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 كلية المهن التطبيقية
 كلية المهن التطبيقية في سطور

، حيرررا كانرررق انطمنتهرررا مرررن نبررر   رابطرررة جامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطيناة نرررو تعتبرررر كليرررة المهرررن التطبيقيرررة 
( بعررد  ا ايتيرررت فكرتهررا المتعلقررة ببرررامج فرري مجرران التعلرريف التقنرري، بهررد  رفررد المجتمرر  1978الجررامعيين مررام )
لمردة الرمس سرنوات فري ميرداا الهندسرة المدنيرة والمعماريرة  ،ات جديردة فري ميرادين مهنيرة متنومرةالمحلي بتخصص

لق مرردة الدراسررة لتصررب  سررنتين، وبوانرر   ربعررة 1982الكهربائيررة والميكانيكيررةع وبعررد فترررة وجيرر ة وفرري مررام )و  ( مرردت
فكراا  عتخصصرا   اربعرة ومرررينحتى زادت برامجها التخصصرية مرن  في التطور األفقيالكلية  واستمرتفصونع 

( نالبرا  ونالبرة و والعردد مرالر  الزد راد 2100اإلنبان مليها مرن  رجراء ونننرا الع ير  وبطانرة اسرتيعابية تجراوزت )
فري جمير  الميرادين دايليرا  ويارجيرا ع وتمرن  الكليرة درجرة الردبلوم  ندراتهفمطرد ؛ وذلك لتمي  يريجيها الذين  البتوا 

 العلروم االداريرة، تخصصرا  هندسريا  وتقنيرا  فري مجراالت الحاسروب وتكنولوجيرا المعلومرات اربعة ومرررينفي حوالي 
، الفنرروا التطبيقيررة  ، الهندسررة الميكانيكيررة، الهندسررة المدنيررة والمعماريررة، الهندسررة الكهربائيررة ، والمصرررفية ةوالمالي

 التصميف الدايلي والحجر والريامع
 

 :كلية المهن التطبيقيةمباني 

 ملى منطقيتين في مدينة الخلي  هما: االرب تتوزع مباني كلية المهن التطبيقية بدوائرها 

مقاب  بلد ة الخلي  وفيه دائرة المهن الهندسية والتي   ق  في الارع مين يير الدين:رئيسيالمبنى ال .1
مختبرين باالضافة الى  مدرسينالالقامات ومكاتب مجمومة من فنوا و المرغ  و تضف مختبرالدوائر 

 عللحاسوب

، جيررا المعلومررات ي الحاسرروب وتكنولو ( ، وفيرره دائرترر+Aو Aمنطقررة واد الهريررة) مبرراني :واد الهريررةمبرراني  .2
وتضررف مختبرررات الحاسرروب ومجمومررة مررن القامررات ومكاتررب والمصرررفية الماليررة والعلرروم االداريررة والعلرروم 

 المدرسين باإلضافة الى مراسف الد كور والمعماري ومرك  الحجر والريام ع
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مدنية والمعمارية يرجى ملف بأا تف تقسيف دائرة المهن الهندسية إلى نسمين )دائرة المهن الهندسية ال* 

وترم : الهندسة المعمارية/ الهندسة المدنية/ الد كور والتصميف الدايلي/ المساحة،  ودائرة المهن الهندسية 
  الكهربائية والميكانيكية وترم  باني التخصصات المهن الهندسية(

 
زيادة ملحوظة  إلىذي  دى المجتم ، األمر ال واحتياجاتونتيجة  لطرح برامج جديدة تواكب التطور التكنولوجي 

 ع 2012وحتى مام  1995نرابة السق مرات منذ مام مدد الطلبة ومستمرة في  مداد الطلبة، حيا تضامف 

والتري  دوائرهراوتسعى الكلية جاهدة لتحقيق هذه األهدا  من يمن برامجها التي ترر  مليهرا بوسرانة 
 كما يلي: وائرد ارب  ملى تخصصا  والبرامج موزمة اربعة ومررينترم  

 :اآلتية: وترم  التخصصات وتكنولوجيا المعلومات دائرة الحاسوب

 برمجيات ونوامد البياناتع ع1

 البكات الحاسوب واالنترنقع ع2

 تصميف وتطوير صفحات الويبع ع3
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 عتكنولوجيا الحاسوب  ع4

 عالوسائط المتعددة  تكنولوجيا ع5

 :اآلتية: وترم  التخصصات العلوم اإلداريةدائرة 
 المكاتبع دارة و تمتةإ ع1
 عالسكرتاريا والسج  الطبي ع2

 السكرتاريا والسج  القانونيع ع3

 ادارة المراري ع ع4

 التسويق والمبيعاتع ع5

 إدارة المنرآت الرياضيةع  ع6

 

 
 بة دائرة العلوم االدارية في محاضرة اكاد ميةعنل
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 :اآلتية: وترم  التخصصات العلوم المالية والمصرفيةدائرة 
 

 عتقنيةمحاسبة  ع1

 عالمالية المحوسبة اإلدارة ع2

 
 التالية:  التخصصاتدائرة المهن الهندسية: وترم  

 لمدنيةاالهندسة  نسف
 وهي: والمعمارية

 
 ع الهندسة المدنيةع1
 ع الهندسة المعمارية2
 ع المساحة3

نسف الهندسة 
 الميكانيكية وهي:

 
 ع السياراتع1
ع التكييف والتبريد 2

 والتدفئة 
 ع اإلنتاج واآلالتع3

صميف نسف الت
 الدايلي وهي:

 
عالتصميف 1

 الدايلي

نسف الهندسة 
 الكهربائية وهي:

 
 ع األتمتة الصناميةع1
االلكترونيات ع 2

الصناعية والتحكم 

 .المحوسب
 ع اإلتصاالتع3
عاألنظمة الذكية في 4

 المبانيع

 
إدارة 

وتكنولوج
 ا الحجر 

 عوالريام
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 وحقائق ءاتإحصا

 : ألييرةمدد نلبة الكلية في السنوات ا ع1

 

 مدد البرامج األكاد مية في الكلية ع2
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 الخطط الدراسية لبرامج الكلية
 متطلبات البرامج في الكلية:

 : أتيتوزع متطلبات البرامج في الكلية كما
متطلبات الكلية: وهي مسانات إجبارية لجمي  الطلبة في الكلية وبمختلف تخصصاتهف حيا  ص  مدد  ع1

 دةع( سامة معتم16ساماتها إلى )
 متطلبات البرنامج / المسار: وهي مسانات إجبارية لجمي  نلبة المسار الواحد في  ي تخصصع ع2

 متطلبات التخصص: وهي مسانات إجبارية لطلبة التخصص الواحدع ع3

 

  لجمي  التخصصات سامة معتمدة (71)متطلبات الكلية اإلجبارية :

 
 رنف المساق م المساقر  المساق باللغة العربية سعم ةالمساق باللغة اإلنجلي ي

Arabic Language 3 اللغة العربية ACA132 2001 
English Language 3 اللغة اإلنجلي ية ACA131 2002 
Studies in  Arabic 

& Islamic Thought 
دراسات في الفكر  3

 اإلسمميو العربي 
ACA133 2003 

Know about 

business.  (KAB) 1 
 2846  (1ريادة االممان ) 2

Know about 

business  (KAB) 2 
 2847  (2ريادة االممان ) 2

Physical Education 1 النراط الرياضي ACA 100 2017 
Introduction to 

Computer 
 2350   مقدمة في الحاسوب 3

 
 هي المسانات التي تتكرر في ك  تخصص من تخصصات الكليةع :جباريةمتطلبات الكلية اإل :ممحظة
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 : جباريةتطلبات الكلية اإلوصف م
 

 اللغة العربية : - 2001
 

 قدم المساق المهارات األساسية للطلبة في اللغة العربية وفنونها ، بما يتمءم م  احتياجاتهف ومعارفهف ، 
وإكسابهف معرفة كافية بموضومات اللغة العربية ويرم  : مستويات اللغة العربية ونرائق تنمية األلفاظ ، 

لمرتقات ، ونظام تأليف الجملة االسمية والجملة الفعلية ، واإلمراب والبناء في األسماء واألفعان ، وصياغة ا
كما  رم  بعض األلواا البمغية ،   عوكتابة العدد ، وبعض نوامد الكتابة والترنيف ، واستخدام المعاجف العربية 

و يتناون   ضا    لوانا  من الكتابة  ع، والمقابلة  مث  : التربيه ، واالستعارة ، والكنا ة ؛ والطباق ، والجناس
الوظيفية كفن التلخيص ، وكتابة الرسائ  ، ومحاضر الجلسات ع و ييرا  التذوق الجمالي الذي  رتم  ملى 

 نصوص  دبية من القرآا والرعر والنثر الفني ع
 

 اللغة اإلنجلي ية :  - 2002
 

واللفررر  ، والقرررراءة واالسرررتيعاب ، وهررري : الكتابرررة ، لررردى الطالرررب  تطررروير المهرررارات األساسرررية األربررر  يهرررد  إلرررى
وحررو  ، األفعران، والكرمم المباالرر : وكرذلك تطروير نوامرد اللغرة األساسرية والتري تررم  ع والمحادالرة  ، الصحي 

 كمررا يهررد  إلررى إمررداد الطالررب بالكلمررات والمصررطلحات اإلنجلي يررة الترري تتعلررق بحيرراة ع والجملررة الررررنية ،الجررر
 الطالب اليومية والعمليةع كتابة التقارير الفنية باللغة اإلنجلي يةع 

 
 اإلسممي : و دراسات في الفكر العربي  - 2003

 
مصررادر الفكررر العربرري واإلسررممي والعقيرردة، و  وحملررة الفكررر،، ويصائصرره ، و سسرره ، التعريررب بررالفكر اإلسررممي 

منج اتهرا وجوانرب حضرارتها، إضرافة إلرى  : العربيرة واإلسرممية الحضرارةو والنظف اإلسمميةو األيمق، و العبادات، و 
 القضا ا المعاصرةع

 
 ( :1ريادة االممان ) - 2846
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مسرراق نظرررري بطررراب  مملررري  سرررتخدم اسررراليب التعلررريف المتمركرر  حرررون الطالرررب مرررن يرررمن مجمومرررة مرررن االنررررطة 
يجيات التعليميرررة الحديثرررةو والتررري تنتقررر  اليوميرررةو التررري تتبنرررى فررري محتواهرررا النظرررري والعملررري مجمومرررة مرررن االسرررترات

 بالطالب يطوة يطوة نحو تحقيق متطلبات انراء مرروع ريادي ناج  في المستقب ع
 

 ( :2ريادة االممان ) - 2847
مسرراق نظرررري بطررراب  مملررري  سرررتخدم اسررراليب التعلررريف المتمركرر  حرررون الطالرررب مرررن يرررمن مجمومرررة مرررن االنررررطة 

النظرررري والعملررري مجمومرررة مرررن االسرررتراتيجيات التعليميرررة الحديثرررةو والتررري تنتقررر   اليوميرررةو التررري تتبنرررى فررري محتواهرررا
 بالطالب يطوة يطوة نحو تحقيق متطلبات انراء مرروع ريادي ناج  في المستقب ع

 
 النراط الرياضي : - 2017

 
المهررارات  بررأهفريررب تعاليتنرراون هررذا المسرراق دراسررة مفهرروم التربيررة الرياضررية و هرردافها وممنتهررا بالتربيررة العامررة، و 

والمبادئ األساسية لبعض األلعاب الجمامية والفرد ة مر  نروانين هرذه األلعراب، وإجرراء مباريرات ونررانات دايليرة 
ويارجيررة، والتررردريب ملرررى تحكررريف المباريرررات والنررررانات، والتعرررر  ملرررى بعرررض إصرررابات المممرررب التررري تصررريب 

ويتنرراون هررذا المسرراق   ضررا  بعررض  عق إسررعافهاائررضررها ونر ومعرفررة  سرربابها و مرا ،الممررب دايرر  ويررارج الملعررب
 ، والتعريب ببعض نرائق تنظيف الدورات الرياضية ع لعاب القوى  مسابقات 

 
 مقدمة في الحاسوب : - 2350

 
يهد  هذا المساق إلى التعر  ملى مكونات الحاسوب، ووحداته المختلفة، وتطور الحاسروب وتصرنيفاته، و جيران 

 نظمررة العررد، ووحرردة الررذاكرة، ووحرردة الحسرراب والمنطررق، ووحرردة اإلديرران واإليررراج، ونظررام  الحاسرروب، وتصررنيف
 و ساسيات البرمجةعالترغي ، 

 
 /مملي:مقدمة في الحاسوب

 
يرررتف تعريرررب الطرررمب ملرررى  ساسررريات التعامررر  مررر  الحاسررروب ، والتعرررر  ملرررى  جررر اء الحاسررروب الماد رررة ، مثررر  :       

MotherBoard ) ،HardDisk  ،الكوابررر  ،الررررCD-Rom  وغيرهرررا( ، والمكونرررات البرمجيرررة ، العمررر  ملرررى نظرررام
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MS-Dos)   والتعررررررر  ملررررررى  هررررررف األوامررررررر برررررره و وامررررررر الملفررررررات والمجلرررررردات ،العمرررررر  ملررررررى نظررررررام الترررررررغي )
( و والتعررر   MS_Office( والررتحكف بالملفررات والمجلرردات ، مقدمررة مررن مجمومررة برررامج )  (Windowsوينرردوز

 لكتروني عويدمة البريد اإلملى اإلنترنق 
 

  

 

 

 في مختبر اكاد مي نمب كلية المهن التطبيقية

 
 وتكنولوجيا المعلومات دائرة الحاسوب

 
هي احدى الدوائر الممي ة في كلية المهن التطبيقية حيا تضف هذه الدائرة التخصصات الحاسوبية المطروحرة فري 

تخصرص تصرميف وتطروير صرفحات الويرب، تخصرص الربكات الكلية وهي : تخصص برمجيات ونوامد البيانرات، 
ع حيا تخض  هرذه التخصصرات ،تكنولوجيا الوسائط المتعددة  الحاسوب واالنترنق تخصص تكنولوجيا الحاسوب

 إلى تحديا مستمر في محتوياتها مواكبة بذلك حاجة السوق المحلي ومجاالت العم  المختلفة لخريجيها ع
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ى القريررب ر لفررت  تخصصررات  يرررى متميرر ة تواكررب التطررور التكنولرروجي و تلبرري كمررا  ا هنرراو نموحررا  ر فرري المررد
ادارة تكنولوجيرررا حاجرررات السررروق المحلررري والعرررالمي فررري مجررران الحاسررروب وتكنولوجيرررا المعلومرررات مثررر  تخصرررص 

وغيرهررا مررن التخصصررات ذات العمنررةع ممررا  عطرري  وتخصررص برمجررة تطبيقررات الموبايرر  وااللعرراب ،المعلومررات
تضرررف الررردائرة كرررادر متميررر  مرررن مهندسررري و لبرررة باكمررران مسررريرة التعلررريف مرررن نريرررق برنرررامج التجسررريرع المجررران للط

معلومرررات يدرسررروا جميررر  المسرررانات الحاسررروبية لجميررر  نلبرررة كليرررة المهرررن الحاسررروب ومدرسررري تكنولوجيرررا ونظرررف ال
التطبيقيررة بكافررة دوائرهررا وتخصصرراتها ويتمتعرروا بقرردرات تدريسررية ماليررة المسررتوىع كررذلك تضررف الرردائرة العديررد مررن 
المختبرررررات التخصصررررية والترررري  قضرررري فيهررررا الطالررررب جرررر  ونترررره ضررررمن التطبيقررررات والترررردريبات العمليررررة المفيرررردة 

 ع القدرات التقنية واالحترافية لدى الخريج ضمن برامج التخصص الواحد لتعميقرورية والض
 

 التخصصات التابعة للقسف:

 برمجيات ونوامد البياناتع ع1

 نترنقعإلالبكات الحاسوب وا ع2

 تصميف وتطوير صفحات الويبع ع3

 عتكنولوجيا الحاسوب ع4

 عالوسائط المتعددة  تكنولوجيا ع5
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 عتبر اكاد ميفي مخ متعددةتكنولوجيا الوسائط النلبة 
 
 

 : تخصص برمجيات ونوامد البيانات ع1
 

يهدف هذا البرنامج إلى تخريج طلبة و[ سامة معتمدة ، 72مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوان  ]

م في ، وكذلك إعداد البرامج التي تستخدومعالجتها 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

 
 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16
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 2. القسفمتطلبات  18
 3. متطلبات التخصص  38
  المجموع 72

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  لبات الكليةمتط

 ع9صوملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 سامة معتمدة 18: القسف متطلبات
 
 
 

 القسف: متطلباتوصف 
 

 اإلدارة: -2231

 
وممناتهرا ، مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليهرا، ومجاالتهرا ينانش المساق مددا من الموضومات اإلدارية ، مث  : 

 عوالمدرسرة الحديثرة    هف المدارس اإلدارية ياصة الكمسريكية ، والسرلوكية ،عو بالعلوم األيرى، ودراسة مناصرها 
 ورنابة ع  ،  وتوجيه، وتنظيف ، ومناصر العملية اإلدارية من تخطيط 

 
 اللغة اإلنجلي ية الفنية:- 2235

 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Management 3 دارةاإل ACA 136 2231 

Technical English 3 اللغة االنجلي ية الفنية ACA 130 2235 

Applied Statistics 3 حصاء التطبيقيإلا APC221 2553 

Algorithms and 

Programming 

Fundamentals 

الخوارزميات ومبادئ  3
 البرمجة

 2554 

Database (1) 3  2560  1نوامد البيانات 
Computer Network 

and data transmission 
 2564  البكات وتراس  البيانات 3
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هرررذا المسررراق  سرررتهد  مجمومرررات الطلبرررة الرررذين تررررتبط تخصصررراتهف فررري مجررراالت الكمبيررروتر ، مثررر  : تخصرررص 
ارات الطلبررة اللغويررة المتعلقررة فرري مجرران الكمبيرروتر ، البرمجررة ، والويررب ، والررربكات ؛ فهررو يهررد  إلررى تطرروير مهرر

ويعم  ملى تدريبهف ملى استخدام المصطلحات والعبارات الفنية التي تفيردهف فري حيراتهف العمليرة ، وكرذلك يهرد  
إلى تطروير المقردرة ملرى االسرتيعاب منرد نرراءة  جر اء مرن النصروص المكتوبرة فري مجران الحاسرب اآللري ؛ فتنمري 

 القراءة واالستيعاب معا ع المقدرة ملى
 

 :االحصاء التطبيقي- 2553
 

ق اإلحصررائية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الن مررة المرك يررة، ائررالطر يهررد  هررذا المسرراق إلررى التعررر  ملررى 
االحتمراالت، و ومقاييل الترتق، والمنحنرى الطبيعري، واالرتبراط، واالنحردار، واألرنرام القياسرية، والسمسر  ال منيرة، 

 ( عSPSSع كما  رم  تطبيقا  ممليا  ملى )  و اإلحصاءات، واإلحصاءات الحيوية
 

 :الخوارزميات ومبادىء البرمجة - 2554
 

فري نها رة هرذا المسراق يتونر  مرن الطالرب :   ا  سررتومب مفهروم يورازميرة الحر  ، ويردرو الطريقرة المناسربة لحرر  
متسلس  لكتابة البرنامج باحدى لغات البرمجرة، و ا  كروا نرادرا المركلة البرمجية، و ا  ملك القدرة ملى التفكير ال

ملى كتابة وتنفيذ البرامج ملى الحاسرب باإلضرافة إلرى معرفرة  نرواع األيطراء وكيفيرة معالجتهرا مر  مهرارة اسرتخدام 
 محرر لغة البرمجة بكفا ةع

 
 :1نوامد البيانات   -2560

 
التقليد رة، و نظمرة نوامرد البيانرات وتطورهرا،  و نرواع  يهد  هذا المساق إلى التعر  ملى  نظمرة الملفرات

البيانررات، وميرر ات  نظمررة نوامررد البيانررات وإدارتهررا، التصررميف الفي يررائي والتصررميف المنطقرري لقوامررد البيانررات، وسررائط 
ق الوصررررون للبيانررررات ومعالجتهررررا، نمرررراذج نوامررررد البيانررررات المختلفررررة )الهرميررررة، الررررربكية، ائررررتخرررر ين البيانررررات، نر 

-لعمئقيرررة(، نوامرررد البيانرررات العمئقيرررة،  المجررراالت، الجرررداون، المفررراتي ، العمنرررات، الفهرررارس، نمررروذج الكينونرررةا
 العمنة، التطبي ، نماذج التطبي  المختلفةع

 
 :البكات وتراس  البيانات -2564
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يررررة والمنطقيررررة،  ساسرررريات الررررربكات و نوامهررررا المختلفررررة وهياكلهررررا الفي يائتعررررر  ملررررى إلررررى اليهررررد  هررررذا المسرررراق 

والبرتوكوالت المستخدمة فيها، ونظام االتصان المفتوح ونبقاته السب ، ووسائط الرربكات، وكيفيرة توصري  الكوابر  
و وممليرات التحوير  فري الطبقرة الثانيرة والتوجيره فري الطبقرة TCP/IPوايتبارها، و ساسيات تقنية إيثرنرق، ونمروذج 

 عالثالثة
 

 سامة معتمدة  38:البيانات متطلبات تخصص برمجيات ونوامد
 

 باللغة االنجلي ية االسف سعم باللغة العربية االسف رم  المساق رنف المساق

 Intro. to Software Engineering 3 مقدمه في هندسة البرمجيات  2373

 Operating Systems 3 نظف الترغي   2374

 Graduation Project 3 مرروع التخرج  2379

 Software Applications I 2 1ت برمجيه تطبيقا  2405

 Advanced Programming 3 برمجة متقدمة  2555

 Visual Programming 3 البرمجة المرئية  2556

 Object oriented programming 3 البرمجة الريئية  2557

 Internet Application 3 تطبيقات االنترنق  2558

 Database (2) 3 2نوامد البيانات   2561

 Advanced database 3 نوامد بيانات متقدمة  2562

 Typing 1 نبامة  2563

 Practical Training 3 تدريب ميداني  2565

 Web Programming 3 ويببرمجة ال  2566

 Software Applications II 2 2تطبيقات برمجيه   2679

 
 :برمجيات ونوامد البياناتتخصص متطلبات وصف 

 
 

 مقدمة في هندسة البرمجيات:  - 2373
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يهررد  هررذا المسرراق الررى التعريررب بالمفرراهيف األساسررية والمهررارات المزمررة لهندسررة البرمجيررات  ي  تخطرريط و بنرراء 
البرمجيررررات ويرررررم  ملررررى التعريررررب بررررادارة المررررراري  وتحليرررر  المخررررانر، دورة حيرررراة المرررررروع وتتضررررمن )تحليرررر  

، و التصميف ،  ايتبار و صيانة UMLا باستخدام لغة النمذجة الموحدة المتطلبات ، تصميف البرمجيات ونمذجته
البرمجيرراتع باسررتخدام احرردس األسرراليب فرري نمذجررة وتحليرر  وتصررميف وبنرراء التطبيقررات البرمجيررة باسررتخدام اسررلوب  

 عobject orientedالتحلي  والنمذجة الكائنية او الريئية الموجهة
 
 

 نظف الترغي : -2374
 

ف الترررررغي ، و  نررررواع نظررررف الترررررغي ، و مكونررررات نظررررف الترررررغي ، و  سرررراليب إدارة الررررذاكرة، و إدارة التعريررررب بررررنظ
 العمليات، و إدارة وحدات اإلديان واإليراج ع

 
 
 

 نظف الترغي /مملي: 
 

 , attrib( و وامره ، مث  :  Dosيهد  الج ء العملي إلى تدريب الطالب ملى مهارات استخدام نظام الترغي  ) 

color , md , cd ) (:  وكرذلك موضروع الملفرات الدفعيرة وتطبيقاتهرا ، مثر ، )if , goto , start , echo  ، )
وبعرررررض مواضررررري  نظرررررام التررررررغي  وينررررردوز ، مثررررر  : التعرررررر  ملرررررى  هرررررف يصرررررائص الوينررررردوز ، وإدارة حسرررررابات 

 Linux ,Xp ،Vista ، Windowsالمستخدمين، باإلضافة إلى التدرب ملى تنصيب  نظمة ترغي  ، مث  : )

Serverع ) 
 

 :مرروع التخرج - 2379
وتحليلها  ، واستخدام األسلوب العلمي في جم  المعلومات،  بدراسة األنظمة؛  تع ي  مهارات الطالب إلىيهد  

وذلك من يمن  ؛ وتنمية روح مم  الفريق الواحد ع وتواليقها، وتطبيقها ، وايتبارها ، وبرمجتها ، وتصميمها ، 
  Access: ) مث ، ام معالجة نوامد بيانات إحدى المؤسسات باستخدام  حد  نظمة إدارة نوامد البياناتتطوير نظ

  ع(Oracle و
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 مرروع تخرج محاكاة لطائرةع

 
 :1تطبيقات برمجيه  - 2405

 
لمعالجررة النصرروص وإنررراء  MS-Word رررم  هررذا المسرراق الترردرب ملررى البرررامج المكتبيررة المهمررة فيمررا  خررص 

)التعررر  ملررى البرنررامج ، إديرران  MS-Excelدات)من حيررا ترررغي  البرنررامج والتعررر  ملررى  دواترره ( ، المسررتن
البيانات والتحقق من صحتها ، تنفيرذ العمليرات الحسرابية والردوان ملرى مجمومرة مرن الخم را ، التخطريط و دارتره ، 

 ض التقد مية وإدارتهاإلنراء العرو  MS-PowerPointحما ة  وراق العم  والمصنفات ، الماكرو( ، 
 ) نص، صور، صوت، حركة، االرتباط الترعبي،  زرار اإلجراءات، والتخطيط البياني(

 
 :برمجة متقدمة- 2555

 
تراكيب البيانات المستخدمة في الحواسيب ونرائق  يتعر  ملى في نها ة هذا المساق يتون  من الطالب  ا:

و ا  حرردد  االساسرية للفرررز والبحرا ، طرائرق  ملرى بعررض الوالتعررر  ،المتقدمرة تمثيلهرا باحردى لغررات البرمجرة
 التركيب البياني الممئف لتمثي  البيانات ونرائق التعام  م  ك  تركيب بيانيع
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 مرروع تخرج"تسجي  الكتروني باستخدام تطبيق الهواتف الذكية"

 
 :البرمجة المرئية -2556

 
، مفهررروم  Visual Programmingلبرمجرررة المرئيرررة مفهررروم ا لرررى: تعريرررب الطالرررب ملرررىإيهرررد  هرررذا المسررراق 

 Control Tools، العم  م  مختلف انواع ادوات التحكف  Event Programmingالبرمجة المقادة باألحداس 

وجم   Control Statements، كتابة وتنفيذ الجم  / األوامر البرمجية مث  جم  التحكف  ويصائصها المختلفة
 One Dimentionذات االتجراه الواحرد  Arrays، العمر  مرر  المصرفوفات  Looping Statementsالتكررار 

 ومتعدد االتجاهات ، الربط م  نوامد البيانات  وانراء التطبيقات البرمجية التي تتعام  م  نوامد البياناتع

 

 :البرمجة الريئية - 2557
 

 Object Oriented )يررة   ساسرريات البرمجررة الهدفيهررد  هررذا المسرراق إلررى: تعريررب الطالررب ملررى مفهرروم 

Programming)) و تصميف الكائنات و  نماط البيانات و مناصر التحكف و جم  االيتيار والدوراا واإلديران ،
 Multimedia، و Graphical User Interface(  GUI)مكونررررات   باالضررررافة الررررىواإليررررراج والوراالررررة 
 وتطبيقات مختلفة ع

 

 :تطبيقات االنترنق - 2558
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، يرررردمات االنترنررررق ا ومكوناتهرررراملررررى االنترنررررق وكيفيررررة إمررررداد االتصرررران بهررررا ،المتصررررفحات يصائصررررهالتعررررر  
واسررررتعراض الموانرررر  مثرررر  : موانرررر  التجررررارة مبررررر االنترنررررق،موان  العمرررر ، التعلرررريف ،والجامعررررات يرررردمات الدردالررررة 

ى كيفيرررررة البحرررررا ، حفررررر  الصرررررفحات برررررالطرائق المختلفرررررة، التعرررررر  ملررررر ومجمومرررررات االيبار،البريرررررد االلكترونررررري
، نررر التصرميف الجراه ة  ، والتعرر  ملرى  دواتبالمحركات المختلفة ، مقدمة مرن  تصرميف موانر  مبرر االنترنرق 
، باإلضرررافة إلرررى مواضررري  Html ,JavaScriptالمونررر  مبرررر االنترنرررق وصررريانته،التعريب بالبرمجرررة باسرررتخدام 

 متقدمة/حديثة في االنترنقع

 
 :2نوامد البيانات  - 2561

 
يهد  هذا المساق إلى التعر  ملى نوامد البيانات العمئقية، وربط الكيانات البيانية بالعمنات المختلفة، وتطبي  

، ومعرفة الجبر العمئقي ومملياته SQLتلك العمنات، ومعالجة البيانات من يمن لغة التساؤن البنيوي 
مايتها وصيانتها، ومعالجة مراك  الت امن وفقداا وتطبيقها ملى البيانات، وإنراء نامدة بيانات متكاملة وح

 البيانات، وكيفية حما ة وتوزي  نوامد البياناتع
 
 
 
 

 :نوامد بيانات متقدمة -2562 
 

و نوامرد البيانرات 1 عتبر هذا المساق امتدادا  لما تف دراسته في المسانات السابقة لقوامرد البيانرات ) نوامرد البيانرات 
يرر  ملررى النمرروذج العمئقرري لقوامررد البيانررات ومعرفررة العمنررات ويصائصررهاو والتركيرر  ملررى ( ، ويهررد  إلررى الترك2

ومملياتهرا مرن تعريرب البيانرات واسرترجامها وتحرديثها و وت ويرد الطالرب بنمراذج  يررى  Sqlلغة االستعمم البنيويرة 
يرررة تصرررميف نظرررام متكامررر  وكيف Reportsالتقرررارير  و Forms تصرررميف الواجهرررات لقوامرررد البيانرررات و والتعرررر  ملرررى

 عالبيانات  لقامدة
 

 :نبامة - 2563
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كررلمة فري  الدنيقرة ويررم   25 التدريرب ملى الطبرامة باللغرة العربيرة واإلنجررلي ية بحررد  دنرىتقاا مهارة إ قوم ملى 
ى، صف االرتكاز،  ونبامة حرو   صاب  السبابة، ونبامة حرو  األصاب  الوسطو المساق: لوحرة المفراتي ، 

 ونبامة حرو  إصب  البنصر، و نبامة حرو  إصب  الخنصر، و المفتاح العالي، ونبامة حرةع
 

 : تدريب ميداني  -2565
 

يتف تردريب الطرمب فري الكليرة وبعرض المؤسسرات العامرة والخاصرة مرن  جر  اسرتخدام وتطبيرق معلومراتهف ومرا ترف 
اكر  الصريانة والبرمجرة  الموجرودة فري الجامعرة كرذلك يرتف تردريب الطرمب فري  مر  دراسته في مسانات التخصرصع

تقرارير  سربومية نيلرة فتررة بتقرد ف الطرمب جر  إجرراء التطبيرق العملري للمهراراتع كمرا يلر م  السوق المحلي من   و
 تبين المهارات التي اكتسبها الطالب ع التدريب

 

 الويب:برمجة  - 2566
 

 وية المستخدمة في برمجة موان  الويب المتغيرةيهد  هذا المساق إلى التعر  ملى إحدى اللغات الق
(Dynamic Web Pages)  ، إنراء نماذج للويب مرن نريرق اسرتخدام  دوات الخرادمServer Tools  ونرائرق

 Userالتحقق من البيانات المديلة من يمن  دوات التحقق، إضافة  داة تحكرف المسرتخدم لنمروذج الويرب وإنرراء 

Control ع 
مونرر  إنررراء اتصرران مرر  نامرردة البيانررات والتعررر  ملررى كيفيررة الوصررون للبيانررات مررن يررمن يررة كيفالتعررر  ملررى 

مونر  ويرب تفراملي وإمرداد إجرراءات األمرن والسررية بمرن  مسرتويات مختلفرة مرن الصرمحيات انترنق للوصون الى 
 علمستخدمي المون  

 
 :2تطبيقات برمجيه  - 2679

 
مررن حيررا مهررارات الرسررف ومعالجررة  PhotoShopلتصررميف وبرراأليص  رررم  هررذا المسرراق الترردريب ملررى برررامج ا

باسرتخدام برنرامج الرر  Animationالصور والتعر  ملى  نظمة األلواا ، والتعرر  ملرى  ساسريات صرن  الحركرة 
Flash و مدي  الى الر ،ActionScriptع 
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 المرئيةمحاضرة اكاد مية لمساق البرمجة 

 واإلنترنق تخصص البكات الحاسوب  ع2
 
 

يهد  هذا البرنامج إلى إكساب الطالب  ،[ سامة معتمدة 73مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوان  ]
فري نمرو وتطرور االنتصراد الفلسرطيني ناهيرك  اإلسرهام الحاسوب مرن  جر   البكاتمهارات ملمية وفنية في مجان 

القيررام بمهررام بنرراء وصررريانة  مرررن يملرره طي  سررت ، مررن تغطيررة حاجررة القطرراع الصرررنامي والخرردماتي بكررادر مؤهرر 
ومواكبة التطور الهائ  في مجان البكات الحاسوب مث  الرربكات السرلكية والمسرلكية باإلضرافة  البكات الحاسوب

، وإمطاء الطرمب المهرارات العمليرة المزمرة لبنراء الربكة محليرة  VOIPالى مجان االتصاالت باستخدام االنترنق 
 احتلرق، ونرد من المتعلقة بهاو باإلضافة إلى كيفية إدارتهرا ووصرلها مر  الرربكة العالميرةالاملة ووض  سياسات األ
نرررد هرررا ياصرررة و ن والمعلوماتيرررة مونعرررا  متقررردما  فررري مجررران تكنولوجيرررا الررربكات الحاسررروبجامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطين 

 في منطقة جنوب فلسطينع  CISCO , MCITPايتيرت كمرك  لتدريل برامج الر
 

 : سيةالخطة الدرا
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16
 2. الدائرةمتطلبات  8
 3. متطلبات التخصص  49
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  المجموع 73

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 ع9صوملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 
 سامة معتمدة 8: دائرةال لباتمتط
 

 
 

 البرنامج: متطلباتوصف 
 

 : الخوارزميات ومبادئ البرمجة-2635
 

هررذا المسرراق يهررد  الررى  ا  يتعررر  الطالررب ملررى مفهرروم الخوارزميررات ونرررق إ جرراد الحلررون للمررراك  البرمجيررة 
لبرمجررة مررن حيررا والقرردرة ملررى التفكيررر المتسلسرر  باسررتخدام احررد لغررات البرمجررةع إتقرراا الطالررب ألساسرريات لغررات ا

 الرك  العامع
 

 :إدارة نوامد بيانات-2636
 

رم   المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 رنف المساق المساق

Algorithms and 

Programming Principles 
الخوارزميرررررررررررررات ومبرررررررررررررادئ  3

 البرمجة
 2635 

Database Management 3 2636  إدارة نوامد بيانات 
Networks Administration 1 2 2638  1رة البكات إدا 



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~27 ~ 

هذا المساق يهد  الى  ا  يتعر  الطالب ملى المفاهيف األساسية في نوامد البيانات، والنماذج الهرمية والرربكية 
ظمرة والعمئقية، ومعالجة البيانات، ولغات وصف البيانات، ولغات معالجرة البيانرات وتصرميف االستفسرار، وبنراء  ن

 نوامد البياناتع
 

 :1إدارة البكات -2638
 

هررذا المسرراق يهررد  الررى  ا يتعررر  الطالررب ملررى كيفيررة ادارة الرربكات الحاسرروب مررن يررمن نظررام ترررغي  الوينرردوز  
( وادارة المسرتخدمين والوصرون لمرروارد domainسريرفر بحيرا يتعرر  ملرى مفراهيف ادارة الرربكات الوينردوز مثر  )

 الربكة و يدماتها ع
 

 

 ادارة الربكاتمحاضرة 
 

 سامة معتمدة 49واإلنترنق: متطلبات تخصص البكات الحاسوب
 

رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Project  2 مرروع ال ELI 220 2062 
Network Essential 1 3 2441  1مبادئ الربكات 
Network Essential 2 3 2442  2الربكات مبادئ 
Advanced Networks 1 3  2443  1البكات متقدمة 
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Advanced Networks 2 3 2444  2البكات متقدمة 
Operating Systems 3               2448  تكنولوجيا نظف الترغي 
Field Training  3  2454  تدريب ميداني 
Object Oriented Programming 3 2557  البرمجة الريئية 
Technical Correspondence 3 2634  مراسمت فنية 

Organizational behavior and 

communication skills 
السرررررررلوو الررررررروظيفي ومهرررررررارات  1

 االتصان
 2637 

Networks Administration 2 2  2639  2إدارة الربكات 
Advanced Networks 

Administration 
 2640  إدارة البكات متقدمة 2

Project analysis and management 3  2641  تحلي  وإدارة المراري 

Web and  Publishing technology 1 2  1تكنولوجيا الويب والنرر 
 2642 

Web and  Publishing technology 2 3  2643  2تكنولوجيا الويب والنرر 
Network Protect and Safety 2 2644  امن الربكات وحمايتها 
Wireless Networks and 

Communications 
الررررررررررررررررررررررررربكات المسررررررررررررررررررررررررلكية  3

 واالتصاالت
 2645 

Special Topics 2 2646  مواضي  ياصة 
Computer Maintenance 3 2647  صيانة الحاسوب 

 
 متطلبات تخصص البكات الحاسوب واإلنترنق :وصف 

 

 مرروع:ال–2062
 

بحرا تطبيقري وتجمير  معلومرات وإجرراء تجرارب مرن  هذا المساق يهد  الى  ا يتعر  الطالرب ملرى كيفيرة ممر 
 موضوع معين في مجان البكات الحاسوب وكتابة تقرير من هذا الموضوعع

 

 :1مبادئ الربكات–2441
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هرررذا المسررراق يهرررد  الرررى  ا يتعرررر  ملرررى  ساسررريات الرررربكات و نوامهرررا المختلفرررة وهياكلهرررا الفي يائيرررة والمنطقيرررة، 
نظررام االتصرران المفترروح ، ووسررائط الررربكات، وكيفيررة توصرري  الكوابرر ، و ساسرريات والبرتوكرروالت المسررتخدمة فيهررا، و 

 عTCP/IPتقنية إيثرنق، ونموذج 
 

 :2مبادئ الربكات -2442
 

( Routersهرررذا المسررراق يهرررد  الرررى  ا يتعرررر  الطالرررب ملرررى الرررربكات الواسرررعة و جه تهرررا وياصرررة الموجهرررات )
ت التوجيرررررررره وبرتوكرررررررروالت التوجيرررررررره المختلفررررررررة مثرررررررر   وكيفيررررررررة إمرررررررردادها للعمرررررررر  وكررررررررذلك التعررررررررر  ملررررررررى ممليررررررررا

(OSPF,IGRP,RIPواستكرا  المراك  وإصمحها وغيرها من االمور في هذا المجانع ) 
 
 
 

 1البكات متقدمة   -2443
 

( ومررا يتعلررق بهررا مررن امررور مثرر  الررر  switched networksهررذا المسرراق يهررد  الررى  ا يتعررر  الطالررب ملررى )
(VLANs, trunking, 802.1Q, ISL, tnter-VLAN routing,( وغيرهاع 
 

 2البكات متقدمة   -2444
 

( ومرا يتعلرق بهرا مرن امرور مثر  الرر Wide area networksهرذا المسراق يهرد  الرى  ا يتعرر  الطالرب ملرى )
(PPP, HDLC, Frame Relay, NAT/PATbroadband, security,وغيرها ع ) 

 
 تكنولوجيا نظف الترغي : -2448
 دارها لعمليات،ا  داره المعالجة، في المادي الكياا المبرمجة، الحاسوب نظف في  ساسيه مفاهيف ملى  التعر 

 مستخدمة يوارزميات الت امن، والتحكف،  الحما ة المعلومات، إدارة المعالجات، إدارة الذاكرة، إدارة لمعالجات،ا
  نظمه ملى التعر و  الملفات إدارة في الترغي  نظام دورباالضافة الى التعر  ملى  الترغي ، نظف إدارة في

 ع وحديثه متقدمة
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 نظف الترغي /مملي: 
 

يهررد  هررذا المختبررر للتعريررب ملررى نظررام الترررغي  برررك  مررام ومررا هرري وظيفترره و  هررف مناصررره مرر  معرفررة  الررهر 
( واهررف Disk Operating System) DOSانوامررهو هررذا باإلضررافة الررى التركيرر  ملررى نظررام ترررغي  االنررراص 

ونريقره   Linuxو ومرن الرف نظرام تررغي  DOSوامره وتنفيرذ ذلرك ممليرا وانرراء الملفرات الدفعيرة باسرتخدام اوامرر  
 عالترغي  انظمةالتعام  معه وتنفيذ االوامر البسيطة باالضافة الى نرق تثبيق 

 
 تدريب ميداني : -2454

 
محلري وتسرخير المعلومرات والمهرارات التري هذا المساق  قردم للطالرب المهرارات فري التعامر  مر  متطلبرات العمر  ال
 حص  مليها يمن دراسته الكتساب الخبرة المطلوبة التي تؤهله للعم ع

 البرمجة الريئية:-2557
 

((، و تصرميف الكائنرات و  نمراط البيانرات و Object Oriented Programming ساسيات البرمجرة الرريئية  ) 
 ( (GUIاإلديرررران واإليررررراج والوراالرررة واألسرررراليب و مكونرررات مناصرررر الررررتحكف و جمررر  االيتيررررار والررردوراا و 

Graphical User Interface برمجة تطبيقات بلغه الجافا للتعام  م  مصادر الربكة وبروتوكوالت الربكةع ، 
 

 : مراسمت فنية -2634
 

لوجيرررررا يهرررررد  إلرررررى تطررررروير مهرررررارات الطالرررررب اللغويرررررة فررررري المجررررراالت التجاريرررررة والتعررررراممت التررررري تحرررررص التكنو 
والمصررطلحات المتعلقررة بجهرراز الحاسرروب مثرر  كتابررة الرسررائ  والمررذكرات، والمحادالررات التلفونيررة، وكتابررة التقررارير 
والملخصرررات، والتحرررادس فررري مكررراا العمررر ، واالسررررتيراد والتصررردير، والرحررر  وال يرررارات، واالجتماميرررات، ونلبررررات 

 العم ع
 

 :السلوو الوظيفي ومهارات االتصان -2637
 

هذا المساق مهارات االتصان التي تعم  ملى تدميف ندرات الطلبة ملى التفام  م  المجتم  المحريط بقروة يتناون 
و ا جابيرة برالطرق الفعالررة و الناجحرة فري مختلررف الميرادين مرن يررمن التركير  ملرى الجوانررب النظريرة و التطبيقيررة 
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و التعريررب بعمليررة االتصرران ومناصرررها،  لهررذه المهررارات حيررا سرريتناون هررذا المسرراق التعريررب باالتصرران و تطرروره
باإلضافة إلى التعر  ملى  نوامه ، ساليبه )مباالرة و غير مباالرة(،وسائ  االتصان المتنومة والمهارات المطلوبة 
إلنجاح مملية االتصان في ك  نوع من هذه األنواع وهرذه المهرارات هري فرن االسرتماع واإلنصرات،و فرن التفراوض 

ة التقارير و المطويات و النررات و غيرها مرن الوسرائ  المكتوبرة، فرن الخطابرة و اإللقراء فري و اإلنناع، وفن كتاب
 المناسبات المختلفةع

 
 : 2إدارة البكات -2639

هررذا المسرراق يهررد  الررى  ا يتعررر  الطالررب ملررى كيفيررة ادارة الرربكات الحاسرروب مررن يررمن نظررام ترررغي  الليررنكل 
باستخدام اللينكسكادارة المستخدمين والوصون لمروارد الرربكة و يردماتها بحيا يتعر  ملى مفاهيف ادارة الربكات 

 ع

 البكات متقدمة : إدارة-2640
 

هذا المساق يهد  الى  ا يتعر  الطالب ملى كيفية ادارة الخادمات المتقدمة في البكات الحاسوب كرادارة البريرد 
 االلكتروني في ك  من نظامي اللينكل والويندوزع

 
 :دارة المراري تحلي  وإ- 2641

 
هررذا المسرراق  قرردم للطالررب المبررادئ األساسررية فيكيفيررة بنرراء المررراري  ، ادراتهرراو تخطرريط المررراري و دراسررة الجرردوىو 

 كتابة مقترحات المراري و مرانبة وتقييف المراري  واإلدارة المالية للمراري ع  
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 اممان الطلبة في مختبر السيسكو

 
 :1النررويب و تكنولوجيا ال  -2642

 
هررذا المسرراق يهررد  إلررى  ا يتعررر  الطالررب ملررى اساسرريات بنرراء موانرر  االنترنررق ونررررها واللغررات األساسررية لررذلك 

و والتعررر   asp.netولغرة  phpوتقنيرات بنرراء الموانر  التفامليررة مثر  لغررة  Java Scriptو لغررة  HTMLمثر  لغرة 
تصرررميف المختلفرررة واهميرررة كررر  برنرررامج ومي اترررهو ملرررى كيفيرررة تصرررميف هرررذه الصرررفحاتووكذلك التعرررر  ملرررى بررررامج ال

ووتحلير  الصرفحات ومعرفرة المرراك  التري تواجههررا  WEBوالطررق المختلفرة لوضر  الصرفحات ملرى يادمررات ان 
 عDreamweaver وكيميةمعالجتهاوويمكن التعر  ملى العديد من البرامج مث  برنامج
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 البكات الحاسوب واالنترنق اممانحد متابعة 
 

 :2النررويب و تكنولوجيا ال -2643
 

يهرد  هرذا المسراق الرى تعريرب الطالرب برالخوادم الخاصرة بتكنولوجيرا الويرب ونررر الصرفحات ملرى الرربكة سرواء 
 Internetكانررررق محليررررة او الرررربكة االنترنررررقو سرررريتناون هررررذا المسرررراق يرررردمات تهررررتف بموضرررروع النرررررر مثرررر  )

Information Hosting IIS باالضرافة الرى يرادم )Apache Server و  MySQL server باالضرافة الرى
 عPHP,ASPمث     server sideبرمجة صفحات الويب باستخدام لغات 

 
 :امن الربكات وحمايتها -2644

 
هذا المساق يهد  الى  ا يتعر  الطالب ملى اساسيات امن البكات الحاسوب وكيفيرة تطبيقهرا واسرتخدامها مثر  

 ع firewallالر
 :سلكية واالتصاالتالربكات الم -2645
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هررذا المسرراق يهررد  الررى  ا يتعررر  الطالررب ملررى المفرراهيف االساسررية فرري االتصرراالت و الررربكات المسررلكية مثرر  
 التقنيات والبروتوكوالت المستخدمة وكذلك كيفية تركيب المعدات المسلكيةع

 

 

 فحص مم  الربكة في مختبر السيسكو
 

 :مواضي  ياصة -2646
 

دم مجمومررة مررن الموضررومات الحديثررة والمتجررددة  فرري مجرران الرربكات الحاسرروب حسررب اهتمامررات هررذا المسرراق  قرر
 الطلبة والكادر التدريسي بحيا  رم  مواضي  حيوية لف تغطى في  ي مساق آيرع

 
 صيانة الحاسوب : -2647

 
يررة والماد ررة، هررذا المسرراق  قرردم المبررادئ األساسررية لصرريانة الحاسررب مسررتخدما  دوات الترررخيص واإلصررمح البرمج

مهرررارات ترنيرررة )تحرررديا( برمجيرررات الحاسررروب ومهرررارات ترنيرررة مكونرررات الحاسرررب الماد رررة وكرررذلك ممررر  تررررخيص 
 وصيانة ألمطان الحاسوب وتجمي  الحاسوب حسب المواصفات المطلوبة منه، وإمداد التقارير الفنية المطلوبةع

 
  تخصص تصميف وتطوير صفحات الويب ع3
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 سامة معتمدة ع 74اا  كاد ميتاا موزمة ملى  ربعة فصون بوان  الفترة األكاد مية: سنت
 

فررري اسررتخدام الحاسرروب كوسررريلة رئيسررة لتررداون المعلومررات فررري المجرراالت العلميررة والثقافيرررة المتسررارع للتقرردم  نظرررا  
تخصررص حررديا يلبرري جميرر  هررذه االحتياجررات، ياصررة  ا اإلنترنررق حيررا انرره والتجاريررة وغيرهررا مررن المجرراالت، 

 ع نطاماتهدور رئيل في تطور المجتم  بكافة  لها صب  
ترررف إمرررداد التخصرررص  لررريمكن الطالرررب مرررن امرررتمو المهرررارات المتعلقرررة بامرررداد وتصرررميف صرررفحات االنترنرررق مثررر   

مسرانات الوسررائط المتعرددةو و لغررات البرمجررة المتقدمرة والترردريب ملرى التطبيقررات الحديثررة الخاصرة بعمليررة تصررميف 
ويتلقررى الطالررب ترردريبا ميرردانيا يارج الكليررة باإلضررافة لتطرروير مونرر  متكامرر  مررن يررمن وكما الصررفحات االلكترونيررة

 عتخرجالمساق مرروم
 

 الخطة الدراسية:
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16
 3. دائرةمتطلبات ال 9
 4. متطلبات التخصص  38

  المجموع 74

 
 سامة معتمدة 61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 ع9صوملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل
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 محاضرة  كاد مية ع

 

 سامة معتمدة 9: دائرةمتطلبات ال
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Introduction to Database 3 2535  ي نوامد البياناتمقدمة ف 

Algorithms and 

Programming 

Fundamentals 

 2554  البرمجة ومبادئالخوارزميات  3

Computer Network 

Principles 
 2664  مبادئ البكات الحاسوب 3

 

 :لدائرةوصف متطلبات ا
 

 :مقدمة في نوامد البيانات   - 2535
وكيفيرة معالجتهراع كرذلك التعرر  ملرى مفهروم نامردة البيانرات ومرا التعر  ملى البيانات و نوامها ونرق تخ ينهرا 

تحتويه من مناصر مث  الجداون واالستعممات والنمراذجعالتعر  ملرى  نرواع العمنرات التري  مكرن إ جادهرا برين 
 الجداون ونرق التطبي  المختلفة لهذه العمناتع التعر  ملى بعض البرامج الداممة لقوامد البياناتع
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 : البرمجة ومبادئلخوارزميات ا–2554
 

 Structural Programming رررررررم  هررررررذا المسرررررراق مقدمررررررة مامررررررة مررررررن لغررررررات البرمجررررررة  البنيويررررررة )

Languages والتعريرررب بجمررر  اإلديررران واإليرررراج والمتغيررررات والثوابرررق، وجمررر  الرررتحكف والتكررررار والحلقرررات و،)
 االنترانات والمصفوفات والمؤالرات والتراكيبع

 
 :البكات الحاسوبمبادئ –2664

 
التعررر  ملررى تركيررب الرربكات الحاسرروب والمكونررات األساسررية للررربكات ونظررام الطبقررات فرري بنرراء الررربكات وكيفيررة 

 إرسان البيانات ومنونتها ع كذلك مم  البكات محلية للحواسيب ونق  بيانات من يمن الربكة ع
 

 سامة معتمدة 38متطلبات التخصص:
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Technical English 3 2430  اللغة االنجلي ية الفنية 
Multimedia  3 2544  الوسائط المتعددة 
Advanced Database 

Management Sys 
 2545  نوامد بياناتمتقدمة 3

Web Design II  3  2549  2تصميف الويب 
Final Project  3 2552  التخرج مرروع 
Content Management 

Systems 
 2680  نظف إدارة المحتوى  2

Efficient 

Communication 
 2681  االتصان الفعان 2

Web Design I 3 2682  1تصميف الويب 
Web Programming 1 3  2683  1برمجة الويب 
Web Programming 2 3  2684  2برمجة الويب 
Web Programming 3 3  2685  3مجة الويب بر 
Web Servers 2 2686  إدارة يوادم الويب 
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Managing 

Special Topics 1 2  2687  1مواضي  ياصة 
Special Topics 2 2  2688  2مواضي  ياصة 
Software Engineering 3 2689  هندسة البرمجيات 
E-Commerce 3 2690  التجارة االلكترونية 
Graphic 

Development and 

Image Processing 

3 
التطور الجرافيكي ومعالجة 

 الصور
 2691 

Field Training  3 2693  تدريب ميداني 
 

 متطلبات تخصص تصميف وتطوير صفحات الويب:وصف 
 

 اللغة االنجلي ية الفنية: – 2430
 

كتابررة الرسررائ   يهررد  هررذا المسرراق إلررى تطرروير مهررارات الطالررب اللغويررة فرري المجرراالت الهندسررية والتجاريررة مثرر 
والمررذكرات، والمحادالررات التلفونيررة ، وكتابررة التقررارير و الملخصررات، والتحررادس فرري مكرراا العمرر  ، وكررذلك التعامرر  

بمرا  م  مصرطلحات الربكة المعلومرات الدوليرة وغيرهرا مرن المهرارات التري تسرهف فري رفر  المسرتوى اللغروي للطالرب
 ع  ترونيةيتعلق في مجان اإلنترنق ومالف المعلومات اإللك

 
 : متعددةالالوسائط  - 2544

 
يهد  هذا المساق إلى تعريب الطالب بمفهوم الوسائط المتعددة، والعناصر األساسية المزمة إلنراء تطبيقات 
الوسائط المتعددة، بحيا يتعر  الطالب ملى يصائص و همية ك  وسيط من هذه الوسائط)الصورة، الصوت، 

يتعر  الطالب ملى المهارات الواجب توفرها إلنراء تطبيقات الوسائط  النص، الحركة، الفيديو(ع  كما
ويتعلف إنتاج وسائط متعددة  authoring toolsالمتعددةعو كيفية دمج هذه الوسائط وتوظيفها في  برامج التأليف 

 دةبرمجة الوسائط المتعد  ساسياتالتعر  ملى في صفحة الويبعومن  هدا  هذا المساق   ضا  االستخدامه
 وماهي التقنيات المستخدمة في هذا المجانع
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 متقدمة : نوامد بيانات - 2545
 

 عد المساق امتدادا لما درسه الطالب في مساق مقدمة فري نوامرد البيانرات حيرا يرتف التركير  ملرى لغرة االسرتعمم 
  PL/SQL  للتعرررر  ملرررى باإلضرررافةومملياتهرررا مرررن تعريرررب البيانرررات واسرررترجامها وتحرررديثها   SQLالبنيويرررة 

 تطبيرق لمونر  ويرب متكامر  إلنرراءواستخدام هذه المفراهيف   وراك والتعر  ملى النماذج والتقارير باستخدام نظام 
 عInteractive Web Applicationوتفاملي 

 
 : 2تصميف الويب  - 2549

 
لغررة تصررميف وياصررة  1يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعميررق المفرراهيف الترري درسررها الطالررب فرري مسرراق تصررميف الويررب 

في تنسيق صفحات المونر   CSSواستخدام تقنية  Templateوإنراء صفحات القالب  HTMLصفحات الويب 
ويرررم    ضررا ملررى مواضرري  هامررة مثرر : مفهرروم مونرر  الويررب ومعررايير التصررميف الجيررد للموانرر ، وإنررراء النمرراذج 

كيفيرررة  ،Web Databaseالويرررب والطبقرررات والتعامررر  معهررراو التعرررر  ملرررى مفهررروم نوامرررد البيانرررات الخاصرررة ب
تصررميمها وإنررراءها وصرريانتها وتعررديلها وربطهررا بررالمون  والتعامرر  معهررا باديرران البيانررات واسررترجامها مررن يررمن 
صفحات المون و كذلك إدارة المون  والمحافظة ملى سريته بانراء صفحات التسرجي  والرديون والتحقرق مرن هويرة 

  المسررتخدم الصررمحيات المزمررة بوضرر  نيررود ملررى الررديون لرربعض ( ومررنUser Authenticationالمسررتخدم )
( فرري تتبرر  Sessionصررفحات المونرر  واسررتخدام مسررتويات مختلفررة مررن الصررمحيات واسررتخدام متغيرررات الجلسررة )

المسرررررتخدم  النررررراء تنقلررررره فررررري المونررررر ع القيرررررام بكررررر  مرررررا ترررررف ذكرررررره باسرررررتخدام إحررررردى  دوات التصرررررميف القويرررررة مثررررر  
Dreamweaverع 

 
 :مرروع التخرج -2552

 
يهد  مرروع التخرج بأا  قوم الطالب إلى وضعه لك  اإلمكانيات التي تعلمها من مسانات هذا التخصص في 
نالب واحد يتمث  بتقد ف فكرة تصميف مون  إنترنق ديناميكي وتفاملي م  ربطه بقوامد بيانات وإنراء صفحات 

ستخدمين وال وتار، م  األيذ بعين االمتبار إلى  ا  كوا المون  المختلفة: صفحات تحكف لمدير المون  والم
المون  ذو مواصفات مالية من ناحية التصميف والتنق  وسهولة التعام  وغيرها بحيا  كوا محتويا ملى ك  
مقومات مون  الويب المعتمدةع ويقوم الطالب في آير الفص  بمنانرة هذا المرروع  مام لجاا المنانرة لتحديد 

 وة والضعف فيهعنقاط الق
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 : نظف إدارة المحتوى  - 2680

 
 للويررب  الجرراه ة ونوالررب إدارة المحترروى  الصررفحات إنررراءتعريررب الطالررب ملررى نرررق  إلررىيهررد  هررذا المسرراق 

وإضرررافة ونررررق تغيرررر جميررر  محتوياتهرررا وتعرررديلها برمجيرررا  (Content Management Systemsوالمسرررماة )
بهرذه الصرفحات وربطهرا مر  المونر  والتعرر  ملرى فوائرد اسرتخدام مثر   وتصميف القوالب الخاصرة إليهاالعناصر 

 عهذه الصفحات 
 

 االتصان الفعان:–2681
 

ومررادات   يمنيرراتبالعمرر  مررن يررمن الهيكرر  التنظيمرري، نظررف العمرر ،  بالطالرر رررم  هررذا المقرررر ملررى تعريررب 
ت واالرر ذلرك ملرى النجراح فري العمر  والمجمومرا األفررادالعمر ، سرلوو   نررطةالعم ، العمنرات برين المجمومرات، 

 عاآليرينوالقدرة ملى االتصان م  
 

 :1تصميف الويب  - 2682
 

وكيفيررة  HTMLيررتف فرري هررذا المسرراق تعريررب الطالررب بمبررادئ تصررميف صررفحات اإلنترنررق وموانعهررا باسررتخدام لغررة 
هيكلرة صرفحات المونر  إدارة محتويات المون  من صور وجداون ووصمت وغيرهاع كذلك كيفية تخطريط الموانر  و 

وغيرهررراع كمرررا يتحررردس مرررن االنترنرررق والويرررب   FrontPageالواحررردع كرررذلك تطبيقرررات تصرررميف موانررر  اإلنترنرررق كالرررر
ومحركات البحا والخادمات ويتطرق ألنواع الوسائط المتعددة الممكن استخدامها في صفحة الويرب ويصائصرهاع 

 عJavaScriptب المتصف  كما يهد  المساق إلى إمطاء لمحة موج ة من لغة جان
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 :1برمجة الويب  - 2683
 

 يهرررررد  هرررررذا المسررررراق إلرررررى التعرررررر  ملرررررى إحررررردى اللغرررررات القويرررررة المسرررررتخدمة فررررري برمجرررررة موانررررر  الويرررررب وهررررري 

PHP  والتعرررر  ملرررى مكوناتهرررا واسرررتخدامهاو والتعرررر  ملرررى نوامرررد البيانرررات المرتبطرررة بهررراMYSQL  وإنررررائها
و من يمن استخدام جم  الربطو وذلك إلنراء مون  انترنق تفاملي ومم  إجراءات وكيفية ربطها م  مون  الويب

الحما ة لذلك المون  وذلك بمن  مستويات مختلفة من الصمحيات لمستخدمي المون ع الف يهد  هذا المسراق إلرى 
ام الجلسرررات تعريرررب الطالرررب بالجمررر  البرمجيرررة لهرررذه اللغرررة وكيفيرررة ترحيررر  البيانرررات برررين صرررفحات المونررر  واسرررتخد

 وتوجيه الصفحات وحمايتها وغير ذلكع 
 

 : 2برمجة الويب  - 2684
 

 يهرررررد  هرررررذا المسررررراق إلرررررى التعرررررر  ملرررررى إحررررردى اللغرررررات القويرررررة المسرررررتخدمة فررررري برمجرررررة موانررررر  الويرررررب وهررررري 

ASP.NET   والتعر  ملى مكوناتها واستخدامهاو والتعر  ملى نوامرد البيانرات وإنررائها وكيفيرة ربطهرا مر  مونر
و وذلرك إلنرراء مونر  انترنرق تفراملي وممر  إجرراءات #C و  VB.NETلويبو من يمن استخدام لغرة البرمجرة ا

 الحما ة لذلك المون  وذلك بمن  مستويات مختلفة من الصمحيات لمستخدمي المون ع 
 

 : 3برمجة الويب  - 2685
 

 HTML, JavaScript, AJAX  يهد  هذا المسراق إلرى التعرر  إلرى لغرات البرمجرة مرن جانرب المتصرفت  مثر
حيرا  ررم  المسراق ملرى AJAX و داة التصرميف CSSولغرة األنمراط االنسريابية JavaScript مر  التركير  ملرى 

من حيرا الكلمرات المحجروزة والمتغيررات وجمر  الرتحكف والتكررار الردوان والمصرفوفات  JavaScript ساسيات لغة 
امرر  مرر  اللغررة كلغررة برمجررة الرريئية  و كائنيرره باإلضررافة إلررى بعررض والتع Objectواإلحررداس ووكيفيررة إنررراء الكررائن 
 والحركة ويرائط الصورع   validationوالتأكد من صحة البيانات  cookiesالمواضي  المتقدمة مث  الكعكات 
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 : إدارة يوادم الويب - 2686
 

نظررام المررن حيررا تثبيررق Linux حررد بيئررات  نظمررة الترررغي  مثرر  الطالررب ملررى  إلىررأا يتعررر يهررد  هررذا المسرراق 
إدارة هررررذه والتعررررر  ملررررى نرررررق مليرررره، ( httpd, mysqld , vsftpdوتثبيررررق الخرررردمات الرئيسررررية للويررررب )

األساسررية التررري  إلىررأوامر نظررام الترررغي والتعررر   php.iniو التعامرر  مرر  الملرررف   والررتحكف بامررداداتها  الخرردمات
إلىررأا يتعررر  كمررا يهررد  المسرراق ( ع htaccess.) ملفررات وإنررراءتسررتخدم فرري سرريرفرات الويررب وتنفيررذها مررن بعررد 

 ,Subdomain, Email:والتعامرر  مرر ع WHM/cpanel   مثرر    الطالررب ملررى لوحرره تحكررف السرريرفرات الجرراه ة

FTP, Databases وحسابات المستخدمين وغيرهاعو 
 

 :1مواضي  ياصة  - 2687
 

لهرا سرواء مرن ناحيرة  ات الويرب والتطبيقرات المسراندةمواضري  مخترارة فري مجران تطبيقريتف فري هرذا المسراق تغطيرة 
التصرررميف  ومرررن ناحيرررة  البرمجرررة و و اسرررتخدام التقنيرررات الجررراه ةع ويرررتف ايتيرررار هرررذه المواضررري  بنررراءا ملرررى حاجرررة 

 التخصص المتجددة في سوق العم ع
 

 :2مواضي  ياصة  - 2688
 

لهرا سرواء مرن ناحيرة  يرب والتطبيقرات المسراندةمواضري  مخترارة فري مجران تطبيقرات الو يتف فري هرذا المسراق تغطيرة 
التصرررميف  ومرررن ناحيرررة  البرمجرررة و و اسرررتخدام التقنيرررات الجررراه ةع ويرررتف ايتيرررار هرررذه المواضررري  بنررراءا ملرررى حاجرررة 

 التخصص المتجددة في سوق العم ع
 

 :هندسة البرمجيات–2689
 

ات، و تصررميف البرمجيررات، و التصررميف التعريررب بهندسررة البرمجيررات، وتخطرريط بنرراء البرمجيررات، وتحليرر  المتطلبرر
البنرراء  )الهيكلرري(، و البرمجررة البنائيررة،  وايتبررار البرمجيررات، و صرريانة البرمجيرراتع الررف  قرروم الطالررب بتطبيررق هررذه 

 المراح  ملى مرروع مصغرع
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 : التجارة اإللكترونية–2690
 

وظائفهررا و هرردافها، البنررى التحتيررة المطلوبررة هررذا المسرراق مبررارة مررن مقدمررة للمفرراهيف األساسررية للتجررارة اإللكترونيررة و 
للتجررررارة االلكترونيررررة، اسررررتراتيجيات التجررررارة اإللكترونيررررة، برمجيررررات التجررررارة اإللكترونيررررة، بحررررا السرررروق والدما ررررة 

: المسائ  القانونية، الغش،  من موان  الويب برك  مرام وموانر  التجرارة االلكترونيرة بررك    ضاالتسويقيةو  رم  
 عااللكترونيةالمختلفة للتجارة  الدف  االلكترونية و النماذجياص، نرق 

 
 : التطور الجرافيكي ومعالجة الصور - 2691

 
يهد  هذا المساق إلى تعريب الطالرب بتراريا التصرميف الجرافيكري، كيرف نررأ وتطرور مبرر العصرور والحضرارات 

المرردارس الفنيررة الحديثررة فرري هررذا  المختلفررة، حيررا يرردرس دور كرر  حضررارة بتطرروير هررذا الفررن إلررى  ا  صرر  إلررى
ع كررذلك يتعررر  ملررى يصررائص معرفررة الرسررومات و هميتهررافرري وضرر  األسرراس الفلسررفي المجرران و الررهر روادهررا و 

ومناصرررر التصرررميف، ويتعرررر  ملرررى  هميرررة التصرررميف الجرافيكررري فررري مصررررنا الحرررالي مرررن نريرررق دراسرررة تصرررميف 
إلبداميرة( وكيرف  حفر  اإلبرداع لد ره، ويسرتغ  هرذه الخلفيرة الرعاراتع وبذلك يتعرر  الطالرب إلرى مفهروم )العمليرة ا

الثقافيرررة و القررردرات اإلبداميرررة فررري تطررروير مهاراتررره لتصرررميف صرررفحات الويررربع حيرررا  يتعرررر  الطالرررب ملرررى نررررق 
معالجة الصور وإضافة التأاليرات مليها وإنتاج صرور ذات مواصرفات مختلفرة مرن حيرا الكفراءة والوضروح والحجرف 

 الصور الستخدامها في موان  اإلنترنق باستخدام برامج وتطبيقات متخصصةع وغيرها من يصائص
 

 :تدريب ميداني  -2693
 

من يمن مساق التدريب الميداني  ستطي  الطالب التفام  م  المجتم  المتمث  بالرركات والمؤسسات بمختلف 
الطالب  ستطي  تطويره لصالحها  و  مجاالتها والتي إما  نها تستخدم مونعا إلكترونيا ياصا بها وبالتالي فاا

الركات تصميف صفحات اإلنترنق وموان  الويب بحيا  قوم الطالب بالتدريب وإفادة المؤسسة واالستفادة   ضا 
من تسويق مهاراته في سوق العم ع لذلك  عتبر مساق التدريب الميداني بمثابة نريق لربط الطالب بالسوق 

ضمن التدريب الميداني مجمومة من المهارات المختلفة والمطلوبة من نالب المستقبلي له بعد التخرج، حيا يت
 تخصص الويب إنجازها وبالتالي تحقيق الكثير من األهدا  التي صمف هذا المساق ألجلهاع
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 تدريبات مملية ألحد مسانات كلية المهن التطبيقية

 
 

 

 ع كاد ميمختبر ا
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 تكنولوجيا الحاسوب: ع4

 
يهرد  هرذا البرنرامج إلرى إكسرراب سرامة معتمرردة،  (76) ي هرذا التخصرص سررنتاا دراسريتاا بوانر مردة الدراسرة فر

الطالررب المعلومررات والمهررارات المزمةلصرريانة األجهرر ة اإللكترونيررة ويصوصررا   جهرر ة الحاسرروب بجميرر   نوامهررا 
التخصص  وفاا هذااسوببالنظر للتطور الحاصلفي المجان البرمجي والمادي للحو  وفئاتها واألجه ةالمكملة لها،

ملررى تصررميف الطلبررة  باإلضررافة إلررى المسررانات الترري تنمرري نرردرات و  تالبرمجية الحديثررةارررم  العديررد مررن المسرران 
الكهربائيرررررة األيررررررى وذلرررررك باسرررررتخدامالمعالجات  بررررراألجه ةوكيفيرررررة ربطهرررررا  و وبنررررراء األنظمةالحاسررررروبية الماد رررررة

سرررة كافرررة مجررراالت الحاسررروب والتيأهمهرررا البرمجيرررات ونوامرررد وال ننسرررى نررردرة الطالرررب ملرررى ممم و والمتحكمرررات
 عتصميف وتطوير صفحات الويبوالبيانات، الربكات 

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. البرنامجمتطلبات  6

 3. متطلبات التخصص  54
  المجموع 76

 
 سامة معتمدة 61اإلجبارية : متطلبات الكلية 

 
 ع9صوملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 سامة معتمدة 6: الدائرة متطلبات
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Algorithms and 

Programming Principles 
ارزميررررررررات ومبررررررررادئ الخو  3

 2649  البرمجة

Database Introduction 3  مقدمررررررررررررة فرررررررررررري نوامررررررررررررد  2665 



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~46 ~ 

 البيانات
 

 :الدائرة متطلباتوصف 
 

 : الخوارزميات ومبادئ البرمجة -2649
 

 (،Structural Programming Languages رم  هذا المساق مقدمة مامة من لغات البرمجة  البنيوية )
اإليراج والمتغيرات والثوابق، وجم  التحكف والتكرار والحلقات و االنترانات والتعريب بجم  اإلديان و 

 والمصفوفات والمؤالرات والتراكيبع
 

 :مقدمة في نوامد البيانات -2665
 

ق تخ ينها وكيفية معالجتها ع كذالك التعرر  ملرى مفهروم نامردة البيانرات ومرا ائالتعر  ملى البيانات و نوامها ونر 
والنماذج عالتعر  ملى  نرواع العمنرات التري  مكرن إ جادهرا و واالستعممات  و الجداون : مث  تحتوية من مناصر
 ق التطبي  المختلفة لهذه العمنات عالتعر  ملى بعض البرامج الداممة لقوامد البياناتعائبين الجداون ونر 

 
 سامة معتمدة 45: متطلبات تخصص تكنولوجيا الحاسوب

 

رم   المساق باللغة العربية سعم يةالمساق باللغة اإلنجلي  
 المساق

رنف 
 المساق

Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             ACA1

35 
2005 

Engineering Workshop  2  المرغ  الهندسي ME 

123 
2007 

Principles of Elect. Ciruits 3  مبادىء الدوائرالكهربائية ELE 

131 
2011 

Logic Circuits  3 2324  لمنطقدوائر ا 

Project 2 2341  المرروع 
Efficient Communication 1 2648  االتصان الفعان 
Computer Aided Design 2 2650  الرسف بوسانة الحاسوب 
Electrical Measurements 3 2651  القياسات الكهربائيه 
Microcontrollers / Theoretical 1  2652  المتحكمات الدنيقة /نظري 
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Microcontrollers / Practical 2  2653  مملي/المتحكمات الدنيقة 
Computer And Microprocessor 3 2654  المعالج الدنيق والحاسوب 

