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 ساعة معتمدة 18: البرنامج متطلبات

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

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 شراف والتنظيم الصناعيإلا   ME 111 5002 

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

Mechanics, Heat & Light Lab 1 
نيكاااا والحااارارة تجااارف  اااي الميكا

 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 

 

 :لبرنامجا متطلباتوصف 

 :1الريـاضيـات  - 5007

لمشاتةة األولاه  وقواعاد االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واألُساية واللوررتمياةا النهاياات ونظرياات علاه النهايااتا  االتصاالا  ا

المنحنياات   التكامال المحادود  االشتةاق واالقترانات الجبرية واألُسية واللوررتميةا تطبيةات عله المشتةة األوله ومنها رسام ااالشتةاق 

 ق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة   ائوتطبيةاته  طر

 الرسم الهندسي: - 5006

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

 مدا رسم المناظير الهندسيةا الرسم باليد الحرة استنتاج المسةط الثالث وتصغير( اإلسةاط المتتا

 المشغل الهندسي:- 5005

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

و  الكهرباائيا التمديادات الكهربائياةا أجهالة الةياا  الكهربائياة وتشاغيل المنشارا قاص المتاادوا رباط قطاد التمال بالتباشايما لحاام الةا

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

باإلضااا ة ىلااه ا شاااريد الصااناعية التتريااف بمبااادت التنظاايم والتخطاايط الصااناعيا دراسااة التكاااليف وحسااابات الجاادو  االقتصااادية للم

ردو رياف بةاوانيو التمال  اي األا و التت ا والتالقات الصناعية ومتطلباتهاابرامج الصحة المهنية والسالمة واألمو الصناعي ومتطلباتها

 و  لسطيو 

 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 5002

 اي  ةقاوانيو نياوتو الثالثا  ا ي خاط مساتةيما  الحركاة  اي خاط مساتو  ركة  وحدات الةيا  األساسيةاثم الكميات المتجهة ثم متادالت الح

ا  الشااغل و الطاقااة بأنواعهماااا و التصااادمات و قااانوو حفااظ كاا مية التحاا رة و مركاا ل الكاا تلة امفهوماا ا الحركااة و تطبيةاتهااا المختلفااة

 لحرك ة ال دورانية و ك مية تح رة اللاوي ة و الت لوم ا

 لميكانيكا والحرارة والضوء:تجارب في ا - 5007 

(  ااي المواضاايد الرئيسااية التاليااةيالميكانيكا و حركااة األجساااماالحرارة و 1يغطااي اااقا المساااق الناحيااة التمليااة المتتلةااة بمااادة الفيلياااء )

 الديناميكا الحراريةا الضوء و البصرياتامولعة عله اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي 

 الميكانيكا  -5006

 مةدمة  ي قوانيو نيوتوا الةوة ا تحليل الةو   ي اتجاايو متتامديو ا محصلة الةو  ا اتلاو جسيما علم الةوة ا اتلاو األجسام 

 الميكانيكا/ عملي: -5005

اء التاالم وقااو  الشااد واالنضااغاط  ااي أعضاا ا  ااي األعماادة واالحتكاااة وتطبيةاتااه يتناااول الشااد  ااي األسااالة والحبااال وقااو  االنضااغاط

 األساساتا الةوة  ي التوارض البيسطةا مركل المساحة لألشكال الهندسية 

 :1 الرسم الميكانيكي - 5008

الرسام التفصايليا  ا أنواخ الةطاعاتا الرسم التجميتي البسيطا الرسام التجميتاي المركاف )باساتخدام البراراي وتةنياات الاربط األخار (

اتا الرساام التخطيطاايا رساام مخططااات تحتااول الرمااول الفنيااة المختلفااة )األنابيااف رساام االنفاارادات وتةاطتااات السااطوم والمجساام

 الصماماتا رمول اللحاما عالمات التشغيل والتفاوت( و

 المواد الهندسية وخواصها: - 5000

واألكسادةا سالوة الماواد مصادراا وتشكيلهاا الخصائصا الموادا  الخواص الميكانيكية للمواد و حصهاا التآكل و أنواخ المواد الهندسية

