتاادات أجهاااة التبريااد وراارف التبريااد 

وتتبد الدوائر الكهربائية وااللكترونية وتحديد وبصالم الخلل ايها باستخدام الجاداول النموقجياة ا ومبردات المياه وأجهاة تكييف الهواء 

 ص األعطال وبصالحها.لتشخي
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الدورة الميكانيكية األساسية لدورة التبرياد وكيفياة عملهاا وتطبي اتهاا وملح اتهاا ا دراساة واحاص األجاااء الكهربائياة لادورة التبرياد ااي 

ت المختلفااة التااي تجاارا بمواسااير دوائاار التبريااد الثالجااات ا دراسااة الجااداول لألجااااء الكهربائيااة والميكانيكيااة لاادورة التبرياادا التمليااا

ق اختبااار التنفااي  واألجهاااة المسااتخدمة ا أنااواخ ائااوالتكييااف ا لحااام وصااالت المااوات المواساايرا الشااخو والتفريااد لاادورة التبريااد ا طر

ات وصيانتهاا طري اة ااك وتركياي الثالجات المنالية والتجارية وثالجات المياه وخواصها اتتبد األعطال الميكانيكية والكهربائية للثالج

 وتغيير أجااء الثالجة المختلفة ا ررف التبريد ا المكيفات بأنواعها ا استخدام الجداول الخاصه بالمكيفات وررف التبريد.

 مشاغل التدفئة واألنظمة الصحية:  -5128

مل وحادة مباادل حارارا عاادا ووحادة مباادل حارارا األنابيي المستخدمة اي التركييا تركيي شبكات التدائةا تركيي نظام كامال يشا

شمساايا تركيااي ط اام حمااام كاماال ماااود بأنظمااة ماااء بااارد وساااخو ونظااام صااحيا صاايانة وبصااالم جميااد أنااواخ الحارقاااتا تركيااي 

لغااا الطبيتايا بامضخات المياه بأنواعها المختلفة مد ملح اتهاا تركيي بويلرات تسخيو المياه بالكهرباءا استتمال أجهاة تسخيو الميااه 

أنظماة متالجاة ميااه بارك الساباحة: التارة ومتالجاة ميااه بارك الساباحة ميكانيكياا  ا تمر(ا تسخيو برك السباحة شتاءً واستتمال جهاا )األ

 وكيماوياً.

 : 5,  1 التدريب الميداني - 5170 – 5120

)صاايانة الثالجااات المناليااة المختلفةاصاايانة  : تاادريي الطالااي علااه مهااارات متينااه ضاامو تخصصااه داخاال مختباارات الجامتااة مثاال

التادريي علاه تتباد وبصاالم األعطاال ااي  ا تركياي وصايانة المكيفاات المختلفاة ا صايانة ررااة التبرياد ا الثالجات التجارية المختلفاة

يص األعطاااال التااادريي علااه كيفيااة اسااتخدام الجااداول النموقجيااة لتشااخ ا لوحااات التشااغيل لمتاادات راارف التبريااد وأجهاااة التكيااف

تركياي مضاخات المياااه المختلفاة وأنظمااة  ا تركياي شاابكات التدائاة المختلفااة وملح اتهاا ماو مبااادالت حرارياة ومضااخات ا وبصاالحها

صايانة وبصاالم حارقااات  تمااور وباويلرات تساخيو المياااه المختلفاة بالكهربااء وبالغاااااتركياي األ ا الاتحكم الخاصاة بهاا حسااي الموقاد

يفااات الساايارات(اوميدانياً بالتتاااوو مااد الصااناعة والمىسسااات والهيئااات المحليااة مثل)صاايانة أبااراج التبريااد ابناااء صاايانة مك ا التدائااة

الصحية الالاماة للمطااب( (ا  تالتره وتسخيو ومتالجة مياه برك السباحةا تركيي التجهياا وبنشاء الثالجات التجارية وررف التبريد ا

 المحليةا والهيئة التدريسية.كل قلك تحت بشراف ومتابتة الهيئات 
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طارهاا التتماق ااي اهام بكاديمياة يساتطيد ضامو أارصاة عطااء الطالاي بلاه بيهدف مشروخ التخرج كمتطلي للطلباة المتوقاد تخارجهم 

القاتياة وبامكاناات  مساتتيناً بتحصايله االكااديميا وب دراتاه لمحاولاة لتح ياق بضاااة علمياة بنااءةكثر مو جواناي تخصصاه واأو أجاني 

وي وم الطالي بت ديم بحث اي جاني علمي شامل للماواد والمهاارات التاي تام ا الجامتة مو مكتبات ومختبرات ومشارل وهيئة تدريسية 

      بداخ التملي.ة عملية تظهر قدرة الطالي عله اإلجهانماقج وأحياناً يتم عمل أتحصيلها ضمو الفترة الدراسية و

 