Computer Interfacing Systems 3 2655   نظمة الربط الحاسوبية 

Field Training 1 2 2656  (              1) تدريب الميداني 
Field Training 2 2 2657  (               2) تدريب الميداني 
Web Pages Design 3 2658  تصميف صفحات االنترنق 
Software Applications 2 2659  تطبيقات برمجية 
Maintenance of Personal Computer  2 2660  حاسوب الرخصي          صيانة ال 
Advanced Programming Languages 3 2661  تقدمةلغة برمجة م 

Electronics Principles / Practical 1 2662  مبادىء الكترونيات /مملي 

Electronics Principles / Theoretical 2  2663  مبادىء الكترونيات / نظري 

Computer Network Principles 3 2664  مبادىء البكات الحاسوب 
Computer Peripherals  3  2666  ملحقات الحاسوب 
Operating Systems 3  2667  نظف الترغي 

 
 متطلبات تخصص تكنولوجيا الحاسوب: وصف 

 
 :1الريراضيرات  -2005

 
االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  المرتقة 

الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبيقات ملرى المررتقة األولرى ومنهرا  األولى ونوامد االالتقاق ع االالتقاق واالنترانات
 ق التكام  وتكام  االنترانات بأنوامها المختلفةع  ائرسف المنحنيات ع التكام  المحدود وتطبيقاتهع نر 

 
 
 
 
 
 

 المرغ  الهندسي: -2007
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، تخطرريط وتررركي  نطرر  العمرر ، المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نوامهررا

المبارد اليدوية، المنرار، نص المعادا، ربط نط  العم  بالتبااليف، لحام القوس الكهربائي، التمديدات الكهربائيرة، 
  جه ة القياس الكهربائية وترغي  اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع

 
 :كهربائيةالمبادئ الدوائر  -2011

 

ق تحلير  دوائرر التيرار المباالرر، التيرار ائرمناصر دوائر التيار المباالر، نوانين ونظريات دوائر التيرار المباالرر، نر 
المتغير  حادي الطور، مناصر دوائر التيار المتغير ، تحلي  دوائر التيار المتغير ، استعمان األمداد المركبة في 

 ، نانيسية والكهرومغنانيسرية ، دوائرر الحرا  الكهرومغنانيسرية ، دوائرر  الررنينتحلي  دوائر التيار المتغير ، المغ
 ودوائر التيار المتغير المالي األنوارع

 
 دوائر المنطق : -2324

 
والرررردوائر المنطقيررررة و  والنطانررررات و والرررردوائر المنطقيررررة التجميعيررررة و والجبررررر البررررولي و التعريررررب باألنظمررررة العدد ررررة

 لذاكرة والحاسوب الرنميعووحدات او التتابعية 
 

 : /ممليدوائر المنطق
 

التعريررب باألنظمررة العدد ررة والجبررر البرروولي والرردوائر المنطقيررة التجميعيررة والنطانررات والرردوائر المنطقيررة التتابعيررة 
 ووحدات الذاكرة والحاسوب الرنميع 

 
 :مرروع ال -2341

 

لترري حصرر  مليهررا مررن جميرر  المسررانات ببنرراء نظررام يهررد  مرررروع التخرررج إلررى نيررام الطالررب بتطبيررق المعلومررات ا 
ليرتف السريطرة مرن يملره ملرى التعامر  وتررغي   جهر ة  و تحكف باستخدام الحاسوب بدوائر ووحدات اتصان يارجية

االتجرراهين بمررا  سررم  باتخرراذ  و ا  كرروا التخانررب بررين هررذه األجهرر ة وجهرراز الحاسرروب المررتحكف فرري كررم و  يرررى 
 القرارات إلكترونياع
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 االتصان الفعان -2648

 
وفررن  و وكيفيررة تمفرري المعونررات الترري تواجرره ممليررات االتصرران و يهررد  هررذا المسرراق إلررى تنميررة مهررارات االتصرران

الخطوات الهامة في تطوير الذات ،كيفية كتابة السيرة الذاتية ،التعر  ملى نيف و يمنيرات و التعام  م  اآليرين، 
 المهنة ع

 
 اسوبالرسف بواسطة الح -2650

 

وممرررر  محاكرررراة لهررررا بواسررررطة الحاسرررروب مررررن يررررمن حرررر م برمجيررررة معينررررة  و رسررررف الرررردوائر الكهربائيررررة وااللكترونيررررة
 المطبومةع ركذلك رسف الدوائ( و EWB, ORCAD, Circuit Maker:)مث 
 

 : القياسات الكهربائية -2651
 

 و جه ة نياس التيار المباالر والمتررددو ونية  ساسيات القياس الكهربائية وتصنيف  جه ة القياس الكهربائية واإللكتر 
وكيفيررة إنالررة مرردى القيرراس فرري  جهرر ة القيرراس، دوائررر البوتنررريوميتروالفلطيات القياسررية وننررانر التيررار المباالررر  و

 الرر التحمير  ألجهر ة و نيراس المقاومرة وفررق الجهرد والتيرار ، و  ،ومولدات اإلالرارة و جهر ة القيراس الرنميرة و والمتردد
 نياس الطانة الكهربائيةع  و نياس القدرة الكهربائية ، و اس ، القي
 

 : القياسات الكهربائية/مملي
 

جه ة القياس، نياس القدرة الكهربائية، نياس الطانة الكهربائيرة، رق الجهد والتيار،  الر التحمي  ألنياس المقاومة وف
 جهررر ة  و وب(روسيلوسكرررالرررارات الكهربائيرررة )األام راسرررف االننرررانر التيرررار المباالرررر، ننرررانر التيرررار المتغيرررر، اسرررتخد

 لى زيادة مدى  جه ة القياس المختلفةعإاس الرنمية )استخداماتها، وتطبيقات رالقي
 
 

 ومملي : المتحكمات الدنيقة /نظري  -2653و2652
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 ، كيفيرة( (PIC 16C, 18F، تصرنيفات المتحكمرات الدنيقرة ( PIC Controller)بيراا مواصرفات وممير ات  نظمرة
، وترحيرر  البرنررامج إلررى ذاكرررة المررتحكف، اسررتخدام Assembly )) و C))برمجررة المتحكمررات الدنيقررة بواسررطة لغررة 

PIC Controller  في العديد من التطبيقاتع 
 

 : المعالج الدنيق والحاسوب -2654
 

يانرررة  32و  16 المعرررالج الررردنيق ذو المانيرررة يانرررات والمعرررالج الرررررائحي ، ومقارنرررة برررين المعالجرررات الدنيقرررة ذات
ووحردات و ورنانات الذاكرة وتنظيمهرا  و والذاكرة الرئيسية المستعملة في الحاسوب الميكروي  و والحاسوب الميكروي 
وبرمجيررات الحاسرروب  و وتوصرري  وحرردات الحاسرروب و ونظررام الوصررون المباالررر إلررى الررذاكرةو اإلديرران واإليررراج 

 الميكرويع 

 
 لحاسوبعاحد الطلبة يتاب  اممان صيانة ا

 :  نظمة الربط الحاسوبية -2655
 

 ملررى  نظمررة  ووصررلها مرر  الحاسرروب، التعررر (Interfacing Circuit )تصررميف وبنرراء  نظمررة الررربط الحاسرروبية 
(Data Acquisition Cards وتطبيقاتها)  التعر  ملرى األنرواع المختلفرة مرن المجسرات مرن حيرا العمر  والمجران

و التعام  مر  ( D/AوA/D) والتحويمت منو ومجسات الوض  و والضوئيةو رية المجسات الحرا: التطبيقي مث  
 عSIM (CAD)برنامج

 
 1تدريب ميداني  -2656
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في هذا المساق يتعر  الطالرب ملرى مكونرات جهراز الحاسروب الرخصري: اللوحرة األم والرقوق التوسرعة، القررص 
لرئيسرررية بأحجامهرررا و نوامهرررا المتداولرررةع صرررندوق الصرررلب و نوامررره و حجامررره، المعرررالج الررردنيق وسررررماته، الرررذاكرة ا

 الحاسوب وكيفية تركيب القط  والمكونات الف تجهي ه لعملية تنصيب نظام الترغي  والبرامج التطبيقيةع
كيفيرة و وكررت الصروت وغيرهراع  و كذلك يتعر  الطالب ملى كيفيرة تعريرب البطانرات المختلفرة مثر  كررت الراالرة

 اك  الماد ة والبرمجيةع والقيام بأممان الصيانةعترخيص األمطان وتحديد المر
 

 :2تدريب ميداني  -2657
 

و سرراليب تطبيررق وممررر  صررفحات اإلنترنررق الثابترررة  و فرري هررذه المسرراق يتعامررر  الطالررب مرر  البرمجيرررات المختلفررة 
ات االتصران مرن وتطروير مهرار  و وإتقاا التعام  م  الرربكات وصريانتها و واتصالها م  نوامد البيانات و والتفاملية

 يمن تواجده في مكاا التدريبع
 

 :تصميف صفحات االنترنق -2658
 

و هميتهرا فري المجتمر  كرذلك التعرر  ملرى بنراء  و يهد  هذا المساق إلى تعريب الطالب بماهية صرفحات  الويرب
  ملررى  حيررا يتعررر  ( وPHP: )( والديناميكيررة باسررتخدام لغررة برمجررة الموانرر  مثرر HTMLصررفحات الويررب الثابتررة)

مثرر   (PHP)الررف التعررر  ملررى برنررامج إدارة نوامررد البيانررات المرتبطررة مرر  و مكونررات هررذه اللغررة وجملهررا البرمجيررة 
:(MySql) وكيفية إنرائها وربطها م  صفحات الويبعو 
 

 : تطبيقات برمجية -2659
 

وإدارة Excel,Word, PowerPoint))مثرر ( Microsoft office )التعررر  ملررى تطبيقررات الحاسرروب المكتبيررة 
نترنق من تصف  وبحا ومعالجة، كرذلك القردرة ملرى التعامر  مر  لفات ع القدرة ملى التعام  م  اإلالمجلدات والم

 لكتروني وإرسان واستقبان الرسائ  عإلالبريد ا
 
 
 

 : صيانة الحاسوب الرخصي -2660
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و  والتعامر  كتررا  األمطران وتصرليحهاواو وإمرادة تجميعهرا  و التعام  مر  األجيران المختلفرة مرن  جهر ه الحاسروب
 و جه ة الماس ع و الطابعات : اإلضافية مث  ةجه  م  األ

و والبرررامج المختلفررة و وتنصرريب  نظمررة الترررغي  و و نظمررة الملفررات و كررذلك التعامرر  مرر   نظمررة الترررغي  المختلفررة 
 وتعريب األجه ة المضافةع

  
 جانب من محاضرة صيانة الحاسوب الرخصيع

 
 :لغة برمجة متقدمة -2661

 

 واإلديرران واإليررراج ، الثوابررق والمتغيرررات  وامررر، (Object Oriented )التعررر  ملررى  سرراليب البرمجررة  الحديثررة
 عواإلجراءات و اتواالنترانو والمصفوفاتو وجم  التحكف والتكرار 

 
 /مملي:الكترونياتمبادئ  -2662

 

، نظريرررات التيررار المسررتمر، تبسرريط الررردوائر، نررانوني كيررر تررررو ، ق ربررط المقاومررات لررردوائر التيررار المسررتمرائررنر 
لمكثفررات الكهربائيرررة، تطبيقررات ملرررى دوائررر التيررار المترررردد  حررادي الطرررور، دوائررر الحرررا ااسررتخدام راسررف اإلالرررارة، 

يرررة فررري المهرررارات العملكرررذلك إتقررراا   الكهربائيرررة، المحررروالت الكهربائيرررة، ودوائرررر الررررنين، والررردوائر الماليرررة األنررروارع
المواضي  التالية: العناصر اإللكترونية والدارات المتكاملة الرنمية والردائرة األساسرية فري منطرق الرديود ومراكل آر 

والردائرة  و  تران ستور(–والدائرة األساسية في منطق )ديود و  (MOC(ع وماكل إم ع  و ع سي )RTLع تي ع إن)
ومنطق سري ع إم ع  و( .M.O.Sوبوابات منطق ام ع  وع إس ) و األساسية في منطق ربط مراسمت التران ستورات

 وتجمي  وتحلي  دوائر رنمية بسيطةع و (.C.M.O.S وع إس )
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 : /نظري الكترونياتمبادئ  -2663
 

خررواص حسررب التقريررب األون والثرراني ، يررط العمرر ، دوائررر التوحيررد نصررف الوتمثيرر   و  الصررمام الثنررائي) الررديود(
 ررررة الطررررور، المرالررررحات،  تطبيقررررات ملررررى الررررديود ، ديررررود زينررررر ويواصرررره وتطبيقاترررره ، موجررررة وموجررررة كاملررررة  حاد

ويواصررره و نحيرررازه وتطبيقرررات ممليرررة مليررره ، دراسرررة بعرررض  BJT)) والنرررائي القطبيرررة ((UJTالتران يسرررتور  حرررادي 
  نحيازه وتطبيقاته ع FET))يواص الثايريستور وتطبيقاته، تراززيستور

 
 : مبادىء البكات الحاسوب -2664

 

 و ونظررام الطبقررات فرري بنرراء الررربكات و  والمكونررات األساسررية للررربكاتو التعررر  ملررى تركيررب الرربكات الحاسرروب 
 وكيفية إرسان البيانات ومنونتها ع كذلك مم  البكات محلية للحواسيب ونق  بيانات من يمن الربكة ع

 
 : ملحقات الحاسوب -2666

 

ت الملحقررة بالحاسرروب والترري تمثرر  جميرر  مكونررات الحاسرروب باسررتثناء يتنرراون هررذا المسرراق دراسررة األجهرر ة والمكونررا
من حيا تكوين هذه األجه ة ومبرد  مملهرا ومسريرة تطورهرا ع حيرا سريتف التعرر  ملرى  نظمرة نقر   CPUالمعالج 
كرذلك سريتف التعرر  ملرى  جهر ة اإلديران :  Expansion Slotsوالرقوق التوسرعة Portsوالمنافذ  Busesالبيانات  

المفرراتي ،  جهرر ة التأالررير/الماوس بأنوامهررا ،الماسررحات الضرروئية الررف التعررر  ملىررأجه ة اإليررراج :الراالررات، لوحررة 
 ،األنراص الصلبة والمرنة والمدمجة وغيرها عععROMو RAMالطابعات،السمامات وغيرهاععع جه ة التخ ين: 

 : /ممليملحقات الحاسوب
 

لغات البرمجة المختلفة للرتحكف فري منافرذ الحاسروب كرالتحكف فري في هذا المختبر يتف التعر  ملى كيفية استخدام 
المنفذ المتوازي وربطه بواجهة تطبيقية والتحكف من يملها بدوائر ربط يارجية  مكن استخدامها من  جر  السريطرة 

 ملى  جه ة كهربائية و نظمة إلكترونية ويفيد الج ء العملي في مرروع التخرجع
 

 : نظف الترغي -2667
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واإلديران  و و نواع  نظمة الترغي  ويصائصرها و عريب بنظام الترغي  والتراكب المكاني وال ماني في الحاسوبالت
وإدارة و وإدارة الرررذاكرة الرئيسرررية  و وإدارة وحررردة المعالجرررة المرك يرررة و واسرررتعمان القنررروات واالمتراضررراتو واإليرررراج 

 وحدات اإلديان واإليراج ونظام الملفات ع 

 
 عمحاضرة اكاد مية جانب من

 
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة: ع5

 
 :درجة الدبلوم الدرجة العلمية الممنوحة

 سامة معتمدة ( 74: سنتاا )بوان  مدة الدراسة
 وصنامي)تخصص حاسوب(عملمي،  دبي، تجاري: التوجيهي فرع
 
 
 
 
 

 مقدمررة:
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لمعلومات ومصادرها ، فقد  صبحنا بحاجة ذلك ولكثرة  الا  العصر الحالي هو مصر االنفجار المعلوماتي، و إ
 بهاع  واإلنناعة  بدامية  نادرة ملى المنافسة  إل صان المعلومة  بكفاإنانات  إلى

لهرررذا وضررر  هرررذا البرنرررامج  ليعطررري الطالرررب المهرررارات المزمرررة لتوصررري  المعلومرررات برررركلها المرئررري والمسرررموع 
ت التصررميف  الجرافيكرري و  جعلرره نررادرا ملررى فهررف  صررنامة والتفرراملي، فهررذا البرنررامج  جعرر  الطالررب ملمررا بمهررارا

 اإلنترراجمرحلررة  إلررى ا  صرر   إلررىالدما ررة الرنميررة ومررراري  الوسررائط المتعررددة ملررى ايتمفهررا فرري سرروق العمرر  
 الفعليع

الوسائط المتعددة بارتبانه الواليرق بتكنولوجيرا المعلومرات الحديثرة، حيرا  قروم ملرى تأهير   إنتاجيتمي  تخصص 
مب فرري مجرراالت الدما ررة واإلمررما والمؤسسررات اإلممميررة، ويررتف ذلررك مررن يررمن التأهيرر  العلمرري والمهنرري الطرر

الدما ررة واإلمررما المطبرروع والمرئرري والمسررموع ومحاكرراة التصررميف الجرافيكرري  وإنترراجلمنخررراط فرري مهررن تصررميف 
تكنولوجيررا الحديثررة، حيررا يررتقن الطالررب والمجسررمات والتصرروير المالرري األبعرراد والمتحرررو وفقررا  ألسرراليب التقنيررة وال

المرئررري والمسرررموع والتعبيرررر الفنررري والتطبيقرررات المبتكررررة  االتصررراناسرررتخدام الحاسررروب وبنررراء مهرررارات محليرررة مرررن 
 للتصميف الجرافيكي والوسائط المتعددةع

لحضرارية ضرمن ف البرنرامج لتررجي  وتنميرة نردرة الطالرب ملرى اإلبرداع الرذاتي فري التعبيرر مرن  فكراره امت ونرد ُصر 
ومررن يررمن تقد مرره للتقررارير والدراسررات التحليليررة النقد ررة، وإمررداد العديررد مررن التصرراميف المتنومررة ، مررواد تفامليررة 

والمتعانبة لمراري  تحتوي ملى مجم  المحتويات والمتطلبات المزمرة التري  فتررض التعامر  معهرا بررك  يرمق 
 عوح  التحد ات التصميمية بفعالية مالية

 

 : ة الدراسيةالخط
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. القسفمتطلبات  6
 3. متطلبات التخصص  52

  المجموع 74

 
 

 سامة معتمدة 61متطلبات الكلية اإلجبارية : 
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 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 
 سامة معتمدة 6: القسفمتطلبات

 

رم   المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

رنف 
 المساق

Project Management 3  2540  ادارة المراري 

Algorithms and 

Programming 

Fundamentals 

الخوارزميات ومبادئ  3
 2554  البرمجة

 
 :القسفمتطلباتوصف 

 
 : المراري  ادارة-2540

 
يهد  المساق الى تمكين الطالب من ادارة المرراري  امتمرادا ملرى اسرل ومبرادئ ملميرة واداريرة سرليمة و   ررم  

التخطررريط ، التخطررريط لتنظررريف المررررروع، المبرررادئ األساسررية لتنظررريف المررررروع، دورة حيررراة المررررروعملررى التعريرررب بررر
إدارة ، فيلاكررتموازنررة المرررروع والسرريطرة ملررى ال، بكيةالتخطرريط باسررتخدام المخططررات الررر، باسررتخدام المخططررات

 موام  نجاح المرروع، والتعر  ملى المراري  الضخمة والعالية
 

 : الخوارزميات ومبادئ البرمجة-2554
 

 لغررات مررن مامررة ومفرراهيف اللبرمجيررة، المررراو لحرر  المناسرربة قائرروالطر  الحرر ، يوارزميررة مفهرروم هذاالمسرراق  رررم 
 والمصرفوفات التكررار، وجمر  الرتحكف وجم  والثوابق، والمتغيرات واإليراج، اإلديان وجم  ،(Cلغة) مث  البرمجة

 ع  المختلفة والتراكيب والمؤالرات نتراناتواال
 
 

 سامة معتمدة 52 متطلبات التخصص:
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رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Free Hand Sketching 2 الرسف الحر والخطوط ARC 121 2209 

Design principles 3 مبادئ التصميف ARC 135 2275 

Graphic development  2 2539  التطور الجرافيكي 
Marketing & promotion  3 2543  التسويق والترويج 
The principles of imaging 

and output 
 2769  مبادئ التصوير و اإليراج 3

Computer Illustration  2 2770  الرسف التوضيحي بالحاسوب 
Packaging & printing 

technology 
 2771  تكنولوجيا الطبامة والتغليف 3

Typography 2 2772  تيبوغرافي 
Digital image processing  2   2773  معالجة الصور رنميا 
Digital Audio and Video 

Editing  
 2774  رنمياديو و الفيتحرير الصوت  3

Introduction to Animated 

Cartoons 
 2775  الرسوم المتحركة إلىمقدمة  3

Analysis and Design of 

Multimedia Systems 
تحلي  وتصميف نظف الوسائط  3

 المتعددة
 

2776 

Introduction to Multimedia 

Programming  
 2777  مقدمة في برمجة الوسائط 2

3D Computer Graphics 2 2778  الرسف التجسيمي المالي األبعاد 
Practical Training 2 2779  التدريب الميداني 
3D Animation 2 2780  الرسف التجسيمي والصور المتحركة 

Web Site Design 3 2781  تصميف صفحات الويب واالنترنق 
Creativity Principles 2  2782  مبادئ اإلبداع 
Effective communication  2 2783  مهارات االتصان والتواص  الفعان 
Introduction to Graduation 

project 
 2784  مقدمة في مرروع التخرج 1

Graduation project  3 2785  مرروع التخرج 
Colors theory  2  2786  األلواانظرية 

 المجموع 52 

 
 : التخصصوصف متطلبات 
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 : لرسف الحر والخطوطا-2209

 
وتقليدالوانعالمرئيوذلكعنطريقتدريبالعينعلىالمسافاتوالنسب،وتعلمالطالبمهاراتاسررررتخدامالتحليلو نممالر ةيهدفالمسانالىمحاكا

، كمايهدفالىتنميةندرتهعلىالتعرفوالتخي عصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراص
يرملىأفكارهوييالة،التعرفعلىالنسبالمنظمندالطالبعلىالتعبالقدرةتنميةالذونالسليملد ه،تنميةندرهالطمبعلىادراكالنسب،تنمية

ة وريرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
واستخدامأنممالرصاصواأللوانالخربيةوالفحمالنباتي،التظليلبوجودمصدرضوئيوالتدريبعلىاستخدامأدواتمختلفةفيتسرررجيدا،

 .ألالكالوالتدرجفيالظمن

 
 : مبادئ التصميف-2275

 
التكوينالفإ جادألنرالعامةوالخاصررةالتييتممنخملهامادةنظريةوممليةتهدفالىتعريفالطالبالىأسسالتصميمتعريفه،مناصره،وا

نيالفراغيالتصويريأوالجرافيكي،باالمتمادملىنظرياتاإلدراكالبصري،وتتعرضلنظرياتوتطبيقاتالتصرررررررررميممنخملتمارينثنائيةا
ع التوازا،والنسبةوالتناسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب،واإل قاع،والوحدةال يرفية: ألبعاد،وترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم 
يالفنونالبصرية،والتدريبعلىا جادالحلواللتصرررميميةللعمملفني،وتحقيقالقيمالجماليةواويتدربعلىكيفيةاستعمالهانامدة لإلبدامف

ع لتركيليةفيالتصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررميف
 ع قالتقليد ةمنخماللمعرفةالنظريةوالعمليةباستخدامتمارينمتعددةتغطيالنواحيالمختلفةمنقوامدالتصميفائويتمذلكبالطر 

 
 : التطور الجرافيكي-2539

 
لبعلىماهيةفنالجرافكل،تقنياتفنالجرافكسواألدواتالمستخدمةفيه،باإلضررررررررافةإلىتعريفالطالبعلىأيهدفهذاالتخصصالىتعريفالطا

سسبناءومرضو هميةالعلمالمرئيكقامدةفينجاحالعملوالتصميموذلكمنخماللكمبيوتر،وتوضيحعمنةالخيالبالجرافكسررمنخم
يكيمنعصورمانبملتاريخالىالعصرررررررررالحديلعرضأحدالالوسائملمستخدمةفيالعصرالحالي،ودراسةمراحلوتاريختطورالفنالجراف

 .المعالتعرفعلىأحدالمدارسالتصميمالجرافيكيالحديا
 
 
 



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~59 ~ 

 
 : التسويق والترويج-2543

 
 ممليةالتسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررويق: يتناولهذاالمسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراق

: ويرك ملىالم يجالتسويقي،ومكوناته،واإلممنبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركلخاص،حيثيتطرنالىعكمايوضحمفهومها،وكيفظهرت؟ع
 الجوانبالفنيةلإلمماو تصررررررررررررررررررررررررميماإلمما،و السلوكاالستهمكي،و مما،وظائفاإلو ، تررررررررررررررررررررررررهمفهومرررررررررررررررررررررررراإلمما و همي

 .لكترونيالتسويقاإلو ساسياتملىمفهومالعولمة  ضاويرك  ع
 

 : مبادئ التصوير و اإليراج-2769
 
، فيهذاالمسانيدرسالطالبقوامدو سسالتصويرواإليراجالتلف يونيومبادئالسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريناريو 

مؤهمللتعاملمعاللغةالتلف يونيةولغةالصورةبركألكاد ميوملميسررليمويجيدالتعاواإللمامبقوامدوفنحرفةاإليراجليصبحالدارس
ملمعالكاميراتومعداتاألستوديوبركلفنيسليمللنهوضبسونالعممإلممميالفلسطينيوإتقاناللغةالعالميةالمرتركةبينررررعوبالعالم

 . وهيلغةالصورة

 
 : الرسف التوضيحي بالحاسوب-2770

 
 Vector(،التمييزبينالرسومالنقطيةوالمتجهة ) Vector graphicsسومالمتجهة )يهدفهذاالمساقإلىالتعريفبالر

graphics & Bitmap 

graphicsمنحيثجودةالصورةوالحجموالوضوح،وشرحأساسياتوقواعدالرسموتحريرالنصوصونظاماإلحداثيات،وا)

 , مثل: )( Vectorsستخدامالبرمجياتالمعاصرةفيالرسمالحاسوبيوالتركيزعلىبرامجالرسومالمتجهة )

Macromedia Freehand, Macromedia Flash Adobe Illustrator, Corel Draw )

 ع،معالجةالرسومالمتجهةوتحريرهامثل: تغييرحجمولونوموقعالصورةالمتجهة،دونأنتتأثرجودةالتفاصيألوالوضوح
 
 

 : تكنولوجيا الطبامة و التغليف-2771
 

لعصوروالتقنياتالمختلفةاألوفسق،،والطبامةالحراريةملىالقماالررررروالمعاتتناولموضوماتالطبامةتاريخها،ومراحلتطورهامبرا
ع دنالصلبةوغيرهامعالتركي ملىطبامةاألوفسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوالتقنياتوالخاماتومراحملعم 

 عومقارنةتقنياتالطبامةمختلفةاأللواا،و نوامالورنوالكرتوناألحجامالمتعارفعليهاوممملرتصاتوغيرها
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و التعرفعلىمفهومالتغليفومراحلهإلىباإلضررررافةع بليتات،واألفمموتجهي العمملفنيللطبامررررةكذلكالتعرفالىتقنيةفرزاأللوانومممل
 عأيرى مما مكنالطالبمناالتصالمعالصنامةوالقيامبمهاممرتركةوممي ةمعقطاماتو والموادالمزمةلذلكويفرنبينها

 
 :تيبوغرافي-2772

 
مينفيهما،وكذلكالتعرفعلىقوامدو سسرررالخطوال يرفةواألدو يتناولهذاالمسانتاريخالخطوال يرفةوتطورملمالخطوال يرفةوالمبد

قتوظيفهافيمجااللتصرررميفائاتالمستخدمةفيالتنفيذمنطريقالقيامبتطبيقاتعمليةفيمجااللخطونالعربيةوال يارفاإلسممية،ونر 
. 
 

 : معالجة الصور رنميا  -2773
 

المجايصورالرنمية،إنتاجالصرررررورةالرنميةوتوظيفهافلمعالجةالاإلبداميةقائهذاالمسانهومسانتطبيقيعمليحيثيتناواللتعريفبالطر 
(   Bitmap Graphics) التالمختلفة،معالجةالصررررررررررررررررررررورالرنميةالنقطية

خاصرررررررةبوبفرةفيمعالجةالصوررنميااحدالالبرامجالمتو  فيالمعالجةالرنميةمستخدمااإلبداميةقائبأكثرمنطريقةوالتركي ملىالطر 
؛  برنامجالفوتوالوبوالبرامجالمررررررررررابهةوإمكانياتاتواستخدامجميعأدو ( ،  Photoshop ) رنامجالفوتوالررررررررروب

 عالتصاميمالمختلفةانتاجبهدف
 

 : رنمياو الفيديو تحرير الصوت -2774
 

يهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذا المسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراق الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى دراسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
الصوتمنحيثتعريفهونبيعتهويصائصهوكذلكالصوتالتناظريوالصوتالرنمي،ويرمأل ضاالتعرفعلىكروتالصوتالمسرررتخدمةف

، الرنمي عرضوتسجيملصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروتفيالنظام
 .ويرمأل ضاالتعرفعلىاستوديوهاتتسجيملصوتوكيفيةم لهاو نوامالما كاتوالسماماتوالوصمتوتصرررررررررنيفاتهاالمختلفة

(  Adobe Audition ) والقسمالعمليفانهيدرساستخدامبرامجتحريرالصوتالرنميوملىاأليصررررررررربرنامج
لملفاتالصوتيةونصأج اءمنهاومنثماضرررررافةبحيثيدرستحريراEditView))،ويدرسالطالباسرررررتخدامالبرنامجفيواجهةالتحرير

 بعضالمؤالراتالصوتيةمثلصدىالصوتوالتكرار،وكذلكطريقةإزالةالضوضاءمنالملفاتالصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروتية،
 (Multi-track)وكذلكيدرسواجهةالمسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراراتالمتعددة

  .وذلكإلنتاجمراريعصوتكاملةمنخملدمجعدة صواتوإضافةمؤالراتمختلفة
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، وتعلمعملياتالتقانواسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتيرادالفيديوع وكيفيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةالتعاملمعها، إلىالتعرفعلىأنوامملفاتالفيديوأ ضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررايهدف
ع ومملياتالتقليموإضرررررررررررررررررررررررررررررررررافةالمؤالراتدايملفيديووبينالمقان ، ومملياتالتحريرالمختلفةمنانتصاصوإضرررررررررررررررررررررررررررررررررافةمقان 

  الرهرهاو ، كمايتمالتعرفعلىادراجالعناوينمعالفيديووتعديملعناوينومملياتاإليراجوتصديراألفممباسرتخدامبرامجتحريرالفيديو
 : )ومروضالفيديوباسرتخدامبرنامجمث واإلممنيةكماويتمالتعرفعلىتصميمالفواصملدمائية.  ( Premiere) برنرامج: 

Adobe Aftereffects CS3   ، )الجرافيكأساسرررررياتوالتعرفعلى ( Motion Graphics  ، )
 ع والتعاملمعمؤالراتالفيديووالخدمالسينمائية

 
 : كةالرسوم المتحر  إلىمقدمة -2775

 
او الرسومالمتحركةالرنمية،حيثيعرفبالمبادئواألساسياتالتقليد ةإلنتاجالرسررومالمتحركة، فممهذاالمسانيعتبرمقدمةفيصنامة

ع  ععع(،وغيرهااإليراجتصميمالرخصرررررررررررررررريات،) نتاجهابناءالمررررررررررررررررراهد،ومراحإلو لمكوناتالرئيسيةلفيلمالرسومالمتحركة،
 عكمايرك المسانعلىالرسومالمستخدمةللويب، مث  : الفمش ع ةاألبعادويتناواللمسانبرنامجتطبيقيإلنتاجالرسومثنائي

 
 : تحلي  وتصميف نظف الوسائط المتعددة-2776

 
التعريررب بالمفرراهيف األساسررية والمهررارات المزمررة لتحليرر  المتطلبررات ، تخطرريط،  تصررميف و بنرراء،   الىيهدفهذاالمسرران

المتعرررددة ، باسررتخدام احرردس األسرراليب فرري نمذجررة وتحليررر   ايتبررار ،  ادارة المخررانر ، وصرريانة انظمررة الوسررائط
وتصرميف وبنراء تطبيقررات البرمجيرة المتخصصرة فرري مجران الوسرائط المتعررددة والتري تسرامد فرري حر  المرراك  الترري 

 تواجه المؤسسات العامة والخاصة والمراك  التي تواجه المجتم ع

 : مقدمة في برمجة الوسائط-2777
 

(   Action Script ) ي داداالهتمامباسرتخدامبرمجةو  الستخدامالبرمجةفيانتاجالوسرائطالمتعددةفيظمالهتمامالمت ايد
 ، فيانتاجمراريعالوسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائطالمتعددة
 ويتمالتركي ملىالجوانبالتيتخدماسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدامالبرمجةفيانتاجالتطبيقاتالتفامليةوتطويرموانعاالنترنق

باإلضافة الى تعريرب الطالرب . امجانتاجمراريعالوسائطالمتعددةوهذاالمسانيهدفالىتعليمالطالبمبادئبرمجةالحاسوبعلىبر ع
 ملى نوامد البيانات واستخدامها في مرروع الوسائطع

 
 : الرسف التجسيمي المالي األبعاد-2778
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(  3D STUIDO MAX) برنرامج: استخدامبرامجالرسرمالثمالياألبعادمث  عرت  الطلبة في هذا المسراق ملرى نريقة

ملى الطلبررررررررررررررررررررررةيتعرفبدا ةو ع وفررررررررررررررررررررري النتاجالمرررررررررررررررررررررراهدالثماليةاألبعادالثابتمنها والمتحررررررررررررررررررررررر والذييتخصصفيمجاإل
 .لهاواإلضاءةالخاماتاضافةومنثم، قعديدةلرسموتجسيمعناصرالمرهدائنر 
 

 :التدريب الميداني-2779
 

 فيهذاالمسانيداومالطالبفيالمؤسساتالمختلفةالتيتتعلقبمجالتخصصهومملهالمسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتقبليمث 
 ،الصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحفوغيرهاواإلمما،الركاتالتصميمالدما ةاإلذاماتالمطاب ،:
وضررررعالطالىكماويهدفهذاالمتطلبعمنمهاراتخاصةفيمجااللجرافيكسوالوسائطالمتعددةو تقنه طبقالطالبخملهاجميعماتعلمهع

 المستقبلويع زالقتهبنفسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهوندرتهعلىالتواصفي البفيمجااللعمملحقيقيويسهلعمليةانخرانهفيسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررونالعمل
وتوظيفهابرررررررركلفعاللاإلبداميةمهاراتهوناناتهأنيستخدمملمراكملتيتواجهسونالعملوالتيمنالممكنتحديدوتحليأ ضا ستطيعع

 عحلمثلهذهالمراك 
 
 
 
 
 
 
 

 : الرسف التجسيمي والصور المتحركة-2780
 

بعيهدفهذاالمسانالىتكملةماتعرفعليهالطلبةفيالمتطلبالسابقمسانالرسمالتجسيميثمالياألبعادمنرسموتجسيمالمرررررراهدالماليةاأل
ع ادالثابترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

قمختلفةمعاضافةالتأاليراتالمختلفةملىاأللوانأوالحركة،باإلضافةإلىمقدمةمنتحريكالرررررررررررخائفهناسيتعرفعلىتحريكالمراهدبطر 
 ع صيات

 

 : تصميف صفحات الويب واالنترنق-2781
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 Webالترري تمكنرره مررن انررراء موانرر  الويررب  والمبررادئ رررم  هررذا المسرراق تعريررب الطالررب بالمهررارات االساسررية 

site انررراء الموانرر  التفامليررة المررؤالرة وinteractive  ملررى األنترنررق باسررتخدام االدوات االساسررية المزمررة إلنرررراء
 و  احررردى لغرررات البرمجرررة الحديثرررة ان htmlمثررر  لغرررة ترميررر  النصررروص المتررررعبة Web pages  صرررفحات 

PHP مثررر   والبررررامج التطبيقيرررة المسرررامدة Dream Weavers  و Front pageا يرررتف  التركيررر  ملرررى حيررر
وااللمرام بطررق  .إدراجالجداون والرسوم والنماذج واإلنارات والوسائط المتعددة والتأاليرات الحيوية في صفحة الويب

و نامرررردة  interactive siteنرررررر الموانرررر ع و تعلرررريف الطالررررب المهررررارات المزمررررة للررررربط بررررين المونرررر  التفرررراملي 
ع يرتف تطبيرق  MySQL مة ادارة نوامد البيانرات المتروفرة مثر  اوراكر  او المصممة بأحد انظ Database البيانات 

المهارات يمن الفص  ملى مرروع متكام  توظف فيه جمي  االدوات السابقة إضافة الى الخبررات المكتسربة فري 
 JSP وPHP وASPالمقررات التدريبية ذات الصلة لبناء موان  االنترنقع) مكن استخدام 

 

 : بداعمبادئ اإل-2782
 
مالميةفيمجاالت مرررردة بداميةومراحلها،ومنانرررررة مماإلاإلبداميةهذاالمسانيقومبتحفي الطالبلإلبداع،منخملدراسةالعملية  
 ع بداميتوظيفخاماتمختلفةإلنتاجعمإلإلىباإلضافةع
 
 

 : مهارات االتصان والتواص  الفعان-2783
 

ع التصالليكونانسانافعاالومبدمافيطرحهونقاالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهيهدفهذاالمسانالىصقلرخصيةالطالبوتعليمهمهاراتالقيادةوا
ع العملبروحالفريقو لتواصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلناج ،األساسيةالمهاراتو هذاالمسانيستعرضأهمنظرياتالتواص ،

(ع  السرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريرةالذاتيةوالتقاريروالمذكرات) كمايدربالطالبعلىتنميةمهاراتهفيالتعبيرالرفويواإلنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائي
 عنصيرةونويلةبأسلوبكتابةملميةمنهجية  ومةوكتابةمقاالتوينميالمسانقدراتالطالبعلىتقد مأممالبحثية ماممجم

 
 :مقدمة في مرروع التخرج-2784

 
 قدمكلطالبمقترحا لمررومالتخرجفيصورةبحثألحدمجاالتالتصميمالجرافيكيوالوسائطالمتعددةالتيايتارهامعالمدرسالمرررررررررف

يف نظرررررررررررررف الوسرررررررررررررائط المتعرررررررررررررددةع تحلي  وتصرررررررررررررموذلكبالتوازيمعمسررررررررررررران، متبعا  سررررررررررررراليبالبحثالعلميفيتواليقالمعلومات
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حلولجرافيكيةجوإ جادكما مكنانتراحمجمومةنضا افنيةجرافيكيةمعاصرةلهاممنةبمررررركمتبيئيةومحليةمازالتفيمرحلةالبحث
 عاألكاد ميديدةومبتكرةلهامنخمالالستعانةببعضالموادالدراسيةبالتنسيقمعالمررف

 
 : مرروع التخرج-2785

 
 . ماللفصواللدراسيةالسابقة،منمساناتتضعهعلىبدا ةالطريقفيعالمالوسررائطالمتعددة عتبرالمسانخمصةماتعلمهالطالبخ

 نظريرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةة : كمايرك ملىتدميمالعمنةبينالموادالدراسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري
وبينالبرامجالتطبيقيةالتيتعلمهامنجهة،وبينالوانعواالحتياجات،وظروفالعمملمحيطةبهبعدالتخرجمعكيفيررررةالتعاملمعةممليو 

 . قد مهامنجهة يرى قتحليلها،وتائالمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركمت،ونر 

كلذلكيتممنخملطرحمرروميساهمفيحلمركلةنائمة، ويسدمج ا ملحوظا،  ستخدمفيهالطالببعضبرامجالتصررميمالمزمةمث 
: 

(Front Page ,Adobe PhotoShop , Macro media Flash , Sound ForgMacro media Director , 

Adobe Premiere , Macro media Flash) 

 . غيرهاملى قالتحلي ،والتصميمالمتبعةو سبابايتيارهلتلكالبرامج،وتفضيلهاائعنه،ومنطر واف  ليدممبرنامجهبررح
 

 : األلواانظرية -2786
 

مهيهدفهذاالمسانالىالتعريفبمعنىاللونودالالتهالتاريخيةواالجتماميةوالسيكولوجية،ويسعىهذاالمقررإلىبيانأهميةاللونكعنصررررررر 
ع ؤيةالبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريةللبيئةالجماليةالمحيطةمنعناصرالتصميمفيبناءالعمملفنيوفيالر م

ع ودراسةنبيعةويصائصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراللونومكوناتهفي يائياوكيميائيا
: وتصرررررررنيفاأللواا  ،األلوااتباينو وتتناولهذهالمادةنظرياتاأللوانعندفنانيالمدارسالفنيةالمختلفة،ودراسةالررررررراملةلماهيةاللوا،

ةوالوظيفيةلهاوتأاليراللونفيعينالمرررراهدوتطبيقاتعمليةباألل نسامهاومجموماتها،وديناميكيةاللونوالعمناتاللونيةواألسسالنفسي
، بعدينوالمالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة بعاد:وانلتكويناتمختلفة

ع وتفاملها،اللونفيالفنونالجميلة،المنظوراللونيأللوان،يليطالضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروء،تدايماأللوااوم ج
 ع منخملتطبيقاتعمليةتسهمفياستخداماللونفيأممااللتصميمالمختلفة
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 ررة العلرروم اإلداريرة رردائ
 

نبرران  هررذه الرردائرة مررن  حرردس الرردوائر فرري الكليررة و كبرهررا مررن حيررا مرردد الطررمب ونررد تررف إنرررائها بعررد اال 
الكبير ملى التخصصات في مجان العلوم اإلدارية وت ايدت  مداد الطلبة  فيها برك  كبير لما لهرذه التخصصرات 

احتياجررات السرروق المحلرري برررك  مباالررر مررن جاذبيررة منررد نلبررة الثانويررة العامررة حيررا اا هررذه التخصصررات تمررل 
وتلبي هرذه االحتياجرات ألا  صرحاب األممران والمؤسسرات وجهرات التوظيرف  جردوا ضرالتهف فري المهرارات التري 
يتمترر  بهررا الخريجرروا مررن تخصصررات  هررذه الرردائرة الخمسررة وهرري كمررا يلرري: االدارة و تمتررة المكاترربو السرركرتارية 

لقانونيو  دارة المراري  والتسويق والمبيعاتع كف  ا الدائرة تضف في صرفوفها والسج  الطبيو السكرتارية والسج  ا
كرادرا  متميرر ا  مررالي التأهيتر  مررن المدرسررين الرذين يتمتعرروا بقرردرات تدريسرية ماليررة المسررتوى مر  وجررود تطرروير ذاترري 

 ومستمر لهذا الكادرع
 

 التخصصات التابعة للدائرة :

 عادارة واتمتة مكاتب  ع1
 ع السج  الطبيالسكرتاريا و  ع2

 القانوني ع والسج السكرتاريا  ع3

 ادارة المراري ع ع4

 التسويق والمبيعاتع ع5

 إدارة المنرآت الرياضيةع   ع6

 

 

 تخصص إدارة و تمتة المكاتب : ع1
 

[ سررامة معتمرردة ، ويهررد  هررذا البرنررامج إلررى إكسرراب 70مرردة الدراسررة فرري هررذا البرنررامج سررنتاا دراسرريتاا بوانرر  ] 
ات فرررري مجرررران إدارة المكاتررررب ، و رالررررفة المعلومررررات مررررن يررررمن اسررررتخدام التكنولوجيررررا الطالررررب العديررررد مررررن المهررررار 

 المحوسبة ،والطبامة، وبرمجة الحاسوب، باإلضافة إلى فن التعام  وغيرها من المهارات المتمي ةع 
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ويتف تحقيق هذه األهدا  من يمن إمطاء الطالب مجمومرة مرن المسرانات المتخصصرة فري تكنولوجيرا الحاسروب 
 والعمنات العامةع و باإلضافة إلى مسانات ياصة باألمور اإلدارية المكتبية  و  األجه ة المكتبية الحديثةو 
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم

 1. ع متطلبات الكلية االجبارية 16

 2. ع متطلبات البرنامج 22

 3. ع متطلبات التخصص 32

  المجموع 70

 
 سامة معتمدة 16ات الكلية االجبارية: متطلب

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 
 

 جانب من محاضرة اكاد مية
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 محاضرات  كاد مية لطلبة إدارة و تمتة المكاتب 

 
 سامة معتمدة 22متطلبات البرنامج: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف متطلبات البرنامج:
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية عمس المساق باللغة اإلنجلي ية

Management 3 اإلدارة ACA 136 2231 

Accounting 1 3  1المحاسبة ACA 142 2230 

Pratical Training 1 2  2411  1تدريب ميداني 

Economics 3 االنتصاد ACA 139 2232 

Technical English 3 )2810   انجلي ي تجاري )فني 

Computerized 

Statistics 3 
مبادئ االحصاء 

 المحوسب
  2732 

Pratical Training 

2/ graduate project 
2 

/ 2تدريب ميداني
 2812  مرروع تخرج

Business Math 3 2811  رياضيات األممان 
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 اإلدارة:  -2231
 

رة ومرردى الحاجررة إليهررا، ومجاالتهررا وممناتهررا بررالعلوم األيررررى، مفهرروم اإلدايهررد  المسرراق إلررى تعريررب الطالررب ب
ويرررتف التطررررق بالتفصررري  إلرررى ،  و المرررنهج العلمررري فررري اإلدارة،  تطرررور الفكرررر اإلداري والمررردارس اإلداريرررةودراسرررة 
 عمن تخطيط وتنظيف وتوجيه ورنابة  األساسيةالعملية اإلدارية مناصر 

 
 : 1 المحاسبة– 2230

 
ونظريرررة القيرررد المررر دوج، ومصرررادر القيرررود والررردفاتر المحاسررربية،  و  المحاسررربة، والنظرررام المحاسررربيمررردي  إلرررى ملرررف 

والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية، ومعالجة المحاسبة للعمليات النقد ة الخاصة للصندوق، ومعالجة المحاسبة 
حاسررربية لرررألوراق التجاريرررة، والحسرررابات ، والمعالجرررة المحسرررفلعمليرررات ال لعمليرررات الصرررنامة، والمعالجرررة المحاسررربية

 الختامية والقوائف الماليةع
 

 :مبادئ االحصاء المحوسب –2732
 

معرار  ومهرارات التعامر  مر  المفراهيف والمقراييل اإلحصرائية واالحتماليرة  الطالربيهد  هذا المساق إلرى إكسراب 
وتصرررميف اإلسرررتمارات اإلحصرررائية  وتطبيقاتهرررا؛ حيرررا يتنررراون المسررراق ماهيرررة اإلحصررراء وجمررر  البيانرررات ومرضرررها

وحسرراب مقرراييل الن مررة المرك يررة ومقرراييل الترررتق وإ جرراد معرراممت اإلرتبرراط ومعدلررة اإلنحرردار وحسرراب األرنررام 
القياسررية لألسرررعار والكميررات وايتبرررار صررحتها وتحديرررد  نررواع االحتمررراالت وحسررابها وتطبيرررق التوزيعررات االحتماليرررة 

لغا ررررات  SPSSوبرنرررامج  Excelية وايتبررررار الفرضررريات واسرررتخدام برنررررامج المتصرررلة فررري حرررر  المسرررائ  اإلحصرررائ
 إحصائيةع

 
 االنتصاد: - 2232

 
بمرردي  مررام لمنتصرراد، ومناصررر اإلنترراج، والعرررض والطلررب، وتحديررد الطالررب لررى التعريررب هررذا المسرراق إيهررد   

ي، والناتج القومي واألجور والبطالرة األالماا )األسعار(، واالستهمو واالستثمار، واإلنفاق الحكومي، والدي  القوم
 والتضخف، والسياسة النقد ة والماليةع 
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 :1تدريب ميداني  -2411
 

يهد  هذا المساق إلى إكساب الطالب المعار  والمهارات واالتجاهات اللمزمرة للعمر    حقر  اإلدارة المسرامدة 
لعم  في هذا الحق ، ويتف ذلك من يمن تدريب والتي تمث  المؤهمت الوظيفية المزمة للقيام بالوصف الوظيفي ل

( سامة تدريبية في إحدى منرآت األممان في السوق الفلسطينية ملى إمداد المراسمت وتنظيف 96الطالب لمدة )
المواميرررررد واالسرررررتقبان واالتصررررراالت الهاتفيرررررة وتنظررررريف االجتمامرررررات ومعالجرررررة البريرررررد والترتيرررررب للسرررررفريات وتنظررررريف 

 البيانات والنصوص وإنراء الجداون االلكترونيةع المحفوظات ومعالجة
 

 :/ مرروع تخرج2تدريب ميداني   – 2812
 

يهد  هذا المساق إلى إكساب الطالب المعار  والمهارات واالتجاهات اللمزمرة للعمر    حقر  اإلدارة المسرامدة 
الحق ، ويتف ذلك من يمن تدريب والتي تمث  المؤهمت الوظيفية المزمة للقيام بالوصف الوظيفي للعم  في هذا 

( سررامة تدريبيررة فرري إحرردى منرررآت األممرران فرري السرروق الفلسررطينية ملررى متابعررة  ممرران اإلدارة 96الطالررب لمرردة )
والتنسيق للحصون ملى متطلبات األممان واستخدام األجه ة المكتبية وتجهي هرا واالهتمرام بتطروير القردرات الذاتيرة 

ات وتنسيق األممان الخاصة بررؤوا األفرراد واسرتخدام نوامرد البيانرات وبرمجيرات إدارة وتجهي  التقارير واالحصائي
 الونقع

 
 :رياضيات األممان  – 2811
بالمعلومات األساسرية للرياضريات ) مجمومرات األمرداد، والعمليرات ملرى  الطالبلى التعريب هذا المساق إيهد  

والعمنرات واالنترانرات، والمعرادالت والمتباينرات، والمصرفوفات مجمومات األمداد( وكذلك اإلحدااليات الكارتيرزية، 
  ونرق جمعها وضربها ونرحها وح  المعادالت اآلنية بالمصفوفاتع

 
 سامة معتمدة 32متطلبات تخصص إدارة و تمتة مكاتب: 

 
 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

HumanResourceManagement 3 2789  ادارة الموارد البررية 
SoftwareApplicationsI 2  2405  1تطبيقات برمجية 
English Commercial 
Correspondence  

مراسررررررررررمت تجاريرررررررررررة باللغرررررررررررة  2  2814 
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 االنجلي ية
OfficeAutomation 3 2352   تمتة المكاتب 
OfficeTypography&PublishingA

pplication 2 ى الطبامة والنررر تطبيقات مل
 2436  المكتبي

 Typing in English  2 2815  نبامة باللغة االنجلي ية 
Arabic  Commercial 
Correspondence 

 2816  مراسمت تجارية باللغة العربية 2
Officeand 
SecreterialWork 

 2344   ممان المكاتب والسكرتارية 3
SoftwareApplicationsII 2 2406  2ية تطبيقات برمج 
OrganizationalBehavior 3 2346  السلوو التنظيمي 
 Typing in Arbic 2 2817  نبامة باللغة العربية 
Manag.Info.Sys. 3 2349   نظمة المعلومات اإلدارية 
Principlesof Public Relations 3 2348  مبادئ العمنات العامة 

 
 : ادارة و تمتة المكاتبتخصص متطلبات وصف 

 
 :إدارة الموارد البررية -2789

 
يهد  هذا المساق إلى إكساب الطالب معار  ومهارات إدارة الموارد البررية؛ حيرا يتنراون المسراق مرا هيرة إدارة 
المررروارد البرررررية وتحليررر  العمررر  والتخطررريط والتوظيرررف واألجرررور والتحفيررر  والتررردريب وتقيررريف األداء للمررروارد البرررررية 

ألممرران باإلضررافة إلررى  نظمررة العمرر  فرري السررلطة الفلسررطينيةع ويررتف تنفيررذ المسرراق باسررتخدام العاملررة فرري منرررآت ا
المحاضرررات وال يررارات الميدانيررة وورش العمرر  وكتابررة التقررارير والتعلرريف االلكترونرري والحرراالت الدراسررية والمنانرررات 

 الجماميةع
 

 :1تطبيقات برمجية   -2405
، وذلرك Mircosoft Wordسرطة  حرد بررامج معالجرات النصروص مثر :  ررم  هرذا المسراق معالجرة النصروص بوا

بطبامرررة النصررروص وتحريرهرررا وإدراج الكائنرررات فيهرررا مثررر  الرسررروم والصرررور والرمررروز واألالررركان التلقائيرررة، وبعرررض 
ورنررة اكسرر ، ومعررالج التخطيطررات، ويرررم  إنررراء الجررداون وتحريرهررا وتنسرريقها والتعامرر  التطبيقررات األيرررى مثرر : 

 Mircosoftج المراسررررمت، كمررررا  رررررم  المسرررراق اسررررتخدام  حررررد برررررامج العررررروض التقد ميررررة مثرررر  معهررررا ودمرررر
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PowerPoint  في إنراء الررائ  وادارج النصوص والصور والرسوم والتخطيطات فيهرا وممر  ارتبانرات برين هرذه
 الررائ  وإدراج المؤالرات الصوتية والحركية فيها والتحكف في نريقة مرضهاع

 
 :باللغة االنجلي ية مراسمت-2814

يهد  هذا المساق إلرى تعريرب الطالرب بأهميرة المراسرمت فري الحيراة العمليرة مرن يرمن إمطائره فكررة الراملة مرن 
نبيعة  نواع ومناصر ويصائص الرسالةع إضافة إلى ترسريا مفراهيف معينرة تتعلرق بالمراسرمت ال برد للطالرب مرن 

مارسررتها، ومررن  هررف هررذه المفرراهيف اإلنررار العررام لرررك  الرسررالة اكتسررابها بحيررا يررتمكن فرري مسررتقبله العملرري مررن م
واألساليب المتبعة دوليا  لصياغة الك  الرسالة و نواع فقراتها والخصرائص التري تمير  كر  فقررة مرن فقررات الرسرالةع 
 ويتمي  المساق بالتركي  ملرى المراسرمت التجاريرة مرن حيرا  نوامهرا ومضرموا والرك  كر  نروع مرن  نرواع الرسرائ 
المستخدمة في مجان األممان وفي النها ة يوفر المساق لمحة من بعض المراسرمت االجتماميرة وتقرد ف الطلبرات 

 باإلضافة إلى إمطاء نبذة من كيفية إمداد السيرة الذاتيةع
 

 : تمتة المكاتب-2352
ترة "مكننرة" العمر  ، ويهد  إلى تدريب الطالب ملى كيفيرة  تم قسف هذا المساق إلى نسمين: مملي تطبيق ونظري 

فرري المكاتررب وجعلرره " وتوماتيكيررا " لغرررض التقليرر  مررن األممرران اليدويررة، ومحاولررة الوصررون إلررى مكاتررب بررم  وراق 
وإلغاء نرق العم  التقليد ة اليدوية، ويتضمن مفهروم  تمترة المكاترب وتطبيقهرا، تعريرب الطالرب براألجه ة واألدوات 

معلومات و نوامها وتطبيقاتهرا، نوامرد البيانرات وتطبيقاتهرا، التعريرب بالرربكات المكتبية وكيفية استخدامها،  نظمة ال
 واالتصاالت وكيفية امداد االتصان بالربكة،  من وحما ة البيانات بامتبار البيانات  غلى ما تملكه المؤسسةع

 
 

 :تطبيقات ملى النرر المكتبي -2436
الطبامررة والنرررر المكتبرري والتعريررب بررأنواع المطبومررات  يهررد  هررذا المسرراق إلررى ترردريب الطالررب ممليررا  ملررى  سررل

المختلفررة الترري  حترراج إليهررا مرردير المكتررب ألداء مملرره بفعاليررة ويتضررمن تنسرريق النصرروص برررك   ممرردة، وتصررميف 
النمرراذج األلكترونيررة وتعبئتهررا، والقوالررب الجرراه ة مثرر : المررذكرات والفرراكل، دمررج المراسررمت، المغلفررات وبطانررات 

إدارة االجتمررراع مرررن وجهرررة نظرررر مررردير المكترررب  و السررركرتارية مثررر : تحضرررير الررردموة وجررردون األممررران،  العنونرررة،
وتدوين ونائ  االجتمامات، كتابة السيرة الذاتية باللغتين العربية واالنجلي يرة، الرسرائ  بأنوامهرا الحكوميرة والتجاريرة 

مثرر : بطانررات الرردموة، المفتررات،  Mircosoft Publisherونرائررق صررياغتها، النرررر المكتبرري باسررتخدام برنررامج 
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المطويات وغيرها، كما ويهد  إلرى  لقراء الضروء ملرى األرالرفة األلكترونيرة وتردريب الطالرب ملرى  نظمرة األرالرفة 
 األلكترونية المتوفرةع

 
 :الطبامة باللغة االنجلي ية -2نبامة -2815

 
لغررة االنجلي يررة وترردريبهف ملررى نبامررة النصرروص يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطلبررة بأساسرريات الطبامررة بال

باللغررة االنجلي يررة باسررتخدام الحاسرروب وبطريقررة اللمررل )دوا النظررر إلررى لوحررة المفرراتي (، وبسرررمة نبامررة ال تقرر  
كلمررة فرري الدنيقررة وبردوا  يطرراء وبدنررة ماليررة باالمتمراد ملررى حفرر  موانرر  الحررو  ملررى لوحررة المفرراتي ،  25مرن 

الطالب المهارة في مجان الطبامرة وتع ير  ممارسرتها فري حياتره اليوميرة والعمليرة مرن يرمن باإلضافة إلى إكساب 
  MS-Wordالتمارين والدروس سواء كانق ذلك باستخدام برامج الطبامة  و برامج تحرير النصوص مث  

 
 :المراسمت باللغة العربية -2816

مفهومهرا و هميتهرا، والتركير  ملرى نوميهرا المراسرمت  يهد  هذا المساق إلى تعريب الطلبرة باالتصراالت الكتابيرة:
والتقارير، ويدي  في ذلك مفهوم المراسمت، ومقومات نجاحها، و ج اؤهرا، و هرف مصرطلحات األممران المسرتخدمة 
فيهررا، الررف الونررو  ملررى  نوامهررا المختلفررة كالتجاريررة مررن استفسررار ومرررض ونلررب والرركوى وتسرروية واسررتخدامعععع، 

غررات وتعراميف ومعروضررات ومررذكرات دايليررة ععع، والود رة مررن تهنئررة وتع يرة والرركر وتقرردير، كمررا والرسرمية مررن بم
  رم  التقارير: مفهومها والرونها و ج اؤها و نوامها ومراح  كتابتها وإيراجهاع

 : ممان المكاتب والسكرتارية-2344
زمررة لفهررف وظيفررة السرركرتارية وتطرروير يهررد  هررذا المسرراق إلررى ت ويررد الطلبررة بالمعررار  والمهررارات واالتجاهررات الم

كفاءاتهف ومهاراتهف في هذا المجان، وتنمية المهارات السلوكية لدى السكرتير، و مداده نفسيا  ومهنيا  للقيام بمهامهع 
ويتضمن مجمومرة مرن المواضري  التري تهرد  إلرى التعرر  ملرى مهرام و دوار السركرتير المكتبيرة، اكتسراب مهررات 

بأنوامهرررا المختلفرررة، تعلرررف  سررراليب نررررق الحفررر  وترررداون الملرررف، تنظررريف ومعالجرررة البريرررد واللجررراا الكتابرررة اإلداريرررة 
 واالجتمامات والمقابمت الرسمية، تعلف مهارات استقبان ال وار وتحديد المواميدع

 
 :2تطبيقات برمجية  -2406

نرين مرن البررامج الرئيسرية مرن يهد  هذا المسراق إلرى تردريب الطالرب ممليرا  وبررك  واسر  ودنيرق ملرى اسرتخدام اال
-MSوبرنامج  MS-EXCEL و  ي اصدار متوفر وهما برنامج اكس   MS-Office 2010مجمومة األوفيل _ 

VISIO  وذلررررك لتحقيررررق مبررررد  االسررررتمرارية والتكامرررر  بررررين المسررررانات العمليررررة، وتحقيررررق  فضرررر  إفررررادة لخررررريج هررررذا
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العمر  المكتبري بكافرة  الركاله وصروره للوصرون إلرى  التخصص وربطه بحاجات سوق العم  ومسامدته ملى  تمتة
 مكاتب بم  وراق وإلغاء نرق العم  التقليد ة اليدويةع

 
 :السلوو التنظيمي -2346

يهد  هذا المساق إلى إكساب الطالب معار  ومهارات إدارة السلوو التنظيمي؛ حيرا يتنراون المسراق مقدمرة فري 
وإدارة فرررق العمرر  والمنرراظ التنظيمرري، وإدارة الصررراع والتغييررر وضررغط  السررلوو التنظيمرري وسررلوو األفررراد والتحفيرر 

 العم  واإلبداع و يمنيات العم ع
 

 :نبامة باللغة العربية -2817
يهد  هذا المساق إلى تدريب الطالب ملى نبامة النصوص باللغرة العربيرة باسرتخدام الحاسروب وبطريقرة اللمرل 

كلمررة فرري الدنيقررة وبرردوا  يطرراء وبدنررة ماليررة  35نبامررة ال تقرر  مررن  )دوا النظررر إلررى لوحررة المفرراتي ( بسرررمة
 باالمتماد ملى حف  موافق الحرو  ملى لوحة المفاتي ع

 
 : نظمة المعلومات اإلدارية -2349

يهد  هذا المساق إلى تعريب الطالب ملى  سل نظف المعلومرات اإلداريرة، حيرا سريتف التركير  فري هرذا المسراق 
علومات اإلدارية ومناصررها األساسرية )المروارد البرررية، المكونرات الماد رة، البرمجيرات، نوامرد ملى مفهوم نظف الم

البيانات، وتكنولوجيا تنان  البيانات، الموارد المعلوماتية(، وكذلك ملى ممنة نظف المعلومات اإلدارية بالمستويات 
اريرررة مبرررر المسرررتويات اإلداريرررة المختلفرررة فررري اإل<اريرررة المختلفرررة وكيفيرررة اسرررتخدامها وتوظيفهرررا لحررر  المرررراك  اإلد

 المنظمةع
 

 :مبادئ العمنات العامة -2348
يهرررد  هرررذا المسررراق ملرررى تعريرررب الطالرررب ملرررى مفهررروم العمنرررات العامرررة و هميتهرررا للمنظمرررة مررر  إدراو العناصرررر 

همرا، كمرا يهرد  المرتركة ما بين العمنات العامة والسكرتارية مرن حيرا األهردا  األساسرية ونبيعرة ممر  كر  من
 المساق إلى تطوير مهارات االتصان والتواص  مند الطالبع
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 السكرتاريررا والسج  الطبي: ع2
 

يتي  هررذا البرنررامج الفرصررة ،[ سررامة معتمرردة72مرردة الدراسررة فرري هررذا البرنررامج سررنتاا دراسرريتاا بوانرر  ]
لتحرراق بسروق العمرر  فري القطرراع لحملرة الثانويرة العامررة الحصرون ملررى دبلروم متخصررص فري  ممرران السركرتارية لم

والرررذي يررر داد اتسررراما  يومرررا  بعرررد يررروم  ال سررريما بعرررد ازد ررراد المستررررفيات والعيرررادات والمراكررر  التررري تقررردم  و الصرررحي
وازد ررررراد الرررررومي بأهميرررررة المعلومرررررات و هميرررررة التخصرررررص بالعمررررر  واالهتمرررررام بالسررررركرتارية  و الخررررردمات الصرررررحية

لتخصررص فرري مجرران مسررامدة العرراملين فرري القطرراع الصررحي  فرري إدارة واالسررتفادة مررن يررريج هررذا او المتخصصررة 
 باإلضافة إلى الخدمات األساسية التي تق  في صلب تخصصهعو  بعض الخدمات الصحية

ينسررجف تمامررا  مرر  اإلسررتراتيجية الوننيرررة والترري مررن  هررف  هرردافها هررو تطررروير  إا هررذا التخصررص
ر هري يلرق نظرام تعلريف مهنري لره ممنرة برالمجتم  و  المجتم  الفلسرطيني و ومرن إحردى  دوات هرذا التطروي

رراال  ومتاحررا  للجميرر  و ونررادرا  ملررى االسررتمرار  نررون فترررة ممكنررة و  كمررا  نرره يلبرري حاجررات  ويكرروا مرنررا  وفعت
 المجتم  الفلسطيني من المهن المختلفةع

ال  مت ايردا  مليره والرذي يلقرى إنبرا و إا هذا التخصص له ارتباط واليق بالتخصص الناج  في كليرة المهرن
ر ينا بأا يتفرع التخصص الجديرد مرن تخصرص اإلدارة و تمترة  عوهو تخصص اإلدارة و تمتة المكاتبو من الطلبة 

 المكاتب ليكوا  كثر يصوصية بالمجاالت الصحية ومن يتعام  معها وذلك لحاجة السوق لمث  هذا التخصصع
في مجان الصحة معظمها  سامة معتمدة (30 رم  التخصص الجديد ملى مسانات تخصصية بوان  )

تؤه  الطالب لممارسة هذه المهنرة ملرى  ا تكروا بقيرة المسرانات األيررى  و ومسامدة من  عملوا في هذا المجان
 مث  تلك الموجودة في تخصص اإلدارة و تمتة المكاتبع

 
 :الخطة الدراسية

 
 توزع كمايلي:( سامة معتمدة ت72يدرس التخصص في  ربعة فصون دراسية بوان  )

 الرقم متطلبات الساعات المعتمدة

 .1 الكلية 16

 .2 القسم 9

 .3 اإلجبارية التخصص  47
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 ساعة معتمدة -المجموع 72

 
 سامة معتمدة 16متطلبات الكلية:

 

 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 مدة سامة معت 9 متطلبات القسف:
 

 

 وصف متطلبات القسف: 
 

 اإلحصاء:  -2229
 

ئية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الترررتق، والمنحنررى الطبيعرري، ق اإلحصرراائررالطر 
 واالرتباط، واالنحدار، واألرنام القياسية، والسمس  ال منية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةع 

 
 :1 المحاسبة– 2230

 
ريررررة القيررررد المرررر دوج، ومصررررادر القيررررود والرررردفاتر المحاسرررربية، مرررردي  إلررررى ملررررف المحاسرررربة، والنظررررام المحاسرررربي ونظ

والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليررررات الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليررررات النقد ررررة الخاصررررة للصررررندوق، و معالجررررة 
، و المعالجررة المحاسرربية لعمليررات الخصررف، والمعالجررة المحاسرربية لررألوراق التجاريررة، البضررامةالمحاسرربة لعمليررات 

 بات الختامية والقوائف الماليةعوالحسا
 
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Statistics 3 اإلحصاء ACA 141 2229 
Accounting 1 3 (1)المحاسبة ACA 142 2230 
Management 3 اإلدارة ACA 136 2231 

 المجموع 9 
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 اإلدارة:  -2231
 

مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها وممناتها بالعلوم األيرى، ودراسة مناصرها ،  هف المدارس اإلدارية 
ياصرررة الكمسررريكية ، والسرررلوكية ،  والمدرسرررة الحديثرررة ، ومناصرررر العمليرررة اإلداريرررة مرررن تخطررريط وتنظررريف وتوجيررره 

 نابة ع ور 
 

 سامة معتمدة 74 متطلبات التخصص:
 

 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

Office and Secretarial Work 3 2344  ا ممان المكاتب والسكرتاري 

Correspondence in Arabic 2 2407  المراسمت باللغة العربية 

Correspondence in English 2  2408  اإلنجلي يةالمراسمت باللغة 

Typing I 2 2409  (1)نبامة 

Typing II 2 2410  (2) نبامة 

Practical Training I 2 2411  (1)تدريب ميداني 

Field Training II 2 2412  (2ي )تدريب ميدان 

Software Applications 2 2453  ةتطبيقات برمجي 

Medical Terminology 3 2621  المصطلحات الطبية 

Medical Records1 2 2622  ( 1) السجمت الطبية 

Medical Records 2 2 2623  (2) السجمت الطبية 

Pathology 2 2624  ملف األمراض 

Public Health 2 2625  الصحة العامة 

Ethics in Medical Professions 2 2626   يمنيات المهن الطبية 

Anatomy and Physiology 3 2627  ملف الترري  ووظائف األمضاء 

Medical Microbiology 2  2628  ملف األحياء الدنيقة 

Social Psychology 2 2629  ملف النفل االجتمامي 

Health Information Systems 3 2630  نظف معلومات صحية 

Editing & Audio Typing 3 2631  التحرير واالستنساظ السمعي 

Health Institutions 2 2632  اإلدارة الصحية 
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Administration 

Medical Reports 2 2633  التقارير الطبية 

 المجموع 47 
 
 

 متطلبات التخصص :وصف 
 

  ممان المكاتب والسكرتارية: -2344
 

لسرركرتاريا وتطرروير يهررد  هررذا المسرراق إلررى ت ويررد الطلبررة بالمعررار  والمهررارات واالتجاهررات المزمررة لفهررف وظيفررة ا
للقيررام  ؛  اتهف ومهرراراتهف فرري هررذا المجرران ، وتنميررة المهررارات السررلوكية لرردى السرركرتير وإمررداده نفسرريا  ومهنيررا   رركفا

بمهامه في الموان  المختلفة التي من الممكن  ا  كلف بالقيام بهرا، ويتضرمن مجمومرة مرن المواضري  التري تهرد  
تنظرريف  و، اتق حفرر  وتررداون الملفررائررتعلررف  سرراليب نر و بأنوامهررا المختلفررة،  إلررى اكتسرراب مهررارات الكتابررة اإلداريررة

 ومعالجة البريد واللجاا واالجتمامات والمقابمت الرسمية ،تعلف مهارات استقبان ال وار وتحديد المواميدع
 

 المراسمت باللغة العربية:- 2407
 

،  والطبيرررة جررر اء الرسرررالة، والمصرررطلحات التجاريرررةمرررات الرسرررالة الناجحرررة، و و ، ومقالطبيرررة هميرررة المراسرررمت بيررراا 
 كتابة السيرة الذاتية،  ورسائ  االستخدام واالنتراحاتعو ، و المراسمت الحكومية، والطبية والرسائ  التجارية

 
 

 المراسمت باللغة اإلنجلي ية:-2408
 

بررررات الرررررراء، و رسررررائ  التعريررررب باالررررارات الترررررنيف، و الطلبررررات والعررررروض، و رسررررائ  البيرررر ،  ونل يهررررد  إلررررى
 عوالسيرة الذاتية االحتجاج، والرسائ  االجتمامية، ونلبات التوظيف، و رسائ  التهنئة
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 :1نبامة -2409
 

 حراون الطالررب إتقراا مهررارة الطبامرة باللغررة العربيرة بسرررمة ودنرة مرراليتين وبطريقرة اللمررل مرن يررمن تعلمره كيفيررة 
بالرك  الصحي  مراميا  بذلك ضرورة إتقاا مملية الطبامة بدنة وسرمة  وض   صابعه العررة ملى لوحة المفاتي 