 تحت تأثير الةو  الخارجية وتغيرات درجة الحرارة 

 ساعة معتمدة 21:متطلبات تخصص السيارات 

 

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

 المساق

Strength of Materials 5 مةاومة المواد               ME 225 5105 

Strength of Materials Lab 1 /5103  عملي     مةاومة المواد 

Theory of Machines 5 نظرية اآلالت                    ME 226 5113 

Theory of Machines Lab 1 /عملي    نظرية اآلالت MEP 216 5112 

Fluids & Hydraulic Machines 3 الموائد واآلالت الهيدروليكية  ME 232 5151 

Fluids & Hydraulic Machines Lab 1 
الموائد واآلالت الهيدروليكية/ 

      عملي
ME 212 5155 

Thermodynamics 5 الديناميكا الحرارية             ME 123 5153 

Thermodynamics Lab 1 تجارف  ي الديناميكاالحرارية ME 116 5152 

Internal Combustions Engines 3 اخليمحركات االحتراق الد MEA 132 5152 

Internal Combustions Engines Lab 1 
محركات االحتراق 

 عمليالداخلي/
MEA 112 5152 

Vehicles Electricity 5 كهرباء المركبات MEA 223 5152 

Vehicles Electricity Lab 1 كهرباء المركبات/عملي MEA 213 5152 
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Vehicles Hydraulics 5 ايدرولية المركبات MEA 228 5150 

Automobile Science 3 علم السيارات MEA 231 5130 

Diagnosis & Maintenance 5 الصيانة وتشخيص األعطال MEA 224 5131 

Diagnosis & Maintenance Lab 5 
الصيانة وتشخيص 

 األعطال/عملي
MEA 226 5135 

Automotive Workshop I 5  1مشارل السيارات MEA 221 5133 

Automotive Workshop II 5  5مشارل السيارات MEA 222 5132 

Field Training I 3 1التدريف الميداني            MEA 236 5132 

Field Training II 3 5التدريف الميداني            MEA 238 5132 

Project 5 المشروخ                     MEA 220 5132 

 

 وصف متطلبات تخصص السيارات :

 مقاومة المواد: - 5105

ت الميكانيكياةا عالم جهااد المركافا قاوة الةاصا حسااف الوصاالنفتاالا اإلجهااد واالواالنفتالا قانوو اوةا منحناه اإل اإلجهاد البسيط

 جهادا االلتواء االنحناء واإل

 :عمليمقاومة المواد/ - 5102

يجاااد متاماال الجساااءة  ااي ىا حساااف و يجاااد متاماال المرونااهىا  نضااغاطنفتااال  ااي حالااة الشااد واالالتالقااة باايو التماثاال  ااي اإلجهاااد واال

 ا حساف علم االنحناء  ا حساف الجساءة  ي اللنبركات المطاطا مةارنة لةوة الشد لمواد مختلفة

 نظرية اآلالت: - 5112

ي والتسااارخا المساانناتا الكاماااتا واج الحركاايا أشااهر المكنلمااات )اآلليااات(ا مضاالد الساارعة المركاال اللحظاادالحركااة المجااردةا األل

 االحتكاة اآلليا منظمات الحركةا االتلاو 

 :عملينظرية اآلالت / - 5112

تحليل انالالق الةوالا ف أو الكا تلا الاقراخ الما هتلا مكا نلمات أو  ليا ات تستخا دم  ا ي الماكا يناتا مضلا د تحليا ل السرعا ة والتساارخا 

 يناميكي االحتكاةا االتلاو االستاتيكي والد

 الموائع واآلالت الهيدروليكية: - 5151

خااواص الموائااد ا اسااتاتيكا الموائااد ا المكاااب  الهيدروليكيااة ا أجهاالة قيااا  الضااغط ا الةااو  الهيدروسااتاتيكية الماا ثرة علااه السااطوما 

طبيةاتهاا حركاة الموائاد الحةيةياة ا أناواخ ديناميكا الموائد ا متادلة االستمرارية ا طاقة المائد  ي االنسياف المستةر ا متادلة برنولي وت