( كلمررة صررحيحة فرري الدنيقررة الواحرردة  ، كمررا ويرررم  هررذا المسرراق التعررر  ملررى  صررون الجلسررة 20ال تقرر  مررن )
بعرردها يررتف تعريررب الطالررب بكافررة  جرر اء لوحررة المفرراتي  مثرر : صررف االرتكرراز  و الصررحيحة  مررام جهرراز الحاسرروب

 ُ عد بالفع   هف صفو  لوحة المفاتي  ومرك هاع  والذي
يتعلف نبامة جمي  الحرو  العربية واألرنام ومممات الترنيف بالضغط ملى األصب  المناسب لكر  حرر  كما  نه 

ومرن الرف  قروم الطالرب برالتمرا ملرى ( و Shift)مرن يرمن اسرتخدام مفتراح العرالي الرر - و رنف  و حتى إالرارة تررنيف 
والعمرر  ملررى رفرر  مسررتوى إجادترره لهررا ، وفرري نها ررة المسرراق يررتعلف الطالررب كيفيررة و حرررة لترسرريا مهارترره الطبامررة ال

 كتابة الرسائ  والجداون والمقاالت بالتنسيق المناسب والمطلوبع
 

 :2نبامة -2410
 

و المفرراتي   وكيفيرة وضرعية األصراب  ملرى لوحرة و  قروم ملرى إتقراا مهرارة التردريب ملرى الطبامرة باللغررة االنجلي يرة
كلمرررة فررري الدنيقررة ويررررم  المسررراق :لوحررة المفررراتي  ، صرررف  25وإتقرراا ممليرررة الطبامرررة بسرررمة ودنرررة كحرررد  دنررى 

االرتكررررراز ، وضرررررعية الجلررررروس ملرررررى المقعرررررد، ونبامرررررة حررررررو   صررررراب  السررررربابة ، ونبامرررررة حررررررو  األصررررراب  
العرررررالي ،ونبامرررررة صرررررب  الخنصرررررر ، والمفتررررراح  صرررررب  البنصرررررر، ونبامرررررة حررررررو   الوسرررررطى،ونبامة حررررررو  

 حرة،والرسائ  والجداون والمقاالت بالتنسيق المناسب
 

 :1,2تدريب ميداني  - 2411و 2412
 

يتف تردريب الطرمب فري الكليرة وبعرض المؤسسرات العامرة والخاصرة مرن  جر  اسرتخدام وتطبيرق معلومراتهف ومرا ترف 
بومية نيلة فترة التدريب تبين المهارات دراسته في مسانات التخصصع كما يل م الطالب بتقد ف الطمب تقارير  س

 التي اكتسبها الطالب ع
 
 
 



 العلوم االدارية_ دليل الطالب دائرة لمهن التطبيقيةاكلية 
 

 ~79 ~ 

 تطبيقات برمجية: -2453

 
لمعالجرة النصروص وإنرراء (؛ MS_Word) رم  هذا المساق التردرب ملرى البررامج المكتبيرة المهمرة فيمرا  خرص 

عررر  ملررى البرنررامج ، )الت (MS-Excelو وبرنررامج )المسررتندات)من حيررا ترررغي  البرنررامج والتعررر  ملررى  دواترره (
إديرران البيانررات والتحقررق مررن صررحتها ، تنفيررذ العمليررات الحسررابية والرردوان ملررى مجمومررة مررن الخم ررا ، التخطرريط 

 وإدارته ، حما ة  وراق العم  والمصنفات ، الماكرو( ع
 

 : المصطلحات الطبية-2621
 

ومررردلوالتها، المصرررطلحات األساسرررية فررري الجرررذور األساسرررية للكلمرررات الررررائعة وغيرررر الرررائعة االسرررتخدام واللواصرررق 
مجاالت الترري  والحاالت المرضية، والقنروات البوليرة والتناسرلية، والقنراة الهضرمية، والقلرب، والخاصرة براألمراض 
المرضية والترخيص والعمج واإلحصاء، ونمو وتطور وتكيف الجسرف ،  مرراض الروالدة والحمر ، ونرب األنفران، 

 ، وااليتصارات الطبيةعوالعيوا والجهاز التنفسي
 

 ( :1) السجمت الطبية-2622
 

تاريا السجمت الطبية و نوامها، تعريب السج  الطبي و هميته، محتويات ونماذج السج  الطبري، النمراذج الطبيرة 
األساسررية نسررف السررجمت الطبيررة، نررراءة وتعبئررة مينررات مختلفررة مررن النمرراذج وسررجمت المرضررى، نررراءة التقررارير 

مررراض، نظررام اإلحصرراءات الطبيررة، الوسررائ  لتعامرر  معهررا،  نررواع التقررارير الطبيررة، التصررنيف الرردولي لألالطبيررة وا
 الحديثة في السجمت الطبية، الجوانب القانونية في السجمت الطبيةع

 
 :(2ة )السجمت الطبي-2623

 
ج  الطبري الموجه)مكوناتره، مراجعة السج  الطبي كما  ونوما  ، نرائق استكمان النوانص فري السرج  الطبري، السر

تعريرررب الطالببنظرررام تصرررنيف األمرررراض العرررالمي، كمرررا  صرررنف البيانات،واالصرررطمحات  فوائرررده، موائرررق تطبيقررره(،
قرره، والتعريررب بررالقيود الطبيررة وسريةالسررجمت، ائقرره، وتصررنيف )الكمبيرروتر( مرر  نر ائالطبيررة، والتصررنيفاليدوي، ونر 

)ملكيرة السررج ، يصوصرية السررج  الطبرري، التفويضرات، تررداون السررج   والوضر  القررانوني للعراملين فرري السررجمت
 عالتصوير المصغر واستخدامه في السج  الطبيعاستخدامات الحاسوب في السج  الطبي،الطبي في المحاكف(
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 : ملف األمراض-2624
 

لجسرف مر  دراسة ملف األمراض العام والمصطلحات المستخدمة، ودراسة األمراض التي تصريب األنسرجة كتفامر  ا
وملررف األمررراض الخرراص و  والمقاومررة فرري الجسررف و والررنظف الدفاميررة و  وممليررة التئررام الجرررح و اإلصررابة )االلتهرراب(

 (عICD-10)الرح مام للتصنيف الدولي لألمراضم   و  التي تصيب  جه ة الجسف المختلفة
 

 الصحة العامة-2625
 

ة العامررة، رما ررة األمومررة والطفولررة، صررحة البيئررة، مفهرروم الصررحة العامررة، العناصررر األساسررية فرري مجرران الصررح
الصحة المهنية، الصحة المدرسية، التغذ ة، األمراض الوبائية، األمراض ونب المنانق الحارة )الحجر الصحي، 

 المواجهة، الونا ة(، التثقيف الصحي، يدمات الصحة العامةع 
 

  يمنيات المهن الطبية: -2626
 

ايير السرررلوو المهنررري، مبرررادئ  يمنيرررات المهرررن الطبيرررة ومصرررادرها، نبيعرررة المهنرررة، نررررأة  يمنيرررات المهرررن ، معررر
وممنتهرررا برررالمجتم ، وسرررب  المحافظرررة ملرررى رفعرررة المهنرررة والرنررري بهرررا، بعرررض الدسررراتير األيمنيرررة للمهرررن الطبيرررة 

وم والثقافرة، دسرتور م، المنظمة اإلسممية للتربيرة والعلر1846  -م-)الدستور األيمني للجمعية الطبية األمريكية  
 م(  يمنيات المهن الطبية في اإلسممع1964م، إمما هيلسنكي 1948م، إمما جنيف 1947نورنبرغ 

 
 ملف الترري  ووظائف األمضاء:-2627

 
الترررررري  العينرررري المجردلجسررررف اإلنسرررراا بالمصررررطلحات العلميررررة، وظيفررررة الترررروازا والررررتحكف فرررري الجسررررف، وظررررائف 

سف م  التركي  ملى العمنة المرضيةع كما  رم  المقرر وظرائف الجهازالعصربي والجهراز األجه ةالمختلفة في الج
الهضرررمي والجهررراز البرررولي والجهررراز الليمفررراوي، األ رررض ونريقرررةالتحكف فررري حررررارة الجسرررف، ملرررف الغررردد الصرررماء، 

 .ولي لألمراضالتناس ، والحواس الخاصة، العمنة بينوظائف األجه ة المختلفة بجسف اإلنساا والتصنيف الد
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 جانب من محاضرة اكاد مية

 
 ملف األحياء الدنيقة:-2628

 
دراسررررة الطفيليررررات الدود ررررة األوليررررة ، الحررررررات الطبيررررةبأنوامها ودورهررررا فرررري نقرررر  األمررررراض الطفيليررررة والبكتيريررررة 

فررررة األمررررراض قرررره المختلفررررة ، بمعرفررررة مسررررببات األمررررراض و معر ائوالفيروسرررية ، ملررررف األحياءالدنيقررررة ، التقسرررريف بطر 
 المختبررةكيفيرة تفسريرنتائج التحلريمت ), ICD- 10)التيتسببها الميكروبرات و باسرتخدام التصرنيف الردولي لألمرراض

 .وتطبيقهاالمرضية للكائنات الدنيقة 
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 ملف النفل االجتمامي:-2629
 

 ،ير التررري تحكرررف ذلرررك السرررلووبالسرررلوو االجتمرررامي: للفرد،والجمامرررة، والمعررراي ت ويرررد الطالرررب بالمعلومرررات المتعلقرررة

 هميررررررة التفامرررررر  االجتمررررررامي، ، التعامرررررر  مرررررر  األفررررررراد، وممنررررررة ملررررررف النفسرررررراالجتمامي بررررررالعلوم األيرررررررى  كيفيررررررة
 .تنرئة االجتماميةلوممنتهبا

 
 نظف المعلومات الصحية:-2630

 
دائهرررف الررروظيفي، يهرررد  هرررذا المسررراق إلرررى ت ويدالطلبرررة بالمهرررارات العمليرررة، والنظريرررة التررري ترررؤدي إلرررى تحسرررين  

وفقالتقنيات الحديثة، مر  معرفرة  سراليب نظرف المعلومرات الصرحية، وتبويرب المعلومرات الصرحية،وتحليلها وفقرا  لمرا 
 .تقتضيه المصلحة

من يمله ملى:  هردا  نظرف المعلومرات الصرحية، تعريرب  سيتعرفوا ألنالطمب؛ للغا ة  ا  ويعتبر هذا المساق مهم
لنظام وتحويرررررر  البيانررررررات لمعلومررررررات، التعررررررر  ملررررررى نظررررررام المعلومررررررات الصررررررحي النظررررررام ومكوناترررررره، تصررررررميما

للمستررررفى،البيانات المسرررتخدمة فررري بنررراء النظرررام الصرررحي، ونوامرررد البيانرررات الصرررحية ومراكررر  المعلوماتالصرررحية 
 .والهيك  التنظيمي لها وإداراتها ووحداتها، كما يتعر  ملى التواليق والتصنيفواستخدام الرموز والتخ ين

 
 التحرير واالستنساظ السمعي:-2631

 
ق ائاالمتماد ملى حاستي: السرم  واللمرل وفقرالطر بمهارات الطبامةباللغتين: العربية، واإلنجلي ية يتضمن المساق 
ت األساسرررية فررري المهرررارا و آالت الطبامرررة، و جه ةالتسرررجي  المسرررتخدمة فررري االستنسررراظ السرررمعي ،العلميرررة الحديثرررة

   الصررررروت إلرررررى كلمرررررات: مطبومرررررةيرررررحو كيفيرررررة ت، عربيرررررة واإلنجلي يرررررة مرررررن نريرررررق السرررررم بررررراللغتين: الة الطبامررررر
 .كلمنهما ئ مساو فرق بين الطبامة العاد ةو السمعية م  ممي ات و ،المقروءةو 
 

 اإلدارة الصحية:-2632
 

ينره تعريب اإلدارة ومناصررها ووظائفهاومهامهرا، إدارة المؤسسرات الصرحية المختلفرة، تعريرب النظرام الصرحي وتكو 
 .، إدارةالمسترفياتفلسطينداري في ووظائفه،النظام الصحي اإل
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 التقارير الطبية:-2633
 

الجرررر ء األون: التعريررررب بالتقررررارير و هميتهررررا و نوامهررررا، باإلضررررافة إلررررى الرررررروط الررررركلية  و ينءترررررم  المررررادة جرررر  
ذا الجرر ء إلررى تنميررة نرردرات والموضررومية للتقريررر، و جرر اء ومكونررات التقريررر، ويطرروات إمررداد التقريرررع ويهررد  هرر

الطالب ملى إمداد التقرارير المختلفرة الخاليرة مرن األيطراء الرركلية والموضرومية، والتري تحقرق الغررض مرن كتابرة 
 التقرير ع

ق كتابرة كر  نروع، وتركر  ملرى الموضرومات المرتبطرة بكتابرة ائرالج ء الثاني متعلق بالتقارير الطبيرة و نوامهرا، ونر 
للغرة اإلنجلي يرة بصرفه ياصرة، ويهرد  هررذا الجر ء إلرى ت ويرد الطالرب بالمهرارات األساسرية الترري التقرارير الطبيرة با

 من كتابة التقارير الطبية بك  سهولة ويسرع تمكنهف 
 

 :القانونيوالسج   السكرتاريررة ع3

يهد  هذا التخصص إلى دمف ،[ سامة معتمدة72مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوان  ]
مجتم  المحلي من نريق توفير يريجين نادرين ملى تلبية حاجات السوق المحلي المتعلقة بمجان الحقوق ال

لتمكين المنظمات الخاصة والعامة من االستفادة من هذا و نين الحقونييوالمحاكف والمحاماة والقضاء والمسترار 
سين ندرة المنظمات المختلفة العاملة ن في المجتم  وتحيوتقد ف مساندة ودمف كبير لقطاع الحقوني و التخصص

 عفي هذا القطاع من حيا األداء والجودة والخدمات التي تقدمها ملى الصعيد المحلي والعالمي

 

 : الخطة الدراسية
 

 :تتوزع كمايلي( سامة معتمدة 72يدرس التخصص في  ربعة فصون دراسية بوان  )
 

 الرقم متطلبات الساعات المعتمدة

 .1 الكلية 16

 .2 القسم 9

 .3 التخصص  47
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 ساعة معتمدة -المجموع 70

 
 سامة معتمدة 16متطلبات الكلية:

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 
 سامة معتمدة 9 متطلبات القسف:

 

 

 وصف متطلبات القسف: 
 

 اإلحصاء:  -2229
 

لمنحنررى الطبيعرري، ق اإلحصررائية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الترررتق، واائررالطر 
 واالرتباط، واالنحدار، واألرنام القياسية، والسمس  ال منية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةع 

 
 :1 المحاسبة– 2230

 
مرررردي  إلررررى ملررررف المحاسرررربة، والنظررررام المحاسرررربي ونظريررررة القيررررد المرررر دوج، ومصررررادر القيررررود والرررردفاتر المحاسرررربية، 

ة للعمليررررات الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليررررات النقد ررررة الخاصررررة للصررررندوق، و معالجررررة والمعالجررررة المحاسرررربي
ف، والمعالجرررة المحاسررربية لرررألوراق التجاريرررة، حسرررالمعالجرررة المحاسررربية لعمليرررات ال ، والبضرررامةالمحاسررربة لعمليرررات 

 والحسابات الختامية والقوائف الماليةع

 نف المساقر  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Statistics 3 اإلحصاء ACA 141 2229 
Accounting 1 3 1المحاسبة ACA 142 2230 
Management 3 اإلدارة ACA 136 2231 

 المجموع 9 
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 1جانب من محاضرة محاسبة 

 رة:اإلدا  -2231
 

مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها وممناتها بالعلوم األيرى، ودراسة مناصرها ،  هف المدارس اإلدارية 
ياصرررة الكمسررريكية ، والسرررلوكية ،  والمدرسرررة الحديثرررة ، ومناصرررر العمليرررة اإلداريرررة مرررن تخطررريط وتنظررريف وتوجيررره 

 ورنابة ع 
 

 سامة معتمدة 74 متطلبات التخصص:
 

رم   المساق باللغة العربية سعم اق باللغة اإلنجلي يةالمس
 المساق

رنف 
 المساق

Office and Secretarial Work 3 2344   ممان المكاتب والسكرتاريا 
Software Applications I 2 2405  (1) تطبيقات برمجية 
Correspondence in Arabic 2 2407  المراسمت باللغة العربية 
Correspondence in English 2 2408  المراسمت باللغة اإلنجلي ية 
Typing I 2 2409  (1)نبامة 
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Typing II 2  2410  (2)نبامة 
Practical Training I 2 2411  (1) تدريب ميداني 
Practical Training II 2 2412  (2) تدريب ميداني 
Introduction to Law 3  2668  مدي  إلى ملف القانوا 
Administrative Law 3  2669  القانوا اإلداري 
Public Finance & Taxes 3 2670  المالية العامة والضرائب 
Fundamental of Fiqh 3 2671  اصون الفقه 
Commercial Law 3  2672  القانوا التجاري 
Ethics of Professions 2 2673  ة يمنيات المهن 

Sentencing Law 3  2674  العقوبات نانوا 
Civil Law 3 2675  القانوا المدني 
Labor Law 3 2676  نانوا العم  والعمان 

Fundamental of Legal 

Formulating in Arabic 2 2677  باللغة العربية  صون الصياغة القانونية 

Fundamental of Legal 

Formulating in English 2 باللغة   صون الصياغة القانونية
 اإلنجلي ية 

 2678 

 المجموع 47 

 
 : التخصصوصف متطلبات 

 
 : ممان المكاتب والسكرتاريا–2344

 
وتطروير و يهرد  هرذا المسراق إلرى ت ويرد الطلبرة بالمعرار  والمهرارات واالتجاهرات المزمرة لفهرف وظيفرة السركرتاريا 

دى السركرتير وإمرداده نفسريا  ومهنيرا  للقيرام بمهامره اتهف ومهاراتهف في هذا المجان ، وتنمية المهارات السلوكية لر كفا
فرري الموانرر  المختلفررة الترري مررن الممكررن  ا  كلررف بالقيررام بهررا، ويتضررمن مجمومررة مررن المواضرري  الترري تهررد  إلررى 

ق الحفر  وترداون الملرف ، تنظريف ومعالجرة ائرنر و اكتساب مهارات الكتابة اإلدارية بأنوامهرا المختلفرة، تعلرف  سراليب 
 واللجاا واالجتمامات والمقابمت الرسمية ،تعلف مهارات استقبان ال وار وتحديد المواميدعالبريد 
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 جانب من محاضرة اكاد مية

 (:1)تطبيقات برمجية 2405- 
 

(و Microsoft Word: )حررد برررامج معالجررات النصرروص مثرر    رررم  هررذا المسرراق معالجررة النصرروص بوسررانة 
 و  راج الكائنرررات فيهرررا مثررر   الرسررروم والصرررور والرمررروز واألالررركان التلقائيرررةوذلرررك بطبامرررة النصررروص وتحريرهرررا وإد

ويررم  إنرراء الجرداون وتحريرهرا وتنسريقها  عومعرالج التخطيطرات و ورنرة اكسر   : وبعض التطبيقات األيرى مثر 
 :كما  رم  المساق استخدام احد برامج العروض التقد مية مث  عوالتعام  معها ودمج المراسمت 

 (Microsoft PowerPoint )  فرري إنررراء الررررائ  وإدراج النصرروص والصررور والرسرروم والتخطيطررات فيهررا وممرر
 ارتبانات بين هذه الررائ  وإدراج المؤالرات الصوتية والحركية فيها والتحكف في نريقة مرضهاع

 
 :المراسمت باللغة العربية-2407

 
 لرسررالة الناجحررة، و جرر اء الرسررالة، والمصررطلحات التجاريررةمررات او ، ومقالتجاريررة والحقونيررة هميررة المراسررمت بيرراا 

 كتابة السيرة الذاتية،  ورسائ  االستخدام واالنتراحاتعو ، و المراسمت الحكومية، الحقونية، والرسائ  والحقونية
 االنجلي ية:المراسمت باللغة -2408
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بيرررر ،  ونلبررررات الرررررراء، و رسررررائ  التعريررررب باالررررارات الترررررنيف، و الطلبررررات والعررررروض، و رسررررائ  ال يهررررد  الررررى

 عوالسيرة الذاتية االحتجاج، و الرسائ  االجتمامية،  ونلبات التوظيف، و رسائ  التهنئة
 

 :1نبامة  -2409
 

مرن يرمن تعلمره كيفيرة  و  حاون الطالب إتقاا مهارة الطبامة باللغة العربية بسرمة ودنرة مراليتين وبطريقرة اللمرل
مراميررا  بررذلك ضرررورة إتقرراا ممليررة الطبامررة بدنررة و ة المفرراتي  بالرررك  الصررحي  وضرر   صررابعه العررررة ملررى لوحرر

كمررا ويرررم  هررذا المسرراق التعررر  ملررى  صررون  ع( كلمررة صررحيحة فرري الدنيقررة الواحرردة  20وسرررمة ال تقرر  مررن )
بعررردها يرررتف تعريررب الطالرررب بكافرررة  جررر اء لوحررة المفررراتي  مثررر : صرررف  و الجلسررة الصرررحيحة  مرررام جهرراز الحاسررروب

 رتكاز والذي ُ عد بالفع   هف صفو  لوحة المفاتي  ومرك هاع اال
يتعلف نبامررة جميرر  الحرررو  العربيررة واألرنررام ومممررات الترررنيف بالضررغط ملررى األصررب  المناسررب لكرر  سرركمررا  نرره 

ومرن الرف  قروم الطالرب برالتمرا  (وShift)مرن يرمن اسرتخدام مفتراح العرالي الرر -حر   و رنف  و حترى إالرارة تررنيف 
وفي نها رة المسراق يرتعلف الطالرب كيفيرة  عى الطبامة الحرة لترسيا مهارته والعم  ملى رف  مستوى إجادته لها مل

 كتابة الرسائ  والجداون والمقاالت بالتنسيق المناسب والمطلوبع
 

 :2نبامة  -2410
 

 و  ملررى لوحررة المفرراتي   قرروم ملررى إتقرراا مهررارة الترردريب ملررى الطبامررة باللغررة االنجلي يررة وكيفيررة وضررعية األصرراب 
صف  و ويرم  المساق :لوحة المفاتي  ، و  كلمة في الدنيقة (25)وإتقاا مملية الطبامة بسرمة ودنة كحد  دنى 

وضرررررعية الجلررررروس ملرررررى المقعرررررد، ونبامرررررة حررررررو   صررررراب  السررررربابة ، ونبامرررررة حررررررو  األصررررراب  و االرتكررررراز ، 
طبامرررررة الالخنصرررررر ، والمفتررررراح العرررررالي ،و صرررررب  البنصرررررر، ونبامرررررة حررررررو  إصرررررب   الوسرررررطى،ونبامة حررررررو  

 ع حرة،والرسائ  والجداون والمقاالت بالتنسيق المناسبال
 

 :1،2تدريب ميداني   - 2411و 2412
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من  ج  استخدام وتطبيق معلومراتهف ومرا ترف  و  يتف تدريب الطمب في الكلية وبعض المؤسسات العامة والخاصة
طالب بتقد ف الطمب تقارير  سبومية نيلة فترة التدريب تبين المهارات دراسته في مسانات التخصصع كما يل م ال

 التي اكتسبها الطالب ع
 

 :مدي  إلى ملف القانوا  – 2668
 
يتنرراون هررذا المسرراق دراسررة النظريررة العامررة للقررانوا مررن حيررا: بيرراا مفهرروم القررانوا ونرررأته، يصررائص القامرردة  

وتنومها إلى نوامد آمررة ونوامرد  و ونوامد القانوا الخاص و امد القانوا العامالقانونية، تنوع القوامد القانونية إلى نو 
ومررن الررف بيرراا مصررادر القامرردة القانونيررة بوجرره مررام، ومصررادر القامرردة القانونيررة فرري القررانوا و  مكملررة  و مفسرررة 

ية والعررر  ونوامررد األردنرري سررواء المصررادر الرسررمية: كالترررري  و حكررام الفقرره اإلسررممي ومبررادئ الرررريعة اإلسررمم
كما تتناون تفسير القامدة القانونية من حيا  نوامه  ع ة  و االستثنائية كالقضاء والفقهالعدالة  و المصادر التفسيري

ويتضررمن هررذا المسرراق  عوبعررد ذلررك تحديررد نطرراق تطبيررق القامرردة القانونيررة مررن حيررا األالررخاص والمكرراا وال مرراا
وبيرراا  نرافررره ومحلرره ومصرررادره و تتطررررق إلررى التعريرررب بررالحق و نوامررره   ضررا دراسررة فررري النظريررة العامرررة للحررق، 

 والحما ة القانونية المقررةع
 

 القانوا اإلداري: – 2669
 

 و ونتناون في هذا المساق نراط اإلدارة العامة والتطور التاريخي لمفهوم الوظيفة العامة والنظام القانوني لها
م وواجباتهع كما يتناون هذا المساق   ضا هيئات الضابطة اإلدارية ويتكلف هذا المساق من حقوق الموظف العا

 ووسائ  ممارستها وكذلك وسائ  اإلدارة العامة لتحقيق وظائفهاع
 

 :المالية العامة والضرائب– 2670

 رم  المساق ملى مبادئ ملف المالية العامة واألسل العامة التي تنظف اإليرادات والنفقات والمي انية واألسل 
والنفقات والمي انية برك  مملي و نظرية الضرائب و هدافها واإلحكام المالية والضريبية في  تلعامة لإليراداا

 فلسطين ودور هذه األحكام في تحقيق العدالةع

 
 :اصون الفقه– 2671
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 ميالحكف الرر و  التعريب بأصون الفقه، وموضومه ، وفائدته ، وتاريخه، ومناهج التأليف فيهيتضمن المساق  
األدلة المتفق و  تعريفه و  نسامه : الحكف التكليفي ، الحكف الوضعي، المحكوم مليه والمحكوم فيه من حيا

العام ، الخاص ، المطلق ، المقيد ، نظرية تفسير النصوص  من حياالقوامد األصولية و  مليها، والمختلف فيها
التقليد : حكمه وضوابطه   ه، وحكمهعالرونه، ومحل من حيا االجتهاد  وفي ملف  صون الفقه اإلسممي 

 ع مقاصد الرريعة اإلسمميةو التعارض، والترجي  ، و 

 :القانوا التجاري – 2672

األهلية  المؤسسات التاجر والرروط الواجب توافرها فيه،وتحديد  نرأة القانوا التجاري وتطوره رم  المساق ملى 
السج  التجاري واستخدام  مها والرونها، وحجتها في اإلالباتالمتجر ومناصره، الدفاتر التجارية،  نوا و  التجارية

الرركات التجارية  نوامها، تأسيسها، و  األوراق التجارية،  نوامها والرونهاو  العقود التجارية بصورة مامةو 
 تسجيلها، إدارتها، تصنيفهاع

 : يمنيات المهنة – 2673
 

هرررات والقررريف فررري إنرررار  يمنيرررات المهنرررة، العمنرررات ويررررم  هرررذا المسررراق ملرررى العمررر  المهنررري ومتطلباتررره، االتجا
اإلنسرانية وممنررة الموظرف بمهنترره وممنررة الموظرف مرر  المجتمرر ، التقرويف والرنابررة فرري العمر  المهنرري وانعكاسرراتها 

 ملى  يمنيات المهنة،  يمنيات المهن القانونية )مهنة المحاماة، مهنة القاضي، مهنة المدمي العام(ع
 

 : لعقوباتنانوا ا– 2674
 

و نسامه،  و ويصائصه و يتناون هذا المساق تعريب نانوا العقوبات، وممنته بفروع القانوا األيرى، و هدافه
كما يتناون دراسة تفصيلية النظرية العامة للجريمة، من حيا التعريب بالجريمة،  عوفرومه، الف تطوره في األردا

 )القانوني( الذي يتكوا من القين:و نوامها، و ركانها المتمثلة في الركن الررمي 
دراسة الركن المادي، مبينا  هف مناصره من سلوو  ومبد  الررمية الجنائية، الف دراسة  سباب اإلباحة الجنائية، 

إجرامي، ونتيجة إجرامية، وممنة السببية الماد ة، الف الرروع في الجريمة كصورة من صور الركن المادي فيها، 
 مبينا  هف صوره وهي القصد الجنائي والخطأ غير العمديعو ييرا الركن المعنوي 

 :القانوا المدني– 2675
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كالوفراء والمقاصرة واتحراد الرذمتين  و  يتناون هذا المساق دراسة آالرار االلتر ام مرن حيرا بيراا وسرائ  تنفيرذه ايتيرارا  
مرررومة لحما رة التنفيرذ كالردموى غيرر  و التنفيذ بطريق التعويض وبيراا الوسرائ  ال و كالتنفيذ العيني جبرا  و تنفيذه 

وبيرراا  و الررررط واألجرر ب وبيرراا األوصررا  المعدلررة آلالررار االلترر امو المباالرررة ودمرروى الصررورية والحررق فرري الحرربل 
 و ييرا بياا حاالت انقضراء االلتر ام المتمثلرة فري اإلبرراءو  حكام التضامن بين الدائنين والتضامن من بين المدينين

بدراسرة ا ضراحية لمير ات العقرود المسرماة والتفرنرة بينهرا وبرين و  ومرور ال من المسقط للدموىعو يذ واستحالة التنف و
كمرا تعررض لعمليرة تكييرف العقرود مرن ناحيرة ممليرة  عالعقود غيرر المسرماة مرن حيرا مصرادرها ونبيعتهرا و هردافها

 وهماو رز مقدين من العقود المسماة ومن الف القيام بتحلي   ب ووسلطة القضاء في التكييف و وضوابطها و التكييف
مقررد البيرر  ومقررد اإل جررار مررن حيررا الرررونهما و ركانهمررا ومناصرررهما وااللت امررات الترري يرتبهررا كرر  منهمررا و ييرررا  :

 النافذع الفلسطينيدراسة تفصيلية ألحكام نانوا المالكين والمستأجرين 
 

 :نانوا العم  والعمان– 2676
 

والتنظيف الدولي و  وتطوره  و و هميته و بادئ العامة في نانوا العم  من حيا تعريفهيتناون هذا المساق دراسة الم
ونطرراق تطبيقررهع كمررا يتنرراون دراسررة األحكررام القانونيررة لعقررد العمرر  الفررردي مررن حيررا و واسررتقمله و ومصررادره و لرره 

يف القرررانوني لعمنرررات العمررر  مناصرررره وانعقررراده ومدتررره وآالرررار انتهررراء هرررذا العقررردع ويتنررراون هرررذا المسررراق  ييررررا التنظررر
 الجمامية سواء ما تعلق منها بعقد العم  الجمامي  و التنظيمات النقابية  و تسوية الن امات العمالية الجماميةع

 
 باللغة العربية :  صون الصياغة القانونية – 2677

 
وصررلة القررانوا بعلررف و رة" دراسررة  صررون الصررياغة القانونيررة مررن حيررا داللررة النصرروص "داللررة العبررارة وداللررة اإلالررا

ومهارات التحلي  والتعليرق ملرى النصروص القانونيرة و المنطق، ونوامد التفسير القانونية الواردة في القانوا المدني 
المسررراق ملرررى مهرررارات إمرررداد اللررروائ  وصرررياغة العقرررود واالتفانيرررات ومختلرررف  الررركان ويررررم  واألحكرررام القضرررائية، 

 الكتابة القانونيةع
 
 
 

 باللغة االنجلي ية :  صون الصياغة القانونية – 2678
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يتضمن المساق  صون الصياغة القانونية من حيا داللة العبرارة وداللرة اإلالرارة فري اللغرة االنجلي يرة و الصرياغة 
القانونيرررة باللغرررة االنجلي يرررة حسرررب  صرررون تلرررك الصرررياغة وتفسرررير الصرررياغات القانونيرررة والتحليررر  والتعليرررق ملرررى 

نيررة االنجلي يررة لألحكررام القضررائية و إمررداد اللرروائ  وصررياغة العقررود واالتفانيررات ومختلررف  الرركان النصرروص القانو 
 الكتابة القانونية باللغة االنجلي يةع

 
 دارة المراري  :ا ع4

 
 :درجة الدبلوم الدرجة العلمية الممنوحة

 سامة معتمدة ( 71: سنتاا )بوان  مدة الدراسة
 العامة بنجاح ع : جمي  فروع الثانويةفرع التوجيهي

 
 

 مقدمررة:
 

دبلرروم ادارة المررراري  هررو برنررامج رائررد ملررى المسررتوى الفلسررطيني تنفرررد بطرحرره جامعررة بوليتكنررك فلسررطين، و يترري  
سررامة  71البرنرامج الفرصرة لحملررة الثانويرة العامررة الحصرون ملررى دبلروم متخصرص فرري ادارة المرراري  بعررد اتمرام 

موزمة ملى سنتين بوان  اربعة فصون دراسرية، وذلرك اسرتجابة الحتياجرات سروق معتمدة في كلية المهن التطبيقية 
 العم  الفلسطيني و الدوليع 

دارة المرررراري  فررري الحديثرررة إلف اهيمفرررالالمسررراهمة فررري تطبيرررق يهرررد  هرررذا البرنرررامج بررررك  يررراص الرررى 
خدام برررامج الحاسررروب العمررر  ملررى ت ويررد السررروق المحلرري بخررريجين لرررديهف القرردرة ملررى اسرررت، المجتمرر  الفلسررطيني

تمكين الخرريجين مرن فهرف كر  الخطروات ،المتخصصة لمسرامدة مرديري المرراري  فري إنجراز  ممرالهف بررك   فضر 
تمكررين الخررريجين مررن تحديررد األنرررطة ، تطرروير مرررروع جديررد، مررن البدا ررة إلررى النها ررةوالعمليررات المزمررة ل المتبعررة

تمكرررين الخرررريجين مرررن تحديررررد وفهرررف  هميرررة األالررررخاص ، الرئيسرررية التررري  جرررب  ا ترررردار لضرررماا نجررراح المرررررروع
 وغيرهاع مهارة كتابة مقترحات المراري  والتقارير الخريجإكساب ، و الرئيسيين في ك  مرروع

 

 :ينمجان مم  الخريج
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اداري، ونظرا لما  رهده المجتم  الفلسطيني من تطور مستمر  –تطبيقي  -نظرا لبناء البرنامج ملى اساس ملمي
ح ملرى العرالف الخرارجي فراا يريجري البرنرامج  حظروا بفررص ممر  متنومرة  حتاجهرا سروق العمر  المحلري و انفتا

 و منها:والخارجي 
 

  البلد ات المحلية التي تقوم بتنفيذ مراري  متنومة مث  مراري  البنى التحتية والق وتوسي  الطرنات
 و الكهرباء وغيرهاع 

  التنموية مث  مراري  المدا الصنامية  بتنفيذ المراري والدوائر الحكومية ذات العمنة الوزارات
 واالسكاا والمراري  ال رامية والتعليميةع

  المؤسسات االجنبية المانحة الناالطة في مجان تنفيذ مراري  تنموية مختلفة مث  مراري  حما ة
 البيئة و تطوير التعليف والعديد من المراري  االيرىع

 ان البناء والترييد مموماعالرركات الخاصة العاملة في مج 

  الرركات الخاصة العاملة في مجان التجارة اوالخدمات والتي تسعى باستمرار لطرح منتجات
 اويدمات جديدة في االسواقع

  الرركات الخاصة التي تقوم بتنفيذ مراري  مختلفة مث  الرركات العاملة في مجان التكييف والتبريد
 ار او التمديدات الصحيةعاو كاميرات المرانبة واجه ة االنذ

  عمراري  الصيانة والتجديد او التوس  في الرركات والمصان 

 الرركات االسترارية في مجان تخطيط و تنفيذ المررومات وبرامج البحا والتطويرع 

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرنف البياا سعم

 1. ع متطلبات الكلية 16

 2. عالقسفمتطلبات  6

 3. متطلبات التخصص ع  49

  المجموع 71

 
 سامة معتمدة 16متطلبات الكلية: 
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 ع9* لإلنمع ملى المعلومات :  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها و ص
 

 سامة معتمدة 6: قسفمتطلبات ال
 
 
 
 
 
 

 :قسفوصف متطلبات ال
 

 اإلحصاء:  -2229
 

ق اإلحصررائية، ونيرراس الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الترررتق، والمنحنررى الطبيعرري، ائررالطر 
   ال منية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةع واالرتباط، واالنحدار، واألرنام القياسية، والسمس

 
 : دارةاإل -2231

 
يهررد  المسرراق إلررى تعريررب الطالررب بمفهرروم اإلدارة ومرردى الحاجررة إليهررا، ومجاالتهررا وممناتهررا بررالعلوم األيررررى، 

لتطررررق بالتفصررري  إلرررى ودراسرررة تطرررور الفكرررر اإلداري والمررردارس اإلداريرررة ، و المرررنهج العلمررري فررري اإلدارة ، ويرررتف ا
مناصررر العمليررة اإلداريررة األساسررية مررن تخطرريط وتنظرريف وتوجيرره ورنابررة ع باإلضررافة إلررى التطرررق لرربعض القضررا ا 

 المعاصرة في اإلدارةع
 
 
 

 سامة معتمدة 49: دارة المراري امتطلبات تخصص 
 

رم   المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية رنف 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Statistics 3 اإلحصاء ACA 141 2229 

Management 3 اإلدارة ACA 136 2231 
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 قالمسا المساق
Accounting 1 3  1المحاسبة ACA 

142 
2230 

Project Financial Management  3  2392  االدارة المالية للمراري 
Computer Applications for 

Project Management 
 تطبيقات حاسوب إلدارة المراري  3

 
2393 

Proposal Writing & Fundraising 3   وتجنيرررررررد كتابرررررررة مقترحرررررررات المرررررررراري
 مواناال

 
2394 

Intro. To Project Management 3  2395  مقدمة في إدارة المراري 

Principles Of Marketing&PR 3 2396  والعمنات العامة مبادئ التسويق 

Business ethics 

&Organizational Behavior 
  ايمنيات المهنة والسلوو التنظيمي 

2397 
Business ,Companies and 

NGO’s Law 
 2398  الرركات والجمعياتاألممان و نانوا  2

Applications in projects 

management  (Private Sector) 2  تطبيقررررات ادارة المررررراري  فرررري القطرررراع
 2399  الخاصع

Software Applications I 2 ( 1تطبيقات برمجية)  2405 

Software Applications II 2 ( 2تطبيقات برمجية)  2406 

Technical English 3  2430  الفنيةاللغة االنجلي ية 

Application in Project 

Management (NGO's) 

2 
 

تطبيقات ادارة المراري  في 
 المنظمات غير الربحية

 
2479 

Procurement and Stores 

Management and Tenders 
 إدارة الررررررررراء والمخرررررررازا والعطررررررراءات 3

 والعقود الهندسية
 

2480 

Spical Topics 3 2481  مواضي  ياصة 
Quality Management  3  2482  المواصفات والجودة إدارة 

Field Training 1 2483  تدريب ميداني 

Graduation Project 2 2484  مرروع التخرج 

Human Resource Management 3 2789  ادارة الموارد البررية 
 :المراري  إدارةتخصص متطلبات وصف 

 
 :1المحاسبة  – 2230
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مرررردي  إلررررى ملررررف المحاسرررربة، والنظررررام المحاسرررربي ونظريررررة القيررررد المرررر دوج، ومصررررادر القيررررود والرررردفاتر المحاسرررربية، 
والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليررررات الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليررررات النقد ررررة الخاصررررة للصررررندوق، و معالجررررة 

لعمليرررات الحسرررف، والمعالجرررة المحاسررربية لرررألوراق التجاريرررة، المحاسررربة لعمليرررات البضرررامة، و المعالجرررة المحاسررربية 
 والحسابات الختامية والقوائف الماليةع

 
 :االدارة المالية للمراري  –2392

 
اإلدارة المالية و هدافها المختلفة من السريولة  المحاسبة للمراري  حيا يتف التركي  ملى  تغطي هذه المادة وظائف

  دراسررة النسررب الماليرررة الترري يررتف مررن يملهررا تقيرريف األداء المررالي وإدارة ر س المررران ثررروة ، مررالوالربحيررة وتعظرريف 
العامرر  وسياسرراته المختلفررة مثرر  إدارة النقد ررة و وإدارة الررذمف المدينررةو وإدارة المخرر وا السررلعي و إضررافة إلررى القيمررة 

ي الموجررودات الثابتررة( و إضررافة إلررى ال منيررة للنفرروذ مرر  االهتمررام بقرررارات االسررتثمار الطويرر  األجرر  )االسررتثمار فرر
 ونوامد المفاضلة بينهاع المراري دراسة التموي  في 

 
 :تطبيقات حاسوب إلدارة المراري  –2393

 
و  وذلررك ابتررداء  مررن محليررا ومالميررامعتمرردة  حاسرروبيةيهررد  هررذا المسرراق إلررى ترردريب الطررمب ممليررا  ملررى برررامج 

ومعالجررة هررذه البيانررات  المتعلقررة بالمرررروعملررى اديرران كافررة البيانررات الفصرر  الثالررا والرابرر  حيررا  رررم  الترردريب 
 MS Project, Primaveraامج متخصصة في هذا المجان مث  محاسبيا  و وانتاج التقارير المناسبة باستخدام بر 

 
 :وتجنيد االموانكتابة مقترحات المراري   –2394

 
اسرية والضررورية لكتابرة مقترحرات المرراري  والتعرر  ملرى يهد  هذا المساق إلى ت ويرد الطرمب  بالمهرارات األس

المصررطلحات المسررتخدمة فرري هررذا المجرران، تمكررين الطررمب مررن إمررداد هررذه المقترحررات مررن يررمن مرررض  فضرر  
كما ويهد  المسراق إلرى ت ويرد  .الطرق المتبعة من  ج  صياغة و إنتاج مقترحات بهد  تجنيد األموان للمراري 

 لمرتبطة بآلية تسويق هذه المقترحات محليا ومالمياعالطمب بالمفاهيف ا
 

 :مقدمة في إدارة المراري  –2395
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يهد  المساق إلى تعريب الطالب بصفات ومسؤوليات مردير المررروع، كيفيرة ايتيرار المررروع، واالسرتحواذ مليره 
روع ومي انيترره، كيفيررة إدارة وتطررويره، كيفيررة تطرروير وإتبرراع يطررة العمرر  التفصرريلية، وكيفيررة تطرروير وإدارة زمررن المررر

 .الجودة في المرروع، بناء فريق العم ، وكيفية إجراء االتصان الفعان بين  مضاء المرروع
 

 :والعمنات العامة مبادئ التسويق –2396
 

يهد  هذا المساق إلى تكوين نامدة معرفية متينة لردى الطالرب فري المبرادئ والعناصرر األساسرية للتسرويق وكيفيرة 
المرر يج التسررويقي، ويطررط التسررويق ومحتويررات تلررك الخطررط واالتجاهررات البيئيررة الترري تررؤالر ملررى التسررويق،   ايتيررار

وإمطررراء صرررورة مامرررة مرررن التخطررريط االسرررتراتيجي فررري إدارة التسرررويق والتركيررر  ملرررى سياسرررات التسرررعير، وسرررلوو 
ومراحرر  تطورهررا، وإمطراء لمحررة مامررة المسرتهلك والبررائ  ،والعوامر  المررؤالرة فرري نررارات الرررراء، ودورة حيرراة السرلعة 

من البحوس التسويقية حيا  ستطي  الطالب مند االنتهاء من المساق القيام بالتخطيط االستراتيجي الذي يتري  لره 
 الخروج من المراك  المحيطة بالعم  والتوص  إلى الح  األمث ع

 
 :ايمنيات المهنة والسلوو التنظيمي –2397

 
باإلنار العام للسلوو التنظيمي، و  هميرة دراسرته وترأالير ذلرك ملرى المنظمرات المختلفرة،  ي ود هذا المساق الطلبة

باإلضافة إلى ت ويد الطالب بالمفاهيف األساسية حون ماهية السلوو التنظيمري ومحدداتره، والتطررق إلرى النظريرات 
ودور الجمامررررات، وتررررأالير  السررررلوكية، وكررررذلك مفهرررروم الرخصررررية ونبيعتهررررا ومفهرررروم اإلدراو واالتجاهررررات، والقرررريف،

السرررلوو اإلنسررراني ملرررى العمليرررات اإلداريرررة ع باإلضرررافة إلرررى التعرررر  ملرررى المنررراظ التنظيمررري، وممليرررات التغييرررر 
 والتطوير المرتبطة بذلكع والعم  ملى تحلي  اإلبداع، واالبتكار و استثمار ذلك في اإلدارةع

 
 
 

 :الرركات والجمعياتاألممان و نانوا  –2398
 

الطالررب فرري هررذا المسرراق ملررى مناصررر وتطبيقررات القررانوا فرري التجررارة واألممررانع ويحترروي مواضرري  مثرر  يتعررر  
العقود، المؤسسة، المبيعات، والمؤسسات التجارية، ويتعلف الطالرب مناصرر القرانوا التجراري وكيفيرة تطبيقهراع كمرا 
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لمفراهيف القانونيرة األيررى المرتبطرة فري ويتعر  الطالب ملى نانوا العم  الفلسطيني ونانوا الجمعيات الخيريرة وا
 عهذا المجان

 
 :تطبيقات ادارة المراري  في القطاع الخاص –2399

 
تكرروا حيررا  ا الربحيررة  المرررروع فرري القطرراع الخرراص يهررد  هررذا المسرراق لت ويررد الطالررب بمبررادئ ومفرراهيف إدارة 

ة واإلستراتيجية و الوظائف  و التموي  والرسال  الكان العم  في القطاع الخاصالهد  المنرود ويتضمن المساق 
 باإلضافة إلى  مثلة وانعية من فلسطين ومن دون  يرىع و المسؤولية المجتمعيةوالدور االجتمامي والبيئي 

 
 :(1تطبيقات برمجية ) –2405

 
وذلرك   Microsoft Word رم  هذا المسراق معالجرة النصروص بوسرانة احرد بررامج معالجرات النصروص مثر   

النصررروص وتحريرهرررا وإدراج الكائنرررات فيهرررا مثررر   الرسررروم والصرررور والرمررروز واألالررركان التلقائيرررة وبعرررض  بطبامرررة
التطبيقررات األيرررى مثرر  ورنررة اكسرر  ومعررالج التخطيطررات ، ويرررم  إنررراء الجررداون وتحريرهررا وتنسرريقها والتعامرر  

 Microsoftيررررة مثرررر  معهررررا ودمررررج المراسررررمت ، كمررررا  رررررم  المسرررراق اسررررتخدام احررررد برررررامج العررررروض التقد م

PowerPoint  في إنراء الررائ  وإدراج النصوص والصور والرسوم والتخطيطات فيهرا وممر  ارتبانرات برين هرذه
 الررائ  وإدراج المؤالرات الصوتية والحركية فيها والتحكف في نريقة مرضهاع

 
 :(2تطبيقات برمجية ) –2406

 
 ، و برنررامج معالجررة نوامرد البيانررات Microsoft Excel   التعرر  ملررى الجرداون اإللكترونيررة باسرتخدام برنررامج

Microsoft Access  من حيا بناء نامدة البيانات والجداون والعمنات واالستعممات ع ، 
 

 :الفنيةاللغة االنجلي ية  –2430
 

مرررذكرات يهرررد  إلرررى تطررروير مهرررارات الطالرررب اللغويرررة فررري المجررراالت التجاريرررة والمحاسررربية مثررر  كتابرررة الرسرررائ  وال
والمحادالات التلفونيرة، ونرراءة التقرارير والملخصرات، والتحرادس فري مكراا العمر ، واالسرتيراد والتصردير، وال يرارات، 
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واالجتمامررررات، ونلبررررات العم ،واسررررتخدام المهررررارات اللغويررررة بطريقررررة ممليررررة تناسررررب التخصررررص والحيرررراة العمليررررة 
 المستقبليةع

 
 :مات غير الربحيةتطبيقات ادارة المراري  في المنظ –2479

 
يهررد  هررذا المسرراق لت ويررد الطالررب بمبررادئ ومفرراهيف إدارة المنظمررة غيررر الربحيررة حيررا  ا الربحيررة ليسررق الهررد  
المنرررود ويتضررمن المسرراق  نررواع المنظمررات غيررر الربحيررة والرسررالة واإلسررتراتيجية و الوظررائف  و التمويرر  والرردور 

 لربحية باإلضافة إلى  مثلة وانعية من فلسطين ومن دون  يرىعاالجتمامي والبيئي ومسؤولية المنظمات غير ا
 

 :والعقود الهندسية إدارة الرراء والمخازا والعطاءات –2480
 

يهد  المساق إلى ت ويد الطالب بمفراهيف  ساسريات إدارة الررراء مرن اسرتراتيجيات، نررق الررراء، مسرؤوليات إدارة 
ة معلومررات الرررراء، تقيرريف ممليررة الرررراء، باإلضررافة إلررى  ساسرريات الرررراء، تخطرريط االحتياجررات مررن المررواد،  نظمرر

إدارة المخازا من األنظمة المخ نية،  فلسفة الرراء مند الحاجرة، تقيريف ممليرة التخر ينع كمرا ويهرد  المسراق إلرى 
 ت ويد الطالب بمفاهيف ونرق دارسة وتقد ف وتقييف العطاءات، وتغطية النواحي القانونية المتعلقة بهاع

 
 :مواضي  ياصة –2481

 
يهد  هذا المساق الى البحا في المواضري  والقضرا ا والمرراك  المعاصررة المحليرة والعالميرة فري ادارة المرراري ، 
والتعرررر  ملرررى اليرررة تحليررر  الجررردوى االنتصررراد ة للمرررراري  ،المواضررري  سررريتف ايتيارهرررا مرررن نبررر  المررردرس ويتطلرررب 

 ويطط مم  ومرضها ومنانرتها من نب  الطمبعالمساق زيارات ميدانية وكتابة تقارير  
 
 
 
 

 :المواصفات والجودةإدارة  –2482
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، إدراو  هميرة  المرراري يهد  هذا المسراق إلرى ت ويرد الطالرب بمفراهيف إدارة  الجرودة الرراملة، كيفيرة تطبيقهرا فري 
TQM   ق إلررى ت ويررد الطالررب يهررد  هررذا المسرراكمررا و ومناصرررها األساسررية، تأكيررد الجررودة، ضرربط الجررودة، اآلي و

بمفرراهيف انتصرراد ات و إدارة الجررودة، باإلضررافة إلررى مبررادئ و سرراليب إحصررائية للتأكررد مررن مطابقررة المنررتج/ الخدمررة 
للمواصرررفات، التفتررريش بأيرررذ العينرررات بالصرررفات المميررر ة وبرررالمتغيرات، لوحرررات ضررربط المتغيررررات، لوحرررات الضررربط 

 للصفات الممي ةع
 

 :تدريب ميداني –2483
 

التررردريب إلررى إكسررراب الطالرررب المهررارات فررري التعامررر  مرر  متطلبرررات العمررر  المحلرري و وتسرررخير المعلومرررات  يهررد 
يررتف ترردريب و والمهررارات فرري مجرران  سررل المحاسرربة  الترري حصرر  مليهررا يررمن دراسررته الكتسرراب الخبرررة المطلوبررةع 

مراتهف ومرا ترف دراسرته فري الطمب في الكلية وبعرض المؤسسرات العامرة والخاصرة مرن  جر  اسرتخدام وتطبيرق معلو 
مسررانات التخصررصع كمررا يلرر م الطالررب بتقررد ف الطررمب تقررارير  سرربومية نيلررة فترررة الترردريب تبررين المهررارات الترري 

 اكتسبها الطالب ع
 

 :مرروع التخرج –2484
 

يهد  المساق إلى ايتيار وتحديد منواا لمررروع التخررج، وترركي  مجمومرات العمر  للطرمب وتحديرد المرررفينع  
الف  ستمر الطمب في العم  ملى المرروع إلمداد تقرير  ررتم  ملرى فكرره المررروع،  هميتره، الدراسرات السرابقة، 
يطررة العمرر  للمرررروع مرر  تفاصرري  األممرران، ويررتف تعرردي  هررذا التقريررر وفقررا  لتعليمررات مرردرس المسرراق والمرررر ع 

ر الطالرب فيهرا  ساسريات ومبرادئ البحرا ويقدم الطالب مرروع التخرج ضمن إحدى المجاالت التي درسها، ويظهر
العلمري، ويغطرري المررروع المواضرري  ذات االهتمررام مرن نبرر  الطالرربع ويمكرن  ا  كرروا المرررروع مبرارة مررن بحررا 

 مجرد،  و تطبيق مملي من وان  الحياة في مواضي  ومجاالت لها ممنة بادارة المراري ع
 
 
 
 

 :ادارة الموارد البررية –2789
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اق إلررى بيرراا  هميررة إدارة األفررراد، و تحليرر  األفررراد والوظررائف، و نيرراس  داء العنصررر البرررري، و يهررد  هررذا المسرر
تخطررريط القررروى العاملرررة، و ايتيرررار القررروى العاملرررة،  و جرررور وتعويضرررات القررروى العاملرررة، و تررردريب القررروى العاملرررة، 

و إدارة بعررض المؤسسررات مثرر  إدارة  والترنيررة، وإدارة العمنررات الصررنامية، و األمرراا والسررممة بالعنصررر البرررري،
 التامين،  وإدارة المصار ، و إدارة المبيعات، و إدارة الرراء والتخ ين، و إدارة المؤسسات غير الربحيةع

 
 :(ILO'sالمخرجات التعليمية المنرودة من البرنامج ) 

 
 -:ادارة المراريعاآلتييتون  من الطالب بعد تخرجه من تخصص 

 
 واستيعاب البيانات المالية ع القدرة ملى نراءة ع1

 التمكن من المراسمت وكتابة التقارير وجداون األممان ع ع2
 اإللمام بتصنيفات الحواسيب المختلفة وتطورها ع  ع3
 عالتعر  ملى  نظمة العد وممليات التحوي  بين األنظمة  ع4

 مقيدتهع ملى إنسانية اإلسمم وصفاء ،والتعر  باإلسمم مقيدة والريعة ونظام حياة االلت ام ع5
 باألحكام الررمية اإلسممية ومدالة اإلسمم بنظام األسرةع االسرة داي  االلت ام ع6
 ع الرياضية لأللعابنوانين التحكيف  الرياضية والمهارات   هفالتعر  ملى  ع7

 نرائق تنمية  لفاظ واستعمان المعاجف العربية عو التعريب باللغة العربية كنظام  رك  وحدة اللغة  ع8

 حكام ونوامد الكتابة والترنيف عالتعريب بأ ع9

نرق نياس التنمية و  ملى ممنة التنمية المستد مه بالثقافة والبيئة والتكنولوجيا وهجرة العقون التعر  ع10
 عالمستد مة 

) مقاييل الن مة المرك ية،  اإلحصائيةالخاصة بالبيانات  اإلحصائية ستطي  االتقاق المقاييل   ا ع11
 مقاييل التررق، االرتباط(ع

وإمداد الهيك   او نوامه اومناصره االرنابة وبياا  هميته، و التوجيه ،التنظيف،ديد مفهوم التخطيطتح ع12
 التنظيميع

 استيعاب العمليات المالية والنظام المحاسبي من الناحية النظرية والعملية ع ع13

لتي ند األساليب اإلدارية المتبعة لتنفيذ وتطبيق المراري  ونرق التعام  م  األزمات والمخانر ا ع14
 تواجه المرروعع

 القدرة ملى تحديد احتياجات المؤسسة من القوى العاملة مستخدما األساليب الكمية ع15
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 فهف الطالب بالعوام  التى تسامد ملى جذب القوى العاملة من المصادر الخارجيةعع ع16

 إدارة ر س المان العام  في المنرأةعو  في امداد نموذج لتقييف  داء العاملين المساهمة ع17

 Microsoft  Word,PowerPointExcel,درة ملى التعام  م  البرامج الحاسوب االساسية الق ع18
،Accessذات التطبيقات اليوميةع 

 التعر  ملى مفهوم التسويق و  هميته وتحديد وظائف التسويق وااللت ام بأيمنيات المهنةع ع19
 لمراري عاإمداد تقارير متابعة  المراري  من يمن تحلي  الجدوى والمفاضلة بين  ع20
 .بهد  تجنيد األموان للمراري القدرة ملى كتابة مقترحات المراري  باللغة االنجلي ية والعربية  ع21
 عاستيعاب العمليات المتعلقة بجرد المخ وا السلعي و نظمة الرنابة ملى المخ وا  ع22
 ة وفهف مقود الرراءعاءنر وإيدامهابالمخازا و القدرة ملى استمم المواد من الموردين  ع23
والقدرة ملى صياغة مقود العم  المختلفة  ن الطالب من إمداد وتقد ف وتقييف العطاءاتتمك  ع24

 واالتفانيات ضمن اإلنار القانونيع

 القدرة ملى التعام  م  البرامج المستخدمة محليا ومالميا في مجان إدارة المراري ع ع25

 ةعالقدرة ملى التعام  م  المراري  المنفذة من يمن المنظمات غير الربحي ع26

 وتع ي  دورها في المجتم ع للقطامات الخاصةفهف الطبيعة القانونية  ع27
 

 البرامج ذات العمنة داي  ويارج المؤسسة :
 

ال يوجد ملى مستوى الدبلوم  ي برنامج متعلق برك  مباالرر برادارة المرراري ، ويطررح هرذا البرنرامج بهرذه الصريغة 
ي فلسرطين ولرف  سربق لره اا  طررح فري  ي مؤسسرة فلسرطينية )الدبلوم المتخصص في إدارة المراري ( ألون مرة ف

) متطلبررات تعليميررة ملررى مسررتوى الرردبلومعلكن هنرراو تخصصررات تتقرران  مرر  هررذا التخصررص فرري مسررانات مرررتركة
 يوجرررد تخصرررص ملرررى مسرررتوى البكرررالوريوس فررري مجررران إدارةو الكليرررة والدائرة(كتخصرررص اإلدارة و تمترررة المكاتررربع 

 في جامعة بوليتكنك فلسطينع ص إدارة األممان كتخصص فرمي لتخصالمراري  
 
 

 لتسويق والمبيعات :ا ع5
 

 :درجة الدبلوم الدرجة العلمية الممنوحة
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 سامة معتمدة ( 77: سنتاا )بوان  مدة الدراسة
 جمي  فروع الثانوية العامة بنجاحع: التوجيهي فرع
 
 
 

 مقدمررة:
 

سرات بكافرة القطامرات االهتمرام الكبيرر بمجران التسرويق إا العولمة واالنفتاح التجاري حتمرق ملرى  صرحاب المؤس
والترويج للسل  والبضائ  لمواجهة الحروب التنافسية، فالتسويق  عتبر من العلوم الهامة لتطوير انتصاد ات الدون 

حيررا انرره هررو العلررف الررذي يبحررا مررن حاجيررات ورغبررات العميرر  وتحديررد الجمهررور  ،وإمطائهررا األفضررلية بررين األمررف
  لمنتجرررات الررررركة وتصرررميف المنتجرررات المناسررربة لهرررذا الجمهرررور وممررر  البررررامج والسياسرررات التسرررويقية المسرررتهد

فالتسررويق  كبررر مررن  نرره وظيفررة مررن وظررائف الرررركة العديرردة فهررو فلسررفة تقررود  ،للوصررون إلررى الجمهررور المسررتهد 
وا فري التعامر  المسرتمر فالهد  من التسويق هو يلق مممء سعداء م  منتجرات الررركة يرغبر ،سياسات الرركة

 معها مما ينتج منه  رباح للرركة وللعممءع 
ونررد  فررادت الكثيررر مررن الدراسررات بالحاجررة الملحررة لوجررود متخصصررين فرري مجرران التسررويق فرري المؤسسررات ملررى 
ايتم   نوامها فمن هذه الدراسات دراسرة مسر  للسروق نفرذتها الغرفرة التجاريرة فري الخلير  و  الرارت نتائجهرا إلرى 

مررن  صررحاب المنرررآت االنتصرراد ة الترري تعمرر  فرري محافظررة جنرروب الخليرر  يواجهرروا مررراك  كبيرررة فرري  %85:ا 
فري  %82، الرف %83و %84األسواق المحلية، يليهف  ولئك الرذين  عملروا فري محرافظتي الرمان الخلير  وديررالبل  

رة يررفرري محافظررة رام ل والبمحافظررة القرردس، فيمررا كانررق انرر  تلررك المررراك  موجررود لرردى منرررات األممرران العاملررة 
 ع(2009ع)غرفة تجارة وصنامة مدينة الخلي ،%50و  %64، وبلغق في نابلل والخلي  %37وجباليا  34%

مررن  صرحاب المنررات بحاجررة إلرى تردريب فرري  %30وفري دراسرة  يررى تبررين مرن نترائج التحليرر   ا هنراو حروالي 
مرررنهف  %23.4االستررررارات التسرررويقية فقرررد  الرررار نحرررو مجررران التسرررويق وإمرررداد الخطرررط التسرررويقية،  مرررا فررري مجررران 

 ع(2010بحاجته لذلك)مكحون،
وبالتالي وانطمنا من الدراسات السابقة وغيرها ، فاا   حاجة السوق إلى تخصصات مهنيرة تركر  ملرى  

ننيررة السرتحداس هرذه التخصصرات بمررا ينسرجف مر  اإلسرتراتيجية الو  ا   ساسري ا   عتبرر مبرررر ، مجران التسرويق والتررويج
 علعوامملطلبعلىالمهاراتفي سونالعم االستجابة للتعليف التقني والمهني التي تدموا إلى 

 
 :ينالخريج الطلبة مجان مم 
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 العم  كمندوب مبيعات ،  و رج  بي  في القطامات المختلفة . 

  القدرة ملى العم  في إدارة المرتريات والمخازا . 

  اء  الحكومية  و القطامات الخاصةيدمات العممء في القطامات المختلفة سو. 

 الوظائف المسامدة في  ممان التخطيط التسويقي. 

 القدرة ملى بناء نوامد بيانات تسويقية باستخدام تطبيقات الحاسب اآللي. 

 الوظائف المسامدة في إجراء البحوس والدراسات التسويقية. 

 عالوظائف المسامدة في تصميف وتنفيذ الحممت الترويجية 

 
 : ة الدراسيةالخط

 
 الرنف البياا سعم

 1. ع متطلبات الكلية 16

 2. عالقسفمتطلبات  9

 3. متطلبات التخصص ع  52

  المجموع 77

 
 سامة معتمدة 16متطلبات الكلية: 

 
 ع9* لإلنمع ملى المعلومات :  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها و ص

 
 

 دةسامة معتم 9: القسف متطلبات
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Management 3 دارةاإل ACA 136 2231 

Economics 3 نتصاد اال ACA 139 2232 
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 القسف: متطلباتوصف 
 

 :دارةاال - 2231
 

حاجة إليها، ومجاالتها وممناتها بالعلوم األيرى، ودراسة مناصرها ،  هف المدارس اإلدارية مفهوم اإلدارة ومدى ال
ياصرررة الكمسررريكية ، والسرررلوكية ،  والمدرسرررة الحديثرررة ، ومناصرررر العمليرررة اإلداريرررة مرررن تخطررريط وتنظررريف وتوجيررره 

 مجان و استخداماتها عورنابة ع باإلضافة إلى التعر  ملى المصطلحات االنجلي ية المستخدمة في هذا ال
 

 االنتصاد: - 2232
 

هذاالمسانيغطيمفاهيمانتصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد ة بجانبالنظرياتاالنتصاد ةوالتيتهتمبدراسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ممنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
ملماالنتصادبالعلوماأليرى،دراسةالمفاهيماالنتصاد ةمثملعرضرررررررررررررررررروالطلب، السرررررررررررررررررروق و نوامرررررررررررررررررره، االسررررررررررررررررررتهمو 

و  ,اتالمالية والنقد ة،التجارةالحرة،الخصخصررررة،العولمةالقررررومي، اإلنفررراق الحكومي،السياسررررج واالستثمار،حسررراباتالنات
تطبيقررات ذلررك ملررى البيئررة الفلسررطينيةع باإلضررافة إلررى التعررر  ملررى المصررطلحات االنجلي يررة المسررتخدمة فرري هررذا 

 المجان واستخداماتهاع
 
 
 
 
 
 

 :التطبيقياالحصاء-2732

Statistics 3 التطبيقيحصاء إلا ACD 123 2732 
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المفراهيف والمقراييل اإلحصرائية واالحتماليرة معرار  ومهرارات التعامر  مر   الطالربيهد  هذا المساق إلرى إكسراب 

وتطبيقاتهرررا؛ حيرررا يتنررراون المسررراق ماهيرررة اإلحصررراء وجمررر  البيانرررات ومرضرررها وتصرررميف اإلسرررتمارات اإلحصرررائية 
وحسرراب مقرراييل الن مررة المرك يررة ومقرراييل الترررتق وإ جرراد معرراممت اإلرتبرراط ومعدلررة اإلنحرردار وحسرراب األرنررام 

ت وايتبرررار صررحتها وتحديرررد  نررواع االحتمررراالت وحسررابها وتطبيرررق التوزيعررات االحتماليرررة القياسررية لألسرررعار والكميررا
لغا ررررات  SPSSوبرنرررامج  Excelالمتصرررلة فررري حرررر  المسرررائ  اإلحصرررائية وايتبررررار الفرضررريات واسرررتخدام برنررررامج 

 إحصائيةع  
 

 سامة معتمدة 52: التسويق والمبيعاتمتطلبات تخصص 
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Accounting 1 3 (1)محاسبة ACA 142 2230 

Efficient Communication Skills 2 2485  الفعان مهارات االتصان 
Sales Management 3 2486  إدارة المبيعات 

Inventory and Purchasing 

Management  3 إدارة المواد و المرتريات  
2487 

ComputerApplications and 

Customer Relationship 

Management  
2 

وادارة ممنة  حاسوبالتطبيقات 
 العممء

 

2488 

Advertising & Promotion 3  2489  اإلمما و الترويج 

Marketing at Profit and 

Nonprofit Organizations 
الربحية التسويق في المؤسسات  3

 غير الربحيةو 
 

2490 

Marketing Research 3 2491  بحوس التسويق 

Practical Training 1 2492  التدريب الميداني 

Marketing Strategies 3 2493  استراتيجيات التسويق 

Management of Distribution 

Channel 
 2494  ادارة ننوات التوزي  3

Consumer Behavior 2  2495  سلوو المستهلك 

Managerial Accounting 3 2725  محاسبة ادارية 

Graduation Project 3 2787  مرروع تخرج 
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Marketing Information Systems 3 2788   نظمة المعلومات التسويقية 
Human Resource Management 3 2789  ادارة الموارد البررية 

E-Marketing and Trading 3  2790  تسويق الكترونيتجارة و 

Business Law 3  2791  القانوا التجاري 

Principles Of Marketing 3 2792  مبادئالتسويق 
 

 :التسويق والمبيعاتتخصص متطلبات وصف 
 

 :(1)محاسبة –2230
 

مرررردي  إلررررى ملررررف المحاسرررربة، والنظررررام المحاسرررربي ونظريررررة القيررررد المرررر دوج، ومصررررادر القيررررود والرررردفاتر المحاسرررربية، 
الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليررررات النقد ررررة الخاصررررة للصررررندوق، و معالجررررة  والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليررررات

المحاسررربة لعمليرررات البضرررامة، و المعالجرررة المحاسررربية لعمليرررات الحسرررف، والمعالجرررة المحاسررربية لرررألوراق التجاريرررة، 
خدمة فرري هررذا إلررى التعررر  ملررى المصررطلحات االنجلي يررة المسررت باإلضررافةوالحسررابات الختاميررة والقرروائف الماليررةع 

 المجان و استخداماتها ع
 

 :الفعان مهارات االتصان –2485
 

يتنراون هررذا المسرراق مهررارات االتصرران  الترري تعمرر  ملررى تردميف نرردرات الطلبررة ملررى التفامرر  مرر  المجتمرر  المحرريط 
و  بقررروة و ا جابيرررة برررالطرق الفعالرررة و الناجحرررة فررري مختلرررف الميرررادين مرررن يرررمن التركيررر  ملرررى الجوانرررب النظريرررة

التطبيقيررة لهررذه المهررارات حيررا سرريتناون هررذا المسرراق التعريررب باالتصرران و تطرروره و التعريررب بعمليررة االتصرران و 
مناصررررها ،باإلضرررافة إلرررى التعرررر  ملرررى  نوامررره ، سررراليبه )مباالررررة و غيرررر مباالرة(،وسرررائ  االتصررران المتنومرررة و 

نررواع وهررذه المهررارات هرري))فن االسررتماع و المهررارات المطلوبررة إلنجرراح ممليررة االتصرران فرري كرر  نرروع مررن هررذه األ
اإلنصات،و فن التفاوض و اإلننراع، وفرن كتابرة التقرارير والمطويرات والنرررات وغيرهرا مرن الوسرائ  المكتوبرة، فرن 

 الخطابة واإللقاء في المناسبات المختلفة( ع
 

 :إدارة المبيعات –2486
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التخطرريط للمبيعررات و توزيعهررا، وتنظرريف المبيعررات،  ويتضررمن مسرراق إدارة المبيعررات : ساسرريات البيرر  الرخصرري و 
وإدارة العاملين في المبيعات ونرق البي ، وتحلي   داء البائعينباإلضافة إلى التعر  ملى المصطلحات االنجلي ية 

 المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها ع
 

 :إدارة المواد و المرتريات –2487
 

ودور نسرف المخرازا والمررتريات فري التنظريف اإلداري، وتحلير  نلبرات الررراء،  ويتضمن هذا المساق  نواع الررراء،
و داء نسرف المرررتريات وتمويلرره وإدارترهع باإلضررافة إلررى التعرر  ملررى المصررطلحات االنجلي يرة المسررتخدمة فرري هررذا 

 المجان و استخداماتها ع
 

 :تطبيقات الحاسوب وادارة ممنة العممء –2488
 

الرب باسرتخدامات الحاسروب فري مجران التسرويق مر  التركير  ملرى بررامج  مختلفرة فري إدارة ويتضمن : تعريب الط
و غيرهرررا مرررن البرمجيرررات باإلضرررافة إلرررى التعرررر  ملرررى المصرررطلحات  CRM, SegACTممنرررة العمرررمء مثررر  

 االنجلي ية المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها ع
 

 :اإلمما و الترويج –2489
 

واع الترويج و يصائص هذه األنواع المختلفة،  المركمت المتعلقة بادارة الترويج ، وسياسرات ويتضمن المساق: ن
فررررت   سررررواق جديرررردة وإجررررراءات ذلررررك ، وإنترررراج منتجررررات جديرررردة وتوسرررريعها ، وتوسرررري  األسررررواق القائمررررة وتطويرهررررا 

ع منهرا، باإلضرافة إلرى عباإلضافة إلى األنواع المتعرددة لإلممنرات و يصائصرها و مترى  جرب  ا  سرتخدم كر  نرو 
التعررر  ملررى مرردد مررن برررامج تصررميف اإلممنررات و المغلفررات الخاصررة بالمنتجررات المختلفررة مررن بررين هررذه البرررامج 

الفررررمش و غيرهررررا مررررن البرررررامج الحديثررررة باإلضررررافة إلررررى التعررررر  ملررررى المصررررطلحات االنجلي يرررررة و الفوتوالرررروب  
 المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها ع

 
 

 :غير الربحيةالربحية و التسويق في المؤسسات  –2490
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يهرررد  هرررذا المسررراق إلرررى ت ويرررد الطلبرررة بالمهرررارات المزمرررة لتطبيرررق المفهررروم التسرررويقي الحرررديا ملرررى المؤسسرررات 
تسرررويقيا لتحقيرررق  هررردا   وإدارتهررراالخررردمات  هرررذهالربحيرررة والغيرررر ربحيرررة، وذلرررك مرررن يرررمن تحليررر  ودراسرررة نبيعرررة 

 المؤسسة ع
مث :يررردمات الصررررحة العامررررة مختلفررررة ا المسرررراق كيفيررررة تطبيرررق المفرررراهيف التسررررويقية فررري مجرررراالت ينررررانش هرررذكمرررا 

الحكوميررة، يرردمات مؤسسررات الرما ررة االجتماميررة، يرردمات جمرر  األمرروان لصررال   ممرران ييريررة، ويرردمات التعلرريف 
وبالمعرفة المزمة لفهف المجانيةعععع الا، باإلضافة إلى المؤسسات السياحية من حيا  المعرفة بالنراط السياحي 

نبيعرررة الخدمرررة السرررياحية، وكيفيرررة التخطررريط لهرررا، وموائمتهرررا مررر  متطلبرررات ال بررروا السرررائ ، مرررن يرررمن تعرررريفهف 
بالسرررياحة التاريخيرررة، والدينيرررة، والعمجيرررة، عععالرررا، وكيفيرررة إدارة الخررردمات الفندنيرررة باإلضرررافة إلرررى التعرررر  ملرررى 

 ذا المجان و استخداماتها عالمصطلحات االنجلي ية المستخدمة في ه
كما يتناون المساق  ت ويد الطلبة بالمهارات المزمة لتطبيق المفاهيف التسويقية ملى المنتجات ال راميرة الصرنامية 
التجاريررررة ، وذلررررك مررررن يررررمن دراسررررة وتحليرررر  ماهيررررة المنتجررررات  ونبيعتهررررا، وتررررأالير ذلررررك ملررررى نريقررررة تسررررويقها 

الصرررنامي، وتحليرررر  مؤسسررررات تجررررارة الجملرررة والتسررررويق الصررررنامي، والمررررراك  باإلضررررافة إلررررى التبررررادن  وإدارتهررراع
والقضرررا ا المتعلقرررة برررالتخطيط االسرررتراتيجي للسرررل  والموجررره إلرررى تجرررارة الجملرررة والمؤسسرررات التجاريرررة والصرررنامية 
والحكوميةعباإلضرررافة إلررررى ويتضرررمن مبررررادئ دراسرررات التسررررويق المصررررفي، واسررررتراتيجياتها وكيفيرررة إمررررداد الخطررررط 
التسررويقية للنرررانات المصرررفية المختلفررة، والمسررتجدات المحليررة والعالميررة فرري المجرران المصرررفيع باإلضررافة إلررى 

 التعر  ملى المصطلحات االنجلي ية المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها ع
 

 :بحوس التسويق –2491
 

لعلمري و المنهجيرات التري  مكرن توظيفهرا هذا المساق يهد  إلى ت ويد الطلبة بمقدمة مامة حون  ساليب البحا ا
في بحوس التسويق وبالمعرفة العلمية األساسية المتعلقة بطرق إجراء البحا التسويقي، وتحليله، وصياغة نتائجه، 
يدمة لمتخذي القرارات التسويقية، وتمكينهف من تطبيرق تلرك المهرارات ملرى دراسرة مرركمت تسرويقية موجرودة فري 

اإلضافة إلى التعر  ملى المصطلحات االنجلي يرة المسرتخدمة فري هرذا المجران و اسرتخداماتها البيئة الفلسطينية ب
 ع
 
 

 :التدريب الميداني –2492
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لتسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررويق يهدفالتدريبالىاكسابالطالبالمهاراتفيالتعاملمعمتطلباتالعمملمحلي،وتسخيرالمعلوماتوالمهاراتفيمجاال
 .المطلوبةالتيحصلعليهايملدراستهمكتسابالخبرةوالمبيعات

 

 :استراتيجيات التسويق –2493
 

يهد  هذا المساق إلى ت ويد الطلبة بمهارات ذات ممنة بكيفية تطبيق الوظائف اإلدارية ملى النراط التسرويقي، 
ومهررارة التخطرريط التسرررويقي، والتنظرريف التسرررويقي، والتنفيررذ لألنرررطة التسرررويقية، و ييرررا  الرنابرررة والترردنيق التسرررويقيع 

 إلى التعر  ملى المصطلحات االنجلي ية المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها ع باإلضافة
 

 :ادارة ننوات التوزي  –2494
 

ويتضمن: نبيعة تجارة الجملة و هميتها، ووظرائف تجرار الجملرة وتصرنيفهف و نمرانهف و نمراط الروكمء والمؤسسرات 
إلى نبيعة تجارة التج ئة و هميتها، التخطيط االستراتيجي  المسامدة، والم يج التسويقي في تجارة الجملةعباإلضافة

لتجررارة التج ئررة، وتصررنيفه، وتكنولوجيررا التج ئررة، ونرررق تمويلهررا، واسررتخدام حررق االمتيرراز فيهررا، وتخطرريط المرر يج 
بتهرا ع التسويقي، والرنابة ملى نرانات تجارة التج ئة و تقيريف النررانات التوزيعيرة لقنروات التوزير  المختلفرة  ومران

 باإلضافة إلى التعر  ملى المصطلحات االنجلي ية المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها ع
 

 :سلوو المستهلك –2495
 

يهرد  هرذا المسراق إلرى ت ويرد الطلبرة بالمفراهيف األساسرية المرتبطرة بالسرلوو اإلنسراني و هميتره فري دراسرة السررلوو 
مفسرة للسلوو الررائيع و ييرا  ت ويدهف بمهارات تطبيرق المفراهيف السرلوكية الررائي، وبالنماذج السلوكية المختلفة ال

المختلفة ملى وان  المستهلك الفلسطينيع باإلضافة إلى التعر  ملى المصطلحات االنجلي ية المستخدمة في هذا 
 المجان و استخداماتها ع

 
 
 

 :محاسبة ادارية –2725
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ع التجاري من استخدام البيانات المحاسبية لتراليد اتخاذ القرار االداري يهد  هذا المساق إلى تمكين إدارة المررو 
فرري  غررراض التخطرريط والرنابررة، ونرررار التسررعير، ونرررارات  التصررني   و الرررراء مررن مرروردين، وتحليرر  العمنررة بررين  

 التكلفة وحجف النراط التوزي ، وامداد الموازنات التقديرية، و الر سماليةع
 

 :مرروع تخرج –2787
 

ويتضررمن تكليررف الطلبررة بعمرر  بحررا تخرررج فرري  حررد مناصررر التسررويق المختلفررة )تطرروير، إنترراج، تسررعير، توزيرر ، 
 ترويج ( واإلالرا  مليهف وتقد ف المرورة لهف حتى يتف إنجاز البحا وفق األصون العلميةع

 
 : نظمة المعلومات التسويقية –2788

 
نوامهرا باإلضرافة إلرى التعرر  ملرى  نظمرة المعلومرات  التسرويقية ويتضمن تعريفا  بأنظمة المعلومات برك  مرام و 

ونبيعتهررا ، ونرررق التنسرريق بررين المعلومررات المتعلقررة بالنرررانات التسررويقية وتلررك المتعلقررة بالمؤسسررة ممومررا  ملررى 
 المستويين الدايلي والخارجي باإلضافة إلى التعر  ملرى المصرطلحات االنجلي يرة المسرتخدمة فري هرذا المجران و

 استخداماتها ع
 

 :ادارة الموارد البررية –2789
 

المررروارد البرررررية فررري حيررراة المنظمرررة ، وكيفيرررة تخطررريط المواردالبرررررية ، وكيفيرررة  و هميرررةإدارةعيتناواللمسررراق مفهررروم 
استقطاب وايتيار الموارد البررية ، وتحلي  وتوصيف الوظرائف ،وتردريب المروارد البرررية ، وتحفي هرا ومكافأتهرا ، 

 عوسممتهف  منهفجانب تقييف االداء ع وتخطيطالمسار الوظيفي وتمكين العاملين ، والحفاظ ملى الى 
 
 
 
 
 

 :تسويق الكترونيتجارة و  –2790
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يهررد  هررذا المسرراق لتعريررب الطالررب بالمفرراهيف األساسررية والنررواحي التطبيقيررة لتسررويق المنتجررات و : الجرر ء النظررري 
المواضرررري  التاليرررة: مفهرررروم التجررررارة والتسررررويق اإلليكترونيررررة و نمانهررررا  الخررردمات مبررررر اإلنترنررررقع يتضررررمن المسرررراق

ومعوناتهرررا وم ا اهررررا بالنسررربة للرررررركات والعمررررمء وال برررائن ، البنيررررة التحتيرررة التكنولوجيررررة،المفاهيف األساسررررية إلدارة 
األممرران اإللكترونيررة، األممرران اإللكترونيررة ووظائفهررا و هرردافها و نمرراذج األممرران اإللكترونيررة، اسررتراتيجيات إدارة 

برمجيرررات إدارة األممررران اإللكترونيرررة ،  مناصرررر المررر يج التسرررويقي اإللكترونررري، العممرررة التجاريرررة،  نظمرررة الررردف  
اإللكترونرررري، المرررر ادات االلكترونيررررة ، المجتمعررررات االفتراضررررية، التخصرررريص، الخصوصررررية و األمررررنع، التعريررررب 

 بالحكومة اإللكترونيةع 
 ,Customer, competitionمحور حون  المس مفاهيف  ساسية هف ال بوا والمنافسة والتغيير )،    هذا المساق يت

change )Concept 3Cبالتركي  ملى موام  النجاح في سوق األممان االلكترونية والمنافسةع ، 
كترونية، ملف يهد  الج ء العملي إلى تعريب الطالب بأساسيات تصميف موان  التسويق والتجارة االلالج ء العملي:

األلررواا والحركررة والوسررائط المتعررددة وإمكانيررة اسررتخدامها فرري تطرروير موانرر  التجررارة االلكترونيررة ، اسررتخدام برررامج 
تصررميف وتطرروير موانرر  التجررارة االلكترونيررة المترروفرة لتطبيررق المهررارات الترري تعلمهررا ودرسررها فرري الجرر ء النظررري و 

ترونيررررة واسررررتخدامها باإلضررررافة إلررررى التعررررر  ملررررى المصررررطلحات العمرررر  ملررررى تطرررروير موانرررر  تسررررويق وتجررررارة الك
 االنجلي ية المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها 

 
 :القانوا التجاري  –2791

 
يهررد  هررذا المسرراق لتعريررب الطالررب بالمفرراهيف األساسررية والنررواحي التطبيقيررة لتسررويق المنتجررات و الجرر ء النظررري :

اإلليكترونيررررة و نمانهررررا والتسررررويق لمسرررراق المواضرررري  التاليرررة: مفهرررروم التجررررارة الخررردمات مبررررر اإلنترنررررقع يتضررررمن ا
لمفاهيف األساسررررية إلدارة االتحتيرررة التكنولوجيررررة، يررررةالبن، ومعوناتهرررا وم ا اهررررا بالنسررربة للرررررركات والعمررررمء وال برررائن 

 ،دارة األممرران اإللكترونيررةاسررتراتيجيات إنمرراذج األممرران اإللكترونيررة،  و األممرران اإللكترونيررة ووظائفهررا و هرردافها
مناصرررر المررر يج التسرررويقي اإللكترونررري، العممرررة التجاريرررة،  نظمرررة الررردف   ،  برمجيرررات إدارة األممررران اإللكترونيرررة

التعريررررب  ،، المجتمعررررات االفتراضررررية، التخصرررريص، الخصوصررررية و األمررررنعااللكترونيررررة  اإللكترونرررري، المرررر ادات
حرررررور حرررررون  الرررررمس مفررررراهيف  ساسرررررية هرررررف ال بررررروا والمنافسرررررة والتغييرررررر هرررررذا المسررررراق يتم اإللكترونيرررررةع بالحكومرررررة

(Customer, competition, change )Concept 3C بررالتركي  ملررى موامرر  النجرراح فرري سرروق األممرران ،
تصرميف موانر  التسرويق  تااللكترونيرة والمنافسرةعالج ء العملري: يهرد  الجر ء العملري إلرى تعريرب الطالرب بأساسريا

ترونيرررة، ملرررف األلرررواا والحركرررة والوسرررائط المتعرررددة وإمكانيرررة اسرررتخدامها فررري تطررروير موانررر  التجرررارة والتجرررارة االلك
االلكترونيررة ، اسررتخدام برررامج تصررميف وتطرروير موانرر  التجررارة االلكترونيررة المترروفرة لتطبيررق المهررارات الترري تعلمهررا 
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باالضرافة إلرى التعرر  رونيرة واستخدامهاودرسها في الج ء النظري و العم  ملى تطوير موان  تسرويق وتجرارة الكت
 عملى المصطلحات االنجلي ية المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها 

 

 :التسويق مبادئ –2792
 

ويتضرررمن : المبرررادئ األساسرررية فررري  التسرررويق، ووظررررائف التسرررويق، و نرررواع السرررل  واألسرررواق، والمررر يج التسررررررويقي 
ر(،عباإلضررافة إلررى المسررؤولية االجتماميررة و األيمنيررة فرري ممليررة التسررويقعع التوزيرر ، الترررويج، والتسعي )المنررتج، 

 باإلضافة إلى التعر  ملى المصطلحات االنجلي ية المستخدمة في هذا المجان و استخداماتها ع
 

 :(ILO'sالمخرجات التعليمية المنرودة من البرنامج ) 
 

 - كوا نادرا ملى: لمبيعاتأاوا يتون  من الطالب بعد تخرجه من تخصص دبلوم التسويق
 

 عتعريب  ساسيات ملف التسويق و استخداماتها في مجاالت العم  المختلفة ع1
 ع طبق استراتيجيات التسويق وبناء الخطط التسويقية ع2
 ع سامد في اجراء بحوس التسويق ع3
  نوامهاعوالمنتجات والخدمات ملى ايتم   باألفكارنادر ملى إنناع الجمهور  ع4
 عص  بفاملية م  الجمهورنادر ملى التوا ع5
 ع ستخدم التطبيقات الحاسوبية المتنومة ع6

 ع ستخدم التطبيقات الحاسوبية المتخصصة في التسويق ع7
 عيلف بجوانب القافية وتنموية متعددة)لغة، دين،نيف والقافة مجتم ،  سل تنمويةعععالا( ع8
 ع سامد في التخطيط والتنفيذ للم يج التسويقي ع9

 عه المناسبة في التسويق ستخدم اإلمما ويحدد نوميت ع10
 ع سامد في رسف و تقييف سياسات البي  و الرراء ع11
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 عمفرق(  م سامد في تحديد ننوات التوزي  المناسبة تبعا لنوع  التجارة المعمون به)جملة  ع12
 ع عر  ويفهف القوانين التجارية في فلسطين ع13
 عيلف باألسل االنتصاد ة المؤالرة ملى السوق الفلسطيني ع14

 عصان والتواص  في مجان ممله بالغتين العربية واالنجلي يةنادر ملى االت ع15

 
 :في تخصص التسويق و المبيعات الروط ومعايير نبون الطلبة

 

 عامتحاا مستوى لغة انجلي ية 

  بنجاحعجمي  فروع الثانوية العامة 

 
 البرامج ذات العمنة داي  ويارج المؤسسة :

 
 بالتسويق والمبيعاتعرك  مباالر ال يوجد ملى مستوى الدبلوم  ي برنامج متعلق ب

 
 إدارة المنرآت الرياضية: ع5

 

 درجة الدبلوم الدرجة العلمية  لممنوحة

 سامة معتمدة ( 76سنتاا )بوان   مدة  لدراسة

 جمي  فروع الثانوية العامة بنجاحع فرع  لتوجيهي

 

واإللمام بمبادئ التخطيط يهد  البرنامج إلى ت ويد المراركين بالمهارات المزمة في اإلدارة الرياضية ، 

االستراتيجي في المؤسسات  لرياضية وإكساب المراركين بمفاهيف وكيفية اإلمداد النفسي والذهني 

للرياضيين ومعالجة االصابات الرياضية وكتابة وصياغة االيبار الرياضية ووض  الخطط التدريبية 

من بينها: القيادة واإلدارة الرياضية  وكيفية التعام  م  الحاالت الخاصة وذلك من يمن جملة محاور



 العلوم المالية والمصرفية_ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~115 ~ 

 الحترافية التخطيط  لرياضي إدارة المنرآت واألحداس  لرياضية مبادئ التسويق  لرياضي واإلصابات 

الرياضية واإلممم الرياضي  باإلضافة إلى االمداد النفسي والذهني للرياضيين وتطوير مهارات 

 الرياضيةع

والقدرة على التعامل مع االفراد  في القطاع ألرياضي تمكين الطلبة الخريجين بالمعرفة  . 1

 :وتمكينهم من متابعة التخصصات في ألمستقبل ويوجد لهذا الهدف أهداف فرعية وهي

 معرفة الطالب بعملية التخطيط وتنفيذ ومرانبة العم ع  ع1

 المساهمة في تطوير نطاع الرياضة في المجتم  الفلسطينيع ع2

 إدارة المنرآت الرياضية في بيئتنا الفلسطينية والعربيةع  ترجي  تطبيق األسل الحديثة في ع3

 إكساب الطالب إتقاا مهارة كتابة مقترحات المراري  والتقارير و ك  ما يتعلق بهذا الموضوعع ع4

العم  ملى ت ويد السوق المحلي بخريجين لديهف القدرة ملى دمج المهارات الفنية م  تطبيقات  ع5

 طاع الرياضة في إنجاز  ممالهف برك   فض عالحاسوب لمسامدة العاملين في ن

تدريب الطالب ملى مهارات معينة في مجان تطبيقات الحاسوب والطبامة ليستخدمها في  ع6

 ممارسة هذه المهنة في الصاالت والمنرات الرياضية ع

إكساب الطالب معلومات القافية مامة في مجاالت اللغة العربية واإلنجلي ية والثقافة اإلسممية  ع7

 حاسوب )متطلبات الكلية(عوال

 ت ويد الطالب بمهارات إدارية تسامده في إدارة المنرات برك  مامع ع8

فت  باب جديد لفرص العم  لتقلي  حجف البطالة في المجتم  الفلسطيني من يمن تخصصات  ع9

 جديدة ونادرةع
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 الخطة الدراسية :

 

 :وزع كما يليتت( سامة معتمدة 73يدرس التخصص في  ربعة فصون دراسية بوان  )

 الدراسية  لتخصص ادارة المنرآت الرياضية جدون توزي  المسانات ملى الفصون

 الفص  االون

 المتطلب السابق سعم اسف المساق رنف المساق

  3 اللغة االنجلي ية 2002

  3 مقدمة في الحاسوب 2350

  3 االدارة 2231

  2 ملف الترري  ووظائف االمضاء 2627

  1 رياضيالنراط ال 2017

  3 مبادئ االحصاء المحوسب 2732

  3 محاسبة 2230

  18 المجموع

 

 

 

 الفص  الثاني
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 المتطلب السابق سعم اسف المساق رنف المساق

  3 اللغة العربية 2001

 2231 3 القيادة في المجان الرياضي 2818

 2231 3 ادارة المراري  2395

 ياضينراط ر  3 مقدمة في التدريب الرياضي 2819

 2231 3  ممان المكاتب والسكرتاريا 2344

 2821 2 العمنات العامة ووسائ  االتصان 2822

  1 (1الريادة في االممان ) 2846

  2 تطبيقات برمجية 2453

  20 المجموع

 

 

 الفص  الثالا

 المتطلب السابق سعم اسف المساق رنف المساق

  2 تخطيط البرامج الرياضية 2820

 2822 3 مم الرياضياإلم 2821

 2231 3 ادارة الموارد البررية 2789

 2231 3االدارة االستراتيجية في المنرآت  2823
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 الرياضية

 2627 2 االصابات الرياضية 2824

  3 التنمية في الونن العربي 2004

 2846 2 (2الريادة في االممان ) 2847

 محاسبة 3 االدارة المالية في المجان الرياضي 2825

  21 المجموع

 

 

 الفص  الراب 

 المتطلب السابق سعم اسف المساق رنف المساق

دراسات في الفكر العربي  2003
 االسممي

3  

كتابة مقترحات المراري  باللغة  2394
 االنجلي ية

2 2825 

2395 

  2 تدريب ميداني 2779

 2822 3 التسويق في المجان الرياضي 2826

ت لذوي االحتياجات ادارة المنرآ 2828
 الخاصة

2 2231 

 2231 2 معايير الجودة الراملة للمنرآت 2829
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ادارة البطوالت والمناسبات  2830
 الرياضية

3 2822 

  17 المجموع

 

 
 

 وصف متطلبات تخصص إدارة المنرآت الرياضية:

 

 القيادة في المجان الرياضي - 2818

 

ومفاهيف تسامده ملى فهف مفهوم القيادة اإلدارية ، و ملى  نواع  يهد  هذا المساق إلى إكساب الطالب معلومات
 و نماط القادة ف ي المجان الرياضي ، كما  قدم المساق بعض المهارات التي ينبغي ملى القائد امتمكهاع  

 

 مقدمة في التدريب الرياضي - 2819

 

ملف التدريب الرياضي حتى يتمكن  يهد  هذا المقرر إلى تعريب الطالب بالمفاهيف والمبادئ األساسية في
مفهوم ملف  -الطمب من المسامدة في رف  مستوى التدريب الرياضي، يتضمن المساق ملى المفردات التالية:

التدريب  لرياضي تطوره ومبادئه، حم  التدريب الرياضي ومكوناته، نرق التدريب  لرياضي اإلمداد البدني 
لتخطيط في مجان التدريب الرياضي، نرق إمداد برامج التدريب المهادي الخططي والنفسي للرياضيين ا

 الرياضيع

 

 تخطيط البرامج الرياضية - 2820

 

يهد  هذا المساق إلى ت ويد الطالب بمفاهيف  لرسف سياسة مامة للمؤسسة التي تدير برامج الرباب سواء كانق 
تكام  بكافة االنرطة الرياضية  وتوزي  هذه المؤسسة ناد ا او مدرسة من نريق وض  يطة تمث  برنامج مم  م

فقرات نراط هذا البرنامج ملى فقرات تتناسب م  امكانيات المؤسسة بحيا ينتهي البرنامج بانتهاء الموسف 
 الرياضي او العام الدراسي ع

 

 االدارة االستراتيجية في المنرآت الرياضية - 2823



 العلوم المالية والمصرفية_ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~120 ~ 

 

اذ القرارات المتعلقة بالمؤسسة بطريقة استراتيجيةع ترم  يهد  المساق إلى مسامدة الطالب ملى التخطيط واتخ
 لمواضي   ماهية اإلدارة االستراتيجية واتخاذ  لقرارات مناصر اإلدارة اإلستراتيجية تحلي  البيئة الدايلية 
والخارجية، الخيارات االستراتيجية للمؤسسة وكيفية تنفيذ وتطبيق االستراتيجياتع وكيفية تغير وض  المنظمة 

 ليتأنلف م  الظرو   لمتغيرة مدد من الحاالت الدراسيةع

 

 االصابات الرياضية - 2824

 

 رم  هذا المساق التعريب باإلصابات الرياضية وممنتها بالعلوم الرياضية ونبيعة األنرطة الممارسة ودراسة 
إلسعافاتها األولية نظريا   سباب حدوالها في المممب والتعريب بأسل وإجراءات الونا ة منها باألساليب المتبعة

 ومملياع 

 

 االدارة المالية في المجان الرياضي  - 2825

 

تغطي هذه المادة وظائف المحاسبة للمراري  حيا يتف التركي  ملى  اإلدارة المالية و هدافها المختلفة من السيولة 
ف األداء المالي وإدارة ر س المان والربحية وتعظيف الثروة ، م  دراسة النسب المالية التي يتف من يملها تقيي

العام  وسياساته المختلفة مث  إدارة النقد ة و وإدارة الذمف المدينةو وإدارة المخ وا السلعي و إضافة إلى القيمة 
ال منية للنفوذ م  االهتمام بقرارات االستثمار الطوي  األج  )االستثمار في الموجودات الثابتة( و إضافة إلى 

   في المراري  ونوامد المفاضلة بينهاعدراسة التموي

 

 التدريب الميداني - 2770

 

يهد  التدريب إلى إكساب الطالب المهارات في التعام  م  متطلبات العم  المحلي و وتسخير المعلومات 
والمهارات في مجان  سل االدارة  التي حص  مليها يمن دراسته الكتساب الخبرة المطلوبةع ويتف تدريب 

في المؤسسات الرياضية العامة والخاصة من  ج  استخدام وتطبيق معلوماتهف وما تف دراسته في  الطمب
مسانات التخصصع كما يل م الطالب بتقد ف الطمب تقارير  سبومية نيلة فترة التدريب تبين المهارات التي 

 اكتسبها الطالبع 
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 ادارة المنرآت لذوي االحتياجات الخاصة - 2827

 

لمساق لت ويد الطالب  بمبادئ ايتيار  نرطة رياضية تتناسب م  حاجات ذوى االحتياجات الخاصة يهد  هذا ا
،  و مراماة األمن والسممة في  وندراتهف و مراماة ذلك  الناء الممارسة من حيا الخصائص النفسية والفسيولوجية

 ايتيار األنرطة و األلعابع  

 

 معايير الجودة الراملة للمنرآت - 2828

 

يهد  هذا المساق إلى ت ويد الطالب بمفاهيف وإجراءات السممة والصحة المهنية في المممب الرياضية وياصة 
العم  ملى توفر متطلبات السممة وظرو  العم  اآلمنة في المممب الرياضية لتجنب االيطاء الرائعة  في 

ت ويد الطالب بكيفية  العنا ة بعوام  األمن  المنرآت الرياضية الخارجية والدايلية،  كما يهد  هذا المساق إلى
والسممة في المممب برك  مام باإلضافة إلى تقييف ظرو  بيئة العم  ومدى توفر الروط السممة والصحة 

 المهنية من حيا  وجود إضاءة،  نظمة  لمرانبة التهوية واستخدام  رضيات مناسبة لجمي  فصون السنةع

 

 ناسبات الرياضيةادارة البطوالت والم - 2829

 

يهد  هذا المساق إلى ت ويد الطمب  بالمهارات األساسية والضرورية للتخطيط إلمداد البطوالت والمناسبات 
الرياضية ، إمداد مي انية تقديرية للبطوالت والمناسبات الرياضية ، مكاا انعقاد البطولة ،  ساسيات ايتيار مون  

ق في مجان البطولة ، مرك  االتصاالت البطولة ،  ترتيبات إنامة السادة مقد البطولة ، التسهيمت التي استحدال
 لمراركين إمداد الدموات للسادة المراركين في البطولة ، الدما ة للبطولة ، الدور الذي تلعبه الصحافة في 

فيذ إجراءات  لدما ة الدما ة في مقر البطولة ، مرض ترويج للبطولة في اإلذامة والتلف يوا نائمة لمراجعة تن
الدما ة للبطولة ، إمداد  لبرنامج  نائمة مراجعة اإلجراءات المطلوب تنفيذيها إجراءات تنفيذ البطولة وتقيمه، 
اإلجراءات التي تتخذ نب  بدء البطولة ، اإلجراءات التي تتخذ  الناء انعقاد البطولة ، إجراءات ما بعد البطولة ، 

ت الركر،  مداد ملف البطولة ، نموذج تقييف سير العم  في البطولة ، نق  المعدات، إمداد الحسابات، يطابا
 لجنة تقييف  داء البطولة ع

 

 

 

 

 

 اإلممم الرياضي  - 2821
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يتناون هذا المساق اساسيات مفهوم االممم واالتصان وتطوره تاريخيا من حيا انوامه واساليبه ونظرياته القد مة 
ن كيفية جم  األيبار الرياضية وصياغة  المواضي  بصورة  كثر ممقا م  تكوين نامدة متينة م والمعاصرة
 ووضوحاع

 

 التسويق في المجان الرياضي - 2826

 

يهد  هذا المساق إلى تكوين نامدة معرفية متينة لدى الطالب في المبادئ والعناصر األساسية للتسويق 
ات تلك الخطط واالتجاهات البيئية التي تؤالر الرياضي وكيفية ايتيار الم يج التسويقي، ويطط التسويق ومحتوي

ملى التسويق،  وإمطاء صورة مامة من التخطيط االستراتيجي في إدارة التسويق والتركي  ملى التسويق 
الرياضي وبحوس السوق وانظمة المعلومات والهد  التسويقي من الرياضة وممنات وسائ  االممم الرياضية 

وادوات الممبين الرياضية و حقوق البا االذامي والتلف يوني لألنرطة واستخدام االمما ملى ممبل 
والمناسبات الرياضية و استثمار المرافق والخدمات في الهيئات الرياضيةع التي تمث  العم  التسويقي الرئيسي 

الذي يتي   في المجان الرياضي،  ، حيا  ستطي  الطالب مند االنتهاء من المساق القيام بالتخطيط االستراتيجي
 له الخروج من المراك  المحيطة بالعم  والتوص  إلى الح  األمث ع

 

 العمنات العامة ووسائ  االتصان - 2822

 

يهد  المساق إلى تحديد  همية العمنة في المجان الرياضي وظائف العمنات العامة والمواصفات الخاصة  
ولتحقيق ذلك يتضمن   هدا  المؤسسات الرياضيةبالعام  في مجان العمنات العلمية ودورها في تحقيق 

المساق: ماهية العمنات العامة / العمليات األساسية للعمنات العامة / تنظيف برامج العمنات العامة في 
المؤسسات الرياضية / الصفات المزمة للعاملين في مجان العمنات العامة / الر ي العام في المجان الرياضي / 

ت العامة / مواصفات ايتصاصات مسئون العمنات العامة / دور العمنات العامة ودور وسائ  العمنا
 المسئولين في تحقيق  هدا  ورسالة التربية الرياضية وتوضي  فلسفة المؤسسات الرياضيةع

 

 

 (ILO'sالمخرجات التعليمية المنرودة من البرنامج ) 
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فاننا نتون  الوصون إلى المخرجات التعليمية من يمن الخطة الدراسية المقترحة لهذا البرنامج، 

 المذكورة  دناه من يمن إكساب الطالب :

 القدرة ملى التخطيط والتنظيف للمررومات الرياضية المختلفةع (1

البطوالت والمدارس –االتحادات  –القدرة ملى ح  المركمت والمعونات اإلدارية في نطامات األند ة  (2

 الرياضيةع

 رحات تموي  للمرروع باللغتين بالعربية واالنجلي يةعالقدرة ملى مم  مقت (3

القدرة ملى إدارة المؤسسة ماليا من حيا تقدير التكاليف ووض  الموازنة ومرانبة صر  المان  (4

 فيه بالرك  المضبوط والسليف

 القدرة ملى  وض  االستراتيجيات والسياسات والقوامدع (5

 اإلصابات والتدريب ونفسية الرياضيعمعرفة التعام  م  الرؤوا الرياضية بما يتعلق ب (6

 مرانبة تطبيق معايير الجودة الراملة للمنرآت الرياضية وسممة المباني ع (7

القدرة ملى إدارة ومتابعة العنصر البرري في المؤسسة الرياضية من يمن تحديد احتياجات  (8

 العاملين وتوزي  المهام وتطوير وتدريب الفريق إلنجاز االهدا ع

صان الفعان م  األنرا  ذات العمنة  باللغتين العربية واالنجلي يةو وكذلك مهارات االت (9

اكتساب المهارات السلوكية مند تعامله م  األفراد داي  المؤسسة  و يارجهاع )التعر  ملى 

المفاهيف المرتبطة بمجان العمنات العامة في هذا المستوى والقدرة ملى التواص  م  البيئة 

 لمي(عالخارجية بأسلوب م
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القدرة ملى التعام  م  المخانر التي تحيط بالمؤسسة من حيا تحديدها وتحليلها ووض   (10

 الخطط المناسبة للتغلب مليها

القدرة ملى توفير التوريدات المزمة بالمؤسسة الرياضية وفق حاجة مدروسة ومن مصادرها  (11

 الجيدة ويلف بالتعاندات م  الموردين وكيفية انجازهاع

 . لتسويق الرياضي والتعامل مع اإلعالم الرياضيالقدرة على ا (12

 تعلف اساليب ويطوات إدارة الفعاليات وتنظيمها برك  مهنيع (13

 
 في تخصص ادارة المنرأت الرياضية : الروط ومعايير نبون الطلبة

 جمي  فروع الثانوية العامة بنجاح ع ●
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 دائرة العلوم المالية والمصرفية 

 
الرردوائر الجاذبررة برررك  كبيررر لطلبررة الثانويررة العامررة فهررذه الرردائرة يررة والمصرررفية مررن تعرردد دائرررة العلرروم المال

 ، وتخصص اإلدارة المالية المحوسبةعتضف تخصصات تمني رواجا  كبيرا  في سوق العم  وهي: المحاسبة التقنية
إكسراب يريجيهرا وتسعى الدائرة من يمن برامجها إلى يلق كوادر فاملة نادرة ملى التفكير واإلبرداع، و  

المهارات والقدرات التي تؤهلهف لممارسة وظرائفهف المحاسربية والمصررفية بنجراح، وتمكرنهف مرن االنردماج والمرراركة 
الة من  ج  االرتقاء بالمجتم  الفلسطيني ودف  مجلة التطور إلى األمامع  الفعت

ررر  مرررن  ولتحقيرررق  هررردا  هرررذه التخصصرررات فررراا الررردائرة تضرررف فررري صرررفوفها كرررادرا  متميررر ا   مرررالي التأهيت
 المدرسين الذين يتمتعوا بقدرات تدريسية مالية المستوى م  وجود تطوير ذاتي ومستمر لهذا الكادرع

 
 
 

 التخصصات التابعة للدائرة :
 ع المحاسبة التقنية ع1
 اإلدارة المالية المحوسبة ع ع2

 
 التقنيةمحاسبة التخصص  ع1

 

يهرد  سامة معتمدة موزمة ملرى  ربعرة فصرون دراسرية،   66ن  مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوا
هذا التخصص إلى إكسراب الطالرب العديرد مرن المهرارات فري مجراالت المحاسربة المختلفرة مثر  محاسربة الررركات 
ومحاسرربة التكرراليف والمحاسرربة الضررريبية والمحاسرربة الحكوميررة و ساسرريات اإلدارة الماليررة والترردنيق المررالي ومراجعررة 

بات ومهررارات فرري اسررتخدام آيررر مررا وصرر  إليرره ملررف تكنولوجيررا المعلومررات فرري مجرران المحاسرربة  مررن يررمن الحسرا
تررردريب الطالرررب وإكسرررابه مهررررارات اسرررتخدام البررررامج المحاسرررربية المحوسررربة المسرررتخدمة فرررري سررروق العمررر  وكررررذلك 

 إتقانا عاإلحصاء المحوسبع األمر الذي سيسهف في تطوير العم  المحاسبي جودة ودنة وسرمة و 
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 محاضرة اكاد مية

 
 

 الخطة الدراسية:
 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 17

 2. القسفمتطلبات  9

 3. برنامجمتطلبات ال 14
 4. متطلبات التخصص  26
  المجموع 66

 
 سامة معتمدة 71متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 ع9دة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها وص* لإلنمع ملى المعلومات:  مكن العو 

 سامة معتمدة 9متطلبات القسف: 
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 وصف متطلبات القسف: 
 

  -:1 المحاسبة– 2230
 

مرررردي  إلررررى ملررررف المحاسرررربة، والنظررررام المحاسرررربي ونظريررررة القيررررد المرررر دوج، ومصررررادر القيررررود والرررردفاتر المحاسرررربية، 
معالجررررة  والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليررررات الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليررررات النقد ررررة الخاصررررة للصررررندوق، و

، والمعالجرررة المحاسررربية لرررألوراق التجاريرررة، حسرررف، و المعالجرررة المحاسررربية لعمليرررات الالبضرررامةالمحاسررربة لعمليرررات 
 والحسابات الختامية والقوائف الماليةع

 
 اإلدارة:  -2231

 
ألممان معار  ومهارات إدارة األممان؛ حيا يتناون المساق ماهية إدارة ا الطالبيهد  هذا المساق إلى إكساب 

ونظريات اإلدارة والتخطيط والتنظريف واالتصران والتفراوض والقيرادة والتحفير  وممليرة اتخراذ القررار والرنابرة ووظرائف 
المنررررأةع ويرررتف تنفيرررذ المسررراق باسرررتخدام المحاضررررات وال يرررارات الميدانيرررة وورش العمررر  وكتابرررة التقرررارير والتعلررريف 

 لجماميةعااللكتروني والحاالت الدراسية والمنانرات ا

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Accounting 1 3 1 المحاسبة ACA 142 2230 
Management 3 اإلدارة ACA 136 2231 
Computerized 

Statistics 
الحصاء مبادئ ا 3

 2732  المحوسب
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 دائرة العلوم اإلدارية والمصرفيةدارة لطلبة اإل محاضرة

 
  -:مبادئ االحصاء المحوسب –2732

 
معرار  ومهرارات التعامر  مر  المفراهيف والمقراييل اإلحصرائية واالحتماليرة  الطالربيهد  هذا المساق إلرى إكسراب 

ومرضرررها وتصرررميف اإلسرررتمارات اإلحصرررائية وتطبيقاتهرررا؛ حيرررا يتنررراون المسررراق ماهيرررة اإلحصررراء وجمررر  البيانرررات 
وحسرراب مقرراييل الن مررة المرك يررة ومقرراييل الترررتق وإ جرراد معرراممت اإلرتبرراط ومعدلررة اإلنحرردار وحسرراب األرنررام 
القياسررية لألسرررعار والكميررات وايتبرررار صررحتها وتحديرررد  نررواع االحتمررراالت وحسررابها وتطبيرررق التوزيعررات االحتماليرررة 

لغا ررررات  SPSSوبرنرررامج  Excelإلحصرررائية وايتبررررار الفرضررريات واسرررتخدام برنررررامج المتصرررلة فررري حرررر  المسرررائ  ا
 إحصائيةع

 
 سامة معتمدة 14متطلبات البرنامج: 

 
 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Economics 3 االنتصاد ACA 139 2232 

Principles of Financial 

Management 
 2519   ساسيات االدارة المالية 3

Accounting 2 3 2520  (2(محاسبة 

Business Mathematics 3 2523  الرياضيات المالية 

Commercial English 2  2733  االنجلي ي التجاري 
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 وصف متطلبات البرنامج:

 
 االنتصاد: 2232-

 
والمفاهيف  و ونوانين العرض والطلب و ةالمفاهيف األساسية لعلف االنتصاد ، مناصر اإلنتاج المختلف 

األساسية المتعلقة باالستهمو واالستثمار، مفاهيف األجور والبطالة والتضخف ، السياسات النقد ة 
 والمالية، مفاهيف الدي  القومي الناتج القوميع

 
 : ساسيات اإلدارة المالية  - 2519
 

لمختلفة من السيولة والربحية وتعظيف الروة الممو ، م  دراسة تغطي هذه المادة وظائف اإلدارة المالية و هدافها ا
النسب المالية التي يتف من يملها تقييف األداء المالي وإدارة ر س المان العام  وسياساته المختلفة مث  إدارة 

هتمام بقرارات إضافة إلى القيمة ال منية للنفوذ م  االو وإدارة المخ وا السلعي و وإدارة الذمف المدينة و النقد ة
إضافة إلى دراسة التموي  في الرركة ونوامد و االستثمار الطوي  األج  )االستثمار في الموجودات الثابتة( 

 المفاضلة بينهاع
 
 

 (: 2محاسبة ) - 2520
 

الطلبرررة ملررررى العمليرررات المحاسررربيةمن حيررررا الجررررد لألصررررون الوهميرررة والثابترررة والمتداولررررة، وملرررى إالبررررات تعريرررب 
ق المحاسرربة المختلفررة،  وتوظيررف المهررارات الحسررابية لرردى الطالررب دوا اسررتعمان اآللررة ائررالمحاسرربية بطر  العمليررات

 وتوظيف المفاهيف والمعار  التي اكتسبها الطالب في الحياة العمليةع و الحاسبة، واالهتمام بالناحية التطبيقية
 

 الرياضيات المالية:2523 -
 

بتطبيقرررات الفائررردة البسررريطة و المركبرررة ، بعرررد مراجعرررة مركررر ة لمهرررارات يهرررد  إلرررى تعريرررب الررردارس هرررذا المقررررر 
الرياضيات األساسية من يمن الوحدة األولى و الثانية ، ومن الف الخوض في التطبيقرات العمليرة للفائردة البسريطة 
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لرى توظيرف و المركبة ، للمهتمين في المجراالت التمويليرة و المصررفية البنكيرة ، ويجرب  ا  كروا الطالرب نرادرا م
 عالمهارات الحسابية األولية في العمليات المالية المصرفية برقيها )الودائ  و القروض( 

 
 :االنجلي ي التجاري 2733 -

 
يهرررد  إلرررى تطررروير مهرررارات الطالرررب اللغويرررة فررري المجررراالت التجاريرررة والمحاسررربية مثررر  كتابرررة الرسرررائ  والمرررذكرات 

لملخصرات، والتحرادس فري مكراا العمر ، واالسرتيراد والتصردير، وال يرارات، والمحادالات التلفونيرة، ونرراءة التقرارير وا
واالجتمامررررات، ونلبررررات العم ،واسررررتخدام المهررررارات اللغويررررة بطريقررررة ممليررررة تناسررررب التخصررررص والحيرررراة العمليررررة 

 المستقبليةع
 

 سامة معتمدة 26: التخصصمتطلبات 
 
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Auditing 3 2521  التدنيق ومراجعة الحسابات 

Cost Accounting 3 2524  محاسبة التكاليف 

Financial Firms Accounting 3 2528  محاسبة المنرآت المالية 

Accounting Software 

Application 1 
2 

تطبيقات برمجية 
 (1)محاسبية

 2611 

Accounting Software 

Application 2 

 

تطبيقات برمجية  2
 2612  (2)محاسبية

Corporate Accounting 3 2734  محاسبة الرركات 

Government Accounting 3 
محاسبة حكومية ومنظمات 

 غير ربحية
 2735 

Taxation 3 2736  المحاسبة الضريبية 

Field Training 1 2  2737  (1)التدريب الميداني 

Field Training 2 2  2739  (2)التدريب الميداني 

 

 : التخصصمتطلبات وصف 
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 التدنيق ومراجعة الحسابات:  -2521

 
ماهية التدنيق و هدافه و نوامه ، كيفية اكترا  األيطاء والغش في العمليات المحاسبية والحسابية، وتدنيق القروائف 

 المالية وإمداد التقارير بمختلف  نوامهاع
 

 : يف محاسبة التكال2524 - 
 

محاسرربة التكرراليف مررن الناحيررة النظريررة  والعمليررة ، وتمكررين الطالررب مررن كيفيررة اسررتخراج تكلفررة الوحرردة المنتجررة، 
 وكذلك إمداد التقارير والكروفات وحسابات المرانبة والقوائف الماليةعو  لتكاليف المختلفةاوالتميي  بين مناصر 

 
 المنرآت المالية:محاسبة  2528-

 
رم  ملى القوائف المالية في نطاع البنوو التجاريةوالمصار  اإلسممية وكذلك نطراع الترأمين حيرا هذا المقرر  

 عيتطرق إلى معرفة األنواع المختلفة للقطامات واإلجراءات المنظمة ضمن األسل المحاسبية المتعار  مليها
 

 ( :1)محاسبية تطبيقات برمجية  -2611
 

و  ممليررا  ملررى برررامج محاسرربية معتمرردة ومريصررة فرري السرروق الفلسررطينيلررى ترردريب الطررمب إيهررد  هررذا المسرراق 
من الفص  الثالا والراب  حيا  رم  التدريب ملى اديران كافرة البيانرات المحاسربية لمؤسسرة تجاريرة  وذلك ابتداء  

بة المحوسربة و (  فري المحاسرExcelالر)سبيا  و وانتاج التقارير المناسبة باستخدام برنامج ومعالجة هذه البيانات محا
 والعربي في المحاسبة واإلدارة الماليةع

 
 ( :2) محاسبيةتطبيقات برمجية  - 2612

 
في السوق الفلسطيني وذلرك يهد  هذا المساق الى تدريب الطمب ممليا  ملى برامج محاسبية معتمدة ومريصة 

ات المحاسررربية لمؤسسرررة تجاريرررة ديررران كافرررة البيانرررإمرررن الفصررر  الثالرررا والرابررر  حيرررا  ررررم  التررردريب ملرررى  ابترررداء  
 ( و وبرنامج االنظمة الموالونةع  (Auditسبيا  و وانتاج التقارير المناسبة باستخدام برنامجومعالجة هذه البيانات محا



 العلوم المالية والمصرفية_ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~133 ~ 

 
 رركات: المحاسبة 2734 -

 
و تكوينرركةتضامنوتسجيلهاواالررررررررهارهاو مديملىمحاسبةالرررررررررركات غطرررررررري هررررررررذا المسرررررررراق الموضررررررررومات التاليررررررررة: 

و التغييرفيعقدالركاتالتضررررررررررررررررررررررررررررامنو الجردوالحسرررررررررررررررررررررررررررراباتالختاميةوالمي انيةالعموميةو باتالمتعلقةبالرررررررررررررررررررررررررررررركاتالحسا
و المديملىمحاسبةالرررررررررررررركاتاالموانو (التوصيةالبسررررررررررررريطة) الررررررررررررررركاتالعاد ةالمحددةو فسخرركاتالتضامنوتصرررررررررررررفيتها

و مااللرركاتالمسررررررررررررررررراهمةالعامةس تعديمتر و  سمااللرركاتالمسررررررررررررررررراهمةالعامة ر و النظامالمحاسبيفيالرركاتالمسررررررررررررررررراهمة
 الرركاتالمساهمةالخصوصرررررررررررررررررررررررررررررررررررريةو االحتياناتوالمخصصررررررررررررررررررررررررررررررررررراتو الحسررررررررررررررررررررررررررررررررررراباتالختاميةوالمي انيةالعمومية

 ع(ذاتالمسؤوليةالمحدودة)
 

 :حكومية ومنظمات غير ربحية محاسبة 2735 - 
 

و ةالدايليرررررررررةالرنابو الموازنةالعامررررررررةو مديملىالمحاسررررررررربةالحكومية  غطرررررررري هررررررررذا المسررررررررراق الموضررررررررومات التاليررررررررة:
 عاالند ةوالجمعياتالخيريةو محاسبةالمنظماتغيرالربحيةو القيودالمحاسبيةو الدفاتروالسجمتالحكوميةو المرترياتالحكومية

 المحاسبة الضريبية: 2736-
 

هرذا المسرراق  قسررف إلررى نسررمين األون  عررالج ضررريبة الرردي  فرري منررانق السررلطة الفلسررطينية والثرراني  عررالج ضررريبة 
 عضافة في منانق السلطة الوننية الفلسطينيةالقيمة الم
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 جانب من محاضرة نلبة المحاسبة

 
 : 1التدريب الميداني  2737-

 
وتسررخير المعلومررات  و يهررد  الترردريب إلررى إكسرراب الطالررب المهررارات فرري التعامرر  مرر  متطلبررات العمرر  المحلرري

 كتساب الخبرة المطلوبةعالتي حص  مليها يمن دراسته ال في مجان  سل المحاسبة  والمهارات
 

 :2التدريب الميداني 2739-
 

ملرررى مهرررارات يتررردرب الطلبرررة مرررن يرررمن هرررذا المسررراق  ، حيرررا( 1) عتبرررر هرررذا التررردريب مكملرررة لتررردريب ميرررداني
ع كررذلك ترردريب الطالررب ملررى  وتطبيقررات الحاسرروب فرري مجرران لمحاسرربة تخصصررية متعمقررة فرري مجرران المحاسرربة

 مختلف نطامات الفلسطيني ع  العديد من برامج المحاسبة في
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 تطبيق مملي ألحد برامج المحاسبة

 
 : اإلدارة المالية المحوسبة ع2

 
 مقدمررة:

 
يهد  هذا البرنامج إلى إكساب الطالب العديد من المهارات في مجان اإلدارة المالية واستخدام تقنيات تكنولوجيا 

البرامج المحوسبة ،  وسيتف ذلك من يمن نرح  المعلومات فيها من يمن ت ويد الطالب بالتدريب ملى
المسانات ذات العمنة في اإلدارة المالية، والتطبيقات البرمجية المحوسبة المتخصصة في مجان اإلدارة المالية 
بحيا  كوا الطالب بعد تخرجه مؤهم  للعم  في مجان المؤسسات الماليةو األمر الذي سيسهف في تطور العم  

 دنة وسرمة وإتقانا ع المالي جودة و 

ومسانات  2وادارة 1ويتف العم  ملى تحقيق  هدا  التخصص من يمن نرح مسانات في اإلدارة  مث  ادارة
و  ساسيات اإلدارة الماليةو والمحاسبة  2ومحاسبة 1 يرى في مجان المحاسبة واإلدارة المالية مث :محاسبة

خطرو الجدوى االنتصاد ة وتقييف المراري و وإدارة العمليات المصرفية اإلداريةو وإدارة االستثمارو والتأمين وإدارة ال
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والتحلي  المالي واالنتصاد اإلسممي ومسانات  يرى في مجان تكنولوجيا المعلومات مث : مقدمة في الحاسوبو 
المالي باستخدام ومقدمة في نوامد البياناتو و نظمة المعلومات اإلداريةو والتطبيقات البرمجية المحاسبية والتحلي  

 برنامج "اكس "ع
حيا يهد  هذا التخصص إلىامداد الخريجين المؤهلين بالمهارات العلمية العالية والقادرين ملى اإلنمع بالمهام 
الفنية من اج  تحقيق نموحاتهف الرخصية ونموحات المجتم  المحلي وتوفير فرص مم  جديدة للخريجين من 

 دةعيمن استحداس مهارات مملية جدي
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم

 1. متطلبات الكلية ع 17

 2. عالقسفمتطلبات  9

 3. متطلبات التخصص ع  51

  المجموع 77

 
 سامة معتمدة 71متطلبات الكلية: 

 
 ع9ص* لإلنمع ملى المعلومات :  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها و 

 مة معتمدةسا 9: قسفمتطلبات ال
 
 
 
 
 
 
 

 :قسفوصف متطلبات ال

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Statistics 3 اإلحصاء ACA 141 2229 

Accounting 1 3  1المحاسبة ACA 142 2230 

Management 3 اإلدارة ACA 136 2231 
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 اإلحصاء:  -2229

 
ونيرراس الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الن مررة المرك يررة، ومقرراييل الترررتق، والمنحنررى الطبيعرري،  ق اإلحصررائية،ائررالطر 

 واالرتباط، واالنحدار، واألرنام القياسية، والسمس  ال منية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةع 
 

 :1المحاسبة– 2230
قيررررد المرررر دوج، ومصررررادر القيررررود والرررردفاتر المحاسرررربية، مرررردي  إلررررى ملررررف المحاسرررربة، والنظررررام المحاسرررربي ونظريررررة ال

والمعالجررررة المحاسرررربية للعمليررررات الماليررررة، ومعالجررررة المحاسرررربة للعمليررررات النقد ررررة الخاصررررة للصررررندوق، و معالجررررة 
ف، والمعالجرررة المحاسررربية لرررألوراق التجاريرررة، حسرررالمعالجرررة المحاسررربية لعمليرررات ال ، والبضرررامةالمحاسررربة لعمليرررات 

 ختامية والقوائف الماليةعوالحسابات ال
 

 اإلدارة:  -2231
 

يهررد  المسرراق إلررى تعريررب الطالررب بمفهرروم اإلدارة ومرردى الحاجررة إليهررا، ومجاالتهررا وممناتهررا بررالعلوم األيررررى، 
ودراسرررة تطرررور الفكرررر اإلداري والمررردارس اإلداريرررة ، و المرررنهج العلمررري فررري اإلدارة ، ويرررتف التطررررق بالتفصررري  إلرررى 

اإلداريررة األساسررية مررن تخطرريط وتنظرريف وتوجيرره ورنابررة ع باإلضررافة إلررى التطرررق لرربعض القضررا ا مناصررر العمليررة 
 المعاصرة في اإلدارةع

 
 سامة معتمدة 51: اإلدارة المالية المحوسبةمتطلبات تخصص 

 

رم   المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

رنف 
 المساق

Economics 3 االنتصاد ACA 

139 2232 
Manag. Info. Sys 3 2349  االدارية  نظمة المعلومات 
Technical English 3 2430  اللغة االنجلي ية الفنية 
Principles of Financial 

Management 

 2519   ساسيات اإلدارة المالية 3

Accounting 2 3 2520  (2)محاسبة 
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Business Mathematics 3 2523  الرياضيات المالية 

Field Training 1  1 2533  (1)التدريب الميداني 

Introduction to Databases 3 2535  مقدمة في نوامد البيانات 

Accounting Software 

Application 1 
 2611  (1)تطبيقات برمجية محاسبية 2

Managerial Accounting 3 2725  محاسبة إدارية 

BanksOperations  Management 3  2726  العمليات المصرفيةإدارة 

Insurance & Risk Management 3 2727  التأمين وإدارة الخطر 

Financial Markets 3 2728  اسواق مالية 
Feasibility Study & Project 

Evaluation 

 2729  الجدوى االنتصاد ة وتقييف المراري  3

Islamic Economics 3 2730  انتصاد اسممي 
Financial Analysis – By using 

Excel 
 2731  (اكس ) تحلي  مالي 3

Management 2 3  2741  2االدارة 
Investment Management 3 2764  ادارة واستثمار 

 
 :اإلدارة المالية المحوسبةتخصص متطلبات وصف 

 
 االنتصاد: - 2232

 
لعرررض والطلررب، وتحديررد األالمرراا )األسررعار(، يهررد  إلررى التعريررب بمرردي  مررام لمنتصرراد، ومناصررر اإلنترراج، وا 

واالستهمو واالستثمار، واإلنفاق الحكومي، والدي  القومي، والناتج القومي واألجور والبطالة والتضخف، والسياسة 
 النقد ة والماليةع 

 
 :االدارية  نظمة المعلومات - 2349

ية النظف كمردي  لدراسرة نظرام المعلومات،مكونرات يتناون هذا المساق فكرة نظف المعلومات اإلدارية وتطورها ،نظر 
نظررف المعلومررات اإلدارية،المسررتل مات الضرررورية إلدارة وترررغي  نظررف المعلومررات اإلداريررة، المسررتفيدوا مررن نظررام 
المعلومات ودورهف في تقرير فعاليته،  همية نظام المعلومات في اإلدارة،  نرواع نظرف المعلومرات وتصرنيفاتها حسرب 

 اإلدارية، يطوات إنراء نظام للمعلومات واألدوات المختلفة المزمة لذلكع المستويات
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 اللغة االنجلي ية الفنية: – 2430
 

والمرذكرات  و  كتابرة الرسرائ  :  يهد  إلى تطوير مهارات الطالب اللغوية في المجاالت التجارية والمحاسبية مثر 
والتحرادس فري مكراا العمر ، واالسرتيراد والتصردير، وال يرارات، والمحادالات التلفونيرة، ونرراءة التقرارير والملخصرات، 

واالجتمامررررات، ونلبررررات العم ،واسررررتخدام المهررررارات اللغويررررة بطريقررررة ممليررررة تناسررررب التخصررررص والحيرررراة العمليررررة 
 المستقبليةع

 
  ساسيات اإلدارة المالية : - 2519

 
السيولة والربحيرة وتعظريف الرروة المرمو ، مر  دراسرة تغطي هذه المادة وظائف اإلدارة المالية و هدافها المختلفة من 

النسررب الماليررة الترري يررتف مررن يملهررا تقيرريف األداء المررالي وإدارة ر س المرران العامرر  وسياسرراته المختلفررة مثرر  إدارة 
رات النقد ررة و وإدارة الررذمف المدينررةو وإدارة المخرر وا السررلعي و إضررافة إلررى القيمررة ال منيررة للنفرروذ مرر  االهتمررام بقرررا

االسررتثمار الطويرر  األجرر  )االسررتثمار فرري الموجررودات الثابتررة( و إضررافة إلررى دراسررة التمويرر  فرري الرررركة ونوامررد 
 المفاضلة بينهاع

 
 (: 2محاسبة ) - 2520

 
تعريرررب الطلبرررة ملرررى العمليرررات المحاسررربية  مرررن حيرررا الجررررد لألصرررون الوهميرررة والثابترررة والمتداولرررة، وملرررى إالبرررات 

بطرائررق المحاسرربة المختلفررة،  وتوظيررف المهررارات الحسررابية لرردى الطالررب دوا اسررتعمان اآللررة  العمليررات المحاسرربية
 الحاسبة، واالهتمام بالناحية التطبيقية و وتوظيف المفاهيف والمعار  التي اكتسبها الطالب في الحياة العمليةع
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 محاضرة اكاد مية

 الرياضيات المالية: -2523
 

والجررذور،  ونرائررق العررد األساسررية،  والمجمومررات،  والعبررارات،  والعمنررات، والبرمجررة األمررداد،  ونرروانين األسررل 
 عالخطية،  والمصفوفات،  واالحتماالت، تطبيقات ملى الرياضيات المالية

 
 

 : 1التدريب الميداني  -2533
 
ر المعلومررات يهررد  الترردريب إلررى إكسرراب الطالررب المهررارات فرري التعامرر  مرر  متطلبررات العمرر  المحلرري و وتسررخي 

 والمهارات في مجان  سل المحاسبة  التي حص  مليها يمن دراسته الكتساب الخبرة المطلوبةع
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 مقدمة في نوامد البيانات: -2535
 

وبأنظمررة ادارة نوامررد البيانررات وهيكلتهررا  ايهررد  المسرراق الررى التعريررب بالمفرراهيف االساسررية لقوامررد البيانررات وفوائررده
البيانررات العمئقيررة و ونمرروذج الكينونررات والعمنررات وواسررل تصررميف نوامررد البيانرراتو والتعريررب ومكوناتهررا و ونامررد 

 بلغة االرجاع البنيويةع
 

 مقدمة في نوامد البيانات /مملي :
 

يهد  الج ء العملي الى تطبيق مفاهيف نوامرد البيانرات بررك  مملري مرن يرمن التردريب ملرى انرراء ملفرات نوامرد 
والتعررر  ملرى الحقرون والسرجمتو وكررذلك يصرائص الحقرون وانرواع البيانررات و ،انرراء الجرداون  البيانرات و وكرذلك

 وبناء العمنات و والعم  م  االستعممات بأنوامهاو والتعام  م  النماذج والتقاريرع
 

 ( :1تطبيقات برمجية محاسبية ) - 2611
 

ة معتمرردة ومريصررة فرري السرروق الفلسررطينيو  يهررد  هررذا المسرراق إلررى ترردريب الطررمب ممليررا  ملررى برررامج محاسرربي
وذلك ابتداء  من الفص  الثالا والراب  حيا  رم  التدريب ملى إديران كافرة البيانرات المحاسربية لمؤسسرة تجاريرة 

(  في المحاسبة المحوسبة و Excelومعالجة هذه البيانات محاسبيا  و وإنتاج التقارير المناسبة باستخدام برنامج الر)
 ي المحاسبة واإلدارة الماليةعوالعربي ف

 
 محاسبة إدارية : - 2725

 
يهد  المقرر إلى بياا كيف  مكن إلدارة المرروع التجاري  ا تستعم  البيانات المحاسربية فري  غرراض التخطريط 
 والرنابة، وفي ح  المركمت التي تعترض اإلدارة كالعمنة برين حجرف المبيعرات والتكلفرة، والررب ، ونررار التسرعير،
ونررررار التصرررني   و الررررراء مرررن مررروردين، وتحليررر  تكررراليف التوزيررر ، وتقيررريف  ممررران اإلدارة الممرك يرررة، والموازنرررات 

 التقديرية، والمي انيات الر سمالية وغيرها من القرارات اإلداريةع
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 :العمليات المصرفيةإدارة  - 2726
 

المصررررفية الدايليرررة والخارجيرررة باإلضرررافة الرررى يتضرررمن المسررراق التعرررر  ملرررى ممليرررات متعرررددة متعلقرررة باإلممررران 
التعريررب ملررى العمليررات البنكيررة االلكترونيررة والعمنررات مرر  البنرروو المرسررلة وملررى نبيعررة تمويرر  التجررارة الخارجيررة 
واالمتمرررادات المسرررتند ة وبواصررر  التحصررري  والقررروانين والقوامرررد األساسرررية المتعلقرررة باألممررران البنكيرررة  واسرررتثمارات 

 عالبنوو
 

 :التأمين وإدارة الخطر - 2727
 

يهرررد  هرررذا المقررررر إلرررى تعريرررب الطالرررب بمفررراهيف الترررأمين ضرررد الخطرررر واأليطرررار القابلرررة للترررأمين والتعرررر  ملرررى 
 المبادئ التي  قوم مليها التأمين وتناون  نواع التأمين م  التركي  ملى  نظمة بوالص التامين واحتساب  نسانهاع

 
 : اسواق مالية–2728

 
 هميرة دراسرة هرذا المسراق لتعريرب الطالرب باألسرواق الماليرة و نوامهرا وتنظيمهرا واجراءاتهرا  وآليرة االسرتثمار تكمرن 

فررري االدوات االسرررتثمارية المسرررموح ترررداولها فيهرررا بلغرررة  فهمهرررا الررردارس وتسررره  لررره ايرررذ المهرررارات المتطلبرررة للعمررر  
 عباألسواق المالية بعد تخرجه

 
 : قييف المراري الجدوى االنتصاد ة وت - 2729

 
يهررد  المقرررر إلررى بيرراا كيفيررة إجررراء دراسررة جرردوى إنررراء المرررروع الجديررد، والجوانررب الترري يررتف تناولهررا نبرر  البرردء 
بالمرروع، الف  عالج بالتحلير  والتقيريف نرومين مرن المرراري : المرراري  المنروي إنرراؤها، والمرراري  القائمرة، ويبحرا 

ونررررق التنبرررؤ بفرررر  المرررراري  نبررر  ونومررره، وكيفيرررة معالجرررة المرررراري  الفاالرررلة  فررري كيفيرررة تقيررريف المرررراري  القائمرررة
 إلنقاذها  و تصفيتها ع
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 : انتصاد اسممي–2730
 

وجهرة النظرر الغربيرة االنتصراد ة ومونرف االنتصراد اإلسرممي مرن ، حيا يتناون هذا المساق المركلة االنتصراد ة
، ملررف االنتصرراد اإلسرررممي، يصررائص المرروارد االنتصررراد ة، اد ةمناصررر المرررركلة االنتصرر، المررركلة االنتصرراد ة

موام  ، مصطلحات انتصاد ة، ممنة االنتصاد اإلسممي بالعلوم األيرى ،جوانب ملف االنتصاد وضعيا وإسمميا
 .السوق في االنتصاد اإلسممي،السوق ،تحلي  التوازا  ،السوقو الطلب والعرض

 
 :تحلي  مالي )اكس ( - 2731

 
ذا المساق إلى إبراز ُ سل وآليات استخدام الحاسوب في التحلي  المرالي بامتبراره وظيفرة ماليرة ومحاسربية يهد  ه

في منهج اتخاذ القرارات، والتحلي  المالي هو المجان العلمي المختص في نياس وتقرويف النرراط الرذي ير ود متخرذ 
القررررارات ويتطلرررب المسررراق تعريرررب الطالرررب القررررار بالمعلومرررات والمؤالررررات المطلوبرررة ألغرررراض التخطررريط واتخررراذ 

 وكيفية االستفادة منها في إجراء التحلي  الماليع Excel)باألنظمة الحاسوبية )

 
 تطبيق مملي ألحد البرامج
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 :2االدارة  - 2741
 

ة يتضمن هرذا المسراق التعريرب بمفهروم و نرواع منظمرات األممران واألسراليب اإلداريرة الحديثرة المطبقرة فيهرا، إضراف
إلررى دراسررة تفصرريلية لجوانررب التخطرريط والتنظرريف والرنابررة ملررى الوظررائف منظمررات األممرران والتعريررب بالوظررائف 
الحديثررررة لمنظمررررات األممرررران )نظررررف المعلومررررات اإلداريررررة، اإلدارة االسررررتراتيجية، اإلدارة الدوليررررة( وتطبيقاتهررررا ملررررى 

 منظمات األممان الفلسطينيةع
 

 ادارة واستثمار:–2764
 

ن  المرررادة دراسرررة األصررر  االنتصرررادي لمفهررروم االسرررتثمار والتعريرررب باالسرررتثمار ومفهرررومي العائرررد والمخرررانر تتنررراو 
وانوامها الف سلوو نمط المستثمرين وكذلك االستثمار والمضاربة وإلقاء نظررة الراملة الرى بردائ  االسرتثمار المختلفرة 

المرررادة دراسرررة االسرررتراتيجيات الممئمرررة ومجررراالت  ، والمقومرررات األساسرررية لقررررار االسرررتثمار وانوامهرررا ، كمرررا تتنررراون
 المحاف  يروو دوات االستثمار ، وتتطرق المادة ا ضا" الى تصميف المحاف  االستثمارية وتقييف كفاءتها وكفاءة مد

 
 نلبة كلية المهن التطبيقية
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 دائرررة الهندسة المدنية و المعمارية
 ترم :للدائرة التخصصات التابعة 

 
 ندسة المدنية والمعمارية نسف اله: 
 ع الهندسة المدنية 
 ع الهندسة المعمارية 

 المساحةع 

 

 

 نسف التصميف الدايلي : 
 ع التصميف الدايلي 
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 دائرة الهندسة المدنية و المعمارية
 

دائرررتين الهندسررة المدنيررة و المعماريررة هررذا العررام و ذلررك بعررد تقسرريف دائرررة المهررن الهندسررية الررى دائرررة  ترف اسررتحداس 
بسبب تضخف الردائرة  بررك  كبيرر و احتوائهرا ملرى االنري مررر تخصصرا و نرابرة االلرف نالرب و نالبرة و تعتبرر 

 جامعة بوليتكنك فلسطينع هانالتي انطلقق م األساسيةالنواة  دائرة المهن الهندسية
، ونرررد نرررورت هرررذه الررردائرة نرررانف تدريسررري يتمتررر  بكفررراءة ويبررررة ماليرررةتمتلرررك دائررررة الهندسرررة المدنيرررة و المعماريرررة  

اصررر  فررري هرررذا المجررران مرررن مجررراالت الهندسرررة و مرررا  طرررر  مرررن تكنولوجيرررا بهرررذا تخصصررراتها لتواكرررب التطرررور الح
تقرروم بحيرا للعمرر  ملرى سرد الررنقص فري احتياجرات المجتمرر  المحلري، ترف تصررميف تخصصرات الردائرة  عالخصروص

لرررى متابعرررة التطرررورات والتغيررررات التقنيرررة فررري مجررران بخرررريجين مرررؤهلين،  ونرررادرين م المحلررري الررردائرة برفرررد المجتمررر 
ذا المجررررررران كمسرررررررامد مهنررررررردس او  الهندسة البناء و العمراا، كما و  متلك الخريج ك  ما  مكنه من العم  في ه

فني مرر  ملى بعض المراري ، باالضافة الى امتمكره لفرصرة متابعرة دراسرته مرن حيرا انتهرى للحصرون ملرى 
 هندسة في حان رغب الخريج بذلكعدرجة البكالوريوس في ال
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 نسف الهندسة المدنية والمعمارية 
ق وترامري حاجرة السررو  و  قروم هرذا القسررف ملرى مجمومرة مررن التخصصرات التري تواكررب معطيرات الحضرارة الحديثررة

 :هي وهذه التخصصاتالعملية العالية ،    اتالمحلي من الفنيين ذوي الكفا
 

 ع* دبلوم الهندسة المدنية 
 ع الهندسة المعماريةم * دبلو 
 المساحةع * دبلوم

 
تخصصات التي  طرحهرا، وحاجرة السروق المحلري لهرا، والردور الهرام الرذي في الوتكمن  همية هذا القسف 

تهف الممي ة التي  رهد لهف بها كر  يكفا والعبه يريجو هذه التخصصات يمن  كثر من مقدين من ال منع لقد  البت
ممرادا  للرررركات والمكاتررب  واورا  ممير ا  فرري يدمرة السرروق المحلري والعربرري، حيرا كرراند ذ لعبررواإ ؛ امرر  معهرفمرن تع

 في ك  مجاالت العم  الهندسيع هاالهندسية ، و وجدوا لهف المكانة التي  ستحقون
يررتف اآلا دراسررة إمكانيررة فررت  تخصصررات جديرردة وفررق منظررور احتياجررات السرروق ، وفرري هررذا السررياق تبلررورت فكرررة 

ملرى مسرتوى برنرامج الردبلوم، وسريتف العمر  بره بعرد  والمسراحة  تخصص جديرد هرو هندسرة المبراني  حياء وتفعي إ
 الحصون ملى موافقة وزارة التعليف العاليع

 
نلبة الهندسة المدنية والمعمارية
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 :تخصص الهندسة المدنية ع1
 

تطررور العمرانرري المسررتمر فرري إا ال[ سررامة معتمرردة، ، 76مرردة الدراسررة فرري هررذا البرنررامج سررنتاا دراسرريتاا بوانرر  ]
المنطقررة والتوجرره نحررو االسررتثمار فرري مجرران اإلسرركاا، زاد مررن المسررؤوليات الجسررام الملقرراة ملررى مرراتق المهندسررين 
المرردنيين، لررذا انتضررق الحاجررة إلررى تخررريج كررادر فنرري مؤهرر   حمرر  اسررف مسررامد مهنرردس مرردني،  سررتطي  تحمرر  

 ينعكل إ جابا ملى سير  ممان المرروعع المسؤوليات ومتابعة األممان المكلف بها، مما
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 ع2 القسف متطلبات 9

 3. متطلبات التخصص  51

  المجموع 76

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 ع9وصة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ملى المعلومات:  مكن العود إلنمع* ل

 سامة معتمدة 9: البرنامجمتطلبات
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Mathematics (1) 3  1الرياضيات ACA135 2005 

Engineering drawing 2 الرسف الهندسي ME 121 2006 

Engineering Workshop 2 المرغ  الهندسي ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1 الرا  والتنظيف الصناميإلا ME 111 2008 

Introduction to Eng. 