الت الهيدروليكيااةا مباادأ عماال المضااخات ا المضااخات ا اآلالجرياااو للمااائد ا رقاام رينولاادل للجرياااو ا الضااياعات  ااي مسااار المااائد 

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

 التوربينات الهيدروليكية وأنواعها واختياراا 

 :عمليالموائع واآلالت الهيدروليكية/ - 5155

نمااقج التااد قا قياا  الضااغطا التغيار المفاااجع  اي مةاااطد األنابيافا التااد ق خاالل الفنشااورلا المفاقيادا االحتكاااة  اي األنابياافا ضااغط 

ات التردديااة أحاديااة المرحلااة ومتتااددة المراحاالا المضااخات الطاااردة المركليااةا السااائل علااه سااطط منبسااط أو نصااف كاارولا المضااخ

 مضخات المسننات وتوصيل المضخات عله التوالي والتوالل 

 الديناميكا الحرارية: - 5152

المفتااوم وتطبيةاتااها مةدمااةا أمثلااة عامااةا الوحااداتا أساساايات الااديناميكاا الشااغل والطاقااةا الةااانوو األول للااديناميكا الحراريااةا النظااام 

 نتروبيا الغالات المثاليةا خصائص البخار والمواد النةية ثاني  ي الديناميكا الحراريةا اإلالةانوو ال
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 تجارب في الديناميكا الحرارية: - 5152

والمضخا ة الحراريا ةا بويلرمارستا تتييو ضغوط ودرج ات حرارة اإلشب اخ للم واد النةيةا محطة توليد ط اقة بخاري ةا دورة التب ريد 

 ض ارط الهواء الترددل أحادل الم رحلة 

 داخلي:الحتراق المحركات ا - 5157

مبادت عمل محركات االحتراق الداخليا الترددية رباعياة األشاواطا ثنائياة األشاواطا أجالاء ومواصافات محركاات االحتاراق الاداخليا 

دما نظم التغقية  ي المحركات )بنليوا ديلل(ا نظم التبريدا نظام التليياتا الصماماتا حسابات المحركات وخصائصهاا الوقود المستخ

 الشحو الجبرل  ي المحركات  المحركات الدوارة والمحرة التربيني الغالل 

 :عمليداخلي / الحتراق المحركات ا - 5156

)البناليو والاديلل( وحسااف الةادرة البيانياة يتضمو ااقا المسااق دراساة مخبرياة لمحركاات االحتاراق الاداخلي ثنائياة ورباعياة األشاواط 

ة الحرارياة والميكانيكياة والحارارة المفةاودة ية الحجمية والكفايلكفاوالفرمليةا االستهالة النوعي للوقودا خصائص المحركات وحساف ا

 واالتلاو الحرارلا أداء المحركات 

 كهرباء المركبات: - 5155

ئاارة منظاا م التولياا د  يد والشحاا وا داا نظاا ام الاا ةو اإللكاا ترونيا محاارة باادء الحركاا ةا دائاا رة التولااالبطاا ارياتا نظاا ام االشتتاا ال التاا ادل

 والشح وا ساعات البياوا األضواء 

 كهرباء المركبات/عملي: - 5158

بائياةا تتباد الادوائر   ة وترك يف وىجراء الفحص الاللم واإلص الم لألجه لة الكا هربائية  اي المركبااتا تحدياد أعطاال الادوائر الكهر 

الكهربائيااة تبتااا لمخططااات الصاايانة واإلصااالما اسااتتمال أجهاالة الفحااص والمتااايرة لضاابط عماال األنظمااة الكهربائيااة المختلفااة  ااي 

 المركبات 

 هيدروليك المركبات: - 5150

ةا المجمتااات الهيدروليكيااةا مةدمااه عامااها لياات النظااام الهياادروليكيا خلانااات الليااتا المضااخاتا الصااماماتا الاانظم الهيدروليكياا

الكساااكيتات والحشاااواتا مانتاااات التسااارفا األنابياااف والخاااراطيما أداء المضاااخات والااانظم الهيدروليكياااةا األعطاااال والصااايانة للنظاااام 