Professions 1 
 مقدمة في المهن الهندسية

 
 2589 
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 :البرنامجمتطلباتوصف 
 

 :1الريراضيرات  - 2005
 

واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  المرتقة  االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية
االالتقاق واالنترانات الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبيقات ملى المرتقة األولى ومنها  و األولى  ونوامد االالتقاق

 ت بأنوامها المختلفةع ق التكام  وتكام  االنتراناائرسف المنحنيات ع التكام  المحدود وتطبيقاتهع نر 
 

 الرسف الهندسي: -2006
 

يهرد  المسراق إلرى تعريرب الطالررب ملرى مبرادئ الرسرف الهندسري و إكسررابه القردرة ملرى نرراءة الرسرومات الهندسررية  
ملرررى  ساسررريات و مبرررادئ الرسرررف الهندسيورسرررف األالررركان الهندسرررية التعرررر  المجسرررمة و التخطيطيرررة مرررن يرررمن 

ابرررة األحرررر  العربيرررة واإلنجلي يرررة بخرررط هندسيواإلسرررقاط العمرررودي و اسرررتخراج المسرررقط المنتظمرررة و المنحنيرررةو كت
 الثالاورسف المقان و رسف األي ومتريو الرسف الحرع

 

 المرغ  الهندسي:-2007
 

يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب ملررى مبررادئ التصررني  و  والتعامرر  السررليف مرر  اآلالت والمعرردات واألدوات 
الونررروع  و التسررربب برررالحوادس العمليرررة دايررر  الرررورش والمصررران  والمرررراري  اإلنررررائية المختلفرررة و و المختلفرررة دوا 

 عإكسابه القدرة ملى معرفة العمليات المزمة إلنجاز نطعة ما  
 

 اإلالرا  والتنظيف الصنامي: - 2008
 

لعوامررر  المرررؤالرة ملررري ويصائصرررها ومتطلبرررات إنررررائها وا المنررررآت الصرررنامية الكبررررى والصرررغرى اإللمرررام بطبيعرررة 
سرررؤوليات الررررا  الصرررنامي فيهرررا ومالصرررنامية ومهرررام اإل تالهياكررر  التنظيميرررة فررري المنررررآ و التعرررر  ملرررىنجاحهرررا

الطالرررب فيمرررا يتعلرررق برررأمور السرررممة والصرررحة  المررررر  فررري العمررر  الصرررناميو تنميرررة االتجاهرررات اإل جابيرررة لررردى
عرة للونا رة مرن واإلجرراءات المتب  ذات العمنرة والوسرائ مرن يرمن اإللمرام باألسرل و المهنية فري العمر  الصرنامي

معالجررة الفوانررد فرري العمرر  التعررر  إلرري مناصررر التكرراليف الصررنامية و سرراليب تقليرر  الكلفررة و الحرروادس الصررناميةو 
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التررريعات النيابيررة ذات العمنررة بالعمر  والعمرران كقررانوا الضررماا  ااإللمررام بررأهف الجوانرب الترري مالجتهررالصرناميو 
 جتماميعاال
 

 : مقدمة في المهن الهندسية-2589
 

والفنرروا التطبيقيررة و والعمنررة المتبادلررة بينهمررا ونبيعتهمررا  يهرد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب بمفهرروم الهندسرة
المسرررامدة والمهرررن  ةيالهندسررر المهرررن مبرررر التررراريا، كرررذلك ينرررانش المسررراق العمنرررة برررين كمهرررن وتطرررور هرررذه المهرررن

كمرا  ا الطالرب يتعرر   ور وتأالير  صحاب هذه المهرن داير  مجرتمعهف،ودو  التكنولوجيا والمجتم التطبيقية وبين 
واأليمنيرررات  المختلفرررة التقليد رررة منهرررا والحديثرررة والتطبيقيرررة ةيالهندسرررالمهرررن ملرررى  نسرررام  با جررراز فررري هرررذا المسررراق

 يطط التعليف الهندسي والتكنولوجي بهد  تطويرهاعوما  مكن  ا  ضا  في  المهنية
 

 سامة معتمدة   51متطلبات تخصص الهندسة المدنية 
 

 رنف المساق المساق رم  المساق باللغة العربية سعم ةالمساق باللغة اإلنجلي ي
Surveying I 2  1المساحة CIVS120 2162 

Surveying I Practical 1  مملي 1المساحة / CIVS110 2163 

Building Materials 2 مواد البناء CIVM120 2164 

Civil Surveying 2 المساحة المدنية CIVS123 2168 

Civil Surveying Lab 1 المساحة المدنية / مملي CIVS113 2169 

Concrete Properties 2 يواص الخرسانة CIVM122 2171 

Building Drawing 2 بنيةألرسف ا CIVC121 2173 

Soil Mechanics & 

Foundations 
 CIVG230 2182 ساساتكا التربة واألميكاني 3

Projects Management 2  ادارة المراري CIVC226 2183 

Legislations&  Laws  1 القوانين والترريعات ARC 210 2222 

Project 2 المرروع ARC 220 2228 

Field Training I 2 ( 1التدريب الميداني)  2434 

Field Training II 2 ( 2التدريب الميداني)  2435 

Statistics & Strength of 

Material 
 2597  استاتيكا ومقاومة المواد 3

Buildings Construction 1 2 ( 1إنراء مباني)  2598 

Buildings Construction 2 2 2599  (2نراء مباني )إ 
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Highway Engineering and 

Drawing  3  2600  ورسف الطرق  هندسة 

Quantity Surveying 2 2601  حساب الكميات 

Contracts &Specifications 2 2602  العقود والمواصفات 

Structural Analysis 2 2603  نراءاتتحلي  اإل 

Stcel Structures &Rria. Con. 

Design 
3 

تصميف المنررات الخرسرانية 
 والمعدنية

 2604 

Computer Aided Drawing 3 
اسررررررررتخدام الحاسرررررررروب فرررررررري 

 الرسف
 2605 

Material Testing  1 1 ( 1فحص المواد)  2606 

Material Testing 2 1 (  2فحص المواد)  2607 

Sanitary Systems 3 2608  نظمة الصحيةاأل 

 

 الهندسة المدنية :تخصص متطلبات وصف 
 

 1المساحة -2162

 
يهد  المساق الى       

 وستخداماألدواتالمساحيةابنياسالمسافاتاألرضيةوال وا اوالمساحةاألرضيةودورهاو نسامهاتعريفالطالبعلى
 ( عLevel)ستخدامجهازالمي انيةابرتفاماتنياساال

 
 / مملي :1المساحة  -2163

 
 )ي انيةستخدامجهازالمابرتفاماتاالمنقياسه تمكينو و تمكينالطالبمنقياسالمسافاتاألرضيةوال وا اباستخداماألدواتالمساحية

Level )ع 
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 محاضرة اكاد مية

 مواد البناء :  -2164

 
و يصائصوتركيبهذهالموادويهدفتدريسهذاالمسانالىتعريفالطالبعلىموادالبناءالمختلفة

 .ذهالموادو سعارهابركلعامبهقالت ويدائ ماكنونر و  المواصفاتالفنيةومعاييرالجودةلهذهالمواد
 

 المساحة المدنية: -2168

 
و التعر   و واستخدامه في نياس ال وا ا األفقية و العمود ة( (Theodoliteستخدام جهاز الثيودواليقالمساحة با

كذلك التعر  ملى  و واستخدامه في نياس المسافات و ال وا ا (Total Station)ملى جهاز التوتان ستيرن 
نواع المنحنيات و  و التعر  ملى  العمود ة والمساحة  التاكيوميترية واستخدامها في نياس المسافات األفقية و 

 كيفية تونيعهاع
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 المساحة المدنية /مملي :  -2169

 
و التعرر   و واسرتخدامه فري نيراس ال وا را األفقيرة و العمود رة (Theodolite)المساحة باستخدام جهاز الثيودواليرق

كذلك التعرر  ملرى  تفامات والر واستخدامه في نياس المسافات و ا (Total Station)ملى جهاز التوتان ستيرن 
نررواع المنحنيررات و  و التعررر  ملررى  عمود ررة والمسرراحة  التاكيوميتريررة واسررتخدامها فرري نيرراس المسررافات األفقيررة وال

 كيفية تونيعهاع
 

 يواص الخرسانة :  - 2171

 
و  يرررواص الخرسرررانة و مكوناتهرررا مناالسرررمنق و الحصرررمة و مررراء الخلرررطر:  قررروم  هرررذا المسررراق ملرررى التعريرررب بررر

، تصميف الخلطرات الخرسرانية، صرنامة الخرسرانة الطازجرة و مرحلرة مرا نبر  الصرب و مرا بعرد الصرب، اإلضافات
 يواص الخرسانة الطازجةو الخرسانة المتصلدة، الخرسانة الخفيفة، الخرسانة مسبقة التصني ع

 
 محاضرة حون يواص الخرسانةع
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 بنية :األرسف   -2173

 
و الكهربائيةوالميكانيكيةلألبنيرررررررررررررررررررررررررةو  المدنيةو لىتعريفالطالبعلىكيفيةتحضررررررررررررررررررررررررريرالمخططاتالمعماريةيهدفتدريسهذاالمسانا

 وستخدامالرسرررفاالمزمةلمرروممبنىمتوسطب-(Design Drawings ) منتحضيرجميعالمخططاتالتصررميميةهتمكينو 
 (CAD).اليدويوالرسمباستخدامالكمبيوتر

 
 تربة واألساسات:الميكانيكا  -2182

 
او هتهذاالمسانالىتعريفالطالبعلىصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفاتالتربةومكونايهدفتدريس

ممنةيصائصالتربةبتصررررميماألوالفحوصاألساسيةللتربةياصةذاتالعمنةبخواصهاالفي يائيةوتفاملهامعاألحمااللمختلفة
 ع ساساتالمختلفة

 

 إدارة المراري   - 2183

 
و عاإلنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائيةفيالمراريهقادارةالعملوتنظيمائتعريفالطالبعلىطر يهدفتدريسهذاالمسانالى

 كيفيةتحضيربرامجالعممل منيةللمراريعاإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائيةو قالعلميةإلدارةالمواردفيالمراريعاإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائيةائالطر 
 عستخدامبرامجالكمبيوترإلدارةالمراري اإكسابالطالبالقدرةملىو
 

 القوانين والترريعات:   -2222

 
األبنية المعمون به في األراضي امطاء الطالب فكرة من نانوا تنظيف المدا والقرى و يهد  المساق إلى

الفلسطينيةو معرفة سلطات التنظيف وصمحياتهاو الخطوات المتبعة إلصدار التراييص لألبنية الجديدة  و 
 القد مة و امتماد مخططات تقسيف األراضيع

 
 :المرروع  -2228

 
لمسررانات النظريررة والعمليررة يهررد  المسرراق إلررى تطبيررق الطالررب لجميرر  المعلومررات والمهررارات الترري اكتسرربها يررمن ا

السررابقةو وإلررى إكسرراب الطالررب مهررارات البحررا واالستقصرراء وحرر  المررركمت وذلررك مررن يملخررمن إنجرراز مرررروع 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~155 ~ 

تصميمي متكام  في مجران اإلنرراءات  و  ي مجران  حردده المررر  وذلرك وفرق اآلليرة التاليرة )إمرداد مقدمرة مرن 
وإمرداد التقريرر  يرراج المررروعوالتصراميف المزمرة للمررروعو إ المرروعووض   فكار للمررروعو ممر  كر  الحسرابات

 الكام  للمرروع( ع
 

 :( 1) التدريب الميداني  -2434

 
متابعررة  ممرران البنرراء وتنفيررذ المررراري  فرري مراحلهررا المختلفررة، وإكسررابه يهررد  هررذا المسرراق إلررى تمكررين الطالررب مررن 

 م  ع الخبرة العملية من يمن االحتكاو المباالر بسوق الع
 

 ( :2) التدريب الميداني  -2435

 

متابعررة  ممرران البنرراء وتنفيررذ المررراري  فرري مراحلهررا المختلفررة، وإكسررابه يهررد  هررذا المسرراق إلررى تمكررين الطالررب مررن 
 الخبرة العملية من يمن االحتكاو المباالر بسوق العم  ع 

 
 :اإلستاتيكا ومقاومة المواد-2597

 
، وكرذلك تعريفره والنظريرات والقروانين األساسرية الخاصرة بعلرف السركوا  بالمبرادئى تعريب الطالب يهد  المساق إل

دراسة المتجهات ومتجهات القوىو ات اا مجمومة من القوى التي تؤالر في  من يمنبالخواص الميكانيكية للمواد، 
وم وم االنحناء مر   مستوى، الع وم واالزدواجو ات اا األجسام الصلبةو تحلي  الكمرات البسيطة وإ جاد نوى القص

التمثيررر  البيرررراني للعمنررررة بينهمرررراو حسرررراب مركرررر  الثقررر ، المركرررر  الهندسرررري، ومرررر م القصررررور للمسرررراحات واألالرررركان 
 الهندسية المنتظمة واالنفعان و اإلجهاد، وم م االلتواءو التحدب في الكمرات واالنبعاج في األممدةع

 

 :(1)إنراء المباني  - 2598

 
ق رائونفالطالبعلىمراحإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراءهياكمألبنيةتعرييهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  المسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراق الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى 

و المواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراءهياكمألبنيةوتنفيذاألممان
 ع الناءتنفيذاألمماناهبحتياناتالسممةالواجباأليذا
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 :(2)مباني الإنراء  -2599

 

 Finishing )) تعريفالطالبعلىمراحألممااللتررررررررررررررررررطيبلألبنيةيهرررررررررررررررررد  المسررررررررررررررررراق الرررررررررررررررررى 

Worksوالمواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطيباألبنيةوقتنفيذاألممانائنر و 
 . الناءتنفيذاألمماناهبحتياناتالسممةالواجباأليذا
 

 :الطرق ورسف  هندسة  - 2600

 
نواع الطرق واستخداماتهاو التصميف الهندسري ومسراراتها االفقيرة والر سريةو  يهد  المساق الى تعريب الطالب ملى 

مررداد وتحضررير كافررة مخطونررات إ ة تصررريب الميرراه ملررى الطرررقو هندسررة المواصررمت والطرررقو وتمكينرره مررن كيفيرر
 ممان الطرقع  
 

 :حساب الكميات - 2601

 
جع  الطالب نرادرا ملرى حسراب كميرات األممران والمرواد المزمرة لتنفيرذ مرراري  المبراني وذلرك يهد  المساق الى 

 ساب الكميات المختلفةعمن يمن ت ويده بالمعرفة الكافية لح
 
 

 :العقود والمواصفات  - 2602

 
نرائيةو وتوضي  واجبات ومسؤوليات المهندسرين والمقراولين يهد  المساق الى تعريب الطالب بأنواع المقاوالت اإل

وتقد ف نماذج من االتفانيات وبعض المواد مرن الررروط العامرة لعقرد المقاولرة كمرا وردت فري دفترر مقرد المقاولرة و 
الرب بالمواصررفات لرى تعريرب الطإ(ع كمرا يهرد  هرذا المسرراق FIDICلرى الررروط الدوليررة)إالفلسرطيني المنسروب 

هرد  كرذلك يو و وضاع العم  التي تؤالر ملى نريقة التركيب والترغي  الفنية للمواد اإلنرائية وألساليب التركيب و 
  ةعلى تعريب الطالب ملى المصطلحات والتقارير القانونية والتعاندإ
 
 
 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~157 ~ 

 
 
 

 : اإلنراءاتتحلي    -2603

 

 Statically)قالمختلفةلتحليملمنرآتالمحددةوغيرالمحددةإنرائي اائيهدفتدريسهذاالمسانالىتعريب الطالبعلىالطر 

Determinate and  Indeterminate Structures) تمكينالطالبمنتحليملجوائ و(Beams) −اإلنارات و( 

Frames ) الجملوناتو( Trusses) عإنرائي ا 
 

 : معدنيةوال خرسانيةالمنراتتصميمال - 2604

 
يهرد  المسرراق إلرى تعريررب الطالررب بالمبرادئ األساسررية لتصرميف العناصررر الخرسررانية والمعدنيرة البسرريطة للمنرررآت 
الخرسرررانية والمعدنيرررة، وكرررذلك تعريفررره بالتفصررريمت الخاصرررة بحديرررد التسرررلي  والمقررران  والوصرررمت الخاصرررة بهرررذه 

مررن يررمن تصررميف الكمرررات الخرسررانية المسلحةوتصررميف البمنررات الخرسررانية المسلحةوتصررميف األممرردة  ؛العناصررر
الخرسانية المسلحةوتصميف األساسات للمبانيوتصميف األج اء المعدنية والوصمت الخاصرة بهاوتصرميف الوصرمت 

الخاصرة بحديرد التسرلي  للعناصرر  رتكاز المنرآت المعدنيرة ملرى األساساتورسرف التفصريمتاالمعدنية مند  ماكن 
 الخرسانية والتفصيمت الخاصة بالمقان  والوصمت للعناصر المعدنيةع

 
 استخدام الحاسوب في الرسف:  -2605

 
وحرردوده فرري الرسررف  وإمكانياتررهوتسررمياته  هئررحجامهو ج ا و نوامرره  هررذا المسرراق يتعلررق بتعريررب الطالررب بالحاسرروب و 

ادالت والتصنيف والتبويب وتعريفه باللغات وبرامج الرسرف بصرفة ياصرة واسرتعمان وح  المع و والتصميف والتخ ين
بعض هذه البرامج في رسف المسانط والواجهات واالي ومتريك والمناظير واسرقاط الظرمن ورسرف التفاصري  وتكبيرهرا 

 وتصغيرها باستعمان امكانيات الحاسوب، ونبامته وايراج هذه الرسومات ملى ورقع
 

 : (1)ص الموادفح - 2606

 
صرررائص الخلطررات البيتونيرررةو فحررروص الرهررا ملرررى ي يهررد  المسررراق الررى تعريرررب الطالرررب ملررى مكونرررات البيتررروا و 

سررررمنقو فحررررروص التأكرررررد مرررررن جرررررودة البحص)الركرررررام( ويصررررائص البيتررررروا الطرررررازج والمتصرررررلد وفحررررروص هرررررذه اإل
 عالخصائصو فحوص البلوو )الطوب( والبمط
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 : (2) فحص المواد - 2607

 
 جاد إلى تعريب الطالب ملى التجارب المخبرية لميكانيكا التربةو وتمكينه من تنفيذ هذه التجارب و إ  المساق يهد

 الخواص الفي يائية للتربة من النتائج المخبريةع
 

 األنظمة الصحية:  - 2608

 
ق ائرعيرة ونر مرن مصرادرها الطبي الميراه ونرائرق الحصرون مليهرا لى تعريب الطالرب ملرى مكونراتإيهد  المساق 

نررواع المواسرريرو  ق تصررميف الرربكات التوزيرر  و ائررنظمررة توزيرر  الميرراه ونر  معالجتهرراو المبررادئ النظريررة لجريرراا الميرراهو 
ت ق معالجرة الميراه العادمرةو الفحوصرات التري تجرري ملرى المياهوالفحوصراائرنظمرة ونر  نظمرة الصرر  الصرحيو  

 ت الصحيةعالتي تجري ملى المواسيرو المنرآ
 

 لهندسة المعماريةتخصص ا ع2
 

إا التطررور العمرانرري الهائرر  الررذي ( سررامة معتمرردة ، 75مرردة الدراسررة فرري هررذا البرنررامج سررنتاا دراسرريتاا بوانرر  ) 
ترهده مدا الضفة الغربية في ونتنا الحاضر  وجرد ضررورة ملحرة لوجرود كرادر فنري يرتقن فهرف و رسرف المخططرات 

كوا هذا الفني بمثابة حلقة وص  بين المهندس والمنفذ للمرروع، مما المعمارية واإلنرائية المختلفة وإيراجها، و  
 يؤدي إلى تسهي  وتسري  مملية البناءع

يهد  هذا البرنامج إلى إكساب الطلبة العديد من المهرارات الفنيرة فري مجران الرسرف والتصرميف المعمراري واكتسراب 
 وكذلك الرسف بالحاسوبع المهارات المزمة لممارسة  ممان الرسف المعماري واإلنرائي،

 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. البرنامجمتطلبات  9
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 3. متطلبات التخصص  50
  المجموع 75

 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية
 

 ع9وصت الكلية االجبارية ووصفها ملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبا إلنمع* ل

 سامة معتمدة 9: البرنامجمتطلبات
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Mathematics (1) 3  (1)الرياضيات ACA135 2005 

Engineering drawing 2 الرسف الهندسي ME 121 2006 

Engineering Workshop 2 مرغ  الهندسيال ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1 االالرا  والتنظيف الصنامي ME 111 2008 

Introduction to Eng. 

Professions 1 2589  مقدمة في المهن الهندسية 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 2005

 
واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  المرتقة االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية 

االالتقاق واالنترانات الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبيقات ملى المرتقة األولى ومنها  واألولى  ونوامد االالتقاق 
 ا المختلفةع  ق التكام  وتكام  االنترانات بأنوامهائنر  و التكام  المحدود وتطبيقاته ورسف المنحنيات 

 

 الرسف الهندسي: -2006
 

يهد  المساق إلى تعريب الطالب ملى مبادئ الرسف الهندسري و و إكسرابه القردرة ملرى نرراءة الرسرومات الهندسرية  
ملرررى  ساسررريات و مبرررادئ الرسرررف الهندسيورسرررف األالررركان الهندسرررية التعرررر  المجسرررمة و التخطيطيرررة مرررن يرررمن 
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حرررر  العربيرررة واإلنجلي يرررة بخرررط هندسيواإلسرررقاط العمرررودي و اسرررتخراج المسرررقط المنتظمرررة و المنحنيرررةو كتابرررة األ
 الثالاورسف المقان و رسف األي ومتريو الرسف الحرع

 
 المرغ  الهندسي:-2007

 
يهررد  هرررذا المسررراق إلرررى تعريرررب الطالرررب ملرررى مبرررادئ التصرررني  والتعامررر  السرررليف مررر  اآلالت والمعررردات واألدوات 

التسررربب برررالحوادس العمليرررة دايررر  الرررورش والمصررران  والمرررراري  اإلنررررائية المختلفرررة و و  المختلفرررة دوا الونررروع  و
 عإكسابه القدرة ملى معرفة العمليات المزمة إلنجاز نطعة ما  

 

 اإلالرا  والتنظيف الصنامي: - 2008
 

لمرررؤالرة ملررري اإللمرررام بطبيعرررة المنررررآت الصرررنامية الكبررررى والصرررغيرة ويصائصرررها ومتطلبرررات إنررررائها والعوامررر  ا
سرررؤوليات الررررا  الصرررنامي فيهرررا ومالصرررنامية ومهرررام اإل تالهياكررر  التنظيميرررة فررري المنررررآ و التعرررر  إلرررىنجاحهرررا

الطالرررب فيمرررا يتعلرررق برررأمور السرررممة والصرررحة  المررررر  فررري العمررر  الصرررناميو تنميرررة االتجاهرررات اإل جابيرررة لررردى
عررة للونا ررة مررن واإلجررراءات المتب  نررة والوسررائالمهنيررة فرري العمرر  الصررنامي مررن يررمن اإللمررام باألسررل ذات العم

معالجررة الفوانررد فرري العمرر  مناصررر التكرراليف الصررنامية و سرراليب تقليرر  الكلفررة و  الحرروادس الصررناميةو التعررر  إلررى
التررريعات النيابيررة ذات العمنررة بالعمر  والعمرران كقررانوا الضررماا  ااإللمررام بررأهف الجوانرب الترري مالجتهررالصرناميو 
 االجتماميع

 

 مقدمة في المهن الهندسية-2589
 

والفنرروا التطبيقيررة والعمنررة المتبادلررة بينهمررا ونبيعتهمررا  يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب بمفهرروم الهندسررة
المسرررامدة والمهرررن  ةيالهندسررر المهرررن مبرررر التررراريا، كرررذلك ينرررانش المسررراق العمنرررة برررين كمهرررن وتطرررور هرررذه المهرررن

كمررا  ا الطالررب يتعررر   ور وتررأالير  صررحاب هرذه المهررن دايرر  مجررتمعهف،لمجتمرر  ودالتكنولوجيررا واالتطبيقيرة وبررين 
واأليمنيرررات  المختلفرررة التقليد رررة منهرررا والحديثرررة والتطبيقيرررة ةيالهندسرررالمهرررن ملرررى  نسرررام  با جررراز فررري هرررذا المسررراق

 وما  مكن  ا  ضا  في يطط التعليف الهندسي والتكنولوجي بهد  تطويرهاع المهنية
 
 

 سامة معتمدة 50:خصص الهندسة المعماريةمتطلبات ت
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رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Projects Management 2 دارة المراري إ CIVC226 2183 

Architectural Drawing (1) 2  (1)الرسف المعماري ARC 122 2207 

Architectural Drawing (2) 3 (2)ف المعماري الرس ARC 221 2208 

Free Hand Sketching 2 الرسف الحر والخطوط ARC 121 2209 

Surveying (1) 2  (1)المساحة CIVS120 2212 

Architectural Modelling 2 االالكان التجريبية والنماذج ARC 226 2213 

Graphic Composition 2 2216   المهارات الفنية 

Working Drawing (1) 2  (1)المخططات التنفيذ ة ARC 231 2217 

Working Drawing (2) 2  (2)المخططات التنفيذ ة ARC 222 2218 

Principles of Arch. 

Design 
 ARC 223 2221 مبادىء التصميف المعماري  2

Legistlations& Laws 1 القوانين والترريعات ARC 210 2222 

History of Architecture 2  العمارةتاريا ARC 123 2223 

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

Project 2 المرروع ARC 220 2228 

Field Training I 2 ( 1التدريب الميداني)  2434 

Field Training II 2 ( 2التدريب الميداني)  2435 

 Air conditioning and 

plumbing 
 2592  ديدات الصحيةالتكييف والتم 2

Lighting and electrical 

installation 
 2593  نارة والتمديدات الكهربائيةاإل 1

Computer Aided Drawing 3 ( 2استخدام الحاسوب في الرسف)  2594 

Buildings Construction 1 2 ( 1إنراء مباني)  2598 

Buildings Construction 2 2 2599  (2نراء مباني )ا 

Quantity Surveying 2 2601  حساب الكميات 

Contracts &Specifications 2 2602  العقود والمواصفات 
Computer Aided Drawing 3 2605  استخدام الحاسوب في الرسف 

Sciagraphy and 

perspective  
 2609  الظ  والمنظور الهندسي 2
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 الهندسة المعمارية :تخصص متطلبات وصف 
 

 إدارة المراري   - 2183
 

و قادارةوتنظيمالعملفيالمراريعاإلنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائيةائتعريفالطالبعلىطر يهدفتدريسهذاالمسانالى
 كيفيةتحضيربرامجالعممل منيةللمراريعاإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائيةو قالعلميةإلدارةالمواردفيالمراريعاإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائيةائالطر 

 عستخدامبرامجالكمبيوترإلدارةالمراري اإكسابالطالبالقدرةملىو
 

 ( :1)الرسف المعماري  - 2207
 

يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطلبررة بالمهررارات اليدويررة فرري رسررف المررراري  بمقرراييل رسررف مختلفررةو كمررا يتعررر  
الطالررب ملررى األدوات والرمرروز المسررتخدمة فرري الرسررف لررتمكن الطالررب مررن رسررف مسررانط  فقيررة وواجهررات معماريررة 

 بةعوالقدرة ملى إظهار المراري  بالطريقة المناس
 

 :(2)الرسف المعماري  - 2208
 

يهد  المساق إلى تنمية مهارات الطالب في رسف وإظهار الرسومات المعمارية بطرائق متعددة و إكسابه القدرة 
ملى نرائق االظهار ووسائلهورف  مبنى التعر  ملى رف  و إمداد مخططات لمراري   نائمة  من يمن 

 رية لمراري  صغيرةعنائفورسف الحدائقو إمداد مخططات معما
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 احد الطلبة يتاب  احدى الرسومات المعماريةع

 الرسف الحر والخطوط:-2209

 
تعريب الطالب برالخط الكروفي والكتابرة بره و الحررو  المتينيرة والكتابرة بهرا و اسرتخدام التقنيرات المخلفرة باالممران 

راو النسرررب واسرررتخدام الحرررواس بطريقرررة غيرررر الفنيرررة مثررر : نلرررف الرصررراص و نلرررف الحبرررر و األلرررواا والتررردرب ملرررى اد
تعليف الطالررب ملررى كيفيررة اسررتخدام نلررف الرصرراص واأللررواا فرري األممرران الفنيررة، محرردودة لتنميررة الناحيررة الوجدانيررةو

اكسراب الطالرب بعرض  وتدريبه ملى استخدام الحواس وتنمية الناحية الوجدانية واإلحساس والترذوق الجماليعكرذلك
المختلفررة فرري إمررداد الرسررومات لتنميررة الناحيررة اإلبداميةلد هوتنميررة نرردرات التعبيررر مررن األفكررار  المهررارات واألسرراليب

باسررتخدام  دوات التعبيررر المختلفررة برردوا اسررتخدام األدوات الهندسرريةو زيررادة إحسرراس الطالررب بررادراو الضرروء والظرر  
 والحجوم ونبيعة الموادع

 
 1المساحة -2212

 
لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى يهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  المسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراق إ      
 وستخداماألدواتالمسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراحيةابنياسالمسافاتاألرضيةوال وا اوالطالبعلىالمساحةاألرضيةودورهاو نسامهاتعريف
 ع(Level)رتفاماتباستخدامجهازالمي انيةاالنياس

 
 األالكان التجريبية والنماذج: -2213
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ة يهررد  المسرراق إلررى تعريررب وترردريب الطالررب ملررى تررركي  السررطوح وبنرراء المجسررمات مررن يررمن امطائرره صررور 
واضررحة مررن  هميررة المجسررمات ومجرران اسررتخدامها فرري توضرري  األفكررار المرسررومةواألدوات والمررواد المسررتعملة فرري 
مم  المجسماتو مراح  بناء وتنفيذ المجسرمات والقوامرد العامرة والمهرارات األساسرية المزمرة لرذلكوتطبيق األسرل 

 عاالنتصاد ة واستعماالت المواد لتوفير الونق والجهد
 

 المهارات الفنية:  -2216
 

برداع لردى الطالرب وندرتره ملرى االبتكرار والتخير  وتقويرة ندراتره الفنيرة مرن يرمن يهد  المساق إلى تنمية ملكة اإل
امطائه صورة واضحة من تطور الفنوا ومدارسهاواألساليب الفنية  و سل التركي  الفنري وتطوير  المرواد المختلفرة 

 ار المجسماتعفي التركي  واستخدام األلواا في اظه
 

 :1المخططات التنفيذ ة   -2217
 

 ومعرفرة الرسرف التنفيرذي لألممران الخرسرانية مثر  القوامرد واألممردة يهد  هذا المساق إلى تمكين الطالب مرن فهرف
واإللمرررررام بكيفيرررررة التعامرررررر  مررررر  جميرررررر  القطامرررررات التفصرررررريلية و و معرفرررررة رسرررررف األسررررررقف الخرسرررررانية بأنوامهررررررا  و

 فهف مخططات  ممان الكهرباء والتمديدات الصحية وتمديدات التكيف والتبريدعورسف و   اإلنرائية،

 
 عمرروع مدينة نمبية

 
 :2المخططات التنفيذ ة  - 2218
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للترررطيبات ملررى مسررتوى المسررانط  يهررد  هررذا المسرراق إلررى تمكررين الطالررب مررن فهررف ورسررف المخططررات التنفيذ ررة

وكررررذلك يررررتعلف الطالررررب رسررررف التفاصرررري   يبات الدايليررررة والخارجيررررة وان الترررررطممرررروالمقرررران  والواجهررررات و  فقيررررة األ
 المعمارية المختلفة من األسقف المعلقة والعوازن وفواص  التمددع

 
 مبادئ التصميف المعماري:  - 2221

 
عناصر التصميم والعوامل ,  هميته بالنسبة للهندسةالمعماريةالتصميم وأ لى تعريف الطالب بدوريهدف المساق إ

خطيط ساسية لعملية التصميم من تحليل موقع وعمل برنامج ,اسس التبه , مفردات التصميم والمبادئ األؤثرة الم

حساس بالقيم الجمالية , التعامل مع العاملين في هذه المهنة من خالل معرفته بعملية العمراني , تنمية الذوق واإل

 التصميم .

 القوانين والترريعات:   -2222

 
امطاء الطالب فكرة من نانوا تنظيف المدا والقرى واألبنية المعمون به في األراضي لىيهد  المساق إ

الفلسطينيةو معرفة سلطات التنظيف وصمحياتهاو الخطوات المتبعة إلصدار التراييص لألبنية الجديدة  و 
 القد مةو امتماد مخططات تقسيف األراضيع

 
 تاريا العمارة: - 2223

 
لترييد مسكنه ومبانيهو ها اإلنساا خدمالطالب بمر العصور وباألسل المعمارية التي است يهد  المساق إلىتعريب

توضرري  العوامرر  المررؤالرة فرري مبررر العصورو ها اإلنسررااخدمت ويررد الطالررب بالنظريررات والقوامررد المعماريررة الترري اسررت
 عترييد المباني وتطور األالكان والعناصر المعمارية المختلفة 

 
 مملي/1المساحة  -2224

 
 ستخداماألدواتالمسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراحيةابيهدفتدريسهذاالمسانالىتمكينالطالبمنقياسالمسافاتاألرضيةوال وا ا

 ع(Level )رتفاماتباستخدامجهازالمي انيةاالتمكينالطالبمنقياسو 
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 مرروع:ال  -2228
 

ة والعمليررة يهررد  المسرراق إلررى تطبيررق الطالررب لجميرر  المعلومررات والمهررارات الترري اكتسرربها يررمن المسررانات النظريرر
السررابقة و وإلررى اكسرراب الطالررب مهررارات البحررا واالستقصرراء وحرر  المررركمت وذلررك مررن يررمن إمررداد تقريررر مررن 

 المرروعووض   فكار للمرروعو وض  مسانط وواجهات للمرروعو إيراج المرروعع
 

 :1التدريب الميداني  -2434

 
في مراحلها المختلفة ، وإكسرابه الخبررة العمليرة مرن  متابعة  ممان البناءيهد  هذا المساق إلى تمكين الطالب من 
 يمن االحتكاو المباالر بسوق العم  ع 

 
 :2التدريب الميداني  -2435

 

متابعة  ممان البناء في مراحلها المختلفة ، وإكسرابه الخبررة العمليرة مرن يهد  هذا المساق إلى تمكين الطالب من 
 يمن االحتكاو المباالر بسوق العم  ع 

 
 التمديدات الصحية:التكييف و   -2592

 
نظمه الخدمات المتبعة والمستخدمه في البنا ات تنمية القدرات لدى الطلبة لتقييف النظرام المسرتخدم  تعريب وتقد ف 

فضرررر  الممئررررف مرررر  التكرررروين نميررررة المهررررارات اليتيررررار النظررررام األت و  بنيةالمختلفررررةفرررري المبرررراني ومرررردى ممئمترررره لأل
التعرر   والمخططرات للتمديردات الصرحية ومعرفرة الرموزالخاصرة بهرا  نردرة الطالرب ملرى نرراءةو  تنميرة  المعماري 

 ملى الجوانب العملية في اممان التمديدات والتكيف للمبانيع
 

 :اإلنارة والتمديدات الكهربائية   -2593

 
وإجررراء و المخططررات ونرراءة  و يهرد  هررذا المسراق إلررى تعريرب الطالررب بمتطلبرات اإلضرراءة االصرطنامية الحديثررة

وتعريررررب الطالررررب  و وايتيررررار نرررروع المصررررابي  المناسرررربةو الحسررررابات األوليررررة المزمررررة لتحديررررد متطلبررررات اإلضرررراءة 
بالنظريرررات والقررروانين المتعلقرررة بحسرررابات اإلنرررارة مرررن يرررمن  مثلرررة وتطبيقرررات مختلفرررة، إضرررافة إلرررى المرررواد المزمرررة 
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ب الهبرروط فرري الجهررد والحما ررة واللوحررات الكهربائيررة والتررأريض إلجررراء التمديرردات وحسرراب مقرران  األسررمو وحسررا
إضرررافة إلرررى حسررراب األحمررران وتحديرررد موانعهرررا، وكرررذلك تصرررميف الصررروامد و وذلرررك مرررن يرررمن تطبيقرررات متنومرررة 
 للخدمات الكهربائية بكافة  نوامهاع 

 

 :(2استخدام الحاسوب في الرسف )  -2594
 

ت الطالب ملى استخدام الحاسوب في مملية التصميف المعماري ابترداء يهد  هذا المساق إلى تنمية وتطوير ندرا
برررالفكرة التصرررميمية وانتهررراء برررايراج المرررراري  الهندسرررية بأالررركالها المختلفرررة، كمرررا  عمررر  هرررذا المسررراق ملرررى توسررري  

الخاصرة من يمن تعلف البرامج وذلك  في كيفية تطوي  التطور اإللكتروني لخدمة العم  الهندسي ومدارو الطلبة 
 , PhotoShop , 3D Max)وذلرك برتعلف بررامج  المتنومرة،في الرسف المعماري بالحاسب اآللري و سراليب اإلظهرار 

AutoCAD) في معالجة الصور وإيراج المراري ع وغيرها من البرامج المخصصة 

  
 محاضرة الرسف بالحاسوب

 
 :1مباني الإنراء   -2598

 
ق ائونر مراحإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراءهياكمألبنيةتعريفالطالبعلىلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى إيهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  المسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراق 

و المواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراءهياكمألبنيةوتنفيذاألممان
 عا الناءتنفيذاألممانبهحتياناتالسممةالواجباأليذا
 

 :2مباني الإنراء  -2599
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 (Finishing Works ) تعريفالطالبعلىمراحألممااللترررررررررطيبلألبنيةيهررررررررد  المسرررررررراق الررررررررى 

 والمواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطيباألبنيةواألممانقتنفيذائنر و
 .ا الناءتنفيذاألممانبهحتياناتالسممةالواجباأليذا

 
 حساب الكميات: - 2601

 
وتحضررير المطالبررات للمررراري  اإلنرررائية  و لررى تمكررين الطالررب مررن حسرراب الكميرراتإيهررد  ترردريل هررذا المسرراق 

 المتعلقة بكمياتها و العناصر اإلنرائية المختلفة وكيلها عونراءة المخططات والحسابات الفنية 

 
 
 

 :العقود والمواصفات  - 2602

 
نواع المقاوالت االنرائيةو وتوضي  واجبات ومسؤوليات المهندسرين والمقراولين إلى تعريب الطالب بأيهد  المساق 

لررة كمررا وردت فرري دفتررر مقررد المقاولررة وتقررد ف نمرراذج مررن االتفانيررات وبعررض المررواد مررن الرررروط العامررة لعقررد المقاو 
صررفات لرى تعريرب الطالرب بالمواإ(ع كمرا يهرد  هرذا المسرراق FIDICلرى الررروط الدوليررة)إالفلسرطيني المنسروب 

هرد  كرذلك يو  و وضاع العم  التي تؤالر ملى نريقة التركيب والترغي  ساليب التركيب و الفنية للمواد اإلنرائية وأل
 لحات والتقارير القانونية والتعاند ةعلى تعريب الطالب ملى المصطإ
 
 

 :استخدام الحاسوب في الرسف  -2605

 
وحرردوده فرري الرسررف و وإمكانياتررهوتسررمياته  هئررحجامهو ج ا و نوامرره  تعريررب الطالررب بالحاسرروب و  إلررىالمسرراق يهررد  

ياصرة واسرتعمان  وتعريفه باللغات وبرامج الرسرف بصرفة و والتصميف والتخ ين وح  المعادالت والتصنيف والتبويب
بعض هذه البرامج في رسف المسانط والواجهات واالي ومتريك والمناظير واسرقاط الظرمن ورسرف التفاصري  وتكبيرهرا 

 يراج هذه الرسومات ملى ورقعإمان امكانيات الحاسوب، ونبامته و وتصغيرها باستع
 

 :المنظور الهندسيالظ  و  -2609
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المعلومات التي تمكنه من رسف المنظور، معتمدا ملى المخططرات نبر  كف من ب يهد  المساق الى ت ويد الطالب
امكانيرررات  فضررر  للتعبيرررر مرررن التصرررميماتوكما  مكنررره مرررن رسرررف وامطائه ا تكررروا المنررررآت موجرررودة فررري الوانررر و 

منررراظير نقطرررة التمالررري الواحررردة و  رسرررف منررراظير نقطررري التمالررريو رسرررف المنررراظير المعماريرررة الخارجيرررة البسررريطة 
لمعماريرة سرقاط ورسرف الظرمن ملرى المخططرات ايرة الدايليرة البسريطة والمركبرةو  إبةو رسف المناظير المعمار والمرك

 بعادو  نراءة المخطط الهندسي والمعماري برك  جيدعالنائية والمالية األ
 

   

 نلبة دائرة المهن في محاضرة  كاد مية نلبة الهندسة المعمارية في محاضرة  كاد مية
 

 لمساحةاتخصص  ع3
 

( سررامة معتمرردة ، ويهررد  هررذا البرنررامج إلررى إكسرراب 75مرردة الدراسررة فرري هررذا البرنررامج سررنتاا دراسرريتاا بوانرر  )
إلمررررداد  ممرررران المسرررراحة المختلفررررة سررررواء مررررن حيررررا الرفرررر  وإمررررداد و الطالررررب جميرررر  المهررررارات العلميررررة والعمليررررة 

ذا التخصررص مرررن البرررامج النررادرة ملررى مسرررتوى ويعتبررر هرر ع المخططررات  و اإلفررراز وممرر  الررربكات  و المي انيرررة
 فلسطينع 

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. الدائرةمتطلبات  8
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 3. متطلبات التخصص  51
  المجموع 75

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 ع9وصت:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ملى المعلوما إلنمع* ل

 سامة معتمدة 8: الدائرةمتطلبات
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 الرسف الهندسي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  المرغ  الهندسي ME 123 2007 
Industrial Supervision & Org. 1 األالرا  والتنظيف الصنامي ME 111 2008 

 
 :الدائرةمتطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 2005

 
لى النها ات،  االتصان،  المرتقة االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات م

االالتقاق واالنترانات الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبيقات ملى المرتقة األولى ومنها  واألولى  ونوامد االالتقاق 
 التكام  وتكام  االنترانات بأنوامها المختلفةع   نرائقو  رسف المنحنيات ع التكام  المحدود وتطبيقاته
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  1ساحة في محاضرة رياضيات نلبة هندسة الم

 

 

 

 الرسف الهندسي: - 2006
 

لغة الرسف،  دوات الرسرف، نياسرات و حجرام لوحرات الرسرف،  نرواع الخطروط، العمليرات الهندسرية، تنفيرذ رسرف بمقيراس 
اإلسررقاط المتعامررد، رسررف المنرراظير الهندسررية، الرسررف باليررد الحرررة اسررتنتاج المسررقط و رسررف محرردد )تكبيررر وتصررغير( 

 ثالاعال
 

 المرغ  الهندسي:- 2007
 

المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نوامهررا، تخطرريط وتررركي  نطرر  العمرر ، 
المبارد اليدوية، المنرار، نص المعادا، ربط نط  العم  بالتبااليف، لحام القوس الكهربائي، التمديدات الكهربائيرة، 

 رغي  اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع جه ة القياس الكهربائية وت

 

 اإلالرا  والتنظيف الصنامي: - 2008
 

التعريب بمبادئ التنظيف والتخطيط الصنامي، دراسة التكاليف وحسرابات الجردوى االنتصراد ة للمرراري  الصرنامية 
 من الصنامي ومتطلباتها، والعمنات الصنامية ومتطلباتهاعباإلضافة إلى برامج الصحة المهنية والسممة واألو 
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 سامة معتمدة  51اإلجبارية: متطلبات تخصص المساحة
 

سع ةالمساق باللغة اإلنجلي ي
رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية م

 المساق
Catography 3 2742  رسف الخرائط 
Catography /practical 1 2743  /ممليرسف الخرائط 
Legal Principles of 

Surveying& land 

percolation 
 2744  ات واالفرازالمساحة العقارية والترريع 2

Legal Principles of 

Surveying& land 

percolation/p 
ات المسرررررررررررررررراحة العقاريررررررررررررررررة والترررررررررررررررررريع 1

 واالفراز/مملي
 2745 

Photogrammetry(1) 3  2746  (1)التصوير الجوي 
Photogrammetry (1)/p 1  2747  (/مملي1)التصوير الجوي 
Photogrammetry(2) 3  2748  (2)التصوير الجوي 
Photogrammetry (2)/p 1  2749  (/مملي2)التصوير الجوي 
Linear algebra & theory 

of errors 3 2750  الجبر ونظرية األيطاء 

Geology 2 2751  الجيولوجيا 
Geoldesy& astronomy 

for land Surveying 
 2752  الجيود سيا والفلك للمساحة 3

Calculation of quantity 

& specifications 

Surveying 

 2753  المساحية حساب الكميات والمواصفات 2

Highway Drawing/p 1  2754  /مملي رسف الطرق 
Geographical 

information system GIS 
 G.I.S  2755نظف المعلومات الجغرافية  2

Geographical 

information system GIS 

/practical 

 2756  /مملي G.I.Sنظف المعلومات الجغرافية  1

Highway Engineering 3  2757  هندسة الطرق 
Field Training I 2 2758  (1) التدريب الميداني 

Field Training II 2 2759  (2)التدريب الميداني 

Computer aided drawing 

CAD 
 2760  الرسف باستخدام الحاسوب 2
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Global Positioning 

system GPS 
نظرررف تحديرررد المونررر  باألنمرررار الصرررنامية  2

G.P.S  2761 

Global Positioning 

system GPS /p 
نظرررف تحديرررد المونررر  باألنمرررار الصرررنامية  1

G.P.S مملي/ 
 2762 

Graduation Project 2 2763  مرروع التخرج 

 
 المساحة :خصص تمتطلبات وصف 

 

 :رسف الخرائط -2742
 

تعريرررررب الخريطرررررة  ساسررررريات ملرررررف الخرائط،اهميتها،مجررررراالت اسرررررتخدامها،  نرررررواع الخطررررروط المسرررررتخدمة فررررري رسرررررف 
الخرائط،مقياس الرسرف،  سراليب اإلسرقاط مرن الكررة الرى االحردااليات المسرتويةع يصرائص إسرقانات الخررائط ومبرد  

ن تنسرريق التحرويمت ومبررادئ حسررابات اإلحردااليات فرري إسررقاط الخرررائطع ع فكررة مررUTM سراليب اإلسررقاط، إسررقاط 
الجوانبالمختلفررة إلمررداد يريطرره نريررق التقنيررات التقليد ررهع والمعررايير اليتبررار دنررة الخرررائط ع مقدمررة نظريررة لرسررف 

ا ، واسرتغملها الخرائط باستعمان الكمبيوتر،  نرق بناء الخريطة الرنمية ، واالحتفراظ برالخرائط ، وتعرديلها وميوبهر
 ع
 

 :/ممليرسف الخرائط -2743
 

تطبيقررات ملررى تحضررير يرررائط مختررارة باسررتعمان الطرررق التقليد ررةع إكسرراب الطالررب مهررارة ويبرررة تحضررير الخرررائط 
 الرنمية ومعالجتها باستخدام الحواسيب المختلفةع

 
 نظري ومملي : ات واالفرازالمساحة العقارية والترريع  -2745، 2744

 
حرون  هميرة وتراريا المسراحة العقاريرة ، معرفرة  نرواع األراضري ) األراضري األميريرة ، األراضري المونوفرة ، مقدمة 

األراضرررري المملوكررررة( ، التعريررررب بالمؤسسررررات والرررردوائر الترررري تعنرررري بقضررررا ا الملكيررررة واإلسررررتممو والتنظرررريف لقطرررر  
ألسرل المتبعرة لردى دائررة األراضري والمسراحة األراضي والطرق والممرات ، معرفة القوانين واألنظمة والتعليمات وا

والبلد ات والمؤسسات األيرى ذات العمنة، نرق تسجي  العقارات ونقر  ملكيتهرا ، إفرراز األراضري بطررق مختلفرة 
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مرر  التركيرر  ملررى إمطرراء مرررروع متكامرر  وإفرررازه بررأكثر مررن نريقررة ، توضرري  كيفيررة إفررراز العقررار ) إفررراز الررقة( ، 
 قودة وتعدي  الحدود بين المجاورينعإمادة الحدود المف

 
 :(1)التصوير الجوي  -2746

 
 ساسرريات ملررف التصرروير الجرروي وترررم : مفهرروم التصرروير الجوي،مقدمررة مررن نرررأة الصررور ،انررواع الصررور الجويررة 
ومحتوياتها،مجرراالت التصرروير الجوي،مراحرر  انترراج المخططررات مررن الصررور الجويررة، الفرررق بررين الصررورة الجويررة 

،الخصرررائص الهندسرررية للصرررورة الجوية،حسررراب مقيررراس رسرررف الصرررورة الجويرررة،  نرررواع الترررروه فررري الصرررورة والخريطة
الجويةعمقدمررة مرررن نررررأة وتطررروير المسرراحة الجويرررة ، رحلرررة الطيرررراا المسرراحية ، نقررراط الضررربط األرضررري ، نررررق 

 المساحة الجوية البسيطة ، الصور األرالوغرافية )اإلسقاط العمودي( ، تعدي  الخريطةع
 
 
 

 :(/مملي1)التصوير الجوي  -2747
 

تطبيقررات ملررى اسررتخدام الستيريوسرركوب بأنوامرره المختلفررة ، نرررق التقرران  المختلفررة فرري تحضررير الخرررائط ، نيرراس 
 البراالكل باستخدام نضيب البراالكل وتحديد االرتفامات، حساب احدااليات النقاطع

 
 :(2)التصوير الجوي  -2748

 
( ، التوجيرره الرردايلي والنسرربي والمطلررق ، التجسرريف ومفهرروم الرؤيررة المجسررمة ،  نررواع  Analogueنرررق التنرراظر )

 جهرر ة الرسررف التجسرريمي ويطرروات توجيررره الصررور للحصررون ملررى الرؤيرررة المجسررمة بالطريقررة اليدويررة،  العناصرررر 
، الطررق التحليليرة ( Analyticalالميكانيكية والبصرية في  جه ة التناظر المجسمة لألجه ة التحليلية المجسمة )  

بمرررا فيهرررا التقررران  الفراغررري والتوجيررره النسررربي والمطلرررق ، تحضرررير الخررررائط المختلفرررة باسرررتخدام األجهررر ة التحليليرررة 
المجسمة ، رسف الخرائط الكنتورية، مقدمة من التصوير األرضي ونرق الحلرون الخاصرة بهرا، ومعرايرة الكراميرا ، 

   تخطيط مراري  التطوير الجوي لمنطقة ماع
التجسرريف وترررم  مفهرروم الرؤيررة، المجسررف وانررواع اجهرر ة الرسررف التجسرريمي، يطرروات توجيرره الصررور للحصررون ملررى 

 الرؤية المجسمة بالطريقة  اليدويةع
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 :(/مملي2)التصوير الجوي  -2749

 
رائط تطبيقرات ملررى اسررتخدام األجهرر ة التحليليرة المجسررمة ترررم  التوجيرره الردايلي والنسرربي والمطلررق ، تحضررير الخرر

 المختلفة باستخدام األجه ة الرنمية المجسمة ، رسف الخرائط الكنتورية والتثليا الجويع
 :الجبر ونظرية األيطاء -2750

 
المعررررردالت الخطيرررررة و المصرررررفوفات و محررررردداتها و معكوسرررررها و فتررررررات الثقرررررة و الفحرررررص االحصرررررائي و اكتررررررا  

سررريطة ومسرررائ  ملرررى التصررروير الجررروي، نررررق االيطررراء،  سرررل نظريرررة األيطررراء، تصرررحي  الررربكات المسررراحة الب
( فرري حلررون المسررائ ، مبررد  دراسررة انترررار األيطرراء فرري األممرران Excelالمصررفوفات، اسررتخدام برررامج الكمبيرروتر )

 المساحيةو  وزاا و همية القراءات وممنتها بالدنةع
 
 

 : الجيولوجيا -2751
 

لجيولوجيررا بالهندسررة المدنيررة وهندسررة المسرراحة،  غلفررة تعريررب ملررف الجيولوجيررا والعلرروم المرتبطررة برره، ممنررة ملررف ا
األرض، المعادا السريليكية وغيرر السريليكية، الصرخور )الناريرة والرسروبية والمتحولرة(، موامر  التجويرة الميكانيكيرة 
والكيماويررة والبيولوجيررة باإلضررافة لفعرر  النباتررات،  الرواسررب ملررى سررط  األرض وتكرروا التربررة، نرررق نقرر  التربررة 

ي  يصائص التربة المتبقية من التربة المنقولة، االستكرا  الجيولوجي لمون  البناء، المياه الجوفية وتصرفها وتم
 داي  نبقات األرض، بعض العوام  الجيولوجية التي تؤالر في بعض المراري  الهندسيةع  

 
 :الجيود سيا والفلك للمساحة -2752

 
اريخيرررة لألسرررط  المختلفرررة والمعتمررردة فررري القياسرررات الجيود سرررية، مقدمرررة مرررن ملرررف الجيود سررريا و غراضررره ، لمحرررة ت

اإلحدااليات والحسابات ملى سط  الكرة األرضية ، الربكات الجيود سية والتثليرا ، التسروية الدنيقرة واالرتفامرات، 
( و المثلرا   map projections( ،  نظمرة ونررق اإلسرقاط المسرتخدمة ) Geoidوالسط  المرجعري لمرتفامرات )

 الفلكي و انظمة االحدااليلق الفلكية و ممنتها بانظمة االحدااليات األرضية و  نظمة الونقع
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 :المساحية حساب الكميات والمواصفات -2753
 

جع  الطالب نرادرا ملرى حسراب كميرات األممران والمرواد المزمرة لتنفيرذ مرراري  المبراني وذلرك يهد  المساق الى 
 ة لحساب الكميات المختلفةعمن يمن ت ويده بالمعرفة الكافي

 :/مملي رسف الطرق   -2754
 

التعريرررب بررررأوراق الرسررررف و نررررواع الخطرررروط، وحرررردات القيرررراس، الكتابررررة، المخططررررات الطبوغرافيررررة، رسررررف المسررررارات، 
نموذجيررة، الررك  الكميررات التراكمرري ، العرضررية المقرران  الالتصررميف األفقرري، التصررميف الر سرري، المقرران  العرضررية، 

 اللوحات النهائيةعالتقانعات، 
 
 
 
 

 :G.I.Sنظف المعلومات الجغرافية  -2755
 

، التعرررر  ملرررى البررررامج المزمرررة  GIS، التجهيررر ات المزمرررة لرررر  GISمقدمرررة مرررن  نظرررف المعلومرررات الجغرافيرررة الرررر 
 ، انترررار الخطررأ وموضرروع  Coding، الترميرر   GIS، التطبيقررات المتعررددة لررر  GISوالمترروفرة،  هميررة وجرردوى الررر 

 ،  GISالدنة في الر 
 

 :/مملي G.I.Sنظف المعلومات الجغرافية   -2756
 

وغيرهررا ،  Geomedia, AreGISمثرر   GIS رررتم  هررذا المسرراق ملررى ترردريبات ممليررة ملررى اسررتخدام برررامج الررر 
 ترتم  التدريبات ملى بناء نوامد البيانات والتحرير وتبادن الملفات واالستفساراتع

 
 هندسة الطرق : -2757

 
التعريب بأنواع الطرق ، يصائص مستعم  الطريق والمركبة ، المعلومات المزمة لتصميف نريق ، ايتيار مسار 
الطريررق ، التصررميف األفقرري والراسرري والمخطررط النهررائي للطريررق ، التصررميف النهررائي للطريررق ، التصررميف العرضرري 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~177 ~ 

ألرصرررفة ، الخلطرررات اإلسرررفلتية والخرسرررانية ، وتنفيرررذ جسرررف الطريرررق، الرررك  الكميرررات التراكمررري ، إنرررراء العبرررارات وا
 عهندسة المرور، يراب وصيانة الطرق ، اإلدارة والقبون 

 
 ( :2، 1تدريب ميداني )  -2758،2759

 
مرن تنفيرذ اممران المسراحة واالفرراز ومخططرات الطابووتنفيرذ المرراري  فرري يهرد  هرذا المسراق إلرى تمكرين الطالرب 

 رة العملية من يمن االحتكاو المباالر بسوق العم  ع مراحلها المختلفة، وإكسابه الخب
 :الرسف باستخدام الحاسوب  -2760

 
إمررداد لوحررة إلكترونيررة،  وامررر الرسررف،  وامررر تعرردي  الرسررف،  وامررر معاينررة الرسررف، الطبقررات، الررتحكف فرري يصررائص 

ف المسرررانط والواجهررررات مناصرررر الرسرررف،  نمررراط الكتابرررة والخطرررروط ومناسررربتها لمقررراييل الرسرررف، رسررررف األبعررراد، رسررر
 المعمارية، رسف المناظير االي ومترية، الطبامة، تطبيقات مختلفةع

 
 :G.P.Sنظف تحديد المون  باألنمار الصنامية  -2761

 
 نررواع  األنمررار الصررنامية المسررتخدمة فرري تحديررد الموانرر  الجيود سررية ، األنظمررة المختلفررة المسررتخدمة فرري تحديررد 

لصررنامية ، مرردارات األنمررار الصررنامية ، اسررتخدامات األنمررار الصررنامية فرري التطبيقررات الموانرر  بواسررطة األنمررار ا
الهندسرية ، مصرادر األيطرراء فري المسر  بواسررطة األنمرار الصررنامية، مبرد  حسراب اإلحرردااليات والموانر  باسررتخدام 

 RTKس السررري  مبررد  مملهررا ويصائصررها، والقيررا GPSاألنمررار الصررنامية، ،نرررق الرصررد المختلفررة باسررتخدام الررر 
 عStaticوالديناميكي ،

 
 :/مملي G.P.Sنظف تحديد المون  باألنمار الصنامية   -2762

 
المسررتخدمة و المسرر  بواسررطة األنمررار الصررنامية، حسرراب اإلحرردااليات والموانرر  باسررتخدام  GPSمقدمررة فرري  جهرر ة 

 RTK، والقيررراس السرررري  GPSاألنمرررار الصرررنامية، تطبيقرررات ممليرررة ملرررى نررررق الرصرررد المختلفرررة باسرررتخدام الرررر 
 عStaticوالديناميكي ،

عو ذلرررك باسرررتخدام األجهررر ة الممحيرررةع وتحديرررد GPSتطبيقرررات ممليرررة ملرررى نررررق الرصرررد المختلفرررة باسرررتخدام الرررر  
 وممنتها بالجيوئيد و االرتفامات في المساحة المستويةع GPSاالرتفامات باستخدام  
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 :مرروع التخرج  -2763

 
روع تعميرق الفهرف لجانرب مرن جوانرب التخصرص  و محاولرة تحقيرق إضرافة ملميرة بنراءه تحرق يرتف مرن يرمن المرر

إالررررا  الهيئررررة التدريسرررية للكليررررةع الرررف تقرررردم المرررراري  للمنانرررررة مرررن نبرررر  لجررراا تحررررددها الررردائرة تتكرررروا مرررن  هرررر  
 اإليتصاص من داي  ويارج الكليةع

 
 
 
 

 نسف التصميف الدايلي ويرم  التخصصات التالية:
 :لتصميف الدايليا تخصص ع1
 
 عتبر هذا التخصص من األهمية  [ سامة معتمدة ،75مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوان  ]  

بمكاا بحيا  نه  صب  من  هف متطلبات الحياة العصرية، من حيا استغمن الخامات و توظيفها في الناحية 
 ن ن و العائلة  و بيئة العم   و البيئة المحيطة بناعالجمالية للمكاا الذي نعيش فيه، سواء بيئة الم

يهد  إلى إكساب الطالب مهارات مملية متمي ة في مجان التصميف الدايلي للمباني برك  مام، و كذلك تصميف 
 األالاس الدايلي و تكوينات األلواا و  ممان النجارة و النماذجع
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 احد اممان نلبة التصميف الدايلي 

 : سيةالخطة الدرا
 
 
 
 
 

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 
 
 
 

 سامة معتمدة 14: القسفمتطلبات

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16
 2. القسفمتطلبات  14
 3. متطلبات التخصص  45
  المجموع 75
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 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Engineering Drawing  2 الرسف الهندسي ME 121 2006 
Free Hand Sketching 2 الرسف الحر والخطوط ARC 121 2209 

Aesthetics 3 ملف الجمان ARC 136 2253 

Principles of Interior Design 3 مبادىء التصميف ARC 135 2275 

 Abrief History of  Art 3  2588  تاريا الفن الموج 

Introduction to Eng. 

Professions 
 2589  مقدمة في المهن الهندسية 1

 
 :القسفمتطلباتوصف 

 
 الرسف الهندسي: -2006

 
الرسرررف الهندسيورسرررف األالررركان الهندسرررية المنتظمرررة و  ملرررى  ساسررريات و مبرررادئالتعرررر  يهرررد  المسررراق الرررى 

المنحنيررررررةو كتابررررررة األحرررررررر  العربيررررررة واإلنجلي يرررررررة بخررررررط هندسيواإلسررررررقاط العمرررررررودي و اسررررررتخراج المسرررررررقط 
 الثالاورسمالمقان ورسماألي ومتريوالرسف الحرع

 

 والخطوط الرسف الحر -2209

 
وتعلرف و نريرق تردريب العرين ملرى المسرافات والنسرب ى محاكات وتقليرد الوانر  المرئري وذلرك مرن إليهد  المساق 

لررى  تنميررة ندرترره ملررى التعررر  والتخيرر  و تنميررة إنررمم الرصرراص وكمررا يهررد   الطالررب مهررارات اسررتخدام التحليرر  و 
فكرراره  ملررى  يررة القرردره منررد الطالررب ملررى التعبيررردراو النسرربو تنمف لد رره و تنميررة نرردره الطررمب ملررى إالررذوق السررلي
لرررواا الخرررربية و الفحرررف النباتيوالتظليررر    ملرررى النسرررب المنظوريررره واسرررتخدام  نرررمم الرصررراص واألتعرررر وييالرررة و ال

 الكان والتدرج في الظمنعمصدر ضوئي والتدريب ملى استخدام  دوات مختلفة في تسجيد األبوجود 
 ملف الجمان -2253

 
يمن دراسة العمنة بين ملف الجمان والفن من ؛ تعريب الطالب باألسل الفنية للعم  الفني وكيفية التعام  معها 

التري  دت إلرى  وواهف نظريات ملف الجمان والنقد والردواف  واألهردا  االجتماميرة والعلميرة والتربويرة  ومبر العصور
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ومعراني ونوامرد  و ودراسة ممي ات العم  الفني الخاصة وممنة الفرن برأنواع النرراط اإلنسرانيو ظهور ملف الجمان 
 ونظرة الدين والعقيدة اإلسممية وتقييمها للفن مبر المدارس والعصور اإلسممية المختلفة ع والجمانونيف ملف 

 
 : مبادئ التصميف -2275

 
ملى استخدام يامات مختلفه وتوظيفها  ندرتهتنميةوو سل التصميفيب الطالب ملى  تعر يهد  المساق الى 

ه بعض المهارات واألساليب كسابو إاس باللوا تنمية االحسو مناصر التصميف والتعر  ملىفىالتصميف
بدامية مند الطالب للتصميف و تنمية القدرة اإلممان التصميف المختلفهفى استخدام األدوات والخامات المختلفهفى   

 عممان التصميف هالمهارهفى توظيف اللوا فى   كسابو باإلضافة إلى إوالتنفيذ
 

 : الموج تاريا الفن  -2588
 

معلومات ومفاهيف فنية وافيرة مرن كيفيرة نرروء الفرن فري العرالف ومراحر  تطروره بردءا   مساق إلى إكسابيهد  هذا ال
فنررررروا الرسررررف والنحرررررق وال يرفررررة والعمرررررارة  ةمررررن العصررررور الحجريرررررة القد مررررة و حترررررى العصررررر الحرررررديا و ودراسرررر

باب التري  دت إلرى نرروئه و ف األسرالتعر  ملى  همية الفن في حيراة اإلنسراا و وتفهر وكذلك والصنامات اليدوية و
فنوا الماضري و الحاضرر تمكرنهف مرن نقرد وتحلير  األممران الفنيرة  كما يهد  الى إمطاء الطلبة يلفية القافية من

الفنيررة الترري كرراا  تالقد مرة و الحديثررة و التميرر  برين الجميرر  و القبرري  و وترر ودهف بمعلومرات مررن الخبرررات والمهرارا
ويطلعررروا ملرررى المفررراهيف والفلسرررفات الجماليرررة التررري تبنتهرررا و تلفرررة مرررن التررراريا  متلكهرررا الفنرررانوا مبرررر مراحررر  مخ

 الحضارات القد مة المتتالية في التعبير الفني ع
سررامد دراسررة المسرراق الطلبررة ملررى تكرروين اتجاهررات و نمرراط فنيررة جديرردة تعرر ز نرردرتهف ملررى اإلبررداع واالبتكررار و وت

 التركيلية ونيمها الجمالية  ع وتنمية القدرة الذونية و الحسية بالعمنات 
 

 : مقدمة في المهن الهندسية -2589
 

يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب بمفهرروم الهندسررة والفنرروا التطبيقيررة والعمنررة المتبادلررة بينهمررا ونبيعتهمررا 
لمهرررن كمهرررن وتطرررور هرررذه المهرررن مبرررر التررراريا، كرررذلك ينرررانش المسررراق العمنرررة برررين المهرررن الهندسرررية المسرررامدة وا

التطبيقيرة وبررين التكنولوجيررا والمجتمرر  ودور وتررأالير  صررحاب هرذه المهررن دايرر  مجررتمعهف، كمررا  ا الطالررب يتعررر  
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فررري هرررذا المسررراق با جررراز ملرررى  نسرررام المهرررن الهندسرررية والتطبيقيرررة المختلفرررة التقليد رررة منهرررا والحديثرررة واأليمنيرررات 
 تكنولوجي بهد  تطويرهاعالمهنية وما  مكن  ا  ضا  في يطط التعليف الهندسي وال

 
 

 

 نماذج اممان نلبة التصميف الدايلي 

 
 سامة معتمدة45: متطلبات تخصص التصميف الدايلي 

 

رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Architectural Drawing (1) 2  (1)الرسف المعماري ARC 122 2207 
Project 2  المرروع ARC 220 2228 
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Interior Design I 2 (1)التصميف الدايلي ARC 220 2277 

Executive Drawings 3 المخططات التنفيذ ة /د كور ARC 237 2278 

Shades, Rendering 2 الظمن واإلظهار ARC 239 2279 

Interior Design Models 2 نماذج التصميف الدايلي ARC 224 2280 

Carpentry. PaintyStey I 2  (1)تنجيد الدهاا و النجارة و ال مراغ ARC127W 2281 

Carpentry. PaintryStery II 2  (2)تنجيدالدهاا و النجارة و ال مراغ ARC227W 2282 

History of Furniture 2 تاريا األالاس ARC 125 2283 

Quantities Sweveying& 

Specifications  3 ات/د كورحساب الكميات والمواصف ARC 236 2286 

Interior Design II 2 (2)التصميف الدايلي ARC 221 2307 

Field Training  I 2 2434  (1)التدريب الميداني 

Field Training  II 2  2435  (2)التدريب الميداني 

Raw Materials Technology 

and Carpentry  
 2590  والنجارة خاماتالتكنولوجيا  3

Computer Aided Drawing 1 3 2591  (1)الحاسوب في الرسف خداماست 

Air conditioning and 

Plumping  
 2592  التمديدات الصحية يف و التك 2

Lighting & Electrical 

Installations   
 2593  االنارة والتمديدات الكهربائية 1

Computer Aided Drawing2 3 ( 2استخدام الحاسوب في الرسف)  2594 

Engineering Perspective 2 2595  المنظور الهندسي 

Industrial Arts (Upholstery ) 3 2596  الفنوا الصنامية /تنجيد 
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 عمرروع متحف الذاكرة الفلسطيني
 

 التصميف الدايلي :تخصص متطلبات وصف 
 

 :1الرسف المعماري  - 2207
 

ليدويررة فرري رسررف المررراري  بمقرراييل رسررف مختلفررةو كمررا يتعررر  يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطلبررة بالمهررارات ا
و الطالررب ملررى األدوات والرمرروز المسررتخدمة فرري الرسررف لررتمكن الطالررب مررن رسررف مسررانط  فقيررة وواجهررات معماريررة 

 والقدرة ملى إظهار المراري  بالطريقة المناسبةع
 :مرروعال-2228

 
نجراز مررروع و وذلرك مرن يرمن إستقصاء وح  المركمت يهد  المساق إلى إكساب الطالب مهارات البحا واال

تصميف دايلي متكام   قدم الطالب فيه مجموع الخبرات و المهارات المكتسبة لد ه يمن فترة الدراسة السابقة فري 
مرررن الحريرررة فررري اإلبرررداع الفنررري وابتكرررار التصرررميف ضرررمن منررراظ مرررن  ا  كبيرررر  ا  التخصرررص و كمرررا يتررررو للطالرررب هامرررر

د ف العمرر  اإلبرردامي األفضرر  و التصررميف المتميرر   بينرره و بررين زممئرره الطلبررة فرري التخصررص و ينقلرره المنافسررة لتقرر
 الخطوة األولى واألنرب للتطبيق العملي لما هو في الحياة المهنية والعملية ع

 
 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~185 ~ 

 :  1دايليالتصميف ال-2277
 

 و لعناصرررر التأاليرررا الررردايلي يتعرررر  الطالرررب ملرررى مفهررروم التصرررميف الررردايلي واالصرررطمحات والرمررروز األساسرررية
ودراسة االحتياجات النفسية والجسد ة التري و والمبادئ واألسل التأاليثية مليها توزي  األالاس في الفراغات المختلفة 

ودراسرررة فراغاتررره مرررن يرررمن دراسرررة محرررددات التصرررميف الررردايلي والمونررر  والفرررراغ  و  جرررب  ا تتررروافر فررري المسررركن
 والوظيفة والخصائصع

مرن وذلك نمية القدرة ملى ابتكار التصميمات الدايلية ضمن مقاييل ونسب وربطها بالتصميف المعماري كما يتف ت
 تطبيقات مختلفة مث : غر  النوم و نوامها، الحمامات، الصالوا، المطبا،( الايمن 

 
 : المخططات التنفيذ ة /د كور -2278

 
ق رسررف و تنفيررذ ائرركررذلك نر  و ق تنفيررذهاائرربية و نر يهرد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب بررأنواع الوصررمت الخررر

 األرضيات و األسقف و الجدراا الخربية ع
 عق رسف األدراج الخربية و تنفيذها باإلضافة إلى األبواب و الربابيكائكما يتطرق المساق إلى نر 

 

 الظمن واإلظهار: -2279

 
نمية ملكة الحل الخيالي لد ه كما ويتف إكسراب إكساب الطالب القدرة ملى تحديد الظمن وإسقانها برك  سليف وت

المخططات تعبيرر وانعري ومحاكراة للحقيقرة بررك  صرادق مرن يرمن ايتيرار وسرائ  اإلظهرار المناسربة حسرب نروع 
إكسرراب الطالررب القرردرة ملررى تحديررد الظررمن وإسررقانها القرردرة ملررى اإليررراج برررك  متناسررق ،وماهيررة كرر  مرررروع و 

محاكراة ،اغنراء اللوحرات والمخططرات لتعبرر وانعيرا مرا  مكرن ،والخيران وإالراؤهرا ملميا تنمية ملكة الحل،برك  سليف
 ،ايتيار وسائ  اإلظهار المناسبة حسب نوع وماهية المرروع،الحقيقة برك  صادق

 عالقدرة ملى إنهاء اللوحات وإيراجها برك  متناسق مألو 
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 محاضرةلطلبة التصميف الدايلي

 لدايلي:نماذج التصميف ا -2280

 
الدنرة  وتجسريد فكررة التصرميف نردرتهعلىتنميةوو وهبرة الطالرب وصرقلها بالتجربرة والمراسمتطروير يهد  المساق الرى 

 القدرة ملي معالجة المراك  التي ند تواجهه يمن مم  النموذجع و إكسابهالعم في 
 

 :1تنجيد الدهاا و النجارة و ال مراغ  -2281

 
والتعررر  ملررى  دوات النجرررارة اليدويررة والكهربائيرررة  و الفنيرررة والتطبيررق العملررري يهررد  المسرراق إلرررى ربررط المعلومررات

والتعرررر  ملرررى الخامرررات المسرررتخدمة فررري النجرررارة و صرررحيحة ونريقرررة  ةالتنجيرررد اليدويرررة واسرررتعمالها بكفا رررو دوات 
وليررة كمبررادئ ممرران النجررارة ليصررب  الطالررب نررادرا  ملررى تنفيررذ بعررض المهررارات األهررف  سررل وفنيررات   وف و والتنجيررد
 وتهيئته لمواجهة تمارين  كثر صعوبةعو  ساسية 