 الهيدروليكي 

 علم السيارات: - 5120

سارعات التاادل صاندوق الا موالتال حاولما مةاومات الطريقا -الةابض-نظام التوصيلا أجهلة نةل الةدرةا نظام وصل و صل الحركة

ا المحاااور والوصااالت المفصااليةا التاارو  التفاضااليةا تركيااف المحاااورا نظااام التماال والمتالجااةا اإلطاااراتا الهيكاال  وتوماااتيكيو األ

  نظام الفرملة و توجيهاالخارجيا نظام التتليقا نظام ال

 صيانة وتشخيص األعطال:ال- 5121

ق ائاوامل الفنية التامة الم ثرة عله المركباتا التوامل الما ثرة  اي االساتهالةا اكتشااف وكشاف األعطاالا طرمةدمة عو الصيانةا الت

الصيانةا كشف األعطال الميكانيكية  ي محركات االحتراق الاداخلي باساتخدام بتاض المتادات واألدواتا كشاف وصايانة أجالاء أنظماة 

لاء دورة االشاتتال جاأكوابطا استخدام الكتالوجاات  اي عملياات الصايانةا كشاف وصايانة ا وأنظمة الوصل والةيادةا ال التبريد والتلييت

 عطابها ىوجدولة 

 صيانة وتشخيص األعطال/عملي:ال - 5125

شاتال بالشارارة باساتخدام األجهالة نظام تلويد الوقود  ي محركاات اإل الكشف بالحوا ا الكشف باستخدام أجهلة مساعدةا الكشف عله

 حص وضبط مضخة وقود الديللا استخدام تحليالت الفحص  ي محرة بدء الحركةا نظام الشحوا دائرة االشاتتالا توقيات المساعدةا 

وصايانة   حاصالشرارةا أداء المحرة تبتا للمتلومات المأخوقة مو كتيباات الشاركات المصانتةا  حاص وصايانة االطاارات والكاوابطا 

 جلاء دورتي التبريد والتلييت أ
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 (:1) شاغل سياراتم  -5122

سااطواناتا مجموعااة ألُ وضاابط المركباااتا الصااماماتا رأ  ااألدوات والمتاادات واألجهاالة المسااتخدمة  ااي التصااليط والصاايانةا تثبياات 

ا تلييت المحركاتا نظام التبريدا نظام الوقود  ي محركات االشتتال بالشرارةا نظام الوقاود  اي محركاات سطوانات ألُ اعمود المر قا 

 سطواناتا عمود المر ق وعمود الكامات بالضغطا ضبط أداء المحرةا الةياسات الاللمة لمجموعة األ الاإلشتت

 (:5) مشاغل سيارات- 5122

الخلفياة حواملهااا نظاام الكوابطا الكلتشا صندوق الترو  ) االنلالقي والهيادروليكي(ا التارو  التفاضاليةا أعمادة التوصايلا المحااور 

 طارات لسياراتا األبوافا الشبابية واإلاطارات ىالةيادةا 

 :(5,التدريب الميداني )(1التدريب الميداني )  - 5126و 5127

تاادريف الطالااف علااه مهااارات متينااة ضاامو تخصصااه داخاال مختباارات الجامتااةا ومياادانياا بالتتاااوو مااد الصااناعة المحليااة والم سسااات 

 يسية  والهيئات المحليةا تحت ىشراف ومتابتة الهيئة التدر

 :مشروع ال - 5125

يهدف مشروخ التخارج كمتطلاف للطلباة المتوقاد تخارجهم ىلاه ىعطااء الطالاف  رصاة أكاديمياة يساتطيد ضامو ىطارااا التتماق  اي  هام 

جانف أو أكثار ماو جواناف تخصصاه والمحاولاة لتحةياق ىضاا ة علمياة بنااءة مساتتيناا بتحصايله األكااديميا وبةدراتاه القاتياة وب مكاناات 

 جامتة مو مكتبات ومختبرات ومشارل وايئة تدريسية وريراا ال