والمحافظرررة ملرررى األدوات  وكمرررا يتعرررر  الطالرررب ملرررى  سرررل السرررممة المهنيرررة لحما رررة نفسررره وغيرررره مرررن األيطرررار
 والخامات المختلفة من التعرض للتلف وتنمية روح العم  الجمامي من يمن تنفيذ تمارين مرتركةع

 :2تنجيد الدهاا و الو  نجارةال مراغ  -2282
 

 دوات ومررردد النجرررارة بكفا رررة وبطريقرررة واسرررتعمان و يهرررد  المسررراق إلرررى ربرررط المعلومرررات الفنيرررة والتطبيرررق العملررري 
وفهررف  سررل وفنيررات  ممرران الترررطيب النهررائي  و كسررابه المهررارات المزمررة للمهنررة فرري النجررارة والتنجيرردو وإصررحيحة 
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لررب نررادرا  ملررى تنفيررذ بعررض المهررارات والتمررارين الصررعبة ومراحرر  العمرر  والرردهاا للمرررغوالت الخررربية ليصررب  الطا
باإلضرافة إلرى  ممران التررطيب والردهاا وإضرافة الكماليرات  و فيها من مرحلة البدء بالعم  حتى إنهاء المررغوالت

 ع وحساب الكميات للمرغوالتو باستخدام العدد واألدوات واألجه ة الكهربائية المحمولة والثابتة 
وتحوير  هرذه  و ق فك الرمروز والقياسراتائونر و كين الطالب من نراءة المخططات التنفيذ ة للمرغوالت الخربية تم

 على نماذج مجسمة بقياساتها الطبيعيةإالمخططات من رسومات ملى الورق 
 

 تاريا األالاس : -2283

 
طروره مرن يرمن المررور باألزمنرة ومراحر  ت و يتعر  الطالب ضمن دراسته لهذا المساق ملى نرأة وتراريا األالراس

دراسرة المررؤالرات وال يرار  والخامررات المختلفرة ألالرراس كرر   و ومعرفرة مميرر ات ونراب  كرر  منهررا و والعصرور القد مررة
معرفررة األسرراليب القد مررة والطرررز المميرر ة ؛ لرردف  الطالررب إلررى  مصررر ونررراز منررذ النرررأة وحتررى العصررر الحررالي

 ومقارنتها بالطرز المعاصرةع
 

 حساب الكميات والمواصفات/د كور -2286

 
ممررران المنجرررور والتررررطيبات والمنررررآت المعدنيرررة والخرررربية و سرررقف القرميرررد حسررراب الكميرررات ألبتعريرررب الطالرررب 

كررذلك يبحررا هررذا المسرراق  فرري  نررواع العطرراءات ووالائقهررا والرردموة إليهررا  و سررقف المسررتعارة و ممرران التمديررداتواأل
 و المالك والمقاونع المهندس والواجبات المترتبة ملى

 
 :2التصميف الدايلي  -2307

 
يتعررررر  الطالررررب ملررررى مفهرررروم التصررررميف الرررردايلي واالصررررطمحات والرمرررروز األساسررررية لعناصررررر التأاليررررا الرررردايلي 

ودراسررة االحتياجررات النفسررية والجسررد ة  و توزيرر  األالرراس فرري الفراغررات المختلفررةو والمبررادئ واألسررل التأاليثيررة مليهررا 
ودراسررة فراغاترره مررن يررمن دراسررة محررددات التصررميف الرردايلي والمونرر  والفررراغ و ترروافر فرري المونرر  الترري  جررب  ا ت

 والوظيفة والخصائصع
كمررا يررتف تنميررة القرردرة ملررى ابتكررار التصررميمات الدايليررة ضررمن مقرراييل ونسررب وربطهررا بالتصررميف المعمرراري مررن 

 علتجارية، الفنادق، المكتبة، الحضانة ( الاتطبيقات مختلفة مث :) المسارح ودور السينما، المحان ايمن 
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 :1التدريب الميداني  -2434

 
وامتبراره الررنا  ضرروريا   قد رومي مند إمداد الخطة الدراسية امتمراد التردريب الميردانيكج ء  ساسري مرن مكوناتهرا ل

ه النظريرة الترري سربوما الراملة لممتحانرراتيقوم فيره بتردميف يبراتر  سرتة مرررلتخررج الطرمب ، ونرد يصصرق لرره مدة
نات العمليرة لرى المسراة إضرافهرذا باإلو الراس جيرا يامرات الرد كور ومسراق تراريا األتلقاها في ك  من مسراق تكنولو 
( ومسرراق مررراغ  النجررارة 1تررف دراسررتها مسرربقا فرري مسرراق التصررميف الرردايلي ) ا مررا فرري صررميف التخصررص وهرري إ

ومسرراق و ( 2( مثرر  مسرراق التصررميف الرردايلي )1ميررداني )و تكرروا مت امنررة مرر  الترردريب ال(  1لتنجيررد )والرردهاا وا
وذلررك  كروا مررن نريررق ممرر  و ومسرراق التمديرردات الصرحية والكهربائيررة و ( 2والتنجيرد ) و مرراغ  النجررارة والرردهاا

 عزيارة ميدانية حسب يطة مدروسة لتغطية جوانب مديدة تكم  النوانص لدى المتدرب وتع ز يبراته ( 15)
 

 :2ميداني التدريب ال -2435
 

ُبنيق الخطرة الدراسرية للمسرار التطبيقري ملرى  سراس  ا  كتسرب الطالرب نردرا  كررافيا  منالمهرارات والكفا رات المهنيرة 
ليكروا مرؤهم  بصرورة ممترازة لرديون سروق العمر   و و  التخصصية بمجالي التطبيقات العملية والمعلومرات الثقافيرة

فري ضروء مرا يتسرف و  و تغيررات التكنولوجيرة والمعلوماتيرةوالتكيرف مر  الم استكمان الدراسة ، ومواجهة متطلباتالحيراة
بررره مصرررررنا الحرررالي مررررن متغيراتسرررريعة ومتمحقررررة فرررري كررر  المجرررراالت التكنولوجيرررة وتطبيقاتهررررا ، لرررذا فقررررد  صررررب  

بامررداد  موانرر  العمرر   النرراء الدراسررة مطلبررا   ساسرريا  تسررعى لتحقيقرره كمألنرررا  المعنيررةفرري الميررداني للطررمب التدريب
 عالكوادر الفنية التي يتطلبها سوق العم 

 
 : والنجارة خاماتالتكنولوجيا -2590

 

لرى ت ويرد الطالرب بمرا يلر م مرن معلومرات مرن يامرات الرد كور والنجراره  إتطرق مساق تكنولوجيا د كور ي
ا  كروا نرادرا ملرى   هائه من دراسة هذا المساقاق استعمالها وتقنيات التركيب بحيا  ستطي  الطالب بعدانائونر 

ملرى  ابعة التطور التكنولوجى الرذى  طرر كما يتطلب هذا المساق متو سل صحيحه ائق ملمية و تميي  المواد بطر 
 ملى استخدامها  ع دس المواد والتطورات التى ند تطر ح؛ وذلك من يمن دراسة  مواد ويامات الد كور

 
 

 :1 الحاسوب في الرسف خداماست  -2591
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وحرردوده فرري الرسررف  و وإمكانياتررهوتسررمياته  هئررحجامهو ج ا و نوامرره  اق يتعلررق بتعريررب الطالررب بالحاسرروب و هرذا المسرر

 و وتعريفررره باللغرررات وبررررامج الرسرررف بصرررفة ياصرررةو وحررر  المعرررادالت والتصرررنيف والتبويرررب و والتصرررميف والتخررر ين 
واسرررقاط الظرررمن ورسرررف و اظير واسرررتعمان بعرررض هرررذه البررررامج فررري رسرررف المسرررانط والواجهرررات واالي ومتريرررك والمنررر

 يراج هذه الرسومات ملى ورقعإمان امكانيات الحاسوب، ونبامته و التفاصي  وتكبيرها وتصغيرها باستع
 

 :التمديدات الصحيةف و التكي  -2592

 
م المسرتخد الخدمات المتبعة والمستخدمه في البنا ات تنمية القدرات لدى الطلبة لتقييف النظرام تعريب وتقد ف  نظمة

فضرررر  الممئررررف مرررر  التكرررروين نميررررة المهررررارات اليتيررررار النظررررام األتو بنيةالمختلفررررة فرررري المبرررراني ومرررردى ممءمترررره لأل
التعررر   والمخططررات للتمديرردات الصررحية ومعرفررة الرموزالخاصررة بهررا  و تنميررة نرردرة الطالررب ملررى نررراءةالمعمرراري 

 ملى الجوانب العملية في اممان التمديدات والتكيف للمبانيع
 

 :نارة والتمديدات الكهربائيةإلا-2593

 
وإجرراء و ونرراءة المخططرات و يهد  هذا المساق إلى تعريرب الطالرب بمتطلبرات اإلضراءة االصرطنامية الحديثرة  

وتعريررررب الطالررررب  و وايتيررررار نرررروع المصررررابي  المناسرررربة و الحسررررابات األوليررررة المزمررررة لتحديررررد متطلبررررات اإلضرررراءة
ة بحسرررابات اإلنرررارة مرررن يرررمن  مثلرررة وتطبيقرررات مختلفرررة، إضرررافة إلرررى المرررواد المزمرررة بالنظريرررات والقررروانين المتعلقررر

إلجررراء التمديرردات وحسرراب مقرران  األسررمو وحسرراب الهبرروط فرري الجهررد والحما ررة واللوحررات الكهربائيررة والتررأريض 
د للخردمات وذلك من يمن تطبيقات متنومة إضافة إلى حساب األحمان وتحديد موانعها، وكرذلك تصرميف الصروام

 الكهربائية بكافة  نوامهاع 

 
 :(2استخدام الحاسوب في الرسف )-2594

 
يهررد  هررذا المسرراق إلررى تنميررة وتطرروير نرردرات الطالررب ملررى اسررتخدام الحاسرروب ابتررداء بررالفكرة التصررميمية وانتهرراء 

لبرة فري كيفيرة تطوير  الطبايراج المراري  الهندسية بأالكالها المختلفة، كما  عم  هذا المساق ملرى توسري  مردارو 
من يمن تعلرف البررامج الخاصرة فري الرسرف المعمراري بالحاسرب وذلك  التطور اإللكتروني لخدمة العم  الهندسي و
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وغيرهررا مررن البرررامج  (3D Max , AutoCAD)وذلررك بررتعلف برررامج  المتنومررة،اآللرري و سرراليب اإلظهررار 
 في معالجة الصور وإيراج المراري ع المخصصة

 
 ور الهندسيالمنظ–2595

 

باستخدام  نواع المنظور المختلفة وايتيرار البعرد و  و رسف المنظور الهندسي للمعالف المختلفة الموجودة في الطبيعة
 و كذلك ندرة الطالب ملى رسف المراري  المختلفة باستخدام المسقط األفقيعو ال اوية المناسبة لذلك 

  

 مرسفعمتابعة اممان نلبة التصميف الدايلي في ال
 

 
 

 الفنوا الصنامية /تنجيد: -2596

 
ائررق كسررابه معلومررات ونر و وإ يهررد  هررذا المسرراق الررى تمكررين الرردارس مررن التعررر  ملررى الصررنامات الفنيررة اليدويررة

وحصروله و ربط المعلومرات النظريرة المكتسربة برالتطبيق العملري ملى وتنمية ندراته و ممان الفنية الحرفية لتنفيذ األ
 علكاملة في كيفية التعام  م  الخامات المستخدمة ني الحر  المتنومةملى المعرفة ا
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 دائرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائية
 
 

 ترم :للدائرة التخصصات التابعة 
 
 

 نسف الهندسة الميكانيكية : 
 ع السيارات 
 ع التكييف والتبريد والتدفئة 
 ع االنتاج واالالت 

 

 نسف الهندسة الكهربائية : 
 ع متة الصناميةاالت 
 والتحكف المحوسب ع االلكترونيات الصنامية 

 االتصاالتع 

 األنظمة الذكية في المبانيع 

 

 إدارة وتكنولوجيا الحجر والريام 
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 دائرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائية
   

المهن الهندسية الى دائرتين الهندسة الميكانيكية و الكهربائية هذا العام و ذلك بعد تقسيف دائرة دائرة  تف استحداس 
بسبب تضخف الردائرة  بررك  كبيرر و احتوائهرا ملرى االنري مررر تخصصرا و نرابرة االلرف نالرب و نالبرة و تعتبرر 

جامعررة بوليتكنررك فلسررطين، بحيررا تضررف دائرررة الهندسررة  هررانالترري انطلقررق م األساسرريةالنررواة  دائرررة المهررن الهندسررية
 الجامعة برك  مامع الميكانيكية و الكهربائية اون تخصصات

كوا الدائرة هي االندم في الجامعة فقد تعانب ملى العم  فيها كفاءات و يبرات مختلفة فري مجراالت الهندسرة و 
الذين يرجوا منها فيما بعد لتأسيل الجامعة، و حاليا  عتبر نانف الدائرة التدريسي من الكفاءات الممي ة في جمي  

ما يتجلى في العم  ملى التطوير برك  دائف للكادر التدريسري للحصرون ملرى التخصصات التابعة للدائرة، و هو 
احدس التقنيات في المجاالت المختلفة من يمن الدورات التدريبية و االالتراو في المراري  المختلفرة الممولرة مرن 

وا الجامعرة مرجعرا اضرافة الرى كر التطور الهائ  الحاص  في األسواق المحلية والعالميةع الجهات المانحة لمواكبة
مهمررا فررري مجررراالت الميكانيرررك و الكهربررراء بالنسررربة للسررروق المحلررري و الرررذي جعررر  منهرررا الرررريكا استرررراريا فررري مررردة 

 مجاالت من مجاالت الهندسةع
تمتاز الدائرة بنومية ممي ة مرن الخرريجين ممرا  مكرنهف جميعرا مرن االنخرراط فري سروق العمر ، سرواءا كمروظفين فري 

ومرررن يرررمن متابعرررة الوانررر ، نجرررد  ا ية او مرررن يرررمن تاسررريل العمررر  الخررراص بهرررفع بعرررض المؤسسرررات الصرررنام
الخريجين يلعبوا دورا مهما وممي ا في إمطاء صورة ت يدنا فخرا بهرف، ألنهرف نرادرين ملرى اللحراق بركرب الصرنامة 

 التي باتق ترك  العمود الفقري لتقدم المجتمعاتع
  المحلي وذلك مرن يرمن مقرد دورات فنيرة و ورش ممر  فري العديرد وتسعى الدائرة إلى تونيد العمنة م  المجتم

من المجاالت، ومن يمن توجيه  نظار العديد من الطلبرة إلرى البحرا مرن المرراك  التقنيرة التري تواجره الصرنامة 
دة المحلية، األمر الذي كاا له األالر اال جابي والواض  في إكسراب الردائرة السرمعة الممترازة وفرت  آفراق ممر  جدير

 للطلبة الخريجينع
مرر ودة بالعديررد مررن المراسررف والمررراغ  الهندسررية  ر بالررذكر  ا دائرررة الهندسررة الميكانيكيررة و الكهربائيررةومررن الجرردي

ومختبررات الحاسروب، والتري مرن يملهررا يرتف ت ويرد الطالرب بالتردريب المهنرري والتقنري إلرى الجانرب النظرري، بحيررا 
وتقنيررا ومتميرر ا بررين برراني يريجرري الرردوائر والتخصصررات األيرررى دايرر    كرروا الطالررب الخررريج مؤهرر  ومرردرب فنيررا

 ويارج الجامعةع
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 نسف الهندسة الميكانيكية

 
وتأهير  مهندسرين  و  عم  ملى امداد   عتبر نسف الهندسة الميكانيكية  حد الفروع المرك ية للتخصصات الهندسية

نالمعرفرة والمهرارة يواكرب التقردم العلمري والتقنرري وت ويردهف بمسرتوى مرالي م االيتصاصراتميكرانيكيين مرن مختلرف 
ة ماليررة  ررفرري إمررداد الخررريجين القررادرين ملررى يدمررة المجتمرر  المحلرري بكفا أهميررة ياصررة  بهررذا القسررف ،كمررا ويتمترر  

 االنسرام والنهوض بمستوى العم  الهندسي التطبيقي ومتابعة تطويره المتسارع في التى مجراالت الحيراة، وهرو  حرد 
لتي  سل مليها بوليتكنك فلسطين فقد تأسسرق دائررة الهندسرة الميكانيكيرة فري كليرة الهندسرة والتكنولوجيرا الرئيسية ا

 مع1978مام 
فرري المجرراالت إلررى تخررريج فنيررين مررن مسررامدي المهندسررين حملررة الرردبلوم فرري العلرروم الهندسررية التطبيقيررة  يهررد  
 التالية:

 
 السرريارات ع 1
 ع التكييف والتبريد والتدفئة2
 ع ع اإلنتاج واآلالت3

باإلضافة إلى الناحية األكاد مية  قوم القسف بتقد ف يدمات مديردة للمجتمر  المحلري والمؤسسرات العامرة مرن يرمن 
المراغ  والمختبرات التابعةله والمجه ة تجهي ا  جيدا  ملى  ملى و حدس المواصفات من يمن كوادر ملميرة وفنيرة 

مدت وزارة النق  والمواصرمت الرهادة الكليرة فري مجران فحرص وتردنيق مواصرفات مدربة وذات يبرة ماليةع وند امت
 عالمركبات و نرت من  ريصة مدير كراج لخريجي دبلوم السيارات دوا حضور دورات ياصة

 
 

 :السيارات تخصص  ع1
 

معرفررة و الطالررب ال إلىاكسررابيهررد  هررذا البرنررامج  ،  [75]مرردة الدراسررة فرري هررذا البرنررامج سررنتاا دراسرريتاا بوانرر  
 األجهر ةصريانة و معرايرة  إلرىو معالجتهرا  فري المركبرات الحديثرةو باإلضرافة  األمطرانالمهارة المزمة و اكترا  

حقرن الونرود فري   نظمرةااللكترونيرة و  األنظمرةالمختلفة للسيارة حسرب كتالوجرات الررركات الصرانعة بمرا فري ذلرك 
 محركات البن ين و الدي نع
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الصريانة و  إجراء ممرانو تحديردها بدنرة و  األمطرانكادر ماهر نرادر ملرى تررخيص  ادإ جمن هنا كاا البد من 
ترف تجهير   األسراسو ملرى هرذا  ،و ذلرك باالسرتعانة براألجه ة الحديثرة للفحرص و التحلير  ،المزمة لذلك اإلصمح

و  مطررراناألالتررري تمئرررف كافرررة المتطلبرررات فررري ممليرررة تررررخيص  األجهررر ةمرررراغ  السررريارات فررري الجامعرررة بأحررردس 
 عاحتياجات السوق المت ايدة

 
 
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. برنامجمتطلبات ال 18
 3. متطلبات التخصص  41
  المجموع 75

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 ع9وصعودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ملى المعلومات:  مكن ال إلنمع* ل

 
 سامة معتمدة 18: البرنامج متطلبات

 
 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية

Mathematics (1) 3 (1) الرياضيات ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 الرسف الهندسي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  المرغ  الهندسي ME 123 2007 
Industrial Supervision & Org. 1 الرا  والتنظيف الصناميإلا ME 111 2008 
Mechanics, Heat & Light  2 الميكانيكا والحرارة والضوء ACA 121 2094 
Mechanics, Heat & Light Lab 1  تجرررارب فررري الميكانيكرررا والحررررارة ACA 111 2095 
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 والضوء
Mechanics 2  الميكانيكا ME 124 2096 
Mechanics  Lab. 1  مملي/الميكانيكا ME 114 2097 
Mechanical Drawing 1 2 (1) الرسف الميكانيكي ME 122 2098 
Properties of Materials  2  المواد الهندسية ويواصها ME 125 2099 

 
 

 :البرنامج متطلباتوصف 
 

 :1رات الريراضي - 2005
 

لمرتقة االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  ا
االالتقاق واالنترانات الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبيقات ملى المرتقة األولى ومنها  واألولى  ونوامد االالتقاق 

 ق التكام  وتكام  االنترانات بأنوامها المختلفةع  ائدود وتطبيقاتهع نر رسف المنحنيات ع التكام  المح
 

 الرسف الهندسي: - 2006
 

لغة الرسف،  دوات الرسرف، نياسرات و حجرام لوحرات الرسرف،  نرواع الخطروط، العمليرات الهندسرية، تنفيرذ رسرف بمقيراس 
، الرسرررف باليرررد الحررررة اسرررتنتاج المسرررقط رسرررف محررردد )تكبيرررر وتصرررغير( اإلسرررقاط المتعامرررد، رسرررف المنررراظير الهندسرررية

 الثالاع
 

 المرغ  الهندسي:- 2007
 

المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نوامهررا، تخطرريط وتررركي  نطرر  العمرر ، 
لكهربائيرة، المبارد اليدوية، المنرار، نص المعادا، ربط نط  العم  بالتبااليف، لحام القوس الكهربائي، التمديدات ا
  جه ة القياس الكهربائية وترغي  اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع

 

 
 اإلالرا  والتنظيف الصنامي: - 2008
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التعريب بمبادئ التنظيف والتخطيط الصنامي، دراسة التكاليف وحسرابات الجردوى االنتصراد ة للمرراري  الصرنامية 

و  ، والعمنرات الصرنامية ومتطلباتهراة إلى برامج الصحة المهنية والسممة واألمرن الصرنامي ومتطلباتهراباإلضافو 
 و التعريب بقوانين العم  في األردا و فلسطينع

 
 

 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2094
 

  و فرري يررط مسررتو   ي يررط مسررتقيف، فالحركررةوحرردات القيرراس األساسررية،الف الكميررات المتجهررة الررف معررادالت الحركررة فرر
الرغ  و الطانة بأنوامهما، و التصادمات و نانوا  امفهوم و في الحركة و تطبيقاتها المختلفة ةنوانين نيوتن الثمال

 لحركرة الردورانية و كرمية تحررو ال اويرة و العر ومعو ا حف  كرمية التحررو و مركر  الكرتلة
 

 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2095
 

( فرري المواضري  الرئيسررية التاليررة:الميكانيكا و حركررة 1 غطري هررذا المسرراق الناحيرة العمليررة المتعلقررة بمرادة الفي يرراء )
األجسررررام،الحرارة و الررررديناميكا الحراريررررة، الضرررروء و البصررررريات،موزمة ملررررى االنترررري مررررررة تجربررررة يررررمن الفصرررر  

 الدراسيع
 

 الميكانيكا  -2096
 

لقوة ، تحلي  القوى في اتجاهين متعامدين ، محصرلة القروى ، اتر اا جسريف، مر م القروة ، مقدمة في نوانين نيوتن، ا
 ات اا األجسامع

 

 الميكانيكا/ مملي: -2097
 

العرررر م ونرررروى الرررررد  و فرررري األممرررردة واالحتكرررراو وتطبيقاترررره يتنرررراون الرررررد فرررري األسررررمو والحبرررران ونرررروى االنضررررغاط
 ارض البيسطة، مرك  المساحة لألالكان الهندسيةعواالنضغاط في  مضاء األساسات، القوة في العو 

 

 :1 الرسف الميكانيكي - 2098
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 و  نواع القطامات، الرسف التجميعي البسيط، الرسرف التجميعري المركرب )باسرتخدام البراغري وتقنيرات الرربط األيررى(

ططررات تحتررروي الرسررف التفصرريلي، رسررف االنفررررادات وتقانعررات السررطوح والمجسررمات، الرسرررف التخطيطرري، رسررف مخ
 الرموز الفنية المختلفة )األنابيب والصمامات، رموز اللحام، مممات الترغي  والتفاوت(ع

 

 
 المواد الهندسية ويواصها: - 2099

 
مصررادرها وتررركيلها، الخصررائص، المررواد،  الخررواص الميكانيكيررة للمررواد وفحصررها، التآكرر  و   نررواع المررواد الهندسررية

 أالير القوى الخارجية وتغيرات درجة الحرارةعواألكسدة، سلوو المواد تحق ت
 

 سامة معتمدة 41:متطلبات تخصص السيارات 
 

رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Strength of Materials 2 مقاومة المواد ME 225 2102 
Strength of Materials Lab 1 /2103    مملي   مقاومة المواد 
Theory of Machines 2 نظرية اآلالت ME 226 2113 
Theory of Machines Lab 1 /مملي    نظرية اآلالت MEP 216 2114 
Fluids & Hydraulic Machines 3 الموائ  واآلالت الهيدروليكية ME 232 2121 
Fluids & Hydraulic Machines 

Lab 
الموائ  واآلالت الهيدروليكية/  1

 ليمم
ME 212 2122 

Thermodynamics 2 الديناميكا الحرارية ME 123 2123 
Thermodynamics Lab 1 تجارب في الديناميكاالحرارية ME 116 2124 
Internal Combustions Engines 3 محركات االحتراق الدايلي MEA 132 2125 
Internal Combustions Engines 

Lab 
محركات االحتراق  1

 ممليالدايلي/
MEA 112 2126 

Vehicles Electricity 2 كهرباء المركبات MEA 223 2127 
Vehicles Electricity Lab 1 كهرباء المركبات/مملي MEA 213 2128 
Vehicles Hydraulics 2 هيدروليك المركبات MEA 228 2129 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~198 ~ 

Automobile Science 3 ملف السيارات MEA 231 2130 
Diagnosis & Maintenance 2 الصيانة وترخيص األمطان MEA 224 2131 

Diagnosis & Maintenance Lab 2  الصيانة وترخيص
 MEA 226 2132 األمطان/مملي

Automotive Workshop I 2  1مراغ  السيارات MEA 221 2133 
Automotive Workshop II 2  2مراغ  السيارات MEA 222 2134 
Field Training I 3 1يدانيالتدريب الم MEA 236 2135 
Field Training II 3 2التدريب الميداني MEA 238 2136 
Project 2 المرروع MEA 220 2137 

 

 وصف متطلبات تخصص السيارات :
 

 مقاومة المواد: - 2102
 

جهرررراد المركررررب، نرررروة القررررص، حسرررراب نفعرررران، اإلجهرررراد واالواالنفعرررران، نررررانوا هرررروو، منحنررررى اإل اإلجهرررراد البسرررريط
 جهاد، االلتواءعت الميكانيكية، م م االنحناء واإلالوصم

 
 

 :ممليمقاومة المواد/ - 2103
 

 جررراد إ، حسررراب و  جرراد معامررر  المرونررهإنفعررران فرري حالرررة الرررد واالنضرررغاط، العمنررة برررين التماالرر  فررري اإلجهرراد واال
ات، حسررراب مررر م معامررر  الجسررراءة فررري المطررراط، مقارنرررة لقررروة الررررد لمرررواد مختلفرررة، حسررراب الجسررراءة فررري ال نبركررر

 االنحناءع
 

 نظرية اآلالت: - 2113
 

واج الحركررري،  الررررهر المكن مرررات )اآلليرررات(، مضرررل  السرررررمة المركررر  اللحظررري والتسررررارع، دالحركرررة المجرررردة، األز 
 المسننات، الكامات، االحتكاو اآللي، منظمات الحركة، االت ااع

 

 
 :مملينظرية اآلالت / - 2114
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لكرت ، الذراع المرهت ، مكرن مات  و آليرات تستخردم فري الماكرينات، مضلر  تحلير  السرمرة تحلي  ان الق القوالرب  و ا

 والتسارع، االحتكاو، االت اا االستاتيكي والديناميكيع
 

 الموائ  واآلالت الهيدروليكية: - 2121
 

قروى الهيدروسرتاتيكية المرؤالرة يواص الموائ  ، استاتيكا الموائ  ، المكابل الهيدروليكية ،  جه ة نياس الضغط ، ال
ملرررى السرررطوح، ديناميكرررا الموائررر  ، معادلرررة االسرررتمرارية ، نانرررة المرررائ  فررري االنسرررياب المسرررتقر ، معادلرررة برنرررولي 
، وتطبيقاتها، حركة الموائ  الحقيقية ،  نواع الجرياا للمائ  ، رنف رينولدز للجرياا ، الضريامات فري مسرار المرائ  

مبرررد  ممررر  المضرررخات ، المضرررخات الديناميكيرررة الررردوارة ، المضرررخات اال جابيرررة و نوامهرررا ، الت الهيدروليكيرررة، اآل
جررداون ومخططررات المضررخات ، يررواص المررراوح و نوامهررا وايتيارهررا ، يررواص التوربينررات الهيدروليكيررة و نوامهررا 

 وايتيارهاع
 

 :ممليالموائ  واآلالت الهيدروليكية/ - 2122
 

لتغيرر المفراجف فري مقران  األنابيرب، التردفق يرمن الفنرروري، المفانيرد، االحتكراو نماذج التدفق، نياس الضرغط، ا
فرري األنابيررب، ضررغط السررائ  ملررى سررط  منبسررط  و نصررف كررروي، المضررخات التردد ررة  حاد ررة المرحلررة ومتعررددة 

 المراح ، المضخات الطاردة المرك ية، مضخات المسننات وتوصي  المضخات ملى التوالي والتوازيع
 

 الديناميكا الحرارية: - 2123
 

مقدمررة،  مثلررة مامررة، الوحرردات،  ساسرريات الررديناميكا، الرررغ  والطانررة، القررانوا األون للررديناميكا الحراريررة، النظررام 
نتروبري، الغرازات المثاليرة، يصرائص البخرار والمرواد ثراني فري الرديناميكا الحراريرة، اإلالمفتوح وتطبيقاتره، القرانوا ال

 النقيةع
 

 جارب في الديناميكا الحرارية:ت - 2124
 

بويلرمارسرررق، تعيرررين ضرررغوط ودرجررررات حررررارة اإلالبرررراع للمررررواد النقيرررة، محطرررة توليرررد نررررانة بخاريررررة، دورة التبررررريد 
 والمضخرة الحراريرة، ضراغط الهواء الترددي  حادي المررحلةع
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 دايلي:الحتراق المحركات ا - 2125
 

، التردد ررة رباميرة األالررواط، النائيررة األالرواط،  جرر اء ومواصررفات محركررات مبرادئ ممرر  محركررات االحترراق الرردايلي
االحترراق الرردايلي، الصررمامات، حسررابات المحركرات ويصائصررها، الونررود المسررتخدم، نظرف التغذ ررة فرري المحركررات 

بينرري )بنرر ين، ديرر ن(، نظررف التبريررد، نظررف الت ييررق، الرررحن الجبررري فرري المحركرراتع المحركررات الرردوارة والمحرررو التر 
 الغازيع

 

 :ممليدايلي / الحتراق المحركات ا - 2126
 

يتضمن هذا المساق دراسة مخبرية لمحركات االحتراق الدايلي النائية وربامية األالواط )البن ين والردي ن( وحسراب 
ة  رررة الحجميرررة والكفا رررلكفاالقررردرة البيانيرررة والفرمليرررة، االسرررتهمو النرررومي للونرررود، يصرررائص المحركرررات وحسررراب ا

 حرارية والميكانيكية والحرارة المفقودة واالت اا الحراري،  داء المحركاتعال
 

 كهرباء المركبات: - 2127
 

ئرررة ريد والرحرررن، داالبطررراريات، نظرررام االالتعررران العرررادي، نظرررام الرررقن اإللكرررتروني، محرررو برردء الحركرررة، دائررررة التولرر
 منظرف التوليرد والرحرن، سامات البياا، األضواءع

 

 كهرباء المركبات/مملي: - 2128
 
فرررررك وتركررررريب وإجررررراء الفحررررص الررررمزم واإلصرررررمح لألجهررررر ة الكرررررهربائية فرررري المركبررررات، تحديررررد  مطرررران الرررردوائر  

الكهربائية، تتب  الدوائر الكهربائية تبعا لمخططرات الصريانة واإلصرمح، اسرتعمان  جهر ة الفحرص والمعرايرة لضربط 
 تلفة في المركباتعمم  األنظمة الكهربائية المخ

 
 هيدروليك المركبات: - 2129

 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~201 ~ 

مقدمه مامه، زيق النظام الهيردروليكي، ي انرات ال يرق، المضرخات، الصرمامات، الرنظف الهيدروليكيرة، المجمعرات 
الهيدروليكية، الكسكيتات والحروات، مانعرات التسررب، األنابيرب والخررانيف،  داء المضرخات والرنظف الهيدروليكيرة، 

 الصيانة للنظام الهيدروليكيعاألمطان و 
 
 
 
 

 ملف السيارات: - 2130
 
 

و مو العررر   حررون، مقاومرررات الطريررق، م-القررابض-  القرردرة، نظررام وصررر  وفصرر  الحركررةنظررام التوصرري ،  جهرر ة نقررر
، لترروس التفاضرلية، تركيرب المحراور، المحاور والوصمت المفصلية، ا سرمات العادي و األوتوماتيكيصندوق ال

 عنظام الفرملة و توجيهوام النظام التعليق، نظ المعالجة، اإلنارات، الهيك  الخارجي،نظام العم  و 
 

 صيانة وترخيص األمطان:ال- 2131
 

مقدمرررة مرررن الصررريانة، العوامررر  الفنيرررة العامرررة المرررؤالرة ملرررى المركبرررات، العوامررر  المرررؤالرة فررري االسرررتهمو، اكتررررا  
كانيكيرة فري محركررات االحترراق الردايلي باسرتخدام بعررض ق الصريانة، كرررف األمطران الميائروكررف األمطران، نر 

المعررردات واألدوات، كررررف وصررريانة  جررر اء  نظمرررة التبريرررد والت ييرررق، و نظمرررة الوصررر  والقيرررادة، الكرررواب ، اسرررتخدام 
 مطابهاعإ  اء دورة االالتعان وجدولة ج الكتالوجات في ممليات الصيانة، كرف وصيانة 

 
 ملي:صيانة وترخيص األمطان/مال - 2132

 
الرررعان نظرررام ت ويرررد الونرررود فررري محركرررات اإل الكررررف برررالحواس، الكررررف باسرررتخدام  جهررر ة مسرررامدة، الكررررف ملرررى

بالررارة باستخدام األجه ة المسامدة، فحص وضربط مضرخة ونرود الردي ن، اسرتخدام تحلريمت الفحرص فري محررو 
تبعررا للمعلومررات المررأيوذة مررن كتيبررات برردء الحركررة، نظررام الرررحن، دائرررة االالررتعان، تونيررق الررررارة،  داء المحرررو 

 ج اء دورتي التبريد والت ييقع وصيانة  فحصالرركات المصنعة، فحص وصيانة االنارات والكواب ، 
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 (:1مراغ  سيارات)-2133

 
وضرررربط المركبررررات، الصررررمامات، ر س األدوات والمعرررردات واألجهرررر ة المسررررتخدمة فرررري التصررررلي  والصرررريانة، تثبيررررق 

، ت ييررق المحركررات، نظررام التبريررد، نظررام الونررود فرري محركررات سررطواناتألُ ومررة ممررود المرفررق، اسررطوانات، مجمألُ ا
بالضغط، ضبط  داء المحرو، القياسرات المزمرة لمجمومرة  اإلالتعاناالالتعان بالررارة، نظام الونود في محركات 

 سطوانات، ممود المرفق وممود الكاماتعاأل
 

 (:2مراغ  سيارات)- 2134
 

لكلرررتش، صرررندوق الترررروس ) االن النررري والهيررردروليكي(، الترررروس التفاضرررلية،  ممررردة التوصررري ، المحررراور الكرررواب ، ا
 ناراتعالسيارات، األبواب، الربابيك واإلنارات إالخلفية حواملها، نظام القيادة، 

 
 :(2،التدريب الميداني )(1التدريب الميداني )  - 2136و 2135

 
ن تخصصرره دايرر  مختبرررات الجامعررة، وميرردانيا  بالتعرراوا مرر  الصررنامة ترردريب الطالررب ملررى مهررارات معينررة ضررم

 المحلية والمؤسسات والهيئات المحلية، تحق إالرا  ومتابعة الهيئة التدريسيةع 
 

 :مرروع ال - 2137
 

يهد  مرروع التخرج كمتطلب للطلبة المتون  تخرجهف إلى إمطاء الطالب فرصة  كاد مية  ستطي  ضمن إنارهرا 
ي فهررف جانررب  و  كثررر مررن جوانررب تخصصرره والمحاولررة لتحقيررق إضررافة ملميررة بنرراءة مسررتعينا  بتحصرريله التعمررق فرر

 األكاد مي، وبقدراته الذاتية وبامكانات الجامعة من مكتبات ومختبرات ومراغ  وهيئة تدريسية وغيرهاع
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 التكييف والتبريد والتدفئةتخصص  ع2
 

ويهرد  هرذا البرنرامج إلرى تخرريج فنيرين سرامة معتمردة،  [76]اا بوانر  مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسريت
لرررديهف القررردرة ملرررى تركيرررب  نظمرررة التكييرررف و التبريرررد و التمديررردات الصرررحية ، و كرررذلك إجرررراء الصررريانة الدوريرررة 

عامرة فري والطارئة لهذه األنظمة، إضافة إلى تقييف و تمديد البكات التدفئة المرك يرة، كرذلك القردرة ملرى الصريانة ال
 المصان ع

و  عتبرر هررذا التخصررص مرن التخصصررات المهمررة التري تواكررب التطررور العلمري الحاصرر  فرري سروق العمرر ، و يررتف 
 العم  ملى تحديا و تطوير هذا البرنامج بما يواكب هذا التطورع

 
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. برنامجمتطلبات ال 18
 3. متطلبات التخصص  42
  المجموع 76

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 سامة معتمدة 18: البرنامج متطلبات
 

رنف  رم  المساق عربيةالمساق باللغة ال سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Mathematics (1) 3 (1)الرياضيات ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 الرسف الهندسي ME 121 2006 
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Engineering workshop  2  المرغ  الهندسي ME 123 2007 
Industrial Supervision & Org. 1 األالرا  والتنظيف الصنامي ME 111 2008 
Mechanics, Heat & Light  2 الميكانيكا والحرارة والضوء ACA 121 2094 

Mechanics, Heat & Light Lab 1  تجرررارب فررري الميكانيكرررا والحررررارة
 والضوء

ACA 111 2095 

Mechanics 2  الميكانيكا ME 124 2096 
Mechanics  Lab. 1  مملي/الميكانيكا ME 114 2097 
Mechanical Drawing 1 2 (1)كانيكيالرسف المي ME 122 2098 
Properties of Materials  2  المواد الهندسية ويواصها ME 125 2099 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 2005

 
االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  المرتقة 

امرررد االالرررتقاق ع االالرررتقاق واالنترانرررات الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبيقرررات ملرررى المررررتقة األولرررى األولرررى  ونو 
 التكام  وتكام  االنترانات بأنوامها المختلفةع   نرائقومنها رسف المنحنيات ع التكام  المحدود وتطبيقاتهع 

 

 الرسف الهندسي: - 2006
لوحرات الرسرف،  نرواع الخطروط، العمليرات الهندسرية، تنفيرذ رسرف بمقيراس لغة الرسف،  دوات الرسرف، نياسرات و حجرام 

رسرررف محررردد )تكبيرررر وتصرررغير( اإلسرررقاط المتعامرررد، رسرررف المنررراظير الهندسرررية، الرسرررف باليرررد الحررررة اسرررتنتاج المسرررقط 
 الثالاع

 

 المرغ  الهندسي:- 2007
 

امهررا، تخطرريط وتررركي  نطرر  العمرر ، المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نو 
المبارد اليدوية، المنرار، نص المعادا، ربط نط  العم  بالتبااليف، لحام القوس الكهربائي، التمديدات الكهربائيرة، 

  جه ة القياس الكهربائية وترغي  اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع
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 تنظيف الصنامي:اإلالرا  وال - 2008
 

التعريب بمبادئ التنظيف والتخطيط الصنامي، دراسة التكاليف وحسرابات الجردوى االنتصراد ة للمرراري  الصرنامية 
 باإلضافة إلى برامج الصحة المهنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتها، والعمنات الصنامية ومتطلباتهاع

 
 
 
 
 

 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2094
 

ع  ة فرري يررط مسررتو  وحرردات القيرراس األساسررية،الف الكميررات المتجهررة الررف معررادالت الحركررة فرري يررط مسررتقيف، فالحركرر
الررغ  و الطانرة بأنوامهمرا، و التصرادمات و نرانوا  امفهوم وفي الحركة و تطبيقاتها المختلفة ةنوانين نيوتن الثمال

 و كرمية تحررو ال اويرة و العر ومع لحركرة الردورانيةو ا كرمية التحررو و مركر  الكرتلة حف 
 

 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2095
 

( فرري المواضري  الرئيسررية التاليررة:الميكانيكا و حركررة 1 غطري هررذا المسرراق الناحيرة العمليررة المتعلقررة بمرادة الفي يرراء )
نترررري مررررررة تجربررررة يررررمن الفصرررر  األجسررررام،الحرارة و الررررديناميكا الحراريررررة، الضرررروء و البصررررريات،موزمة ملررررى اال

 الدراسيع
 الميكانيكا  -2096

 
مقدمة في نوانين نيوتن، القوة ، تحلي  القوى في اتجاهين متعامدين ، محصرلة القروى ، اتر اا جسريف، مر م القروة ، 

 ات اا األجسامع
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 الميكانيكا/ مملي: -2097
 

العرررر م ونرررروى الرررررد  و واالحتكرررراو وتطبيقاترررره فرررري األممرررردة يتنرررراون الرررررد فرررري األسررررمو والحبرررران ونرررروى االنضررررغاط
 واالنضغاط في  مضاء األساسات، القوة في العوارض البيسطة، مرك  المساحة لألالكان الهندسيةع

 
 
 
 
 

 :1 الرسف الميكانيكي - 2098
 

 و ى( نواع القطامات، الرسف التجميعي البسيط، الرسرف التجميعري المركرب )باسرتخدام البراغري وتقنيرات الرربط األيرر 
الرسررف التفصرريلي، رسررف االنفررررادات وتقانعررات السررطوح والمجسررمات، الرسرررف التخطيطرري، رسررف مخططررات تحتررروي 

 الرموز الفنية المختلفة )األنابيب والصمامات، رموز اللحام، مممات الترغي  والتفاوت(ع
 

 المواد الهندسية ويواصها: - 2099
 

خصررائص، المررواد،  الخررواص الميكانيكيررة للمررواد وفحصررها، التآكرر  مصررادرها وتررركيلها، الو   نررواع المررواد الهندسررية
 واألكسدة، سلوو المواد تحق تأالير القوى الخارجية وتغيرات درجة الحرارةع
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 جانب من محاضرة نلبة التكييف والتبريد والتدفئة 

 
 
 

 سامة معتمدة  42والتدفئة : متطلبات تخصص التكييف والتبريد
 

رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم نجلي يةالمساق باللغة اإل
 المساق

Electronics I  2 (1)إلكترونيات ELE 121 2013 
Applied electricity  2 الكهرباء التطبيقية ELE 120 2100 
Applied electricity Lab   1   الكهرباء التطبيقية/مملي ELE 110 2101 
Fluids & Hydraulic Machines  3 الموائ  واآلالت الهيدروليكية ME 232 2121 
Fluids & Hydraulic Machines 

Lab  
 ME 212 2122 مملي           الموائ  واآلالتالهيدروليكية/ 1

Thermodynamics  2  الديناميكا الحرارية ME 123 2123 
Thermodynamics  Lab  1 لحراريةا تجارب في الديناميكا ME 116 2124 
Heat Transfer  2  انتقان الحرارة ME 128 2147 
Heat Transfer Lab 1  انتقان الحرارة /مملي ME 118 2148 
Building air-Conditioning 2  تكييف المباني MER 225 2149 
Plumbing &Central heating 2  تدفئة و نظمة صحة المباني MER 223 2150 
Refrigeration  2  التبريد MER 221 2151 
Energy conversion  2  مبادئ الطانة MER 222 2152 
A.C.&Refrigeration Control 

Sys 2  نظمة تحكف في التكييف والتبريد  MER 224 2153 

A.C.&Refrigeration Control 

Sys Lab 
 كييفالت  نظمة تحكف في 1

 والتبريد/مملي
MER 214 2154 

Ref. & Central Heating 1 فئة /مملي تبريد وتد MER 215 2155 
Maint. Of A. C& Refrigeration 

Sys.  2  صيانة  جه ة التكييف والتبريد MER 226 2156 
A.C.& Refrigeration 

Workshop 
 MER 231 2157 مراغ  التكييف والتبريد  3

Central heat & plumb. 2 الصحية ألنظمةاو  مراغ  التدفئة MER 223 2158 
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Workshop  

Field Training I 3 (1)التدريب الميداني MER 230 2159 
Field Training II 3 (2)التدريب الميداني MER 238 2160 
Project  2  المرروع MER 220 2161 

 
 
 
 
 

 وصف متطلبات تخصص التكييف والتبريد والتدفئة :
 

 :1 إلكترونيات – 2013
 

ريرب األون والثراني ، يرط العمر ، دوائرر التوحيرد نصرف موجرة الصمام الثنائي) الرديود( وتمثير  يرواص حسرب التق
وموجرة كاملرة  حاد ررة الطرور، المرالررحات،  تطبيقرات ملررى الرديود ، ديررود زينرر ويواصرره وتطبيقاتره ، التران يسررتور 

ويواصرره و نحيررازه وتطبيقررات ممليررة مليرره ، دراسررة بعررض يررواص الثايريسررتور  BJTوالنررائي القطبيررة UJT حررادي 
  نحيازه وتطبيقاته ع  FETتراززيستور وتطبيقاته،

 

 الكهرباء التطبيقية: - 2100
 

ق تحلي  دوائر التيار المتردد والمستمر بما  رم  الفولتية والتيار والمقاومة، نوانين ونظريرات ائمقدمة، مفاهيف، نر 
ن الكهربرائي، آالت التيرار دوائر التيار المستمر، دوائر التيار المترردد  حرادي الطرور، الردوائر المغنانيسرية، المحرو 
 المتردد والمستمر،  جه ة القياس الكهربائية، المصهرات، المرحمت والقوان  الكهربائيةع

 
 الكهرباء التطبيقية/مملي: - 2101

 
 جه ة القياس الكهربائية،  نوامها واستخدامها، دوائر التيار المستمر وتطبيق نرانوا  وم، نروانين كيرتررو  الفولتيرة 

ر والمقارنرررة مررر  النترررائج المخبريرررة، دوائرررر التيرررار المترررردد  حرررادي الطرررور، المحرررون، وآالت التيرررار المسرررتمر والتيرررا
 والمتردد )مبد  العم  والحسنات(، المصهرات، المرحمت والقوان  الكهربائيةع
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 الموائ  واآلالت الهيدروليكية: - 2121

 
ليكيرررة ،  جهررر ة القيررراس الضرررغط ، القررروى الهيدروسرررتاتيكية يرررواص الموائررر  ، اسرررتاتيكا الموائررر  ، المكرررابل الهيدرو 

المرررؤالرة ملرررى السرررطوح، ديناميكرررا الموائررر  ، معادلرررة االسرررتمرارية ، نانرررة المرررائ  فررري االنسرررياب المسرررتقر ، معادلرررة 
 برنولي وتطبيقاتها، حركة الموائ  الحقيقيرة ،  نرواع الجريراا للمرائ  ، رنرف رينولردز للجريراا ، الضريامات فري مسرار
المرررائ  ، االالت الهيدروليكيررررة، مبررررد  ممرررر  المضررررخات ، المضرررخات الديناميكيررررة الرررردوارة ، المضررررخات اال جابيررررة 
و نوامهرا ، جرداون ومخططرات المضرخات ، يرواص المرراوح و نوامهرا وايتيارهرا ، يرواص التوربينرات الهيدروليكيررة 

 و نوامها وايتيارهاع
 

 :يمملالموائ  واآلالت الهيدروليكية/ - 2122
 

نماذج التدفق، نياس الضرغط، التغيرر المفراجف فري مقران  األنابيرب، التردفق يرمن الفنرروري، المفانيرد، االحتكراو 
فرري األنابيررب، ضررغط السررائ  ملررى سررط  منبسررط  و نصررف كررروي، المضررخات التردد ررة  حاد ررة المرحلررة ومتعررددة 

 ضخات ملى التوالي والتوازيعالمراح ، المضخات الطاردة المرك ية، مضخات المسننات وتوصي  الم
 

 الديناميكا الحرارية: - 2123
 

مقدمررة،  مثلررة مامررة، الوحرردات،  ساسرريات الررديناميكا، الرررغ  والطانررة، القررانوا األون للررديناميكا الحراريررة، النظررام 
لبخرار والمرواد المفتوح وتطبيقاتره، القرانوا الثراني فري الرديناميكا الحراريرة، االنتروبري، الغرازات المثاليرة، يصرائص ا

 النقيةع
 

 تجارب في الديناميكا الحرارية: - 2124
 

بويلرمارسرررق، تعيرررين ضرررغوط ودرجررررات حررررارة اإلالبرررراع للمررررواد النقيرررة، محطرررة توليرررد نررررانة بخاريررررة، دورة التبررررريد 
 والمضخرة الحراريرة، ضراغط الهواء الترددي  حادي المررحلةع
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 جانب من محاضرة اكاد ميةع

 

 انتقان الحرارة:  - 2147
 

الرررعاع الحرررراري، النفررروذ الحمررر  الحرررراري الحرررر والقسرررري ، اإلق انتقررران الحررررارة، التوصررري  الحرررراري، ائرررمقدمرررة، نر 
الحررراري وانتقرران الحرررارة المركررب ، نفرراذ الحرررارة مبررر جرردار م منررف ، تقويررة التبررادن الحررراري ، العرر ن الحررراري ، 

صرررها والجرررداون التصرررميمية ، انتقررران الحررررارة بالغليررراا والتكررراالف ، تصررررنيف دراسرررة المبررراني المررروفرة للطانرررة ويوا
 وتصميف المبادالا الحراريةع

 
 انتقان الحرارة / مملي: - 2148

 
انتقرران الحرررارة الخطرري بالتوصرري  يررمن جرردار بسرريط، انتقرران الحرررارة بالتوصرري  يررمن الجرردراا المركبررة، انتقررران 

حررررارة، ت الرمسرررية، نريقرررة اسرررتخدام معررردن الفررررق اللوغررراريتمي فيررردرجات الالحررررارة القطرررري بالتوصررري ، المجمعرررا
 ة المبادن الحراري، انتقان الحرارة بالحم  بين الهواء واسطوانة معدنية مصمتةع معام  التوصي  الكلي وكفا
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 تكييف المباني: - 2149
 

ات السايومترية التي تق  ملى الهرواء مبادئ تكييف الهواء، وتعريفات واصطمحات ياصة بتكييف الهواء ، العملي
الرنب ، تعيين الرروط هرواء اإلمرداد المكيرف ، المبرادئ الفي يولوجيرة لمرتيراح ، التهويرة والمرراوح، حسراب حمولرة 

ق تركيب مجاري الهواء توزي  الهواء داير  األمراكن المكيفره للهرواء ائالتبريد، تصميف وصنامة مجاري الهواء ، نر 
دمة في تكييف الهواء ، منطقة الراحة وتحديد األجه ة المزمة للتكييف ومخططاتها ، تطبيقرات ، الوحدات المستخ

هرا ؤ نرواع المرالرحات و دا ق تنقيرة الهرواء ، ائرق يفضرها ، نر ائرتكييف الهرواء ، الضوضراء فري  جهر ة التكييرف ونر 
 وايتيارها ، معالجة الهواءع

 

 لمباني :اتدفئة و نظمة صحة  - 2150
 

تدفئة المرك ية، م ن المباني، حسابات حم  التدفئة، الونود المسرتخدم بالتدفئرة،  نظمرة التدفئرة المرك يرة، مبادئ ال
 نظمررة التدفئررة بالمرراء السرراين،  نظمررة التدفئررة بررالهواء السرراين،  نظمررة التدفئررة بالبخرررار،  نظرررمة مكرررافحة الحرررريق، 

سرراين، تدفئررة بررو السباحررة،  نظمررة معالجرة ميراه بررو السبرراحة التصرريب داير  المبراني،  نظمرة المرراء البررارد وال
 كريماويا  وميكانيكا ع

 
 التبريرد : -2151

 
مفهرررروم التبريررررد وتطبيقاترررره ، دورة التبريررررد ذات انضررررغاط البخررررار واسررررتعمان المخططررررات ، وسررررائط التبريررررد ،  نررررواع 

،  براج التبريد ، مكثفات التبريد،  نابيب وسيط التبريرد ضواغط التبريد ، مبخرات التبريد ونظام التبريد الغير مباالر
ثمجرررات المن ليرررة والتجاريرررة ، الرررتحكف فررري  جهررر ة التبريرررد ، التبريرررد التقنررري والمخططرررات الميكانيكيرررة والكهربائيرررة لل

ق إذابررة الصررقي  مررن سررط  المبخررر ، المضررخات الحراريررة ، نظررام ائررالنقرر  ، ملحقررات دورة التبريررد ، نر  ووسررائ 
الع ن الحراري في التبريد ، حساب حم  التبريرد لمسرتودمات الخر ا المبررد ،  ومتصاص، حف  األغذ ةاللتبريد باا

 غر  ومخازا التبريد السابقةع

 

 مبادئ الطانة: - 2152
 

مقدمة مامة من الطانة ، التطور التاريخي الستخدام الطانة ، معدالت النمو في استهمو الطانة ، زيادة الطلرب 
الطانة ،  زمات الطانة ، مصادر الطانه ، مبادئ تحوي  الطانة، انتاج الطانة الكهربائية ، الطانة الرمسرية  ملى
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، نانررة الريرراح ، تخررر ين الطانرره ، ترالرريد اسرررتهمو الطانررة فرري القطامرررات المختلفررة ، التلرروس البيئررري النرراتج مرررن 
 تحوي  الطانةع

 
 والتبريد:التكييف  نظمة تحكف في  - 2153

 
لمفاهيف األساسية ألنظمة التحكف ،  همية التحكف ، المكونرات األساسرية لنظرام الرتحكف ، تصرنيف  نظمرة الرتحكف ، ا

العناصررر الحساسررية للررتحكف ، القيرراس والررتحكف فرري كرر  مررن درجررة الحرررارة والضررغط والترردفق والرنوبررة والمسررتوى 
 واء ،  نظمة التحكف بالماء الساين والتدفئةعللمائ  ،  نظمة التحكف في الرنوبة ،  نظمة التحكف بتكييف اله

 
 والتبريد/مملي:التكييف  نظمة تحكف في  - 2154

 
 دوات القيررراس والرررتحكف الهوائيرررة، الرررتحكف فررري درجرررات الحررررارة ونياسرررها،  جهررر ة الرررتحكف الكهربائيرررة، دوائرررر الرررتحكف 

درجة الحررارة،  نظمرة الرتحكف بالتدفئرة وتكييرف للمكيفات المن لية،  نظمة التدفئة،  نظمة التبريد،  نظمة التحكف في 
 الهواءع

 
 تبريد وتدفئة / مملي: - 2155

 
دراسررة االجررراءات السررا كرومترية والتسررخين والتبريررد المحسرروسو التبريررد و التجفيفوالتسررخين و التجفيررف والتسررخين 

و  داء المضرررخات الحراريرررة  جميررر  االجرررراءات السرررا كرومترية ومرررادة تررردوير الهرررواء فررري إ والترنيبوممليررات يلرررط و 
 براج التبريدع تجارب ملى 

 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~213 ~ 

  
 نظام التدفئة المرك ية برو السباحة

 
 والتبريد: التكييفصيانة  جه ة   -2156

 
معلومات مامة حون الصيانة ومفاهيمها، صيانة الثمجات بأنوامها، صيانة المكيفات المن لية والتجارية ، صريانة 

غر  التبريد ، صيانة مبردات الميراه ، تتبر  و إصرمح األمطران فري لوحرات التررغي   مكيفات السيارات ، صيانة
وتتبر  الردوائر الكهربائيرة وااللكترونيرة و لمعدات  جه ة التبريد وغر  التبريرد ومبرردات الميراه و جهر ة تكييرف الهرواء 

 حهاعوتحديد وإصمح الخل  فيها باستخدام الجداون النموذجية لترخيص األمطان وإصم
 

 والتبريد: التكييفمراغ   -2157
 

الدورة الميكانيكيرة األساسرية لردورة التبريرد وكيفيرة مملهرا وتطبيقاتهرا وملحقاتهرا ، دراسرة وفحرص األجر اء الكهربائيرة 
 لدورة التبريد في الثمجات ، دراسة الجداون لألج اء الكهربائية والميكانيكيرة لردورة التبريرد، العمليرات المختلفرة التري

ق ائررتجرري بمواسرير دوائرر التبريرد والتكييرف ، لحرام وصرمت المروات المواسرير، الررخن والتفريرب لردورة التبريرد ، نر 
ايتبار التنفيل واألجه ة المستخدمة ،  نواع الثمجات المن لية والتجارية والمجات المياه ويواصها ،تتب  األمطران 

يقرة فرك وتركيرب وتغييرر  جر اء الثمجرة المختلفرة ، غرر  التبريرد ، الميكانيكية والكهربائية للثمجات وصيانتها، نر 
 المكيفات بأنوامها ، استخدام الجداون الخاصه بالمكيفات وغر  التبريدع
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 مراغ  التدفئة واألنظمة الصحية:  -2158
 

اري مررادي األنابيررب المسررتخدمة فرري التركيررب، تركيررب الرربكات التدفئررة، تركيررب نظررام كامرر   رررم  وحرردة مبررادن حررر 
ووحرردة مبررادن حررراري المسرري، تركيررب نقررف حمررام كامرر  مرر ود بأنظمررة مرراء بررارد وسرراين ونظررام صررحي، صرريانة 
وإصررمح جميرر   نررواع الحارنررات، تركيررب مضررخات الميرراه بأنوامهررا المختلفررة مرر  ملحقاتهررا، تركيررب بررويلرات تسررخين 

تمرر(، تسرخين بررو السرباحة واسرتعمان جهراز )األلغراز الطبيعري، المياه بالكهرباء، استعمان  جه ة تسخين المياه با
  نظمة معالجة مياه برو السباحة: فلترة ومعالجة مياه برو السباحة ميكانيكيا وكيماويا ع و التاء  

 

 : 2و  1التدريب الميداني - 2160 – 2159
 

المن ليرة )صريانة الثمجرات  : تدريب الطالب ملرى مهرارات معينره ضرمن تخصصره داير  مختبررات الجامعرة مثر 
المختلفةوصيانة الثمجات التجارية المختلفةوصيانة غرفة التبريردوتركيب وصريانة المكيفرات المختلفةوالتردريب ملرى 
تتبرر  وإصررمح األمطرران فرري لوحررات الترررغي  لمعرردات غررر  التبريررد و جهرر ة التكيفوالترردريب ملررى كيفيررة اسررتخدام 

البكات التدفئة المختلفة وملحقاتها مرن مبرادالت حراريرة  الجداون النموذجية لترخيص األمطان وإصمحهاوتركيب
تموروبررويلرات تركيررب األومضررخاتوتركيب مضررخات الميرراه المختلفررة و نظمررة الررتحكف الخاصررة بهررا حسررب المون و

تسرررخين الميررراه المختلفرررة بالكهربررراء وبالغازوصررريانة وإصرررمح حارنرررات التدفئةوصررريانة مكيفرررات السررريارات(ووميدانيا  
  الصررنامة والمؤسسررات والهيئررات المحليررة مث )صرريانة  بررراج التبريررد وبنرراء وإنررراء الثمجررات التجاريررة بالتعرراوا مرر

الصررحية المزمررة للمطررابا (، كرر   توغررر  التبريررد وفلتررره وتسررخين ومعالجررة ميرراه برررو السررباحةو تركيررب التجهيرر ا
 عذلك تحق إالرا  ومتابعة الهيئات المحلية، والهيئة التدريسية

 
 :المرروع  - 2161

 
كاد ميرررة  سرررتطي  ضرررمن  مطررراء الطالرررب فرصرررة إ لرررى إيهرررد  مررررروع التخررررج كمتطلرررب للطلبرررة المتونررر  تخررررجهف 

مسررتعينا   لمحاولررة لتحقيررق إضررافة ملميررة بنرراءةكثررر مررن جوانررب تخصصرره وا و  نارهررا التعمررق فرري فهررف جانررب إ
ويقروم و ومختبررات ومرراغ  وهيئرة تدريسرية  بتحصيله االكاد مي، وبقدراته الذاتية وبامكانات الجامعة من مكتبات

حيانرا  يرتف  الطالب بتقد ف بحا في جانب ملمي الام  للمواد والمهارات التي تف تحصريلها ضرمن الفتررة الدراسرية و 
 بداع العمليعة مملية تظهر ندرة الطالب ملى اإلجه  نماذج و مم  
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 اإلنتاج واآلالتتخصص  ع3
 

 عتبر هذا التخصص ذو  همية ياصة  ، سامة معتمدة [75]بوان  ا دراسيتاا مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتا
بالنسرربة للقطرراع الصررنامي و اإلنترراجي و فرررص العمرر  المتميرر ة الترري يتمترر  بهررا يريجررو هررذا التخصررص، و يلبرري 

 احتياجات جمي  فروع المهن الهندسية للصنامات المحليةع
ات العاليررة الترري تحتاجهررا المصرران  و الررورش الصررنامية، و يررتف و يرفررد هررذا القطرراع بالكفرراءات و  صررحاب المهررار 

 العم  ملى تحديا و تطوير هذا البرنامج بحيا يواكب التطورات التقنية في الصنامات المحليةع
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16
 2. برنامجمتطلبات ال 18
 3. متطلبات التخصص  41
  المجموع 75

 
 سامة معتمدة 61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 سامة معتمدة 18: البرنامج متطلبات
 

 ساقرنف الم رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Mathematics (1) 3 (1)الرياضيات ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 الرسف الهندسي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  المرغ  الهندسي ME 123 2007 
Industrial Supervision & 

Org. 1 األالرا  والتنظيف الصنامي ME 111 2008 
Mechanics, Heat & 

Light  2 يكا والحرارة والضوءالميكان ACA 121 2094 
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Mechanics, Heat & 

Light/Lab 1  تجرررررررارب فررررررري الميكانيكرررررررا والحررررررررارة
 ACA 111 2095 والضوء

Mechanics 2  الميكانيكا ME 124 2096 
Mechanics  Lab. 1  مملي/الميكانيكا ME 114 2097 
Mechanical Drawing 1 2 (1)الرسف الميكانيكي ME 122 2098 
Properties of Materials  2  المواد الهندسية ويواصها ME 125 2099 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 2005

 
مرتقة االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  ال

تقة األولى ومنها واالنترانات الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبيقات ملى المراالالتقاق و األولى  ونوامد االالتقاق 
 ق التكام  وتكام  االنترانات بأنوامها المختلفةع  ائنر  و التكام  المحدود وتطبيقاته ورسف المنحنيات 

 

 الرسف الهندسي: - 2006
 

طروط، العمليرات الهندسرية، تنفيرذ رسرف بمقيراس لغة الرسف،  دوات الرسرف، نياسرات و حجرام لوحرات الرسرف،  نرواع الخ
رسرررف محررردد )تكبيرررر وتصرررغير( اإلسرررقاط المتعامرررد، رسرررف المنررراظير الهندسرررية، الرسرررف باليرررد الحررررة اسرررتنتاج المسرررقط 

 الثالاع
 

 المرغ  الهندسي:- 2007
 

العمرر ،  المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نوامهررا، تخطرريط وتررركي  نطرر 
المبارد اليدوية، المنرار، نص المعادا، ربط نط  العم  بالتبااليف، لحام القوس الكهربائي، التمديدات الكهربائيرة، 

  جه ة القياس الكهربائية وترغي  اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع
 
 

 اإلالرا  والتنظيف الصنامي: - 2008
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يب بمبادئ التنظيف والتخطيط الصنامي، دراسة التكاليف وحسرابات الجردوى االنتصراد ة للمرراري  الصرنامية التعر 

 باإلضافة إلى برامج الصحة المهنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتها، والعمنات الصنامية ومتطلباتهاع
 

 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2094
 

ع  نروانين ي يرط مسرتقيف، الحركرة فري يرط مسرتو  معادالت الحركرة فر ولكميات المتجهة وحدات القياس األساسية، ا
  الررغ  و الطانرة بأنوامهمرا،  التصرادمات و نرانوا حفر امفهومر و فري الحركرة و تطبيقاتهرا المختلفرة ةنيوتن الثمالر

  ومعلحركرة الردورانية و كرمية تحررو ال اويرة و العروا كرمية التحررو و مركر  الكرتلة
 

 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2095
 

( فرري المواضري  الرئيسررية التاليررة:الميكانيكا و حركررة 1 غطري هررذا المسرراق الناحيرة العمليررة المتعلقررة بمرادة الفي يرراء )
األجسررررام،الحرارة و الررررديناميكا الحراريررررة، الضرررروء و البصررررريات،موزمة ملررررى االنترررري مررررررة تجربررررة يررررمن الفصرررر  

 اسيعالدر 
 

 الميكانيكا  -2096
 

مقدمة في نوانين نيوتن، القوة ، تحلي  القوى في اتجاهين متعامدين ، محصرلة القروى ، اتر اا جسريف، مر م القروة ، 
 ات اا األجسامع

 

 
 الميكانيكا/ مملي: -2097

 
ى الرررررد يتنرررراون الرررررد فرررري األسررررمو والحبرررران ونرررروى االنضررررغاط فرررري األممرررردة واالحتكرررراو وتطبيقاترررره: العرررر م ونررررو 

 واالنضغاط في  مضاء األساسات، القوة في العوارض البيسطة، مرك  المساحة لألالكان الهندسيةع
 

 :1 الرسف الميكانيكي - 2098
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 و  نواع القطامات، الرسف التجميعي البسيط، الرسرف التجميعري المركرب )باسرتخدام البراغري وتقنيرات الرربط األيررى(

وتقانعررات السررطوح والمجسررمات، الرسرررف التخطيطرري، رسررف مخططررات تحتررروي الرسررف التفصرريلي، رسررف االنفررررادات 
 الرموز الفنية المختلفة )األنابيب والصمامات، رموز اللحام، مممات الترغي  والتفاوت(ع

 

 المواد الهندسية ويواصها: - 2099
 

لمررواد وفحصررها، التآكرر   نررواع المررواد الهندسررية، مصررادرها وتررركيلها، الخصررائص، المررواد،  الخررواص الميكانيكيررة ل
 واألكسدة، سلوو المواد تحق تأالير القوى الخارجية وتغيرات درجة الحرارةع

 
 سامة معتمدة 41: متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت

 

رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Applied Electricity   2 الكهرباء التطبيقية ELE 120 2100 
Applied Electricity Lab    1  الكهرباء التطبيقية/مملي ELE 110 2101 
Strength of Materials  2 مقاومة المواد ME 225 2102 
Strength of Materials Lab  1 / 2103  مملي     مقاومة المواد 
Metallurgy  2  ميثالورجيا المعادا MEP 126 2104 
Metallurgy Lab   1 /ممليميثالورجيا المعادا MEP 116 2105 
Metal Forming  3  تركي  المعادا MEP 232 2106 
Metal Cutting   3  نط  المعادا MEP 132 2107 
Material Handling  2 مناولة المواد MEP 227 2108 
Metal Casting  3  صب المعادا MEP 224 2109 
Metal Casting Lab  1 مملي صب المعادا/ MEP 214 2110 
Machining Wokshop 2  مراغ  الخرانة والتسوية MEP 223 2111 
Forging &Weiding 

Workshop  2  مراغ  الحدادة واللحام MEP 224 2112 
Theory of Machines  2  نظرية اآلالت ME 226 2113 
Theory of Machines Lab  1 /مملينظرية اآلالت MEP 216 2114 
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Mechanical Instrumentation 2  جه ة القياس الميكانيكية  MEP 229 2115 
Mechanical Instrumentation 

Lab 
 جه ة القياس  1

 الميكانيكية/مملي 
MEP 219 2116 

Machining & Welding 

Technology  
 MEP 221 2117 تكنولوجيا الخرانة واللحام  2

Field Training I 3 1التدريب الميداني MEP 230 2118 
Field Training II 3 2التدريب الميداني MEP 236 2119 
Project  2 المرروع MEP 220 2120 

 

 وصف متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت :
 

 الكهرباء التطبيقية: - 2100
 

نروانين  المترردد ، المسرتمر و تحلير  دوائرر التيرار  ساسريات ، التعر  ملى مناصر الدائرة الكهربائيرة ويصائصرها
التعر  دوائررر التيررار المتررردد ، الرردوائر المغنانيسررية، المحررون الكهربررائي، دراسررة يصررائص دوائررر التيررار المستمر،
، المرررررحمت والقوانرررر  التيررررار المتررررردد والمسررررتمر،  جهرررر ة القيرررراس الكهربائيررررة، المصررررهرات ملررررى  نررررواع محركررررات

 ع، التعر  ملى العناصر اإللكترونية األساسيةالكهربائية
 

 الكهرباء التطبيقية/مملي: - 2101
 

 نوامها واستخدامها، دوائر التيار المستمر وتطبيرق نرانوا  وم، نروانين كيرتررو  الفولتيرة و   جه ة القياس الكهربائية
والتيار والمقارنة م  النتائج المخبرية، دوائر التيار المتردد  حادي الطور، المحون، آالت التيار المسرتمر والمترردد 

 بد  العم  والحسنات(، المصهرات، المرحمت والقوان  الكهربائيةع)م
 

 مقاومة المواد: - 2102
 

جهرررراد المركررررب، نرررروة القررررص، حسرررراب جهرررراد واالنفعرررران، اإلواالنفعرررران، نررررانوا هرررروو، منحنررررى اإل اإلجهرررراد البسرررريط
 جهاد، االلتواءع م االنحناء واإلالوصمت الميكانيكية، م

 
 :ليمممقاومة المواد/ - 2103
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العمنررة برررين التماالرر  فررري اإلجهرراد واالنفعررران فرري حالرررة الرررد واالنضرررغاط، ا جرراد معامررر  المرونرره، حسررراب وا جررراد 
معامررر  الجسررراءة فررري المطررراط، مقارنرررة لقررروة الررررد لمرررواد مختلفرررة، حسررراب الجسررراءة فررري ال نبركرررات، حسررراب مررر م 

 االنحناءع
 

 ميثالورجيا المعادا:-2104
 

الذريررة، التركيررب البلرروري، العيرروب فرري تركيررب الررربكات البلوريررة، االنخممررات، الحرردود،  الررذرة وترررركيبها، األواصررر
السررربائك، منحنيرررات التبريرررد واالتررر اا الحرررراري، المعالجرررة الحراريرررة للمعادا)التقسرررية، التقسرررية السرررطحية، التلررردين ، 

 المراجعة الحرارية(،وسائ  ومعدات التسخينع

 

 :ميثالورجيا المعادا /مملي-2105
 

ق الفحرررص والمعالجرررة الميكانيكيرررة ائرررالمجهرررر الميثرررالورجي، المعرررادا القصررريفة واللينرررة، الفحرررص الميثرررالورجي، نر 
والكيميائيرررة، فحرررص التحررروالت لررردى الترررركي  ملرررى البرررارد، السررربائك ودراسرررة التجمرررد، المعالجرررة الحراريرررة للسررربائك 

 الحديد ةع
 

 تركي  المعادا:  -2106
 

فلرره، حسرررابات الدرفلرره، السحرررب، سررحب األسررمو، البثررق، يصررائص البثررق ملررى السرراين، التررركي  بالحررداده، الدر 
الثنررري، ترررركي  المعرررادا برررالقص، تكنولوجيرررا المسررراحيق، التكسررريه، الترررركي  الخفيرررف، السرررحب العميرررق، األسررراليب 

 الحديثة في التركي ع التركي  ملى البارد، اللدائن والمواد المركبةع
 

 نط  المعادا: - 2107
 

مقدمررة مامررة مررن ترررغي  المعررادا،  دوات القطرر  وموادهررا ويواصررها، مناصررر ممليررة القطرر  فرري الترررغي  ملررى 
المخررارط، القرروى المررؤالرة ملررى  داء القطرر  فرري ممليررات الخرانررة، حرررارة القطرر  والتبريررد، التآكرر  وممررر  داة القطرر ، 

الثقرب وممليرات تررغي  الثقروب، تررطيب  ق تغيير سرمات المخرنرة، نطر  اللوالرب،ائتبويب ماكنات الترغي ، نر 
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الثقوب والتحكف في  بعادها وجودة  سطحها، ممليات تررغي  السرطوح المسرتوية بالقررط، ممليرات تررغي  السرطوح 
 بالتفري ، ممليات التفري ، ممليات الترغي  بالتجلياع

 

 المواد: ةمناول- 2108
 

ونرررات آالت المناولرررة،  نررررطة المناولرررة،  النرررانمت مبرررادئ المناولرررة،  سرررل ونظريرررات ممررر  معررردات المناولرررة، مك
المحميرررة والنرررانمت الطرررائرة، النرررانمت القادوسرررية )الررردالء(، النرررانمت العلويرررة، النرررانمت الخاصرررة بجرررر األحمررران، 

ت السيارة ونانمت الرصيف، الرافعات )المصامد(، نانمت القمووظ، النانمت الدلفينية، النانمت الهوائية، النانم
 الهيدروليكية، الراحنات الصنامية، المحممت، المعدات المسامدة، مبادئ الصيانة لمعدات المناولةع

 

 صب المعادا: - 2109
 

الخرررواص الميكانيكيرررة والفي يائيرررة والكيماويرررة للمسررربوكات، نمررراذج السرررباكة الرمليرررة، تجهيررر  نوالرررب الصرررب،  فرررراا 
ئص رمر  المسررابك، المرواد الرابطرة، الرردالليك،  نظمرة الصررب، الصرهر، صرب المعررادا فري القوالرب الرمليررة، يصرا

 السباكة اآلليةع
 

 صب المعادا/مملي: - 2110
 

تجهير  وايتبرار رمرران السرباكة، تجهيرر  نوالرب الرمرر ، نبر  النمرراذج، تجهير  وترررغي  فررا البوتقرره، الريرازق، صررب 
د، الصرررب فررري نوالرررب معدنيرررة،  تنظيرررف المعررردا المنصرررهر فررري القوالرررب، السرررباكة باسرررتخدام تقنيرررة الررررم  المفقرررو 

 المسبوكاتع
 

 الخرانة والتسوية: اغ مر - 2111
 

التعريررب بالمخرنررة الطوليررة والعرضررية، ضرربط المسررانات فرري مرردى تفرراوت محرردد، اسررتخدام تقنيررات و دوات نطرر  
ت التسررروية والتعرررر  ملرررى آالو مختلفرررة )السرررلبه، الترررركي ، التنسررريق الررردايلي والخرررارجي والثقرررب، ضررربط األبعررراد( 

 المختلفة )التفري ، الجلا، القرط(، نط  التروسع
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 الحدادة واللحام: اغ مر - 2112
 

اللحررام بررالقوس الكهربررائي،  وضرراع اللحررام المختلفررة،  نررواع وصررمت اللحررام،  نررواع نضررباا اللحررام، اللحررام الغررازي 
دام الغرررازات الخاملرررة والنررررطه، اللحرررام )االوكسياسررريتالين(، فحرررص اللحرررام والتعرررر  ملرررى العيررروب، اللحرررام باسرررتخ

 التممسي، التعريب بالمواصفات الدولية لقضباا و سمو اللحام، صيانة آالت اللحامع
 

 نظرية اآلالت: - 2113
 

الحركررررة المجررررردة، األزواج الحركرررري،  الررررهر المكن مررررات )اآلليررررات(، مضررررل  السرررررمة المركرررر  اللحظرررري والتسررررارع، 
 او اآللي، منظمات الحركة، االت ااعالمسننات، الكامات، االحتك

 

 :مملينظرية اآلالت / - 2114
 

تحلي  ان الق القوالرب  و الكرت ، الذراع المرهت ، مكرن مات  و آليرات تستخردم فري الماكرينات، مضلر  تحلير  السرمرة 
 والتسارع، االحتكاو، االت اا االستاتيكي والديناميكيع

 
 يكية: جه ة القياس الميكان - 2115

 
وحرردات القيرراس فرري النظررام الرردولي،  دوات القيرراس وكيفيررة التعامرر  معهررا،  دوات القيرراس )الورنيررة، الميكروميتررر، 
مبينات القياس، ضبعات ونوالب القياس(، نياس السرلبات الدايليرة والخارجيرة،  جهر ة مقارنرة القيراس )الميكرانيكي، 

دود والم دوجررات، صرريانة  دوات و جهررر ة القيرراس، نيرراس درجرررة الكهربررائي، الهرروائي الضررروئي(، نظررام التوافررق والحررر
 الحرارةع

 
  جه ة القياسالميكانيكية /مملي: -2116

 
نيرراس وحسرراب درجررة الدنررة فرري  دوات القيرراس، معررايير القيرراس، حرردود الدنررة، حسرراب درجررة الدنررة، الترردرب ملررى 

نيرراس وتحديررد نيمررة التآكرر  فرري السررطوح  سرراليب اسررتخدام  دوات القيرراس بصررورة سررليمة، معالجررة ميرروب القيرراس، 
 واللوالب، إجراء مملية القياس )نياس األبعاد الدايلية والخارجية، نياس ال وا ا، استخدام ناولة الجيب والكرات(ع
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 تكنولوجيا الخرانة واللحام:  -2117

 
ي والتسررنين اليرردوي،  الررغان لررآلاس(، التخطريط والرررنكرة، الثقررب االقيراس الرردنيق )الورنيررة، الميكروميتررر، سررامة القيرر

الصررفي ، الخرانررة ) جرر اء المخرنررة، ربررط المرررغوالت،  نمرراط الخرانررة المختلفررة(، المكرررطة النطاحررة، التفريرر ، 
وكسياسررريتالين، لحرررام الرررتممل، لحرررام الغرررازات الخاملرررة ام برررالقوس الكهربرررائي، اللحرررام باألالتجلررريا المسرررتوي، اللحررر

 التجليا األسطوانيع
 

 (2، 1) التدريب الميداني -2119، 2118
 

ممارسة الطالب للمهارات المتعددة لعمليات الخرانة والتفري  والثقب والتجليا وتركي  المواد وغيرها من ممليات 
وبالتعاوا م  و الرا  والمتابعة الدائمة من نب  الجامعة تحق اإل و القط  في الورش والمصان  المحلية

 ضافية ند ال تكوا متوفرة في مراغ  الجامعةعإكسابه مهارات إق و ودمجه في السو  و المؤسسات المحلية
 

 المرروع - 2120
 

واالراء دراسته بوان  و  عم  مرروع التخرج ملى تعميق المفاهيف النظرية المختلفة التي درسها الطالب في الجامعة 
 اته العملية عنتاج واالالت ملى رف  وتطوير كفا مملي  حف  يريج تخصص اال
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 لهندسة الكهربائيةنسف ا
 عتبر نسف الهندسة الكهربائية  حد األنسام الرئيسية في الكلية، فقد بد  بتخصصرين همرا: اإللكترونيرات والقروى فري 

، غيرر  ا حاجرة السروق المحلري حملرق القرائمين ملرى الكليرة فرت  تخصصرات جديردة ومتمير ة تواكرب 1978العرام 
ة وياصة في مجان الهندسة الكهربائيةع ويطرح القسرف مراال  قر  مرن التطور التكنولوجي واحتياجات السوق المحلي

تخصصين من برنامج الدبلوم ك  مرام حسرب حاجرة السروق المحلري ومردد الطرمب ورغبراتهف، ويوجرد لردى الردائرة 
كهربراء السريارات و وتفعير  نقر  الطانرة دراسة متكاملة لفت  تخصصات جديدة في الفصون القادمة مث  تخصرص 

 ا و التمديدات الكهربائية و والبكات االتصاالت عوتوزيعه
 

 التخصصات التابعة للقسف:
 األتمتة الصناميةع ع1
 والتحكف المحوسبع لكترونيات الصناميةاإل ع2

 االتصاالتع ع3

 األنظمة الذكية في المبانيع ع4
 

 تخصص األتمتة الصنامية ع1
 

نظرا للتطور الواس  والسرري  الرذي الرهده  [ سامة معتمدة،77مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوان  ]
مجان الهندسة الكهربائية في العقرود األييررة، ياصرة فري مجران الرتحكف اآللري الرذي  ررم  بنراء الردوائر الكهربائيرة 
وتصميف األنظمة الصنامية وممليرة الرربط برين وحردة الرتحكف ووحردة اإلنتراج، فقرد بررزت الحاجرة إلرى نررح برنرامج 

ديررد مررن األنظمررة الصررنامية ويعمرر  ملررى تأهيرر  يررريجين يتمتعرروا بكفرراءات هندسررية ومهنيررة هندسرري  سررتعرض الع
 مالية وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصنامي الفلسطيني بمختلفة  نظمته التقليد ة والمتطورةع
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 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم
 1. جباريةاإل متطلبات الكلية 16
 2. برنامجمتطلبات ال 20
 3. متطلبات التخصص  41
  المجموع 77

 
 سامة معتمدة 61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 سامة معتمدة 20: البرنامج متطلبات
 

رنف  رم  المساق العربيةالمساق باللغة  سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 الرسف الهندسي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  المرغ  الهندسي ME 123 2007 
Industrial Supervision & 

Org. 1 األالرا  والتنظيف الصنامي ME 111 2008 

Electricity & Magnetism 2 الكهرباء والمغنانيسية ACA123 2009 
Electricity & Magnetism 

lab 1 تجارب في الكهرباء والمغنانيسية ACA 114 2010 
Principles of Elect. Ciruits 3 مبادىء الدوائر الكهربائية ELE 131 2011 
Principles of Elect. 

Circuits lab 
 ELE 112 2012 وائر الكهربائية / ممليمبادىء الد 1

Electronics I 2  1الكترونيات ELE 121 2013 
Electrical Measurements 2 القياسات الكهربائيه ELE 123 2014 
Electrical 

Measurement/Lab 
 ELE 111 2015 القياسات الكهربائية / مملي 1
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 :البرنامج متطلباتوصف 
 

 :1الريراضيرات  - 2005
 

االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  المرتقة 
األولرررى  ونوامرررد االالرررتقاق ع االالرررتقاق واالنترانرررات الجبريرررة واأُلسرررية واللوغرتميرررة، تطبيقرررات ملرررى المررررتقة األولرررى 

 ق التكام  وتكام  االنترانات بأنوامها المختلفةع  ائيقاتهع نر ومنها رسف المنحنيات ع التكام  المحدود وتطب
 

 الرسف الهندسي: - 2006
 

لغة الرسف،  دوات الرسرف، نياسرات و حجرام لوحرات الرسرف،  نرواع الخطروط، العمليرات الهندسرية، تنفيرذ رسرف بمقيراس 
باليرررد الحررررة اسرررتنتاج المسرررقط رسرررف محررردد )تكبيرررر وتصرررغير( اإلسرررقاط المتعامرررد، رسرررف المنررراظير الهندسرررية، الرسرررف 

 الثالاع
 

 المرغ  الهندسي:- 2007
 

المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نوامهررا، تخطرريط وتررركي  نطرر  العمرر ، 
ة، المبارد اليدوية، المنرار، نص المعادا، ربط نط  العم  بالتبااليف، لحام القوس الكهربائي، التمديدات الكهربائير

  جه ة القياس الكهربائية وترغي  اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع
 

  

 متابعة احد نلبة االتمتة الصنامية
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 اإلالرا  والتنظيف الصنامي: - 2008
 

وامررر  المرررؤالرة ملررري اإللمرررام بطبيعرررة المنررررآت الصرررنامية الكبررررى والصرررغيرة ويصائصرررها ومتطلبرررات إنررررائها والع
الصرررنامية ومهرررام األالررررا  الصرررنامي فيهرررا ومسرررؤوليات  تنجاحهررراو التعرررر  إلرررى الهياكررر  التنظيميرررة فررري المنررررآ

المررررر  فررري العمررر  الصرررناميو تنميرررة االتجاهرررات اإل جابيرررة لررردى الطالرررب فيمرررا يتعلرررق برررأمور السرررممة والصرررحة 
واإلجررراءات المتبعررة للونا ررة مررن   العمنررة والوسررائ المهنيررة فرري العمرر  الصررنامي مررن يررمن اإللمررام باألسررل ذات

الحرروادس الصررناميةو التعررر  إلررى مناصررر التكرراليف الصررنامية و سرراليب تقليرر  الكلفررة ومعالجررة الفوانررد فرري العمرر  
التررريعات النيابيررة ذات العمنررة بالعمر  والعمرران كقررانوا الضررماا  االصرناميو اإللمررام بررأهف الجوانرب الترري مالجتهرر

 اميعاالجتم
 

 الكهرباء والمغنانيسية / نظري ومملي: 2009-2010
 

و الرررررحنات السرررراكنة والمتحركررررة، والمجرررران الكهربررررائي والجهررررد الكهربررررائي، والتيررررار الكهربررررائي ومبررررد  نقرررر  الطانررررة 
 مررا بالنسرربة للعملرري فالمسرراق  ع متغيراتررهو والمجرران المغنانيسرري  و باإلضررافة إلررى مفهرروم الحررا الكهرومغنانيسرري

ج ممليرررا  : نرررانوا كولررروم،  والمجررران الكهربرررائي، وإ جررراد سرررعة مكثرررف، ونررروانين كيرررر تررررو  و جهررر ة القيررراس  عرررال
الكهربائيررررررة، ونيرررررراس المقاومررررررة والجهررررررد والتيررررررار، والمجرررررران المغنانيسرررررري ، وكررررررذلك نررررررانوا فرررررررادي فرررررري الحررررررا 

 الكهرومغنانيسيع 
 

 مبادئ الدوائر الكهربائية: – 2011
 

ق تحلير  دوائرر التيرار المباالرر، التيرار ائرباالر، نوانين ونظريات دوائر التيرار المباالرر، نر مناصر دوائر التيار الم
المتغير  حادي الطور، مناصر دوائر التيار المتغير ، تحلي  دوائر التيار المتغير ، استعمان األمداد المركبة في 

 ، الحرا  الكهرومغنانيسرية ، دوائرر  الررنينتحلي  دوائر التيار المتغير ، المغنانيسية والكهرومغنانيسرية ، دوائرر 
 ودوائر التيار المتغير المالي األنوارع
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 مبادئ الدوائر الكهربائية / مملي : – 2012
 
ق ربررط المقاومررات لررردوائر التيررار المسررتمر، نظريرررات التيررار المسررتمر، تبسرريط الررردوائر، نررانوني كيررر تررررو ، ائررنر 

بائيرررة، تطبيقررات ملرررى دوائررر التيررار المترررردد  حررادي الطرررور، دوائررر الحرررا لمكثفررات الكهر ااسررتخدام راسررف اإلالرررارة، 
 الكهربائية، المحوالت الكهربائية، ودوائر الرنين، والدوائر المالية األنوارع

 
 :1إلكترونيات  – 2013

 
 الصمام الثنائي) الرديود( وتمثير  يرواص حسرب التقريرب األون والثراني ، يرط العمر ، دوائرر التوحيرد نصرف موجرة
وموجرة كاملرة  حاد ررة الطرور، المرالررحات،  تطبيقرات ملررى الرديود ، ديررود زينرر ويواصرره وتطبيقاتره ، التران يسررتور 

ويواصه و نحيازه وتطبيقات مملية مليره ، دراسرة بعرض يرواص الثايريسرتور  BJTوالنائي القطبية UJT حادي 
  نحيازه وتطبيقاته ع FETوتطبيقاته، تراززيستور

  

 ممان االناء المحاضرةعتنفيذ بعض اال
 

 القياسات الكهربائية: - 2014
 

و  ساسيات القياس الكهربائية وتصنيف  جه ة القياس الكهربائية واإللكترونية و جه ة نياس التيار المباالر والمترردد 
مباالرررر وكيفيرررة إنالرررة مررردى القيررراس فررري  جهررر ة القيررراس، دوائرررر البوتنرررريوميتروالفلطيات القياسرررية وننرررانر التيرررار ال

، نيررراس المقاومرررة وفررررق الجهرررد والتيرررار ،  الرررر التحميررر  ألجهررر ة والمترررردد ومولررردات اإلالرررارة و جهررر ة القيررراس الرنميرررة
 القياس ، نياس القدرة الكهربائية ، نياس الطانة الكهربائيةع  
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 القياسات الكهربائية / مملي: - 2015
 

ة القياس، نياس القدرة الكهربائية، نياس الطانة الكهربائيرة، جه  نياس المقاومة وفرق الجهد والتيار،  الر التحمي  أل
اس روب(  جهر ة القيرروسيلوسكرالرارات الكهربائيرة )األننانر التيار المباالر، ننانر التيار المتغير، اسرتخدام راسرف اإل

 ( على زيادة مدى  جه ة القياس المختلفةإ)استخداماتها، وتطبيقات : الرنمية 
 

 سامة معتمدة 41:تة الصناميةمتطلبات تخصص األتم
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Electrical Workshop 2 مرغ  الكهرباء ELE 124 2016 
Electrical Drawing 2 ورسمها                   نراءة المخططات الكهربائية ELE 122 2019 
Elect. Protect. & 

Control Apparatus 
 ELE 126 2020  جه ة الحما ة والتحكف الكهربائية 2

Elect. Protect. & 

Control Apparatus Lab 
 ELE 116 2021  جه ة حما ة وتحكف كهربائي/مملي 1

Electrical Machines I 2 (1)اآلالت الكهربائية ELW 223 2022 
Electrical Machines II 2 (2) اآلالت الكهربائية ELP 221 2038 
Electrical Machines II 

Lab 
 ELP 211 2039 /مملي(2)اآلالت الكهربائية  1

Power Electronics Lab 1 إلكترونيات القدرة /مملي ELI 217 2052 
Theory of Machines 2 نظرية اآلالت ME 222 2053 
Electric Drive I 2 (1) القيادة الكهربائية ELI 124 2054 
Electric Drive II 2  (2)القيادة الكهربائية ELI 223 2055 
Electric Drive  I  Lab 1  مملي(1)القيادة الكهربائية/ ELI 213 2057 
Electric Drive  II Lab 1 مملي(2) القيادة الكهربائية/ ELI 212 2058 
Applied Mathematics 2 الرياضيات التطبيقية ACA 222 2059 
Project 2 مرروعال ELI 220 2062 
Electronics  II 2 (2) إلكترونيات ELI 122 2063 
Electronics II Lab 1  مملي(2)إلكترونيات/ ELI 112 2064 
Electronics III 2 (3)إلكترونيات ELI 221 2065 
Electronics III Lab 1 مملي(3)إلكترونيات/ ELI 211 2066 
Electrical Drive (3) 3 2431  (3)كهربائية القيادة ال 
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Electrical Drive (3) 

Lab 
 2432  /مملي(3) القيادة الكهربائية 1

Power Electronics 2 2433  إلكترونيات القدرة 
Field Training I 2  2434  (               1)التدريب الميداني 
Field Training II 2  2435  (         2)التدريب الميداني 

 
 :  تخصص األتمتة الصناميةات متطلبوصف 

 
 مرغ  الكهرباء: - 2016

 
التعر  ملى المعدات واألدوات في المرغ ، التمديدات الكهربائية، دراسة مخططات تمديدات المنازن والمصران ، 

فراز(،  لرف المحركرات 3فاز(،  نواع المحركات )فاز+ 3القوان  الكهربائية، لوحات التوزي ،  نواع المحوالت )فاز+
 لكهربائية، إمادة لف المحوالت الكهربائية، اللحام الكهربائيعا
 

 نراءة المخططات الكهربائية ورسمها: - 2019
 

دمررف المعلومررات الفنيررة والمهنيررة لرردى الطالررب فرري مجرران تخصصرره وتنميررة المهررارات فيمررا يتعلررق بعمرر  الرسررومات 
هررر ة والررردوائر المختلفرررة، ونرررراءة رسرررومات الكاتالوجرررات المتعلقرررة بالتمديررردات واآلالت واألجو  لكترونيرررةالكهربائيرررة واإل

 ذات العمنة وتحليلهاع
 

  جه ة الحما ة والتحكف الكهربائية /نظري ومملي: - 2021، 2020
 

إكساب الطالب المهارات المزمة الستخدام  جه ة الحما ة، والتحكف الكهربائية بالدراسة العملية ألنواع ممليرة تمثر  
و والمفاتي  والقوان  اليدويرة واآلليرة  و المصهرات والمفاتي  الكهربائيةو  ان  الصنامي والمهنيحاالت مم  من الو 

 ومصادر التغذ ة الكهربائيةع و واستقصاء يواصها ودوائر توصيلهاو والمؤنتات والمرحمت 
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 جانب من محاضرة اكاد ميةع

 (:1اآلالت الكهربائية) -2022
 

تركيررب ، مبررد  العمرر ، األنررواع، نرائررق التوصرري ، الخررواص الترررغيلية ومنحنيررات العرر وم، آالت التيررار المباالررر، ال
نرائررق برردء الحركررة والكررب  ، المنحنيررات الهسررتيرية  ونرائررق اللررف والمحرروالت و المحركررات الكهربائيررة :) األنررواع 

ر ونرائق توصيله، ترغي  المحوالت والتركيب ومبد  العم ( و الدائرة الكهربائية المكافئة ، المحوالت المالية األنوا
 ملى التوازي، يسائر المحون ونرائق التبريد للمحوالت ع 

 
 (:2اآلالت الكهربائية) -2038

 
آالت التيار المتردد بأنوامها المختلفة،  اآلالت الحثيرة :) األنرواع ، التركيرب ، مبرد  العمر ( ،  الخرواص التررغيلية 

ة والكرررب  للمحركرررات  حاد رررة والماليرررة األنررروار( و اآلالت الت امنيرررة :)مبرررد  ومنحنيرررات العررر وم، نرائرررق بررردء الحركررر
العم ،  الخواص الترغيلية ومنحنيات الع وم ، نرائق بدء الحركة، المكثرف المتر امن( ، إضرافة إلرى دراسرة  نرواع 

 ياصة من المحركات الكهربائية ع  
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 : /مملي2اآلالت الكهربائية  - 2039
 

 ة، ويررواص اآلالت الكهربائيرر  ررةالت الكهربائيرره )آالت التيررار المسررتمر والمتررردد( ، والقرردرة ، والكفانررواع اآل دراسررة 
ق التحكف بسررمة المحركرات الكهربائيرة ، والرتحكف فري الجهرد النراتج مرن ائكمحركات ، ومولدات ، ومحوالت ، ونر 

)واحرررد فررراز والمالرررة فررراز( ، وتنظررريف الجهرررد ،  دراسرررة الررردوائر المكافئرررة للمحررروالت الكهربائيرررة : المولررردات الكهربائيرررة
نرررواع  ويرررواص المحررروالت الكهربائيررره ، وايتبرررارات الررردائرة المفتوحرررة ودائررررة القصرررر للمحررروالت الكهربائيرررة ع دراسرررة 

ومعامر  القردرة ، والردوائر المكافئرة ، والرتحكف بالسررمه   رةمت امنة )الحثية(، والقدرة ، والكفاالالت الت امنية وغير آلا
 الت الكهربائيةعآلق بدء الترغي  ، والخواص الميكانيكية والكهروميكانيكية لائونر  ،

 
 الكترونيات القدرة / مملي: - 2052

 
إكسررراب الطالرررب بعرررض الخبررررات العمليرررة فررري فحرررص وتررررغي   الرررباه الموصرررمت المسرررتخدمة فررري دوائرررر األتمترررة 

وكررذلك التران يتسررور المجررانع إضررافة إلررى بنرراء  ووالررد او والتران يسررتور، الثايريسررتور، التريرراوو الصررنامية كالررديود 
الثايرسرتور، بنراء دوائرر انفاءبعض دوائر القدح المستخدمة في دوائر التيار المتغير والمباالر ودراسرة اهرف تقنيرات 

التوحيررد  حاد ررة والماليررة الطررور، دراسررة  نظمررة الررتحكف فرري منظمررات الجهررد  حاد ررة والماليررة الطررور، دراسررة بعررض 
 ائر القط ، دوائر العاكل وتطبيقات مملية ملى استخدامات الثايريستورعدو 
 
 نظرية اآلالت: - 2053 
 

ودراسرة حسراب  و دراسة التحلي  التركيبي والكينماتيكي لآلالت المسرتوية والفراغيرة المصرممة لنقر  وتحوير  الحركرة
هد  إلى دراسة ات اا الكت  والمحراور يكما  ع نق  الحركة لآلالت من نريق استعمان مضلعات السرمة والتسارع

نقرر  الحركررة بوسررانة الحرردبات وتوابعهررا المختلفررة، نقرر  الحركررة بوسررانة االحتكرراو فرري كرر  مررن المحامرر  و الرردوارة، 
 البسيطة والتروس، نق  الحركة بوسانة الوصمت الميكانيكيةع
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 (:1القيادة الكهربائية ) - 2054
 

لمحركررررات التيررررار المسررررتمر والمحركررررات الحثيررررة بمررررا يتعلررررق بمنحنيررررات الخررررواص  دراسررررة  سررررل القيرررراده الكهربائيررررة
الميكانيكيررة والكهروميكانيكيررة ، نرائررق الررتحكف بالسرررمة ، نرائررق برردء الحركررة والررروط الترررغي  ، باالضررافة الررى 

 نرائق كب  ومكل اتجاه دوراا المحركات ، تحديد القدرة، المحركات الكهربائية وكيفية ايتيارهاع

 
 (:2القيادة الكهربائية ) - 2055

 
نظرررف القيرررادة اآلليرررة المغلقرررة، ووظائفهرررا، و نوامهرررا، ويصائصرررها االسرررتاتيكيةوالدينامكية، وكيفيرررة تررررغيلها وإ قافهرررا، 
وتثبيق سرمة المحرو  الناء الحم  باستخدام التغذ ة الراجعة المناسربة، ودراسرة اسرتقرار الرنظف اآلليرة المغلقرة، مرن 

نظررف القيررادة المبرمجررررة و كرررذلك التعررر  ملررى  لررنظف نيررادة آليررة مغلقرررة، والتعررر  ملررى نظررف المتابعرررةيررمن  مثلررة 
  هميتها الرعملية واستخرداماتهاع : والمتكيفرة

 
 ( / مملي:1القيادة الكهربائية ) - 2057

 
هربائيرررة بأنوامهررررا، القيرررام بتجرررارب ممليرررة تهرررد  لدراسرررة الخررررواص الميكانيكيرررة والكهروميكانيكيرررة للمحركرررات الك  

الحركرة، اإل قرا  ومكرل  ءق الكهربائيرة لتنظريف سررمة المحركرات الكهربائيرة، وملرى دوائرر بردائروالتعر  ملى الطر 
 اتجاه دوراا للحركات حسب المبادئ المستخدمة في القيادة اآلليةع

 
 ( / مملي:2القيادة الكهربائية ) - 2058

 
و لقيرام براجراء تجرارب ملميرة تهررد  لدراسرة يرواص مناصرر الرتحكف األوليررة دراسرة  نظمرة القيرادة اآلليرة المغلقررة وا

كيفية استخدام التغذ ة الراجعة بأنوامها، دراسة الخواص الميكانيكية والكهروميكانيكيرة و  واستخدامها و ومجموماتها
قررة، ودراسررة الحرراالت ق إ قررا  وترررغي  الررنظف المغلائررللررنظف المغلقررة ومقارنتهررا بررالنظف المفتوحررة، والتعررر  ملررى نر 

 العابرة واستقرار النظف المغلقةع
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 الرياضيات التطبيقية: - 2059
 

مفهررروم األمرررداد المركبرررة، إجرررراء العمليرررات الرياضرررية ملرررى األمرررداد المركبرررة، تحويررر  األمرررداد المركبرررة مرررن الررررك  
برررري، حررر  المعرررادالت التربيعيرررة الكمرتي يرررالى القطبررري وبرررالعكل، التمثيررر  البيررراني للألمررراد المركبرررة، التحليررر  الج

تطبيرررق نظريرررة د مررروافر، المتتاليرررة والمتسلسرررلة و نوامهرررا، مفهررروم التقرررارب والتكعيبيرررة ذات الجرررذور المركبرررة وغيرررره، 
والتبامد وايتياراتها، متسلسلة تايلور وماكلورين وتطبيقاتها، متسلسمت وتكامر  فروريير وتطبيقاتهرا، باإلضرافة إلرى 

 تخدامها في ح  الدوائر الكهربائيةعتحويمت البمس واس
 

 المرروع : – 2062
 

يهد  مرروع التخرج كمتطلب للطلبة المتون  تخرجهف إلى إمطاء الطالب فرصة  كاد مية  ستطي  ضمن إنارهرا 
والمحاولرة لتحقيرق إضرافة ملميرة بنراءة مسرتعينا  بتحصريله  و التعمق في فهف جانرب  و  كثرر مرن جوانرب تخصصره

 وبقدراته الذاتية وبامكانات الجامعة من مكتبات ومختبرات ومراغ  وهيئة تدريسية وغيرهاعاألكاد مي، 
 

 (:2إلكترونيات ) - 2063
 

تعريب الطالب بالتطبيقات العملية للصمامات الثنائية كدوائر التحوي  من جهد متردد إلى جهد مسرتمر و و دوائرر 
ن ستور المتعلقة بالدوائر اإللكترونية للمضخمات والمتذبرذبات القص و التثبيق و مضامفة الجهدو و تطبيقات الترا

بأنوامها المختلفة، وتأهيله بالطرائق الرياضرية لتحلير  الردوائر اإللكترونيرة وبخاصرة المضرخمات، وذلرك مرن يرمن 
 تمثي  النبائط اإللكترونية بنماذج دوائر لمختلف التردداتع

 
 ( مملي:2إلكترونيات ) - 2064

 
ق العمليررة والرياضررية المزمررة، لتصررحي  بعررض الرردوائر اإللكترونيررة وتمكينرره مررن فهررف مبررد  ائلررب بررالطر تأهيرر  الطا

و و كررذلك التعررر  ملررى العناصررر اإللكترونيررة المختلفررة  ممرر  المضررخف الترررغيلي، وإجررراء بعررض التطبيقررات مليرره
التران سرررتورات المختلفرررةو و كرررذلك والتعامررر  معهرررا مثررر  الرررديودات و دوائرهرررا المختلفرررة و ال ينرررر و مملررره كمرررنظف و 

 (ع ne555دراسة دوائر المؤنتات ال منية و تطبيقاتها ) 
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 "وبوت آلي لحم  الحاجياتج "ر ر تخمرروع 

 (:3إلكترونيات ) - 2065
 

مداد،  الجبر البولي، دوائرر المنطرق التجميعيرة )التوفيقيرة(، النطانرات، العردادات والمسرجمت، الرذاكرة،  نظمة األ
 يكروبروسيسورعالم
 

 ( مملي: 3إلكترونيات ) - 2066
 

(  XORالتعررررر  ملرررررى مختبررررر دوائرررررر المنطررررق، بوابرررررات المنطررررق، الجبرررررر البررررولي ونرررررانوا د مورغررررات، بوابرررررة )
 وتطبيقاتها، المقارنات والمجمعات، دوائر االيتيار، دوائر الترمي  وفك الترمي ، دوائر تحوي  الترمي ، دوائر 

 عد غير الت امنية، دوائر العد الت امنية، دوائر المسجمت، دوائر الذاكرةعالنطانات، دوائر ال
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 اجراء ممليات الفحصع

 ( :3القيادة الكهربائية ) - 2431
 

دراسة بعض نظرف القيرادة اآلليرة  المسرتخدمة فري الحيراة العمليرة مثر  الضرواغط الهوائيرة ،السريور النانلرة ،الرافعرات 
يرررتف تحديررد  جهررر ة الحما رررة والرررتحكف ومتطلبررات التررررغي  وبعرررض الحسرررابات الميكانيكيرررة  ،ماكنررات التعبئرررة و بحيرررا

التعر  ملرررى المجسرررات المسرررتخدمة فررري دوائرررر الرررتحكف التقليررردي والقررردرة، المتعلقرررة بهرررذه االنظمرررة،كما يرررتف تصرررميف
 األنظمة الصنامية ،دراسة مكونات  جه ة التحكف القابلة للبرمجة ع

 
 :/مملي( 3) ربائيةالقيادة الكه - 2432

 
القيام بتجارب مملية في مجان التحكف النيوماتيكيوااللكترونيوماتيكي للتحكف بحركة البرونات الهوائيرة فري األنظمرة 

( بلغات البرمجة الثمس:نائمة التعليمات و اللغة السليمة و اللغرة المنطقيرةووإجراء PLCالصناميةوبرمجة جه ة الر)
 ( في األنظمة الصنامية ع(PLCالتحكف المبرمجتطبيقات مملية ملى انظمة 

 
 إلكترونيات القدرة: - 2433

 
مررتحكف بهررا  حاد ررة والماليررة الطررور، الموحرردات  القرردرة، تران يسررتور القرردرة، الايريسررتور القرردرة، دوائررر التوحيررد غيررر 

ور، مبرد  ممر  ودوائرر تقنيات نردح ونفري الثايريسرتور، دوائرر التوحيرد ودوائرر منظمرات الجهرد  حاد رة والماليرة الطر
 القان  والعاكلع
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 ( :1التدريب الميداني ) -2434
 

 ةترردريب الطالررب ملررى مهررارات معينررة ضررمن تخصصرره دايرر  مختبرررات الجامعررة، وميرردانيا  بالتعرراوا مرر  الصررنام
  إلرى ويعتبر هذا التدريب المديتحق إالرا  ومتابعة الهيئة التدريسيةع  و المحلية والمؤسسات والهيئات المحلية،

 الحياة العملية ويجب ملى الطالب التعام  بفعالية وتطبيق ما تف دراسته نظريا ع 
 

 ( :2التدريب الميداني ) -2435
 

( هرو دمرج الطالرب فري الحيراة العمليرة التخصصرية و ومرا لرذلك مرن ترأالير ملرى بلرورة 2الهد  مرن تردريب ميرداني)
عملرري للعديررد مررن المواضرري  التخصصررية  النظريررة ع كمررا الخصررية الطالررب المهنيررة ، إضررافة إلررى ذلررك التطبيررق ال

يهرررد  إلرررى بلرررورة  فكرررار جديررردة ومعالجرررة بعرررض المرررراك  التقنيرررة التررري نرررد تسرررامده فررري بنررراء مرررراري  التخررررج و 
 -وألجمألسررتفادة الكاملررة مررن هررذا الترردريب تررتف متابعررة الطالررب مررن نبرر  الهيئررة التدريسررية ويررتف تقررد ف تقررارير دوريررة

 ون المواضي  التي يتدرب مليها ع  سبومية ح
 

 اإللكترونيات الصنامية والتحكف المحوسب: ع2
 

نظرا للتطور المتسارع الذي الرهده مجران ، [ سامة معتمدة76مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوان  ]
الين متردايلين ال  مكررن االلكترونيرات فري العقرود األييررة، فقرد  صرب  مجران الكهربراء وااللكترونيرات الصرنامية مجر

فصلهما من بعضهما البعضع ولضماا ممر  جيرد ومتروازا ألي مؤسسرة صرنامية  و يدماتيرة فقرد نامرق جامعرة 
بوليتكنررك فلسررطين بتصررميف وإنررراء هررذا التخصررص الررذي يرفررد السرروق الفلسررطيني بقطاميرره الصررنامي والخرردماتي 

نيرات الصرنامية والرتحكف المحوسرب، األمرر الرذي  حردس نقلرة بالكوادر والفنيين المدربين والمهرة في مجان االلكترو 
 نومية في استحداس فرص مم  لهؤالء الخريجين والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة لدى الخريجينع

 
 
 
 
 

 : الخطة الدراسية
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 القسف :وصف متطلبات 

م  ر  المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

رنف 
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 لكترونيات القدرة / مملي:إ - 2052

 
إكسررراب الطالرررب بعرررض الخبررررات العمليرررة فررري فحرررص وتررررغي   الرررباه الموصرررمت المسرررتخدمة فررري دوائرررر األتمترررة 

بعرض إضافة إلى بنراء  والصنامية كالديود والتران يستور، الثايريستور، الترياو والد او وكذلك التران يتسور المجان
هرررف تقنيررات نفررري الثايرسررتور، بنررراء دوائرررر   ودراسررة  ودوائررر القررردح المسررتخدمة فررري دوائررر التيرررار المتغيررر والمباالرررر

التوحيررد  حاد ررة والماليررة الطررور، دراسررة  نظمررة الررتحكف فرري منظمررات الجهررد  حاد ررة والماليررة الطررور، دراسررة بعررض 
 الثايريستورع دوائر القط ، دوائر العاكل وتطبيقات مملية ملى استخدامات

 إلكترونيات القدرة: - 2433
 

موحررردات القررردرة، تران يسرررتور القررردرة، الايريسرررتور القررردرة، دوائرررر التوحيرررد الغيرررر مرررتحكف بهرررا  حاد رررة والماليرررة الطرررور، 
تقنيات نردح ونفري الثايريسرتور، دوائرر التوحيرد ودوائرر منظمرات الجهرد  حاد رة والماليرة الطرور، مبرد  ممر  ودوائرر 

 عاكلعالقان  وال
 

  سل المحوالت واآلالت الكهربائية: - 2615
 

المحوالت: الحثي، المحوالت  حاد ة الطور، المحون المثالي والحقيقي اللف، يسائر المحون، ايتبارات المحرون، 
 محوالت  حاد ة الطور ملى التوازي، المحوالت المالية الطورع

العمر ، الرك  المتجهرات ومنحنيرات الخصرائص، العمر  ملرى  المولدات التوافقية: بناء الجر ء الثابرق والردوار، مبرد 
 التوازيع

 المحركات التوافقية:مبد  العم ، منحنيات الخصائص، محرو  حادي الطور التوافقيع
التررغي ، تنظريف السررمة المحررو  حرادي الطرور  نرائرقالمحركات الحثية  و غير التوافقية:  نوامها، مبرد  مملهرا، 

 غير التوافقيع
 
 
 
 

 :PLCلر اتكنولوجيا  - 2617
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دائرررة المسرر   ):العنونررة:( (PLCمقدمررة: تطورهررا، مقارنررة مرر  المرررحمت، تطبيقرراتع المكونررات األساسررية ألنظمررة 

: رنميررررة وتماالليرررررة، ربررررط تررررروازي I/Oالدايليررررة، تطبيقررررات األوامرررررر المسررررامدةعربط I/Oالثابتررررة والمتغيرررررة، العنررررراوين
لغرات ( عرسف بيراني للوظيفرة و عرسف بياني للونق والوض I/Oصف إالارة و ) ع  وامر ويطوات البرمجة:(وتسلسلي

 محاكاة المديمتع ( وAnalog I/O)البرمجة ، معدات البرمجة، معدات ملحقات وحدة 
 

 سامة معتمدة 11: البرنامج متطلبات
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             ACA135 2005 
Industrial Supervision & 

Org. 1 الرا  والتنظيف الصنامياإل ME 111 2008 
Principles of Elect. Circuits 3 مبادىء الدوائر الكهربائية ELE 131 2011 
Principles of Elect. Circuits 

lab 
مبرررادىء الررردوائر الكهربائيرررة /  1

 مملي
ELE 112 2012 

Electrical Measurements 3 القياسات الكهربائيه ELE 123 2613 

 
 :البرنامج متطلباتوصف 

 
 :1الريراضيرات  - 2005

 
االنترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واأُلسية واللوغرتمية، النها ات ونظريات ملى النها ات،  االتصان،  المرتقة 

االالتقاق واالنترانات الجبرية واأُلسية واللوغرتمية، تطبيقات ملى المرتقة األولى ومنها  واألولى  ونوامد االالتقاق 
 التكام  وتكام  االنترانات بأنوامها المختلفةع   نرائقو رسف المنحنيات ع التكام  المحدود وتطبيقاته
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 جانب من محاضرة اكاد مية

 

 

 

 اإلالرا  والتنظيف الصنامي: - 2008
 

بمبادئ التنظيف والتخطيط الصنامي، دراسة التكاليف وحسرابات الجردوى االنتصراد ة للمرراري  الصرنامية  التعريب
 باإلضافة إلى برامج الصحة المهنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتها، والعمنات الصنامية ومتطلباتهاع

 
 مبادئ الدوائر الكهربائية: – 2011

 
تحلير  دوائرر التيرار المباالرر، التيرار  نرائرقنوانين ونظريات دوائر التيرار المباالرر، مناصر دوائر التيار المباالر، 

المتغير  حادي الطور، مناصر دوائر التيار المتغير ، تحلي  دوائر التيار المتغير ، استعمان األمداد المركبة في 
 ، الكهرومغنانيسرية ، دوائرر  الررنينتحلي  دوائر التيار المتغير ، المغنانيسية والكهرومغنانيسرية ، دوائرر الحرا  

 ودوائر التيار المتغير المالي األنوارع
 

 

 مبادئ الدوائر الكهربائية / مملي :  – 2012
 

ربررط المقاومررات لررردوائر التيررار المسررتمر، نظريرررات التيررار المسررتمر، تبسرريط الررردوائر، نررانوني كيررر تررررو ،  نرائررق
تطبيقرررات ملرررى دوائرررر التيرررار المترررردد  حرررادي الطرررور، دوائرررر الحرررا اسرررتخدام راسرررف اإلالرررارة، لمكثفرررات الكهربائيرررة، 

 الكهربائية، المحوالت الكهربائية، ودوائر الرنين، والدوائر المالية األنوارع
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 القياسات الكهربائية: - 2613
 

باالرررر و جهررر ة نيررراس التيرررار المو وتصرررنيف  جهررر ة القيررراس الكهربائيرررة واإللكترونيرررة و  ساسررريات القيررراس الكهربائيرررة 
وكيفيررة إنالررة مرردى القيرراس فرري  جهرر ة القيرراس، دوائررر البوتنررريوميتروالفلطيات القياسررية وننررانر التيررار  و  والمتررردد

، نيرراس المقاومررة وفرررق الجهررد والتيررار ،  الررر التحميرر  المباالررر والمتررردد ومولرردات اإلالررارة و جهرر ة القيرراس الرنميررة
 اس الطانة الكهربائيةع  ألجه ة القياس ، نياس القدرة الكهربائية ، ني

 

 تخصص االلكترونيات الصنامية والتحكف المحوسب في مختبر الكهرباء نلبة
 

 سامة معتمدة 40: والتحكف المحوسب متطلبات تخصص االلكترونيات الصنامية
 

 المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة االنجلي ية
رنف  رم  المساق

 المساق
Engineering Workshop 2 المرغ  الهندسي ME 123 2007 
Electronics I 2 1لكترونيات إ ELE 121 2013 

Electronics (1) / Lab 1 مملي-1لكترونيات إ ELE 114 2018 

Technical Drawing & 

Blueprint reading 
 2497  الرسف التقني ونراءة المخططات 2

Analogue Techniques  3 )2498  تقنيات التماال  )النظائر 
Digital electronics 3 2500  الكترونيات رنمية 
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Advanced Power 

Electronics 
 2510  الكترونيات صنامية متقدمة 3

Graduate project 2 2511  مرروع التخرج 

Field Training 1 2  2512  1تدريب ميداني 

Field Training 2 2  2513  2تدريب ميداني 
Electrical motor drives 2 2516  نيادة المحركات الكهربائية 

Electrical motor drives 

/Lab. 
 2517  نيادة المحركات الكهربائية/مملي 1

Computer Programming 3  2614  ببرمجة الحاسو 
Micro-controllers  3 2616  المتحكمات الدنيقة 

Sensors and control 

techniques 
 2618  المجسات وتقنيات التحكف 3

Microprocessor 

technology 
 2619  تكنولوجيا المعالج 3

PC Maintenance and 

Support 
 2620  صيانة الحاسوب ومتابعته 3

 
 :والتحكف المحوسب لكترونيات تخصص اإل وصف متطلبات

 
 المرغ  الهندسي:- 2007

 
ا، تخطرريط وتررركي  نطرر  العمرر ، المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نوامهرر

المبارد اليدوية، المنرار، نص المعادا، ربط نط  العم  بالتبااليف، لحام القوس الكهربائي، التمديدات الكهربائيرة، 
  جه ة القياس الكهربائية وترغي  اآلالت والمحركات والمحوالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع

 
 

 :1 إلكترونيات – 2013
 

الصمام الثنائي) الرديود( وتمثير  يرواص حسرب التقريرب األون والثراني ، يرط العمر ، دوائرر التوحيرد نصرف موجرة 
وموجرة كاملرة  حاد ررة الطرور، المرالررحات،  تطبيقرات ملررى الرديود ، ديررود زينرر ويواصرره وتطبيقاتره ، التران يسررتور 

ة مليره ، دراسرة بعرض يرواص الثايريسرتور ويواصه و نحيازه وتطبيقات مملي BJTوالنائي القطبية UJT حادي 
  نحيازه وتطبيقاته ع FETوتطبيقاته، تراززيستور
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 :مملي-1 إلكترونيات – 2018

 
تأهي  الطالب بالطرائق العملية وفق  سل ملمية و تعريفه ملى العناصرر االلكترونيرة المختلفرة مثر : الرديودات و 

رهرا و و كرذلكال ينر ديرود ومملره كمرنظف فري الردوائر االلكترونيرة و التطبيقات المختلفة مليه في دوائر التوحيد و غي
و التعامررر  مررر  التران سرررتورات بأنوامهرررا المختلفرررة وتسرررخيرها للعمررر  فررري الدوائرااللكترونيرررة كمضرررخمات او كمفررراتي  

 ن  العمليعالكترونية و و التعام  م  االوبتوكبلرو و دراسة الدوائر االلكترونية المختلفة و تطبيقاتها في الوا
 

 الرسف التقني ونراءة المخططات: -2497
 

معرفة رموز العناصر االلكترونية والكهربائية ورسمها ، كيفية نرراءة وتحلير  المخططرات الكهربائيرة وااللكترونيرة ، 
ممررر  الرسرررومات الكهربائيرررة وااللكترونيرررة بواسرررطة الحاسررروب وممررر  محاكررراة لهرررا، كيفيرررة ممررر  اللوحرررة المطبومرررة 

PCBالحاسوبع انةبوس 
 

 تقنيات التماال )النظائر(:-2498
 

( DC( مكونررات مصرردر القرردرة )DCمصررادر الطانررة الكهربائيررة: المخطررط الصررندوني لمصرردر تغذ ررة مسررتمر )
 الرح مم  ك  ج ء فيهع المنظمات الخطية: )مملها و  نوامهاو دوائر ممليةو دوائر محددات التيار( ع

ركبيهررا و يصائصررها و تطبيقررات  دائرررة المضررخف العرراكل وغيررر : )تOP-AMP741) المضررخات العمليررة )
 العاكل ، دائرة المكام ، دائرة الجام ، دائرة المفاض ، دائرة المقاراعاستخدامات مملية "دوائر مملية"(

( و األنمراط الترري  مكررن  ا  عمرر  فيهررا المؤنررق 555(، الكريسررتاليو تطبيقررات ملررى)555المرذنابات: هرردفهاع نوامها)
 ع555مراري  صغيرة باستخدام و 555

 IC, LM317المنظمرررات:) الهرررد  منهرررا،  نوامهرررا التسلسرررلية، التفرميرررة، منظمرررات ذات دارات متكاملرررة 

)(79XX,78XX, LM338 ع )و يصائص ك  نوعوالمرالحات: )الهد  منها و  الكالها 
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 جانب من محاضرة اكاد مية
 

 لكترونيات رنمية:إ - 2500
 

البررولي و البوابررات المنطقيررة المختلفررة، دوائررر المنطررق التوافقيررة و نرائررق تصررميمها و اسررتنتاج  نظمررة العررد، الجبررر 
 جداون الحقيقة لها و  و المساكات والنطانات و دوائر المنطق التعانبية مث  العدادات، المسجمتع

 

 : لكترونيات صنامية متقدمةإ–2510
 

: المقطعررات الرافعررة للجهررد و والمقطعررات الخافضررة ( بنوميهررا DC Choppersقطعررات التيررار المسررتمر ) م
للجهدو و دوائر مواكل القدرة  حاد ة الطور بنوميها: )ماكل مصدر الجهرد و و مراكل مصردر التيرار( و كرذلك 
دراسرة مرواكل القردرة الماليرة الطرور و و بعرض التطبيقرات الصرنامية ملرى كر   مرن المقطعرات و العرواكلع و ييرررا  

 ( و تأهيله للعم  في تطبيق صنامي معينع phase Inverter 3الطور ) برمجة ماكل المالي 
 
 
 
 
 

 :مرروع التخرج –2511



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~246 ~ 

 
تطبيررق لرربعض المفرراهيف الترري تررف دراسررتها مررن يررمن التخصررص والمتمثرر  بتصررميف جهرراز او دائرررة الكترونيررة     

مة نب  مومد منانرة المرروع مرن مملية و الف تنفيذ المرروع برك  مملي ،ويتف كتابة  مادة نظرية للمرروع وتسلي
 نب  لجنة متخصصةع

 
 نيادة المحركات الكهربائية نظري/مملي:  – 2517 – 2516

 
، الرررتحكف بسررررمة المحررررو، وتنظررريف سررررمته، تررررغي  المحررررو فررري األربررراع األربعرررة، دوائرررر (DC)نيرررادة المحررررو 

(  حررادي الطررور (DC-ACكل ( ، العررا(Chopper، دائرررة DC-DC)الررتحكف اإللكترونيررة دوائررر العرراكل)
 ع(AC)، نيادة محرو (PWM)والمالي الطور، 

 
 : برمجة الحاسوب-2614

 
يهرررد  هرررذا المسررراق إلرررى التعرررر  ملرررى  ساسررريات البرمجرررة باسرررتخدام لغرررة سررري مرررن يرررمن التعرررر  ملرررى مي اتهرررا 

ى الراالررة،  وامررر ، دوان اإلديرران واإليررراج والطبامررة ملرر Operators)ونوامرردها،  نررواع البيانررات والمررؤالرات )
الررررتحكف،  دوات الررررررط والجمرررر  الررررررنية، التعامرررر  مرررر  الرررردوان واسررررتدمائها، المرررراكرو ووظيفتهررررا، المصررررفوفات، 

 التراكيب، المؤالراتع
 

 : المتحكمات الدنيقة - 2616
 

( (PIC16F84يهد  هذا المساق إلى التعر  إلىالمتحكمات والفرق بينها وبين المعالجات ،  محتوى المتحكف 
( ،  منافرررذ اإلديررران واإليرررراج وكيفيرررة PIC16F84و ج ائهرررا ، فهمتقسررريف الرررذاكرة والمسرررجمت دايررر  المرررتحكف)

برمجتها واستخدامها ،  المؤنتات ال منية والرذاكرة المسر  والبرمجرة وتطبيقاتهمرا ،  التعامر  مر  المعرالج مرن يرمن 
الخاصررررررة بررررررالمتحكف ة التعليمررررررات مجمومرررررر يصائصرررررره) السرررررررمة، التصررررررفير، المقانعرررررراتععع( ، التعررررررر  ملررررررى

PIC16F84) والترررررررري تسررررررررتعم  لبرمجررررررررة مكوناتهررررررررا ، التعررررررررر  ملررررررررى التطرررررررروير الررررررررذي لحررررررررق بررررررررالمتحكف )
(PIC16F877) ( مقارنررة بررالمتحكفPIC16F84 ، )  التعامرر  مرر  مواضرري  متقدمررة فرريPIC16F877 

لعمليرة و مثر : )الرتحكف بسررمة ( وكيفية استخدامها م  العديد من التطبيقرات ا / PWM نارا / لقطة كخاصية)
حيررا  عمرر  ملررى تحويرر  ،  ADC)المحررروععع( ،التعررر  ملررى يصررائص محررون اإلالررارة التماالليررة إلررى رنميررة )
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 تسلسرررررليالمنفرررررذ ( برررررق، كرررررذلك التعرررررر  إلرررررى ال10اإلالرررررارة التماالليرررررة المديلرررررة إلرررررى الرررررك  رنمررررري بتكررررروا مرررررن )
الررذي يرروفر اتصرران تسلسررلي مرر   جهرر ة ( I2C)  ،Serial Peripheral Interface (SPI)مترر امنال
(serial EEPROMs, shift registersوdisplay drivers, A/D convertersع  ) 
 

 المجسات وتقنيات التحكف: - 2618
 

مقدمة من تكنولوجيا المجسات والحساسات، الخصائص العامة، المبادئ األساسية تصنيفاتها، المجسرات النررطة 
الروط والمفاتي  التقاربيهععع مجسات الضغط والتدفق المستوى، مجسات نياس درجرة  وغير النرطة، مفاتي  نها ة

 الحرارة، المجسات اإللكترونية الضوئيةع
 

 تكنولوجيا المعالج: - 2619
 

و ج ائها،برمجرة  CPU)مقدمة، تصنيف و نرواع الميكروبرسيسرر ، مقارنتره مر  الكمبيروتر التركيرب األساسري لره، )
 وربطها، صيانة الميكروبرسيسرع I/Oذاكرة، دوائر الميكروبرسيسر، ال

 
 صيانة الحاسوب ومتابعته: - 2620

 
مقدمررة، نرروع الصرريانة، ترخيصررات الحاسرروب، مصرردر الطانررة الكهربائيررة، األنررراص المدمجررة، لوحررات المفرراتي ، 

ة، اسرتعادة البيانرات، الفأرة، لوحات الفيديو، القرص الصلب، تخر ين البيانرات، تركيرب لوحرات دوائرر جديردة، الرذاكر 
 عModems ) , ( CD-ROM)تثبيق القرص الصلب، ربط التسلسلي، )

 
 
 
 
 
 

 تصاالتاالتخصص  ع3
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 ع( سامة معتمدة 73مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتاا دراسيتاا بوان  )
 

 : الخطة الدراسية
 

 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. قسفمتطلبات ال 15
 3. متطلبات التخصص  42
  المجموع 73

 
 سامة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 سامة معتمدة 15: قسفال متطلبات
 

 رنف المساق رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Engineering workshop 2 المرغ  الهندسي ME123 2007 

Simulation Lab 2 
الرسرررررررررررررررررررررررررررررررررف بواسرررررررررررررررررررررررررررررررررطة 

 الحاسوب"محاكاة"
 2695 

Electrical circuits 3  2696  دوائر كهربائية 
Electrical circuits  lab. 1 2697  مختبر دوائر كهربائية 
Electromagnetism 2  2698  المغنانيسية الكهرباء و 
Electronics 2  2699  الكترونيات 
AppliedMathematics 3 2724  الرياضيات التطبيقية 

 
 :قسفال متطلباتوصف 

 

 :المرغ  الهندسي-2007
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المعررادا ومواصررفاتها، الخصررائص والمواصررفات،  دوات القيرراس بمختلررف  نوامهررا، تخطرريط وتررركي  نطرر  العمرر ، 
منرار، نص المعادا، ربط نط  العمر  بالتباالريف، لحرام القروس الكهربرائي، األسرمو الكهربائيرة، المبارد اليدوية، ال

  جه ة القياس الكهربائية وترغي  اآلالت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةع

 
 :الرسف بواسطة الحاسوب"محاكاة"-2695

 
بواسررررررطة الحاسرررررروب مررررررن يررررررمن حرررررر م برمجيررررررة  رسررررررف الرررررردوائر الكهربائيررررررة و االلكترونيررررررة و ممرررررر  محاكرررررراة لهررررررا

 و كذلك رسف الدوائر المطبومةع Circuit Maker ,Orcad ,Lab viewمث :
 

 :دوائر كهربائية-2696
 

مقدمة، مفاهيف، نرق تحلي  دوائر التيار المتردد والمستمر بما  ررم  الفولتيرة والتيرار والمقاومرة، نروانين ونظريرات 
التيار المترردد  حرادي الطرور، الردوائر المغنانيسرية، المحرون الكهربرائي، آالت التيرار  دوائر التيار المستمر، دوائر

 المتردد والمستمر،  جه ة القياس الكهربائية، المصهرات، المرحمت والقوان  الكهربائيةع
 

 :مختبر دوائر كهربائية-2697
 

ر وتطبيق نرانوا  وم، نروانين كيرتررو  الفولتيرة  جه ة القياس الكهربائية،  نوامها واستخدامها، دوائر التيار المستم
والتيرررار والمقارنرررة مررر  النترررائج المخبريرررة، دوائرررر التيرررار المترررردد  حرررادي الطرررور، المحرررون، وآالت التيرررار المسرررتمر 

 والمتردد )مبد  العم  والحسنات(، المصهرات، المرحمت والقوان  الكهربائيةع
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 محاضرة اكاد ميةع

 مغنانيسية:الكهرباء وال-2698
 

الرحنات الساكنة والمتحركة، والمجان الكهربائي والجهد الكهربائي، والتيار الكهربائي ومبرد  نقر  الطانرة باإلضرافة 
 إلى مفهوم الحا الكهرومغنانيسي والمجان المغنانيسي ومتغيراتهع

 
 :الكترونيات-2699

 
اني ، يرط العمر ، دوائرر التوحيرد نصرف موجرة الصمام الثنائي) الرديود( وتمثير  يرواص حسرب التقريرب األون والثر

وموجرة كاملرة  حاد ررة الطرور، المرالررحات،  تطبيقرات ملررى الرديود ، ديررود زينرر ويواصرره وتطبيقاتره ، التران يسررتور 
ويواصه وانحيازه وتطبيقات مملية مليره ، دراسرة بعرض يرواص الثايريسرتور  BJTوالنائي القطبية UJT حادي 

 انحيازه وتطبيقاته ع   FETوتطبيقاته، تراززيستور

 
 :الرياضيات التطبيقية-2724

 
مفهررروم األمرررداد المركبرررة، إجرررراء العمليرررات الرياضرررية ملرررى األمرررداد المركبرررة، تحويررر  األمرررداد المركبرررة مرررن الررررك  
الكمرتيرر ي الررى القطبرري وبررالعكل، التمثيرر  البيرراني لألمررداد المركبررة، التحليرر  الجبررري، حرر  المعررادالت التربيعيررة 

تكعيبيررررة ذات الجررررذور المركبررررة وغيررررره، المتتاليررررة والمتسلسررررلة و نوامهررررا، مفهرررروم التقررررارب والتبامررررد وايتياراتهررررا،  وال
 متسلسمت وتكام  فوريير وتطبيقاتها، باإلضافة إلى تحويمت البمس واستخدامها في ح  الدوائر الكهربائيةع
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 سامة معتمدة  24:تصاالت متطلبات تخصص اال
 

رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم ةاإلنجلي ي المساق باللغة
 المساق

communication electronics 2 2700  الكترونيات االتصاالت 
Electronics lab 1 2701  معالكترونيات 

Digital logic 3  2702  دوائر منطق 

Digital logic lab 1  2703  مملي \دوائر منطق 

Principles communications 2  2704  مبادئ االتصاالت 

Planning and maintenance 

of telephone networks 
 2705  تخطيط و صيانة الربكات الهاتفية  3

Planning and maintenance 

of telephone networks lab 1  2706  مملي\تخطيط و صيانة الربكات 

Mobile subscribers 1  2707   جه ة المرتركين 

Mobile subscribers lab 1  2708  مملي\ جه ة المرتركين 

Digital communications 2  2709  االتصاالت الرنمية 

basic communication lab. 1 2710  مملي\مبادئ االتصاالت 

Transmission lines and fiber 

optic 2 2711  يطوط النق  و األليا  البصرية 

Digital communication 

networks 3 2712  البكات االتصان الرنمي 

Digital communication 

networks lab 1 2713  مملي\البكات االتصان الرنمي 

Field training 1 2  2714  1تدريب ميداني 

Transmission lines lab 1  2715  مملي\يطوط النق 

Mobile communications 3 2716  االتصاالت الخلوية 

Microwave techniques and 

Satellites 2 
تقنيات الميكروويب و األنمار 

 الصنامية
 2717 

Microwave techniques lab  1 2718  مملي \تقنيات الميكروويب 

Communications skills 1  2719  مهارات االتصان 

project management  2  2720  تحلي  و إدارة المراري 
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Modern communication 

systems 2 2721   نظمة االتصاالت الحديثة 

Field training 2 2  2722  2تدريب ميداني 

Graduation project 2 2723  مرروع التخرج 

 
 :تصاالتاالتخصص متطلبات وصف 

 
 نظري ومملي: الكترونيات االتصاالت-2701و 2700

 
مليها و و دوائر المرالحات و مولردات تعريب الطالب بدوائر و  ساسيات مكبرات العمليات و التطبيقات المختلفة 

 الذبذبات وو التعر  ملى دوائر التعدي  و دوائر إزالة التعدي ع
 

 نظري ومملي: دوائر منطق-2703و 2702
 

التعريرررب باألنظمرررة العدد رررة والجبرررر البرررولي والررردوائر المنطقيرررة التجميعيرررة والنطانرررات والررردوائر المنطقيرررة التتابعيرررة 
 وب الرنميع ووحدات الذاكرة والحاس

 
 :مبادئ االتصاالت-2704

 
المسرراق مبررارة مررن مقدمررة ألساسرريات االتصرراالتو  ررررح المقرررر األنررواع المختلفررة مررن ممليررات التعرردي  و الكرررف 
مثر  تعرديمت السرعة و تعررديمت ال اويرةع و ينرانش   ضررا ترأاليرات الضوضراء ملررى اإلالرارات المسرتخدمة و كررذلك 

 عنظام التقسيف المتعدد للتردد
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 جانب من محاضرة اكاد ميةع

 
 نظري ومملي: تخطيط و صيانة الربكات الهاتفية-2706و 2705

 
 رررم  هررذا المسرراق  وال نبررذة مررن الكوابرر  الهاتفيررة مررن حيررا تكوينهررا و فرررز األلررواا فيهررا و  نوامهررا و سررعتها و 

وابر والف التعريرب بالرربكة الهاتفيرة و استخداماتها و سجمت الربكة الهاتفيةوو  نواع الوصمت و كيفية توصي  الك
سرررجمت الرررربكة الهاتفيرررة و امتبرررارات التراسررر  فررري التخطررريط و التونررر  و االنتصررراد و حسررراب التكررراليف و رسرررف 

 مخططات الربكة الهاتفيةع
 

 نظري ومملي:  جه ة المرتركين-2708و 2707
 

رمجتها و كذلك  جهر ة الهراتف و الفراكل و ويرم  هذا المساق المقاسف الدايلية من حيا تركيبها و صيانتها و ب
 (وباإلضافة الى صيانة االجه ة الخلوية عTEالمود ف وو كذلك جمي   نواع األجه ة الطرفية )

 
 نظري ومملي : االتصاالت الرنمية-2710و 2709

 
سرريميو هررذا المسرراق يتنرراون برررك  موسرر  و مرردنق  ساسرريات االتصرراالت الرنميررةو تضررمين النبضرراتو التركيررب التق

 تضمين ترمي  النبضاتو اإلرسان الرنمي و الترمي و تقنيات الترمي  الرنميو تقنيات ترمي  المصدر ع
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 نظري ومملي: يطوط النق  و األليا  البصرية-2715و 2711
 

 رررم  هررذا المسرراق ملررى مبررد  ممرر  و  نررواع يطرروط النقرر  والكوابرر  المحوريررة و األليررا  البصررريةو و المواصررفات 
ع وسائ  و نرق توصيلها و العوام  التي تؤالر ملى انترار الضوء يملها و كذلك  جه ة توليد و استقبان العملية

اإلالرررارات البصررررية و مواصرررفاتها العمليرررةو جه ة الفحرررص المسرررتخدمة فررري  نظمرررة االتصررراالت البصررررية و نررررق 
 تسجي  القياسات و الفحوصات الدوريةع

 
 ظري ومملي:ن البكات االتصان الرنمي-2713و 2712

 
تتضرمن هرذه المرادة الررح للمكونرات األساسرية  الحاسروب وتركيرب الربكات  هذا المسانيتحدس منمن  الج ء االون
، وتعريرررب وبيررراا ماهيررررة OSIمرررن وظرررائف كررر  نبقررررة مرررن نبقرررات والتررري مرررن  همهرررا التعررررر  ملرررى  للرررربكات

ء الررربكات، و التفريررق بررين ( ، و الرررح وبيرراا لمرراذا يررتف ايتيررار نظررام الطبقررات فرري بنرراMAC Addressان
، و الحررديا مررن مرر ن المعلومررات يررمن انتقالهررا فرري الررربكات، والحررديا مررن  نررواع ISOو  OSIنمرروذجي ان 

و الجر ء الثراني مرن المسراق  ررم  TCP/IP، و كرذلك الررح لوظرائف بروتوكرون IPالعنونة باستخدام بروتوكون 
اسررف الهاتفيررةو باإلضررافة الررى التعريررب بررأنواع الررربكات و مكونررات الررربكات الهاتفيررة و كيفيررة تطرروير الرربكات المق
 PDH ,SDH ,ATM ,Frams Relayلغررات التخانررب و البروتوكرروالت و التعررر  ملررى نظررام 

,X.25ع 

 
 :1تدريب ميداني -2714

 
يهد  هذا المساق إلى دمج الطلبة في الميرداا العملري مرن يرمن التردرب ملرى الكثيرر مرن المهرام التري  جرب  ا 

ع  ضررافة الررى ذلررك  يترردرب الطالررب ملررى كيفيررة هررا الطالررب، وكررذلك التعررر  ملررى األنظمررة الكهربائيررة وتحليلهررايتقن
فرررز كوابررر  الهررراتف والتررردرب ملرررى المعررردات واألجهررر ة المسرررتخدمة فررري فررررز وتوصررري  كوابررر  الهررراتف فررري المقسرررف 

 لكواب  األرضية عولوحات التوزي  ع كذلك التعر  ملى كيفية سحب وتمديد الخطوط الهوائية وا
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 :االتصاالت الخلوية-2716
 

و الررربكاتهاو و  GSMفررري هرررذا المسررراق يرررتف التررردريب ملرررى  ساسررريات  نظمرررة االتصررراالت المتحركرررةو و  نظمرررة 
مكونررات ونرررق اإلرسرران و المررؤالرات السررلبية و نرررق حلهرراو وكررذلك صرريانة و تصررلي  األجهرر ة الخلويررة الطرفيررة 

(Mobile Stationو برمجتهرررا )  و العمرررر  ملررررى برررررامج الكمبيررروتر المتعلقررررة بالصرررريانةو وكررررذلك الهوائيررررات
 عGSMالمستخدمة في  نظمة 

 
 نظري ومملي: تقنيات الميكروويب و األنمار الصنامية-2718و 2717

 
في هذا المساق يتف التعرر  ملرى المكونرات األساسرية لرربكات الميكروويرب و تحديرد مسرارات الموجرات المتناهيرة 

تنمية مهارات الطالب لكيفية التعام  م  تقنيات االتصاالت مبر األنمار الصنامية و تصرميف مسرارات الصغر و 
 االتصاالت مبر األنمار الصناميةع

 
 :مهارات االتصان-2719

 
يهررد  هررذا المسرراق إلررى تمكررن الطالررب مررن التعامرر  مرر  البيئررة المحيطررة و ياصررة بيئررة العمرر  و تقويررة الخصررية 

هار نقاط القروة و إيفراء نقراط الضرعف لد رةو كمرا و يهرد  إلرى تع ير  روح العمر  الجمرامي الطالب من يمن إظ
لردى الطالرربو و تعريررب الطالررب بكيفيررة ممر  السرريرة الذاتيررة و األمررور الترري  جرب مراماتهررا فرري مقررابمت العمرر  و 

روح التطور و اإلبداع لدى  كيفية تسويق مهاراته بطريقة تسامد في نبوله بالعم  و استمرار تطورهو و   ضا تنمية
 الطالب من يمن ترجيعه ملى متابعة ك  جديد في المجان الذي  عم  فيهع

 
 :تحلي  و إدارة المراري -2720

 
و تخطرريط المررراري و دراسررة الجرردوىو اهررذا المسرراق  قرردم للطالررب المبررادئ األساسررية فيكيفيررة بنرراء المررراري  وإدارتهرر

 وتقييف المراري  واإلدارة المالية للمراري ع  كتابة مقترحات المراري و مرانبة 
 
 
 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~256 ~ 

 : نظمة االتصاالت الحديثة-2721
 

-Broad رم  هذا المساق ملى مواضري  مخترارة تغطري التطرور السرري  الحاصر  فري مرالف االتصراالت ومثر  "

band communication,4G Networks ,Internet Protocol(IP),Internet 

Telephony(VOIP), etc." 
 

 :2تدريب ميداني -2722
 

 نظمررة االتصرراالت دايرر  المقاسررف والترردرب ملررى يهررد  هررذا المسرراق إلررى ترردريب الطلبررة ملررى التعامرر  مرر  بعررض 
كيفية تحديد األمطان واصمحها داي  المقسف وفي الميرداا ع كرذلك التعرر  ملرى كيفيرة رصرد األمطران وصريانة 

ويطررروط  بملرررى  جهررر ة االتصررراالت الرنميرررة و المرررا كروياألجهررر ة الخاصرررة بالمررررتركين ع  ضرررافة الرررى التررردرب 
 ع  االليا  البصرية و التدريب في الركات االتصاالت الخلوية ععععععالا

 
 :مرروع التخرج-2723

 
يهد  مرروع التخرج كمتطلب للطلبة المتون  تخرجهف إلى إمطاء الطالب فرصة  كاد مية  ستطي  ضمن إنارهرا 

مررن جوانررب تخصصرره والمحاولررة لتحقيررق إضررافة ملميررة بنرراءة مسررتعينا  بتحصرريله  التعمررق فرري فهررف جانررب  و  كثررر
 األكاد مي، وبقدراته الذاتية وبامكانات الجامعة من مكتبات ومختبرات ومراغ  وهيئة تدريسية وغيرهاع
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 األنظمة الذكية في المباني : ع4
 

 :درجة الدبلوم الدرجة العلمية الممنوحة
 سامة معتمدة ( 73)بوان   : سنتاامدة الدراسة

 : ملمي ، صنامي فقطعفرع التوجيهي
 
 

 مقدمررة:
 

ُ عاني االنتصاد الفلسطيني كبقية االنتصادات العالمية من ارتفاع  سعار الطانة التقليد ة كالنفط والغاز   
ن انتصرادا ناميرا ع الطبيعي ، ب  إا ارتفاع  سعار الونود يؤالر ملى االنتصاد الفلسرطيني بنسربة  كبرر كونره ال ير ا

مرن الونرود إلنتراج الطانرة الكهربائيرة بتكلفرة ماليرة تصر  إلرى  %100وتستورد سلطة الطانرة الفلسرطينية مرا نسربته 
 مئات المميين من الدوالرات سنويا ع

مرر  النمررو المت ايررد فرري مرردد السرركاا فرري فلسررطين الررذي يرافقرره بالضرررورة ازد رراد كبيررر فرري حجررف المبرراني والمنرررآت 
كنية والتجارية والصنامية ، فانه بات من الضروري دراسة تنظيف وتراليد استهمو الطانة من  ج  تقلي  نسبة الس

الطانة الضائعة وتقلي  تكراليف صريانة هرذه األنظمرة الكهربائيرة واإللكترونيرة والميكانيكيرة ع وبحسرب دراسرة حديثرة 
المهردورة فري فلسرطين ماليرة جردا مقارنرة بردون  يررى ،  العهد  مدتها سلطة الطانة الفلسطينية ، فراا نسربة الطانرة

ذلك إلرى  ا النسربة الكبررى مرن المبراني والمنررآت تسرتهلك الطانرة الكهربائيرة بررك  غيرر فعران فري  نظمرة   ويرج
اإلنارة ونظف التكييف ونظف اإلنذار واألماا ، والمحركات الكهربائية ؛ مما  سبب يسرارة حقيقيرة فري الطانرة ، كمرا 

نظف التحكف في هذه المباني تقليد رة ومنفصرلة ممرا ُ ضرامف المفانيرد الكهربائيرة وتكراليف الصريانة بنسربة اكبرر  ا 
ممرررا لرررو كانرررق هرررذه األنظمرررة مرتبطرررة ومتكاملرررة معرررا ومحكومرررة بنظرررام واحرررد ع ومرررن هرررذه المبررراني المقصرررودة مرررن 

 مراكرررررررررر  التجاريررررررررررة والمرررررررررروالت عالبرنررررررررررامج ؛ العمررررررررررارات السرررررررررركانية والفنررررررررررادق ومبرررررررررراني الخرررررررررردمات العامررررررررررة وال
 
إا الطريقررة األنسررب لتقليرر  الطانررة الكهربائيررة الضررائعة فرري المنرررآت المتوسررطة والكبيرررة هرري امتمرراد مبررد  ترالرريد  

اسرتهمو الطانرة مرن يرمن تطبيررق الرنظف التكنولوجيرة الحديثرة فري إدارة و تمتررة المبراني التري ترؤدي بالضررورة إلررى 
ق  نظمة التحكف الذكية في المبانيع وتؤدي كذلك إلى تخفيض تكاليف الصيانة نظرا توفير الطانة من يمن تطبي

 لكوا هذه األنظمة يتف مرانبتها وإدارتها من يمن نظام واحد فقطع
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ولتطبيق هذه التكنولوجيا للوصون إلى النتائج المرجوة في توفير الطانة ؛ تظهرر الحاجرة الملحرة إلرى فرت          
سمى " ادارة انظمة المباني" من  ج  إمداد فنيين مهرة نادرين ملى تركيب وبرمجة ترغي  تخصص جديد تحق م

نظرررف إدارة المبررراني ع حيرررا سررريكوا هرررؤالء الفنيررروا  مرررؤهلين للقيرررام بتركيرررب هرررذه األنظمرررة والمتحكمرررات وصررريانتها 
 وبرمجتهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا وُمرانبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  نظمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة المبررررررررررررررررررررررررررررررررررررراني المختلفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررن يملهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ع

ؤالء الفنيين ظهرت برك  واض  في دراسرة بعنرواا " الدراسرة االنتصراد ة لسروق العمر  إا الحاجة لتأهي  ه      
ضمن التدريب المجتمعي ملى التررغي  الرذاتي فري المحافظرة" ، التري  مردها الخبيرر الرونني -في محافظة الخلي 

كة مرر  مجرررالل ( لمسترررارات والتررردريب  ، برردمف مرررن الوكالررة األلمانيرررة للتنميررة وبالرررررا OPTIMUM وبتمرروم )
 ع 2010 –التررررررررررررررررغي  والتررررررررررررررردريب فررررررررررررررري المحافظرررررررررررررررات ومررررررررررررررر  الررررررررررررررررريك المحلررررررررررررررري ، كرررررررررررررررانوا الثرررررررررررررررراني 

تجدر اإلالارة إلى  ا هؤالء الفنيين المتون  تخريجهف من هذا البرنرامج سرتترك  مهراراتهف فري مجران ربرط  
بتهرا مرن يرمن  نظمرة الرتحكف الذكيرة  نظمة المباني )اإلنارة والتكييف واإلنذار والمرانبة واألماا( والتحكف بها ومران

،  باإلضررافة إلررى مجرران إسررتخدام الطانررة المتجررددةو بحيررا يرر ودهف التخصررص بمعررار  ومهررارات فرري التركيررب و 
الترررغي  و الصرريانة للتعامرر  مرر  هررذه األنظمررة تسررامدهف ملررى فهررف مملهررا وترررغيلها بهررد  تسررهي  ربطهررا بأنظمررة 

 التحكف ع
لبرنررامج هري  ا  كرروا ُملمررا بمعرار  ومهررارات تركيرب و ترررغي  كر   نظمررة المبرراني ولعر   حررد مير ات يررريج هرذا ا

التقليد ة )الكهربائيرة وااللكترونيرة والميكانيكيرة ( كر  منهرا بررك  مسرتق   و بررك  متكامر ، والقردرة ملرى تررخيص 
إدارة الطانرة فري المنررآت األمطان الماد ة والبرمجية وصيانتها ع كما يتمت  الخريج من هذا البرنامج بالقدرة ملى 

 والمعرفة بطرق تراليد االستهموع
ويقرردم فررت  هررذا التخصررص حرران امتمرراده ُمسرراهمة كبيرررة فرري تطبيررق بنررود اإلسررتراتيجية الوننيررة لترالرريد اسررتهمو 
الطانة في المنرآت وزيادة االمتماد ملى مصادر الطانة البديلة، حيا تجدر اإلالارة  ا سلطة الطانة الفلسطينية 

عمر  ملرى مررروع تردنيق نراني للعديرد مرن المؤسسرات السركنية والصرنامية فري فلسرطين وُتقردم توصريات لتطبيرق ت
 نظمررة تسرراهف فرري ترالرريد االسررتهمو لعرر   همهررا  ا تعتمررد المبرراني تركيررب األنظمررة الذكيررة فرري المبرراني  ، حيررا 

 ن في هذا المجان عُيتون   ا ُتقدم المؤسسات ملى تنفيذ هذه اآلليات و ا تحتاج إلى مختصي
نره نرادر ملرى إحيرا  ،المهرارات( المعرار  الخرريج  كروا ) متعردد  اومن النقاط البارزة والممير ة لهرذا التخصرص 

ممرا  عر ز الفرصرة النخرانره فري سروق العمر  ضرمن ، التعام  م  مختلف األنظمة المستهلكة للطانة فري المبراني
 ة بهعمجاالت مختلفة وإنراء المراري  الصغيرة الخاص
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 :ينالخريج الطلبة مجان مم 
 

 مقاوالت الخدمات الميكانيكية في المنرآت السكنية والتجارية والخدمات ع الركات 

  المقاوالت الكهربائية للمباني عالركات 

 الرركات المختصة بتصميف وتركيب  نظمة المرانبة واألماا في المبانيع 
 الذكية في المباني الحديثة ع الرركات المختصة بتركيب وترغي  وبرمجة األنظمة 
 إدارة نظام المرانبة واألماا في البنووع 

 كالفنادق والمنرآت  ى المؤسسات التي ُتطبق تكنولوجياالعم  كُمرغلين وُمرانبين دائمين لد(
 السكنية والمباني التجارية والموالت ومباني الخدمات والفل ( ع

 لمؤسسات التي ُتطبق األنظمة الذكية في العم  في دوائر الصيانة العامة ، وكذلك لدى ا
 المبانيع 

 العم  في مراري  سلطة الطانة الفلسطينية ذات العمنة ع 

  العم  في وحدات البحا العلمي المختصة في دراسات تراليد الطانة والطانة البديلة كمسامد
 فني للباحثينع

 في  عليف والتدريبلتنظرا  لحداالة هذا التخصص فاا الخريجين لديهف الفرصة الجيدة ل
 عالجامعات والكليات ومؤسسات التدريب المهني المختلفة

  ع منتجات  نظمة التحكف بالمباني تسويقتجارة و 

 القدرة ملى بناء و إدارة مراري  الخصية في مجان ادارة انظمة المباني و الطانة البديلةع 

 
 : الخطة الدراسية

 
 الرنف البياا سعم

 1. ع متطلبات الكلية 16

 2. عالقسفمتطلبات  7

 3. متطلبات التخصص ع  50

  المجموع 73
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 سامة معتمدة 16متطلبات الكلية: 
 

 ع9* لإلنمع ملى المعلومات :  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها و ص

 سامة معتمدة 7: القسف متطلبات
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسف:ال متطلباتوصف 
 

 :مرغ  هندسي -2007
 

يهررد  المسرراق إلررى ترردريب الطررمب ملررى المهررارات الهندسررية اليدويررة مثرر  البرررادة ، النرررر  ، الثقررب ، التسررنين ، 
البرالمة ، القص والثني والتخطيط ، السبكة ، األزملة ، إضافة المهارات التي تتعلرق بمر ج األواا والقرص والحفرر 

حدادة ، ودراسرة مبرادئ  اللحرام ،و إجرراء تمرارين لحرام  القروس الكهربرائي ولحرام ملى ال جاج والخرب ع مبادئ ال
 الاني  كسيد الكربواع

كمررا يهررد  إلررى تعريررب ملررى األدوات والعرردد المسررتخدمة فرري المرررغ  الكهربررائي ، ودراسررة العناصررر الكهربائيررة 
ئر الكهربائيرة ، مفراتي  الحما رة والرتحكف ، األساسية وفحصها ،  نواع التغذ ة الكهربائية ، إجرراء تمرارين ملرى الردوا

 تمارين التمديدات الكهربائية المن لية ، ترغي  المحركات والمحوالتع
 
 
 

 رنف المساق رم  المساق اللغة العربيةالمساق ب سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Engineering 

Workshop 2  مرغ  هندسي ME 123 2007 

Industrial 

Supervision & Org 
 ME 111 2008 إالرا  وتنظيف صنامي 1

Industrial Safety 1  2254  األمن الصنامي 

Applied 

Mathematics 
 2724  رياضيات تطبيقية 3
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 :إالرا  وتنظيف صنامي-2008
 

التعريب بمبادئ التنظيف والتخطيط الصنامي، دراسة التكاليف وحسرابات الجردوى االنتصراد ة للمرراري  الصرنامية 
 صحة المهنية والسممة واألمن الصنامي ومتطلباتها، والعمنات الصنامية ومتطلباتهاعباإلضافة إلى برامج ال

 
 :األمن الصنامي-2254

 
األمررن الصررنامي والسررممة العامررة يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب ببيئيررة العمرر  ونبيعررة األيطررار فيهررا 

 لتمفي حدوالهاع ومسببات الحوادس الصنامية ونرق التعر  اآلمن والتخطيط السليف 
 

 :رياضيات تطبيقية -2724
 

مفهررروم األمرررداد المركبرررة، إجرررراء العمليرررات الرياضرررية ملرررى األمرررداد المركبرررة، تحويررر  األمرررداد المركبرررة مرررن الررررك  
د المركبررة، التحليرر  الجبررري، حرر  المعررادالت التربيعيررة االكمرتيرر ي إلررى القطبرري وبررالعكل، التمثيرر  البيرراني لألمررد

تطبيرررق نظريرررة د مررروافر، المتتاليرررة والمتسلسرررلة و نوامهرررا، مفهررروم التقرررارب ت الجرررذور المركبرررة وغيرررره، والتكعيبيرررة ذا
والتبامد وايتياراتها، متسلسلة تايلور وماكلورين وتطبيقاتها، متسلسمت وتكامر  فروريير وتطبيقاتهرا، باإلضرافة إلرى 

 ائيةعخدامها في ح  الدوائر الكهربتحويمت البمس واست
 

 سامة معتمدة 50: األنظمة الذكية في المبانيت تخصص متطلبا
 

رنف  رم  المساق المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 المساق

Principles of Electrical Circuits 3 مبادئ الدوائر الكهربائية ELE 131 2011 

Principles of Electrical Circuits 

Lab. 
 ELE 112 2012 /ممليكهربائيةمبادئ الدوائر ال 1

Electronics 3 2271  الكترونيات 

Digital Electronics 2 2330  إلكترونيات رنمية 
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Electronics Lab. 1 2343  مختبر إلكترونيات 

Electrical Machines and 

Transformers 3  سل اآلالت الكهربائية 
 2366  والمحوالت

Applied  Engineering Drawing 2  2367  رسف هندسي تطبيقي 

Electrical Drive and Control 2 2368  نيادة و تحكف كهربائي 

Electrical Drive and Control 

Lab. 
 2371  مختبر نيادة و تحكف كْهربائي 1

Electrical Workshop 1  2372  مرغ  كهرباء 

Sensors and Measurements 3 2381  نياسات و مجسات 

Computer Programming and 

Networks 
 2382  برمجة و البكات حاسوب 2

Computer Programming and 

Networks Lab. 1   2383  مختبر برمجة والبكات حاسوب 

Air-conditioning  Workshop 1  2384  مرغ  تكييف 

PLC Technology 3 
تكنولوجيا المتحكمات القابلة 

 PLCللبرمجة 
 2385 

Building Management Systems 

Basics 
3 

 ساسيات  نظمة التحكف وإدارة 
 المباني

 2386 

Field Training 1 1  2387  1تدريب ميداني 

Advanced Building 

Management Systems 
3 

إدارة وبرمجة  نظمة التحكف في 
 2388  المباني المتقدمة

Energy Management in 

Buildings 
 2389  إدارة الطانة في المباني 2

Renewable Energy  2 2390  تكنولوجيا الطانة البديلة 

Air-conditioning   2  2391  تكييف 

Field Training 2 2  2435  2تدريب ميداني 

Lighting and Electrical 

Installations 
 2593  إنارة و تمديدات كهربائية 1

Microcontrollers 3 2616  ةالدنيق اتالمتحكم 

Graduation Project 2 2763  مرروع تخرج 
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 :األنظمة الذكية في المبانيتخصص متطلبات وصف 
 

 :مبادئ الدوائر الكهربائية –2011
 

مناصر دوائر التيرار المباالرر، نروانين ونظريرات دوائرر التيرار المباالرر، نررق تحلير  دوائرر التيرار المباالرر، التيرار 
ر المتغير ، تحلي  دوائر التيار المتغير ، استعمان األمداد المركبة في المتغير  حادي الطور، مناصر دوائر التيا

 ، تحلي  دوائر التيار المتغير ، المغنانيسية والكهرومغنانيسرية ، دوائرر الحرا  الكهرومغنانيسرية ، دوائرر  الررنين
 ودوائر التيار المتغير المالي األنوارع

 
 :مبادئ الدوائر الكهربائية / مملي –2012

 
ربرررط المقاومرررات لررردوائر التيرررار المسرررتمر، نظريرررات التيرررار المسرررتمر، تبسررريط الررردوائر، نرررانوني كيرررر تررررو ، نررررق 

اسرررتخدام راسرررف اإلالرررارة، لمكثفرررات الكهربائيرررة، تطبيقرررات ملرررى دوائرررر التيرررار المترررردد  حرررادي الطرررور، دوائرررر الحرررا 
 ألنوارعالكهربائية، المحوالت الكهربائية، ودوائر الرنين، والدوائر المالية ا

 
 :الكترونيات –2271

 
الصمام الثنائي) الرديود( وتمثير  يرواص حسرب التقريرب األون والثراني ، يرط العمر ، دوائرر التوحيرد نصرف موجرة 
وموجرة كاملرة  حاد ررة الطرور، المرالررحات،  تطبيقرات ملررى الرديود ، ديررود زينرر ويواصرره وتطبيقاتره ، التران يسررتور 

اصرره وانحيررازه وتطبيقررات ممليررة مليرره ، دراسررة بعررض يررواص الثايرسررتور ويو  BJTوالنررائي القطبيررة UJT حررادي 
 انحيازه وتطبيقاته ع   FET يستورنوتطبيقاته، ترا

 
 :إلكترونيات رنمية –2330

 
يهد  هذا المساق إلى التعر  ملى الردوائر المنطقيرة و الكميرات الرنميرة و التماالليرة و مجراالت اسرتخدام الردوائر 

كما و يهد  إلى معرفرة  نظمرة األمرداد األساسريةو و التحوير  برين األنظمرة المختلفرة و إجرراء المنطقية المختلفةع 
 ممليات الجم  و الطرح مليهاع كذلك التعر  ملى البوابات المنطقية المختلفة و جدون الحقيقة لك  منهاع
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ساسرررية للجبرررر البرررولينيو و باإلضرررافة إلرررى اسرررتنتاج المعرررادالت المنطقيرررة مرررن جررردون الحقيقرررةو و معرفرررة القوامرررد األ
 معرفة نظريتي د مورجااو و تبسيط التعبيرات البولينية باستخدام يريطة كارنو ع 

 
 :الكترونياتمختبر  –2343

 
تأهي  الطالب بالطرق العملية والرياضية المزمة، لتصحي  بعض الدوائر اإللكترونية وتمكينه مرن فهرف مبرد  ممر  

 وإجراء بعض التطبيقات مليهع ل منية المختلفةوو المؤنتات ا المضخف الترغيلي،
حيررا  رررم  ذلررك إجررراء دوائررر ممليررة للتران سررتورات لدراسررة يواصررهاو وتنفيررذ دوائررر تطبيقيررة ملررى التران سررتورات 
المختلفررةو وتصررميف دوائررر ممليررة تطبيقيررة ملررى المؤنتررات بأنوامهرراو وتنفيررذ دوائررر ممليررة ملررى المضررخمات وبعررض 

 وتنفيذ دوائر مملية ملى العناصر االلكترونية الخاصةع التطبيقات مليهاو
 

 : سل اآلالت الكهربائية والمحوالت –2366
 

آالت التيرررار المباالرررر، التركيرررب ، مبرررد  العمررر ، األنرررواع، نررررق التوصررري ، الخرررواص التررررغيلية ومنحنيرررات دراسرررة 
محررروالت و المحركرررات الكهربائيرررة ، العررر وم، نررررق بررردء الحركرررة والكرررب  ، المنحنيرررات الهسرررتيرية  ونررررق اللرررفع ال

ركيرررب ومبررد  العمررر ، الرردائرة الكهربائيرررة المكافئررة ، المحررروالت الماليررة األنررروار ونرررق توصررريله، تررررغي  تاألنررواع وال
 المحوالت ملى التوازي، يسائر المحون ونرق التبريد للمحوالت ع 

، التركيرررب ، مبرررد  العمررر ،  الخرررواص التررررغيلية  آالت التيرررار المترررردد بأنوامهرررا المختلفرررة،  اآلالت الحثيرررة، األنرررواع
ومنحنيررات العرر وم، نرررق برردء الحركررة والكررب  للمحركررات  حاد ررة والماليررة األنرروارع اآلالت الت امنيررة  مبررد  العمرر ،  
الخواص الترغيلية ومنحنيات الع وم ، نرق بدء الحركة، المكثرف المتر امن، إضرافة الرى دراسرة  نرواع ياصرة مرن 

 هربائية ع  المحركات الك
 

 :رسف هندسي تطبيقي –2367
 

معرفة رموز العناصرر االلكترونيرة والكهربائيرة ورسرمها ، كيفيرة نرراءة وتحلير  المخططرات الكهربائيرة وااللكترونيرة، 
 PCBمم  الرسومات الكهربائية وااللكترونية بواسطة الحاسوب ومم  محاكاة لها، كيفيرة ممر  اللوحرة المطبومرة 

دراسة الرسف الكهربائي و الميكانيكي و رمروزه واسرتخدام الرسرف الحاسروبي مثر  بررامج االوتوكراد  ملى الحاسوبو و
 و تن ي  مخططات الكهرباء و الميكانيك ملى المخططات المعماريةع
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 :نيادة و تحكف كهربائي –2368
 

لطررق المسرتخدمة للرتحكف دراسة الخواص الميكانيكية و الكهروميكانيكية لمحركات التيار المسرتمرو التعرر  ملرى ا
بسررررمة محركرررات التيرررار المسرررتمرو التعرررر  ملرررى نررررق بررردء الحركرررة و الكرررب  لمحركرررات التيرررار المسرررتمرو دراسرررة 
الخررواص الميكانيكيررة و الكهروميكررانيكي للمحركررات الحثيررةو والتعررر  ملررى نرررق برردء الحركررة و الكررب  للمحركررات 

 الحثيةع

 
 :نيادة و تحكف كهربائيمختبر  –2371

 
التعر  ملى الخواص الميكانيكية و الكهروميكانيكية لمحركات التيار المستمر ممليا و دراسة نررق الرتحكف بسررمة 
محركات التيار المستمر ممليا و دراسة كيفية تقلي  تيار البدء لمحركات التيار المستمر ممليا و التعر  ملرى نررق 

دراسررررة الخررررواص الميكانيكيررررة و الكهروميكانيكيررررة مكررررل اتجرررراه دوراا محركررررات التيررررار المسررررتمر برررررك  مملرررريو 
للمحركات الحثية ممليا و دراسة نرق التحكف بسرمة المحركات الحثية ممليا و والتعر  ملى نرق تقلي  تيار البدء 

 للمحركات الحثية ممليا ع
 

 :مرغ  كهرباء –2372
 
ي واسررتخدامها ، العناصررر الكهربائيررة إلررى التعررر  ملررى العرردد واألدوات فرري المرررغ  الكهربررائ هررذا المسرراق هررد ي

و جهرر ة القيرراس ، دراسررة مخططررات التمديرردات المن ليررة والصررنامية وتنفيررذها ،  نررواع المحركررات الكهربائيررة ونرررق 
ترررغيلها ومكررل الرردوراا وتوصرريمت سررتار دلتررا ع تصررميف وتنفيررذ دوائررر الررتحكف والقرردرة فرري اللوحررات الصررنامية ، 

 حتِّمت ال منية ،  جه ة الحما ة والتحكف والمرانبة ، لف المحوالت والمحركات عالمفتاح المغنانيسي والمر 
تصررميف وتنفيررذ دوائررر الررتحكف والقرردرة  نررواع المفرراتي  الكهربائيررة و جهرر ة الررتحكف والحما ررة ،والمفترراح المغنانيسرري ، 

دلررة ،برردء و ترررغي  المحركررات التترراب  فرري الترررغي  ، والحما ررة المتبا المختلفررة فرري اللوحررات الصررنامية واآلالت ،
ومكل الدوراا، والتحوي  بين توصيلة النجمرة والمثلرا ، وتررغي  محركرات السررمات ، المررحمت ال منيرة ، ربرط 
المجسررات والعرردادات و جهرر ة مرانبررة الحرررارة مرر  دوائررر الررتحكف ، ولررف المحركررات والمحرروالت الكهربائيررةع صرريانة 

 األجه ة الكهربائيةع
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 :ت و مجساتنياسا –2381
 

يهد  هذا المساق إلى التعر  ملى مبادئ و دوائر القياسات الكهربائيةو ودراسرة األنرواع األساسرية مرن المجسرات 
التقاربيرررة و المجسرررات الضررروئية و اإلالرررعاميةوومبادئ ممررر  المجسرررات الكهربائيرررة المختلفرررةو و تطبيقرررات لألنرررواع 

تطبيقاتهررراو و المجسرررات المسرررتخدمة فررري نظرررام الرررتحكف  المختلفرررة مرررن المجسررراتو و نرررواع ياصرررة مرررن المجسرررات و
 بالمبانيو باإلضافة إلى دراسة المتحكمات التناسبية التفاضلية التكاملية و تطبيقاتهاع

 

 :برمجة و البكات حاسوب –2382
 

جمرر  اإلديرران واإليررراج، و المتغيرررات فهررف يوارزميررات البرمجررة ومررن الررف التعررر  ملررى  يهررد  هررذا المسرراق إلررى
 وابق، و جم  التحكف، و جم  التكرار، و االنترانات، و المصفوفات، و المؤالرات والتراكيبعوالث

 ساسررريات الرررربكات و نوامهرررا المختلفرررة وهياكلهرررا الفي يائيرررة والمنطقيرررة، والبرتوكررروالت تعرررر  ملرررى الباإلضرررافة إلرررى 
كيفيررة توصرري  الكوابرر  وايتبارهررا، المسررتخدمة فيهررا، ونظررام االتصرران المفترروح ونبقاترره السررب ، ووسررائط الررربكات، و 

و وممليررات التحويرر  فرري الطبقررة الثانيررة والتوجيرره فرري الطبقررة TCP/IP، ونمرروذج Ethernetو ساسرريات تقنيررة إيثرنررق
 الثالثةع

 
 :برمجة و البكات حاسوبمختبر  –2383

 
إجراء تطبيقررررات ممليررررة بو المزمةلتنفيذوتصميمربكاتالحاسررررو العمليررررة  يهدفهذاالمسررررانالىامطاءالطالبالمعرفةوالمهارات 

 عالربكاتونرنتوصيلهاو نوامهاوالمكوناتالماد ةللربكةوالبروتوكوالتالمستخدمةفيالربكاتونرنالعنونةبرمجية ملى 
 ع  ساسياتالتوجيهوالربكاتالفرميةو  TCP/IP مجمومةبروتوكوالتو  Ethernet  تقنياتو و تطبيقات  ايتبارالكبمت

 
 :تكييف مرغ  –2384

 
ميكانيكيرة األساسرية لردورة التبريرد وكيفيرة مملهرا وتطبيقاتهرا وملحقاتهرا ، دراسرة وفحرص األجر اء الكهربائيرة الدورة ال

لدورة التبريد في الثمجات ، دراسة الجداون لألج اء الكهربائية والميكانيكيرة لردورة التبريرد، العمليرات المختلفرة التري 
ن والتفريررب لرردورة التبريررد ، نرررق حمت المرروات المواسررير، الرررتجررري بمواسررير دوائررر التبريررد والتكييررف ، لحررام وصرر

ايتبار التنفيل واألجه ة المستخدمة ،  نواع الثمجات المن لية والتجارية والمجات المياه ويواصها ،تتب  األمطران 
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  التبريرد ، الميكانيكية والكهربائية للثمجات وصيانتها، نريقرة فرك وتركيرب وتغييرر  جر اء الثمجرة المختلفرة ، غرر 
 المكيفات بأنوامها ، استخدام الجداون الخاصة بالمكيفات وغر  التبريدع

 

 :PLCتكنولوجيا المتحكمات القابلة للبرمجة  –2385
 

التعر  ملى المكونات الماد ة لجهاز التحكف المنطقي القاب  للبرمجة، المداي  الرنمية والتمااللية، وحردة المعالجرة 
، الررروط تركيررب  PLCسررات ،المفرراتي ، المرررحمت ولمبررات االالررارة مرر  مررداي  ومخررارجالمرك يررة، توصرري  الحسا

ررررل مية   PLCفرري االنظمررة الصررنامية و نظمررة المبرراني الحديثررة، برمجرررة  جهرر ة   PLC جهرر ة  باسررتخدام اللغررة السد
Ladder Diagram  ربررط وبرمجررة الاالررات ،HMI   مرر   جهرر ة انPLC وإجررراء تطبيقررات متنومررة للررتحكف ، 

 عPLCالصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنامي واآللرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري بواسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطة 
 

 : ساسيات  نظمة التحكف وإدارة المباني –2386
 

التعر  ملى بروتوكوالت االتصاالت الخاصة بأنظمة المباني و كيفية ربطهاو باإلضافة إلى التعرر  يهدفالمسانالى
حكف و المرانبررة فرري ملررى التجهيرر ات الخاصررة بأنظمررة إدارة و مرانبررة المبررانيعو فهررف و تركيررب مكونررات  نظمررة الررت

 و غيرهاع PLCالمباني من مجسات و مفعتمت و مفاتي  و سامات تونيق و  جه ة 
وكذلك دراسة البرنامج التطبيقي لك  جهاز من  جه ة التحكف و كيفية ربطه م  النظرام باسرتخدام البررامج الخاصرة 

 ببرمجة  جه ة التحكف و المرانبة في المنرآتع
 

 :1تدريب ميداني  –2387
 
 الفنررادقترردريب الطالررب ملررى مهررارات معينررة ضررمن تخصصرره دايرر  مختبرررات الجامعررة، وميرردانيا  بالتعرراوا مرر   

 وذلرك،جهات ذات العمنة من الركات و مؤسسات تقوم ملى تطبيرق  نظمرة إدارة و  تمترة المبراني والمؤسسات وال
ى الحيرراة العمليررة ويجررب ملررى الطالررب ويعتبررر هررذا الترردريب المرردي  إلررتحررق إالرررا  ومتابعررة الهيئررة التدريسرريةع 

 التعام  بفعالية وتطبيق ما تف دراسته نظريا ع
 :إدارة وبرمجة  نظمة التحكف في المباني المتقدمة –2388
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المساق إلى تعريرب الطالرب ملرى مبرادئ ربرط  جهر ة الرتحكف المختلفرة و نررق منونتهرا و برمجتهراو وإمرداد يهدفهذا
مررن األجهرر ة برررك  متكامرر  و برمجتهرراو باإلضررافة إلررى تعريررب الطالررب ملررى نرررق العنونررة الجماميررة لررربط مرردد 

 توزي   جه ة التحكف و تركيبها حسب المخططات الهندسيةع
دراسة و التعام  م  السيرفرات المستخدمة في  نظمة مرانبة المبانيو كذلك التعرر  ملرى  نظمرة المرانبرة بالفيرديو 

 في المرانبة و التحكفع (SCADA)إلى استخدام نظام السكاداوربطها بالنظام الرئيسيعباإلضافة 
 

 :إدارة الطانة في المباني –2389
 

يهررررد  هررررذا المسرررراق إلررررى تعريررررب الطالررررب بتقنيررررات حسرررراب و توزيرررر  األحمرررران فرررري  نظمررررة الخرررردمات الكهربائيررررة 
الطانررة ، والطررررق  والميكانيكيررة فرري المنرررآت، واسررتخدام  جهررر ة نيرراس الطانررة المختلفررة ، وتقصررري  سررباب ضررياع

السرررليمة فررري ترالررريد االسرررتهمو وتررررغي  األنظمرررة برررأملى كفررراءة ممكنرررة  ع ويركررر  محتررروى المسررراق ملرررى الجانرررب 
التطبيقرررري مررررن يررررمن اسررررتخدام برررررامج مرانبررررة وإدارة الطانررررة الخاصررررة بأنظمررررة   ، ونررررراءة التقررررارير و منحنيررررات 

ت والتديمت الممئمة ملرى تررغي  النظرام بمرا  ضرمن تقلير  االستهمو التي ُتعدها هذه البرامج ، وإجراء التعديم
 المفقودات والعم  بأفض  كفاءة كلية ممكنة ع

 
 :تكنولوجيا الطانة البديلة –2390

 
يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب ملررى وضرر  الطانررة ملررى الصررعيد العررالميو باإلضررافة إلررى دراسررة  نررواع 

ث  الطانة الهوائيةو و الطانة الحرارية في البحار و المحيطاتو و نانرة المرد مختلفة من مصادر الطانة البديلةو م
و الجرر رو و الطانررة الجيوحراريررةو و الطانررة الرمسرريةو و مصررادر  يرررى للطانررة البديلررةو كمررا و يركرر  هررذا المسرراق 

 (Photovoltaic Cellملى الطانة الرمسية باستعمان الخم ا الرمسية )

رق تركيب و صيانة  نظمة مصادر الطانة البديلةو و نررق حفر  الطانرة و صريانة  نظمرة باإلضافة إلى دراسة ن
 الطانة البديلةو  ويصائص مصادر الطانة البديلة المختلفةع

 
 
 
 

 :تكييف –2391
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مبادئ تكييف الهواء، وتعريفات واصطمحات ياصة بتكييف الهواء ، العمليات السايومترية التي تق  ملى الهرواء 

، تعيين الرروط هرواء اإلمرداد المكيرف ، المبرادئ الفي يولوجيرة لمرتيراح ، التهويرة والمرراوح، حسراب حمولرة الرنب 
التبريد، تصميف وصنامة مجاري الهواء ، نرق تركيب مجاري الهواء توزي  الهواء داي  األماكن المكيفة للهواء ، 

ألجهر ة المزمرة للتكييرف ومخططاتهرا ، تطبيقرات الوحدات المستخدمة فري تكييرف الهرواء ، منطقرة الراحرة وتحديرد ا
تكييررف الهررواء ، الضوضرراء فرري  جهرر ة التكييررف ونرررق يفضررها ، نرررق تنقيررة الهررواء ،  نررواع المرالررحات و دائهررا 

 باإلضافة إلى التعر  ملى دورة التبريد و مراحلها المختلفةعوايتيارها ، معالجة الهواءع
 

 :2تدريب ميداني  –2435
 

في الحياة العملية التخصصية وما لذلك من تأالير ملى بلورة الخصية الطالب المهنية ، إضرافة الرى دمج الطالب 
ذلررك التطبيررق العملرري للعديررد مررن المواضرري  التخصصررية  النظريررة ع إضررافة إلررى  بلررورة  فكررار جديرردة فرري صررلب 

بهرد  االسرتفادة الكاملرة  التخصص ومعالجة بعض المرراك  التقنيرة التري نرد تسرامده فري بنراء مرراري  التخررج  ع
 سربومية حرون المواضري   -من هذا التدريب تتف متابعة الطالب مرن نبر  الهيئرة التدريسرية ويرتف تقرد ف تقرارير دوريرة

 التي تدرب فيهاع
 

 :إنارة و تمديدات كهربائية –2593
 

الكهربائيرررة المن ليرررة  دراسرررة الرمررروز الكهربائيرررة والتعرررر  ملرررى  نرررواع الرسرررف الكهربرررائي ورسرررف مخططرررات التمديررردات
وتنفيررذها ، التعررر  ملررى المفرراتي  الكهربائيررة واألفرراري  والعلررب والمواسررير و نررواع األسررمو المسررتخدمة وتجهيرر ات  
التمديررردات بأنوامهرررا، ودراسرررة  نرررواع وحررردات اإلنرررارة المسرررتخدمة ويصائصرررها ، وإجرررراء حسرررابات اإلنرررارة وتوزيعهرررا 

حررر  البنررراء المختلفرررة ، دراسرررة مفررراتي  الحما رررة ؛ القوانررر  اآلليرررة ومفتررراح يلررر  ومراحررر  إجرررراء التمديررردات  النررراء مرا
التسرررريب األرضررري وتركيبهرررا ، وتركيرررب مرررداد الطانرررة العرررادي وااللكترونررري ، ونررررق  ترررأريض التمديررردات المن ليرررة 

يذها،  ووسرائ  والصنامية، والتعر  ملى تمديدات دوائر الجهد المنخفض )تلف يوا، تلفوا، انترنق، انتركوم( وتنف
 فحص التمديدات الكهربائية باستخدام  جه ة الفحص والقياس، وتنفيذ برامج الصيانة الونائية ع

 :المتحكمات الدنيقة –2616
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 يهرررررررررد  هرررررررررذا المسررررررررراق إلرررررررررى التعرررررررررر  ملرررررررررى المتحكمرررررررررات والتفريرررررررررق بينهرررررررررا وبرررررررررين المعالجرررررررررات الدنيقرررررررررة ، 

قسرريف الررذاكرة والمسررجمت دايلرره، دراسررة منافررذ اإلديرران ( و ج ائرره ، فهررف تPIC16F84دراسررة محترروى المررتحكف ) 
واإليرررراج وكيفيرررة برمجتهرررا واسرررتخدامها، المؤنترررات ال منيرررة والرررذاكرة، والمسررر  والبرمجرررة وتطبيقاتهمرررا، التعامررر  مررر  
يصررائص المعررالج )السرررمة، التصررفير المقانعرراتععع( ، والتعررر  ملررى مجمومررة التعليمررات المتعلقررة بررالمتحكف ) 

PIC16F84والتي تستخدم لبرمجة مكوناتهع ) 
( ، واسرررتخدام PIC16F84( والتطررروير الرررذي لحرررق بررره ُمقارنرررة برررالمتحكف ) PIC16F877التعرررر  ملرررى المرررتحكف )

العديد من التطبيقات العملية مليه مث  الرتحكف بسررمة محررو ، والتعرر  ملرى يصرائص محرون اإلالرارة التماالليرة 
( الرذي 12C , Serial Peripheral Interfaceفرذ التسلسرلي المتر امن )( ، والتعرر  ملرى المنADCإلرى رنميرة )

(  Shift Registers, Serial EPROMs, A/D Convertersm, and Driversيوفر اتصان تسلسلي م   جه ة )
 ع
 

 :مرروع تخرج –2763
 

طي  ضمن إنارهرا يهد  مرروع التخرج كمتطلب للطلبة المتون  تخرجهف إلى إمطاء الطالب فرصة  كاد مية  ست
التعمررق فرري فهررف جانررب  و  كثررر مررن جوانررب تخصصرره والمحاولررة لتحقيررق إضررافة ملميررة بنرراءة مسررتعينا  بتحصرريله 

بقدراتره الذاتيرة وبامكانرات الجامعرة مرن و كرذلك مسرتعينا   1,2ما تعلمه من مساني التردريب الميرداني األكاد مي، و 
و و توظيرف المعرار  و المهرارات التري اكتسربها الطالرب يرمن مكتبات ومختبرات ومراغ  وهيئرة تدريسرية وغيرهرا

 فترة دراسته في تطوير  فكار جديدة و تطبيقها في  نظمة إدارة و مرانبة المبانيع
 

 :(ILO'sالمخرجات التعليمية المنرودة من البرنامج ) 
 
 إلى إكساب الطالب القدرة ملى: "األنظمة الذكية في المباني" سعى برنامج    
 

حقيق الومي والمعرفة لدى الطالب الخريج بأهمية تراليد استهمو الطانة الكهربائية في المنرآت و الر ت ع1
 ذلك ملى االنتصاد الونني ع

يدرو جدوى وإمكانية تقلي  تكاليف صيانة وتقلي  الضياع في الطانة في  نظمة الخدمات  ع2
 ظام تحكف ومرانبة مرك ي عالكهروميكانيكية في المباني من يمن تكاملها والربط بينها بن

 : ك  مناكتساب معار  ومهارات بمستوى محدد في مجان تركيب وترغي  وصيانة  ع3
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 نظمة اإلنارة والتمديدات الكهربائية التقليد ة والحديثة في المباني ع  

  نظمة تكييف المباني بأنوامها  

  نظمة اإلنذار المرانبة واألماا في المبانيع  

  الحديثة بين األنظمة المختلفةع نظمة التحكف والربط 

  قر  وينفذ المخططات الخاصة بالتمديدات الكهربائية والميكانيكية وااللكترونية في المباني ع ع4

 ستخدم برامج الرسف الحاسوبي الخاصة بتصميف ورسف المخططات الخاصة بأنظمة الخدمات في  ع5
 المبانيع

 دوائر الكهربائية واإللكترونية ع فهف مبادئ الكهرباء األساسية والتي ترم  تحلي  ال ع6

 يبني الدوائر الكهربائية واإللكترونية نظريا وممليا ع ع7

  صمف وينفذ ُمخططات التمديدات الكهربائية واإلنارة للمبانيع ع8

 تصميف وتنفيذ دوائر القدرة والتحكف الكهربائي التقليدي ع ع9

 ستخدمة في نظف إدارة المبانيعيتعر  ويطبق تقنيات القيادة والتحكف بالمحركات الكهربائية الم ع10

  ستخدم برمجيات والبكات الحاسوب في ربط  نظمة التحكف في المباني ع ع11

و  Microcontroller ستخدم برامج تحكف ذات ممنة بنظف إدارة ومرانبة المباني ؛ المتحكف الدنيق  ع12
 ع PLCالمتحكف المنطقي المبرمج 

ويصائصها وتوصيلها ، ويصوصا المجسات يتعر  ملى مبادئ المجسات الكهربائية و نوامها  ع13
 المستخدمة في نظف إدارة المباني ع

 (KNX/EIBusاستخدام القوامد العالمية المتبعة في األنظمة الذكية في المباني مث  برتوكون ) ع14

 :والتي ترم تركيب وترغي  وبرمجة ومرانبة  نظمة التحكف واإلدارة في المباني  ع15

 الستائر ع التحكف في اإلنارة وفت  وإغمق 
 التحكف بأنظمة التكييف ع 

 تركيب نظف اإلنذار واألماا والمرانبةع 
 ترغي  ومتابعة ومرانبة مم  نظف التحكف والمرانبة في المباني ع ع16

 صيانة وإصمح األمطان التي تحدس في النظام ع ع17

ستخدمة في هذه القدرة ملى الموافقة بين العناصر واألجه ة االلكترونية والكهربائية والميكانيكية الم ع18
 النظفع

 استخدام برامج إدارة الطانة في  نظمة يدمات المباني وتحسين استهمكها ع ع19
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 تحديد االحتياجات النومية والكمية المزمة للمرروع من هذه النظف ع ع20

األتمتة والتحكف الكهربائي لإلفادة من هذه التخصصات في  األيرى تحقيق التكام  م  التخصصات  ع21
 ع تركة في المواضي  المر

 تطوير القدرة ملى العم  الجمامي والتواص  م  اآليرينع ع22

 برك  متواز م  التطور التقنيع واالتجاهات السلوكية  طَبق المفاهيف التربوية ع23

يلق روابط صلة م  المؤسسات ذات العمنة من يمن التدريب الميداني وبرامج التعاوا المرترو ما  ع24
 عبين الكلية والمؤسسات المحلية

 يد من دراسة  المفاهيف والمصطلحات باللغة االنجلي ية كوسيلة مهمة لمتصان و التواص  العلميع ستف ع25
وتطوير الكفاءة والمهارات برك  في هذهالنظف بحسب تطور التقنيات في  متابعة التدريب المستمرملى ع26

 هذا المجان ع

 
 :األنظمة الذكية في المبانيفي  الروط ومعايير نبون الطلبة

 

  حد  ملى الهادةالانوية مامة معتر  بها من  ي دولة في العالف في ناجحا حاصم    ا  كوا 
نامي ) كهرباء استعمان ، الكترونيات ، ادارة انظمة المبانيملمي،  ات التالية :تخصصال  و  (صِّ

  ي تخصص مرابه ومتوافق في المخرجات التعليميةع
 ا ينج  في امتحاا المهارات الحاسوبية األساسيةع  

 
 برامج ذات العمنة داي  ويارج المؤسسة :ال
 

 كتسب هذا البرنامج تمي ه و هميته بكونه األون من نومره ملرى مسرتوى الجامعرات والكليرات الفلسرطينية فري مجالره 
التخصصي )األنظمة الذكية في المباني( ع حيا ال يوجد تخصصات ملى مستويي الدبلوم والبكالوريوس مرابهة 

مساحة تقان  محتوى ومخرجات هذا البرنامج م  تخصصرات  يررى محردودة،  ويتضر   لهذا التخصص، كما  ا
هررذا التقرران  فرري األمررور األساسررية والمعلومررات الداممررة لجرروهر التخصررص فقررط ، وُيررذكر مررن هررذه التخصصررات 
ملرررى مسرررتوى جامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطين تخصرررص االلكترونيرررات والرررتحكف واألتمترررة الصرررنامية والتكييرررف والتبريرررد 

 والميكاترونكل ع 
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 إدارة وتكنولوجيا الحجر والريام
 

مرن اإلنتراج العرالمي ،  مرا بالنسربة لإلنتراج  ة مث  إنتاج الحجر والريام في مدينة الخلي  برك  ياص واحد بالمائ
الفلسطيني فهو  رك  نسبة  ربعة بالمائة، وهي نسبة جديرة باالهتمام و وهذا  ستدمي وجود فنيين مهرة في مجران 
صنامة الحجر مرن حيرا التعامر  مر  المرواد الخرام للحجرر والريرام وفحوصراته وكيفيرة معالجرة المخلفرات الناجمرة 

 إدارة وتكنولوجيرا الحجرر والريرامالصنامية العاملة في مجان  تمن صنامة الحجر و وكذلك مم  صيانة للماكينا
 ، وكيفية تسويق المنتج وإدارة المراري  وحساب كميات الحجرع

هررذا التخصررص لرره ارتبرراط واليررق فرري التطبيررق العملرري للسرروق المحليررة، وبمررا  ا دور كليررة المهررن التطبيقيررة و إا 
تخرررريج فنيرررين نرررادرين ملرررى االنخرررراط فررري السررروق المحليرررة فقرررد مملرررق كليرررة المهرررن التطبيقيرررة ملرررى إنرررراء هرررذا 

 التخصصع
 يرراء، و ممليررات إنترراج الحجررر والريررام  رررم  التخصررص الجديررد مسررانات فرري مجرران البيئررة والجيولوجيررا والجيوفي
 وكيفية ترخيص األمطان، كذلك مسانات لها ممنة باألمن الصناميع

 

 نصار للحجر زيارة ملمية الى الركة
 

 الركة التقدم للحجارة و الريامزيارة ملمية الى 
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 الخطة الدراسية :  

 
 الرنف البياا سعم
 1. االجبارية متطلبات الكلية 16
 2. القسفمتطلبات  13
 3. متطلبات التخصص  44
  المجموع 73

 
 سامة معتمدة 61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 ع9وصملى المعلومات:  مكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلنمع* ل

 
 سامة معتمدة 13: القسف متطلبات

 
 
 
 
 
 

 رنف المساق رم  المساق ساق باللغة العربيةالم سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
Mathematics  3 2402  الرياضيات 
Technincal Drawing and 

Auto Cad 
 2795  الرسف الفني واألتوكاد 2

Prinrciples of 

Acconunting 
 2798  مبادئ المحاسبة 2

Basics of Electricity 3 2803   سياسيات الكهرباء 
Technical English 3 2804  إنجلي ي فني 
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 :القسف متطلباتوصف 

 
 الريراضيرات: -2402

 
األمرررداد، مجمومرررات األمرررداد، العمليرررات ملرررى المجمومرررات، نررروانين األسرررل واسرررتخداماتها، مضرررروب 
العرردد، التباديرر  والتوافيررق، المتتاليررات الحسررابية، نظريررة ذات الحرردين، المجمومررات والعبررارات، العمنررات و نوامهررا 

مفهومها، المعادالت الخطية، ح  المعادالت الخطية بطريقة الحذ  والتعويض، الممي ، المصرفوفات ومفهومهرا و 
 و نوامها، االحتماالت ومفهومها ونوانينهاع

 

 :الرسف الفني واألوتوكاد–2795
 

ن التعر  ملى األدوات المستخدمة في الرسف الفني، والتعر  ملى مبادئ األوتوكاد واألالكان الممك
 تنفيذها باستخدام هذا البرنامجع 

التعر  ملى  نواع الرسومات الممكن تنفيذها فنيا مث  الرسومات الجدارية والتعر  ملى تصميف  الكان معينة 
 ليتف تنفيذها ملى مينات من الحجر داي  مرغ  الحجر والريامع

 

 :مبادئ المحاسبة –2798
 

حاسرربة، النظررام المحاسرربي، نظريررة القيررد المرر دوج،  عررر  المسرراق الطالررب بأساسرريات ومبررادئ  ملررف الم
مصررادر القيررود والرردفاتر المحاسرربية، المعالجررة المحاسرربية للعمليررات الماليررة، المعالجررة المحاسرربية للعمليررات النقد ررة 
الخاصرررة للصرررندوق، المعالجرررة المحاسررربية لعمليرررات البضرررامة، المعالجرررة المحاسررربية لعمليرررات الحسرررف، المعالجرررة 

 لألوراق التجارية، والحسابات الختامية والقوائف الماليةعالمحاسبية 
 

 : سياسات الكهرباء -2803
 

 وصف الجانب النظري من مساق  ساسيات الكهرباء:
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التعر  ملى مناصر الدائرة الكهربائية األساسية، مصادر الجهود، المقاومات الكهربائية، يصائص 
ربائية من نريق نانوا آوم، تحلي  دوائر التوالي والتوازي للمقاومات التيار المتردد والمستمر، تحلي  الدوائر الكه
 الكهربائية، مفهوم الطانة والقدرة الكهربائيةع

التعر  ملى الملفات والمحوالت الكهربائية، والتعر  ملى الثنائي وتطبيقاته في ممليات التوحيد، بناء مصدر 
 وكيفية استخدامه كمفتاح الكترونيع BJTجهد مستمر،  و التعر  ملى تران ستور من نوع 

 التعر  ملى كيفية حساب التكاليف الكهربائية لك  ماكينة من ماكينات منرآت صنامة الحجرع
 

 وصف الجانب العملي من مساق  ساسيات الكهرباء:
وكيفية استخدامه، معر  نيف المقاومات الكربونية   Digital Multi-meterالتعر  ملى جهاز القياس 

يق األلواا، تطبيقات ملى نانوا آوم لقياس فرق الجهد والتيار، تطبيقات ملى توصي  دوائر التوالي من نر 
وتوصيله في دوائر مملية، توصي  المحوالت  Relayوالتوازي للمقاومات الكهربائية، التعر  ملى المرح  

، استخدام الديود كموحد في ، توصي  الديود في دوائر مملية Diodeالكهربائية  حاد ة الطور، فحص الديود 
 دوائر التوحيد، فحص التران ستور، بناء دائرة مملية لعم  تران ستور كمفتاح الكترونيع

 
 

 :إنجلي ي فني–2804

يهد  هذا المساق إلى تطوير مهارات الطالب اللغوية االنجلي ية في مجان الحجر والريام مث  كتابة الرسائ  
، ونراءة التقارير والملخصات، والتحادس في مكاا العم ، واالستيراد والتصدير، والمذكرات والمحادالات التلفونية

وال يارات، واالجتمامات، ونلبات العم ، التعر  ملى المصطلحات والمفردات ذات العمنة بألواا الحجر 
ريقة مملية وترطيباته والماكينات والمعدات المستخدمة في تصني  الحجرع كذلك استخدام المهارات اللغوية بط

 تناسب التخصص والحياة العملية المستقبلية في منرآت الحجرع
 
 
 
 
 
 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~277 ~ 

 سامة معتمدة 44: إدارة وتكنولوجيا الحجر والرياممتطلبات تخصص 
 

رم   المساق باللغة العربية سعم المساق باللغة اإلنجلي ية
 رنف المساق المساق

Geology & Natural 
Resources 

 2793  الحجر الطبيعيالجيولوجيا ومصادر  3

PrinceleManagmet 2 2571  مبادئ ادارة 

Quarrying Technology 2 2794  تكنولوجيا التحجير 

Specification& Testing of 
stone 

 2796  يصائص وفحوصات الحجر 3

Capacity building and 
debelpment 

 2797  بناء وتطوير القدرات 3

Stone Manugacturing 
processes 

 2799  ممليات تصني  الحجر والريام 3

Martketing Management 3 2800  ادارة التسويق 

Stone Design and 
Manugacturing 

 2801  مرغ  تصميف وتصني  الحجر والريام 2

Use of Stone in Art & 
Architecture 

 2802  استخدام الحجر في الفن والعمارة 2

Field Training 1 2 2577  1ميداني  تدريب 

Environment & Waste 
Management 

 2580  البيئة ومعالجة المخلفات 3

Maintenance of 
Eletromchanical 
Equipment 

 2805  صيانة الماكينات الكهروميكانيكية 3

Mainteanance& 
Restoration of Stone 

 2606  صيانة وترميف الحجر 2

Industrial & General 
Safety 

 2587  األمن الصنامي والسممة العامة 2

Information Systems for 
Stone Faciities 

 2807  نظف المعلومات لمنرآت الحجر 2

Field Training 2 2  2582  2تدريب ميداني 

Graduate Project 2 2585  مرروع التخرج 

Quantity and Cost 
Caluclation 

 2808  حساب الكميات والتكاليف 2

Standards & Quality 1 2809  المقاييل والجودة 

 
 :  إدارة وتكنولوجيا الحجر والرياموصف متطلبات تخصص 



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~278 ~ 

 
 :الجيولوجيا ومصادر الحجر الطبيعي-2793

أة األرض، األزمنة الجيولوجية، دراسة للدهور  تعريب ملف الجيولوجيا والعلوم المختلفة المرتبطة به، نرِّ
ية و نرق تقدير ممر األرض )العمر النسبي والمطلق(، المعادا، الصخور )النارية، والحقب والعصور الجيولوج

الرسوبية، المتحولة( ويصائصها، موام  التجوية الميكانيكية والكيميائية، التربة و نوامها حسب  ص  الصخور 
االستكرا  وموام  التجوية، العوام  الدايلية والخارجية التي تؤالر في صخور القررة األرضية، نرق 

الجيولوجي لموان  األبنية والمراري  الهندسية المختلفةع ومقدمة بسيطة من الجيوفي ياء واستخدامها للكرف من 
 الصخور في بانن االرضع

ويهد  المساق إلى تعريب الطالب بمصادر الحجر الطبيعي في فلسطين والتوزي  الجغرافي لتلك المصادر 
 مطاء فكرة من يصائص الحجر من ك  مصدر من تلك المصادرعو لواا ومي ات تلك المصادر، و إ 

 

 : مبادئ اإلدارة-2571
 

مفهررروم اإلدارة ومررردى الحاجرررة إليهرررا، ومجاالتهرررا وممناتهرررا برررالعلوم األيررررى، ودراسرررة مناصرها،مناصرررر توضررري  
 عالعملية اإلدارية من تخطيط وتنظيف وتوجيه ورنابة

 
 

 

 ( ةنافورة مياه في الجامعمرروع تخرج)
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 :تكنولوجيا التحجير-2794
 

تعريب الطالب بمقال  الحجر الطبيعري و مقرال  الريرام ومقرال  الجرانيرق، التعرر  ملرى ماكينرات ومعردات و دوات 
التحجير المختلفةع التعر  ملى  نواع المحاجر ومنهجيرة واليرة الكررف مرن المحراجر الجديردةع التعرر  ملرى دورة 

 ة الماكينات المتوفرة في المحاجر وتقنيات ك  من هذه الماكيناتعاإلنتاج داي  المصن  وإنتاجي
التعرر  ملرى العمالرة المطلوبرة للتحجيرر واإلنتراجي لكر  مامر  ومقراييل اإلنتاجيرة داير  المحراجرع التعرر  ملررى 
يصررائص ومواصررفات كرر  نبقررة مررن نبقررات الحجررر دايرر  المحرراجر، وكررذلك التعررر  ملررى المخلفررات والملوالررات 

ن ممليررات التحجيرررع التعررر  ملررى تكرراليف مراحرر  التحجيررر والعناصررر الترري ترردي  فرري ممليررة حسرراب الناجمررة مرر
التكلفة لك  كوب مرن الحجرر المسرتخرج مرن المحجررع التعرر  ملرى المرراك  السياسرية والفنيرة التري تواجره نطراع 

 المحاجر في فلسطينع
 

 :يصائص وفحوصات الحجر-2796
 

بيعري و مقرال  الريرام ومقرال  الجرانيرق، التعرر  ملرى ماكينرات ومعردات و دوات تعريب الطالب بمقال  الحجر الط
التحجير المختلفةع التعر  ملى  نواع المحاجر ومنهجيرة واليرة الكررف مرن المحراجر الجديردةع التعرر  ملرى دورة 

 اإلنتاج داي  المصن  وإنتاجية الماكينات المتوفرة في المحاجر وتقنيات ك  من هذه الماكيناتع
التعرر  ملرى العمالرة المطلوبرة للتحجيرر واإلنتراجي لكر  مامر  ومقراييل اإلنتاجيرة داير  المحراجرع التعرر  ملررى 
يصررائص ومواصررفات كرر  نبقررة مررن نبقررات الحجررر دايرر  المحرراجر، وكررذلك التعررر  ملررى المخلفررات والملوالررات 

لترري ترردي  فرري ممليررة حسرراب الناجمررة مررن ممليررات التحجيرررع التعررر  ملررى تكرراليف مراحرر  التحجيررر والعناصررر ا
التكلفة لك  كوب مرن الحجرر المسرتخرج مرن المحجررع التعرر  ملرى المرراك  السياسرية والفنيرة التري تواجره نطراع 

 المحاجر في فلسطينع



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~280 ~ 

 

 
 

 (نامورة مياه)مرروع تخرج 

 :يصائص وفحوصات الحجر-2796
 

لميكانيكيرة والتعرر  ملرى اهرف العيروب الموجرودة التعر  ملى  نواع الحجر وتصرنيفاته واهرف يصائصره الفي يائيرة وا
فرري الحجررر، ومقارنررة جررودة الحجررر بررأهف مواصررفات ومقرراييل الجررودة العالميررةع باإلضررافة الررى التعررر  ملررى اهررف 
مقررال  الحجررر فرري فلسررطين وصررفات الحجررر فرري كرر  منطقررةع كررذلك التعررر  ملررى اهررف ترررطيبات الحجررر والعوامرر  

 الحجر وبعض نرق ترميف الحجرع البيئية التي تؤالر ملى د مومة
تعريب وتدريب الطالب ملى كيفية مم   هف الفحوصات التي يتف تنفيذها ملى الحجر الطبيعي مث  فحرص نسربة 
االمتصاص، مقاومة الضغط، مقامة الثني، ومقاومرة التآكر  والصرمدة والفحرص البصرري وغيرهرا مرن الفحصروات 

،ومقارنرة نترائج الفحوصرات براهف المقراييل والمواصرفات برر فحرص الحجرداير  مختوالتي يتف تنفيذها  مام الطلبرة 
 لتحديد جودة الحجر في ك  منطقةع

 

 بناء وتطوير القدرات:-2797
 

ع يهدفهذاالمسانالىصقلرخصيةالطالبوتعليمهمهاراتالقيادةواالتصالليكونانسانافعاالومبدمافيطرحهونقااله
ع العملبروحالفريقو لتواصلناج ،ألساسيةاالمهاراتو هذاالمسانيستعرضأهمنظرياتالتواص ،

(ع  السيرةالذاتيةوالتقاريروالمذكراتمث  كتابة ) كمايدربالطالبعلىتنميةمهاراتهفيالتعبيرالرفويواإلنرائي
 عنصيرةونويلةبأسلوبكتابةملميةمنهجية  وينميالمسانقدراتالطالبعلىتقد مأممالبحثية ماممجمومةوكتابةمقاالت
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 مختبر الصنامة 

 :ممليات تصني  الحجر والريام-2799
 

التعر  ملى مراح  تصني  الحجر من ممليات تسوية ونص بواسطة بواسطة المناالير والمناج  للحصون ملى 
الواح الحجر وحجر البناء بمقاسات مختلفةع كذلك التعر  ملى ماكنات تلطيش الحجر، وممليات جلي الحجر 

  لواح الحجرع ومعالجة العيوب والفجوات الموجودة في
التعر  ملى المديمت والمخرجات لماكينات نص و تفنيش الحجر وكيفية االيتيار األمث  للمديمت بحيا 
تكوا نسبة الفاند  ن  ما  مكن، والتعر  ملى العناصر الرئيسية التي تدي  في حساب التكاليف للعمليات 

 التصنيعية المختلفةع
الري نة وتنظيف وم ن الحجر باستخدام مواد التنظيف والع ن  التعر  ملى نرق معالجة الحجر بواسطة

 المختلفةع وكذلك التعر  ملى تقنيات التغليف المختلفة لألسواق المحلية والدوليةع
 

 :  إدارة التسويق-2800
 

: يتناولهذاالمسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراق
: اص،حيثيتطرنالىويرك ملىالم يجالتسويقي،ومكوناته،واإلممنبررررررررررركلخعوكيفظهرت؟مفهومها،كمايوضحالتسويقمملية

 الجوانبالفنيةلإلمماو تصرررررررررررررررررميماإلمما،و  السلوكاالسرررررررررررررررررتهمكي،و وظائفاإلمما،و ، ترررررررررررررررررهمفهومررررررررررررررررراإلمما و همي
 .لكترونيالتسويقاإلو ساسياتملىمفهومالعولمة  ضاويرك  ع

و يهد  هذا المساق إلى تكوين نامدة معرفية لدى الطالب في المبادئ والعناصر األساسية للتسويق وكيفية 
يتيار الم يج التسويقي، ويطط التسويق ومحتويات تلك الخطط واالتجاهات البيئية التي تؤالر ملى التسويق،  ا



 المهن الهندسية_ دليل الطالب دائرة لتطبيقيةالمهن اكلية 
 

 ~282 ~ 

وإمطاء صورة مامة من التخطيط في إدارة التسويق والتركي  ملى سياسات التسعير، وسلوو المستهلك والبائ ، 
تطورها، وإمطاء لمحة مامة من البحوس والعوام  المؤالرة في نرارات الرراء، ودورة حياة السلعة ومراح  

التسويقية حيا  ستطي  الطالب مند االنتهاء من المساق المساهمة في ح  المراك  التسويقية المحيطة بالعم ، 
 باإلضافة إلى مفهوم ترويج المنتج محليا ودولياع

 
 
 
 

 :( 1تدريب ميداني )-2577
 

 إدارة وتكنولوجيررا الحجررر والريررامفرري مصرران  دايرر   اميررداني ترردريب الطالررب ملررى مهررارات معينررة ضررمن تخصصرره
تحرق إالررا  ومتابعرة  و ،في مرغ  الحجر والريام  المحلية والمؤسسات والهيئات المحلية ةبالتعاوا م  الصنام

وويعتبر هذا التدريب المدي  إلى الحياة العملية ويجرب ملرى الطالرب التعامر  بفعاليرة وتطبيرق مرا  الهيئة التدريسية
 استه نظريا ع تف در 

 
 :مرغ  تصميف وتصني  الحجر والريام-2801
 

التعررر  ملررى ترررطيبات الحجررر المختلفررة، التعررر  ملررى ماكينررات نررص وترررطيب الحجررر مثرر  الجم ررة والمطبررة 
والفريرر ة، الترردريب ملررى كيفيررة تنفيررذ ترررطيبات الحجررر المختلفررة مررن مجلرري، مررط، فرالرراة، معتررق  ومطبررة، الترردريب 

بات الحجر اليدوية مث  الطب ةوالملطروالمسمسف، والتدريب ملى العديد مرن األممران اليدويرة مثر  ملى تنفيذ ترطي
 مم  الفازة، التدوير، الكسحة، الفرزة وغيرهاع

وكرررذلك التررردرب ملرررى تنفيرررذ التررررطيبات المختلفرررة لسرررماكة الحجرررر باسرررتخدام صرررواريا الحرررف والمطبرررات الهوائيرررة 
مررن نريرق تنفيررذ مردة مينررات ممليرة  مررام الطلبررة  .CNCبواسررطة ماكنرات انوالتردرب ملررى كيفيرة تصررني  الحجرر 

مث   ممدة وبروفيمت مرن الحجرر، والتعرر  ملرى نررق المناولرة فري منررآت الحجرر باسرتخدام األونراش المختلفرة 
 ومخانر ك  منهاع

سرررتخدام بررررامج التعرررر  ملرررى كيفيرررة رسرررف اإلالررركان المرررراد رسرررمها  و حفرهرررا ملرررى الحجرررارة بواسرررطة الحاسررروب، با
الحوسربة  وتحضريرها للعم ،وكيفيرة ايتيرار  دوات القطر  ومواصرفاتها وتحديرد  تياصة،كيفية التعام  م  الماكينا

 ممليات التبريد، كيفية تنفيذ  ممان الرسف  و الحفر ملى الحجرع
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 : استخدام الحجر في الفن والعمارة-2802
 

دام الحجرر فري العمرارةع التعرر  ملرى اسرتخدامات الحجرر فري الفرن التعر  ملى  نماط الفن والعمارة وتاريا اسرتخ
من منحوتات و الكان معينة من الحجر الطبيعيع التعرر  ملرى كيفيرة اسرتغمن و اسرتخدام الحجرر الفانرد وال وائرد 

 في إنتاج منتجات من الفسيفساء وغيرها من المنتجات التي يتف من يملها استغمن الحجر المكسورع
اسررتخدامات الصررخور والحجررارة فرري تكسررية المبرراني والنرررآت المختلفررة، دراسررة كافررة  نررواع الحجررارة  التعررر  ملررى

والكسوات واألساليب المختلفة للتركيب، التعر  ملى األساليب واألنواع والوسائ  والرروط لتثبيق الكسوات، كذلك 
لكافرة مناصرر البنراء والمصرنومة مرن  ما يل مها من  ربطة ومرابط للتثبيرق، و التعرر  ملرى كيفيرة ممر  الفواصر 

 الحجارة الطبيعية   والصناميةع
التعررررر  ملررررى ترررررطيبات الحجررررر الترررري تصررررل  للتكسررررية الدايليررررة والترررررطيبات الترررري تصررررل  للتكسررررية الخارجيررررة، 
مواصفات الحجر لكر  مرن التكسرية الدايليرة والخارجيرة، التعرر  ملرى كيفيرة ممر  األممردة وال يرار  والرد كورات 

 تلفة للمداي  واألنواس )د كورات الحجر المختلفة(عالمخ
 

 البيئة ومعالجة المخلفات:-2580
 

يهررد  هررذا المسرراق إلررى تعريررب الطالررب بطبيعررة المخلفررات الصررنامية سررواء السررائلة  و الصررلبة و وكررذلك األبخرررة 
صرنامية والبيئرة المحليرةع و واألتربة والغبار و وكيفيرة السريطرة مليهرا والتقلير  مرن آالارهرا ملرى كر  مرن المؤسسرة ال

التعر  إلى تقنيات تدوير النفا ات السائلة و الصلبة و و التعر  ملرى الجانرب التكنولروجي فري ممليرات الترسريب 
و التخثيررر و الفلترررة لبررودرة الحجررر و اسررتخدامها فرري صررنامات ايرررىع كمررا يهررد  كررذلك إلررى بيرراا البعررد القررانوني 

البيئيرررة المزمرررة للتررررييص مرررن حيرررا معالجرررة هرررذه المخلفرررات، وفررري النها رررة  المترترررب ملرررى مررردم الوفررراء بالررررروط
 الوصون إلى تصور سليف لمون  مم  آمن رفيق بالبيئةع

 
 

 :صيانة الماكينات الكهروميكانيكية-2805
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يهررد  هرررذا المسرراق الرررى اكسررراب الطالررب يبررررة نظريررة و ممليرررة فررري مجرران ادارة الماكينرررات الموجررودة فررري نطررراع 
الريام من الناحية الكهربائية و الميكانيكية من يمن دراسة معمقة لهذه الماكينرات كهربائيرا و ميكانيكيرا الحجر و 

، ووسرائ  نقرر  الحركررة و الررربط بررين اج ائهررا المختلفررة باالضرافة الررى دوائررر الررتحكف الكهربائيررة المسررؤولة مررن تنفيررذ 
 العمليات المختلفة التي تقوم بها الماكينات ع

يررة باليررة تخطرريط و تنفيررذ برررامج الصرريانة العمجيررة و الونائيررة  للماكينررات وربررط تكرراليف الصرريانة  لكرر  معرفررة ممل
 ماكينة م  التكلفة الكلية ، و بالتالي احتساب تكلفة الصيانة اليومية و الرهرية و السنوية  

 
 :( 2التدريب الميداني )-2582
 

يرراة العمليررة التخصصررية ومررا لررذلك مررن تررأالير ملررى بلررورة ( هررو دمررج الطالررب فرري الح2الهررد  مررن ترردريب ميررداني)
الخصية الطالب المهنية ، إضافة إلى ذلك التطبيق العملي للعديرد مرن المواضري  التخصصرية  النظريرة ع إضرافة 
إلرررى  بلرررورة  فكرررار جديررردة ومعالجرررة بعرررض المرررراك  التقنيرررة التررري نرررد تسرررامده فررري بنررراء مرررراري  التخررررج و بهرررد  

 سربومية  -لة من هذا التدريب تتف متابعة الطالب من نب  الهيئة التدريسية ويتف تقد ف تقارير دورية االستفادة الكام
 حون المواضي  التي يتدرب ميها الطالبع

 

 : صيانة وترميف الحجر-2806
 

التعررررر  ملررررى مفهرررروم الصرررريانة والترررررميف للحجررررر والفرررررق بينهمرررراع التعررررر  ملررررى نرررررق التركيررررب للحجررررر والمررررواد 
 خدمة في ممليات تركيب وتثبيق الحجرعالمست

التعررر  ملررى الصرريانة الدوريررة للحجررر المسررتخدم فرري األرضرريات والحجررر المسررتخدم فرري الواجهرراتع التعررر  ملررى 
 مواد التنظيف والع ن للحجر الطبيعي والهد  من استخدام هذه الموادع 

 

 :األمن الصنامي والسممة العامة-2587
 

عرررة األيطرررار المتواجررردة فيهرررا ومسرررببات الحررروادس الصرررنامية ونررررق التصرررر  اآلمرررن التعريرررب ببيئرررة العمررر  ونبي
والتخطرريط السررليف لتمفرري حرردوالها، والتعررر  ملررى  دوات السررممة العامررةع اضررافة الررى التعررر  ملررى  الررر ملوالررات 

 صنامة الحجر ونرق معالجتها وكذلك التعر  ملى المرض المهنيع
 

 مرروع التخرج :-2585
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و إدارة وتكنولوجيررا الحجررر والريرراممرررروع التخرررج تطبيررق لرربعض المفرراهيف العلميررة المتعلقررة بمجرران  يررتف مررن يررمن

والمحاولررة لتحقيررق و ضررمن إنارهررا التعمررق فرري فهررف جانررب  و  كثررر مررن جوانررب تخصصرره الطالررب  سررتطي  حيررا 
معررة مررن مكتبررات ومختبرررات إضررافة ملميررة بنرراءة مسررتعينا  بتحصرريله األكرراد مي، وبقدراترره الذاتيررة وبامكانررات الجا

 ومراغ  وهيئة تدريسية وغيرهاع

 
 مرروع تخرج بألواا وترطيبات الحجر الفلسطيني

 
 :حساب الكميات والتكاليف-2808
 

التعر  ملى كيفية حساب المساحات والحجوم لمنتجات الحجر والتييم  بين المتر المرب  والمكعب والمتر نون، 
خرجات ماكينات صنامة الحجر والريام مث  القوانروالفري ات والجم اتع و التعر  ملى حساب مديمت وم

 التعر  ملى حساب تكاليف الماكينات الصنامية العاملة في منرآت الحجر، وكيفية ضبط تلك التكاليفع 

تعريب الطالب كيفية حساب نسبة الفاند وال وائد لعمليات اإلنتاج في منرآت الحجرع التعر  إلى مناصر 
اليف الصنامية و ساليب تقلي  الكلفة ومعالجة الفواند في العم  الصناميع التعر  ملى  هدا  حسابات التك

 التكاليف الصناميةع 

توفير معلومات تسامد في الرنابة ملى التكاليف من نريق مقارنة التكاليف الفعلية المتعلقة بالفترة الحالية 
ة التكاليف الفعلية بالتكاليف المعيارية  وتحلي  االنحرافات واتخاذ  و مقارن  سابقةعبتكاليف فترة  و مدة فترات 

اإلجراءات المزمة لتجنب اإلسرا  والضياع عتقويف  داء الوحدات الفرمية في المنرأة لتحديد كفاءتها في  داء 
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ره من معلومات المهام المختلفة ع مسامدة اإلدارة في القيام بوظائفها من تخطيط ورنابة واتخاذ نرارات بما توف
 إلىمن نياسها  إدارةاإلنتاجيةو دورة  ،و  هميتها اإلنتاجيةمعرفة مفهوم و  تحديد تكلفة السلعة  و الخدمة وبياناتع

 اإلنتاجيةمعرفة  نواع  اإلنتاجية، باإلضافةإلىتحلي  نتائج القياس ومن الف تحسين 
 
 :المقاييل والجودة-2809
 

هميتهاو بعادها،ومفهومادارةالجودةالراملةو هميتها،وفلسفةومبادئادارةالجودةالراملةوبو يرك هذاالمسانعلىالتعريفبالجودةو  
: جهخاص

دوراإلدارةالعليا،المنظوراالستراتيجيللجودة،التركي ملىالعمي ،تونيدالعمنةمعالموردين،تمكينالعاملينوفرنالجودة،التحسي
 ( ي و) ييرالمنظمةالدوليةللمواصفاتنالمستمر، دواتالجودة،نظمادارةالجودة،كمايرك المسانعلى معا

 .وتطبيقها،والجوائ الدوليةللجودة
 
 
 

 
 
 
 

 تـم بـحـمـد الـلـه و تـوفـيقـه


