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كلية املهن التطبيقية
كلية املهن التطبيقية في سطور

تعترب كلية املهن التطبيقية نواة جامعة بوليتكنك فلسطني، حيث كانت انطالقتها من قبل
( بعد أن اختريت فكرتها املتعلقة بربامج في مجال التعليم التقين، بهدف1978رابطة الجامعيني عام )

رفد املجتمع املحلي بتخصصات جديدة في ميادين مهنية متنوعة، ملدة ثالث سنوات في ميدان
( عّدلت مدة1982الهندسة املدنية واملعماريةة والكهربائية وامليكانيكية. وبعد فرتة وجزية وفي عام )

الدراسة لتصبح سنتني، وبواقع أربعة فصول. واستمرت الكلية في التطور األفقي حىت زادت
برامجها التخصصية عن اربعة وعرشين تخصصاً. فكان اإلقبال عليها من أرجاء وطننا العزيز

( طالباً وطالبة , والعدد مرشح الزدياد مطرد ؛ وذلك لتمزي2100وبطاقة استيعابية تجاوزت )
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

خريجيها الذين أثبتوا قدراتهم في جميع امليادين داخلياً وخارجياً. وتمنح الكلية درجة الدبلوم في
حوالي اربعة وعرشين تخصصاً هندسياً وتقنياً في مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات، العلوم
االدارية واملاليةواملرصفيةة ، الهندسة الكهربائية ، الهندسة امليكانيكية، الهندسة املدنية واملعمارية ،

الفنون التطبيقية ، التصميم الداخلي والحجر والرخام.

مباني كلية املهن التطبيقية:
تتوزع مباني كلية املهن التطبيقية بدوائرها الخمسة على منطقيتني في مدينةب الخليل هما:

يقع في جبل ابورمان دائرة العلوم االدارية واليت تضم مجموعة من: مبىن أبو رمان.1
 الى مختربات للحاسوب.املدرسني باالضافةالقاعات ومكاتب 

ايجولونكتو بوساحلا) رئاود هيفو ، (+( ، وفيه دوائر )الحاسوب وتكنولوجياA وAمنطقة واد الهرية) مباني : مباني واد الهرية.2
املعلومات/ املالية واملرصفية / املهن الهندسية امليكانيكية والكهربائية / املهن الهندسية املدنية
واملعمارية( وتضم مختربات الحاسوب ومجموعة من القاعات ومكاتب املدرسني باإلضافة الى

مراسم الديكور واملعماري ومركز الحجر والرخام و املختربات و املشاغل.
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

ونتيجًة لطرح برامج جديدة تواكب التطةةور التكنولةةوجية واحتياجةةات املجتمةةع، األمةةر الةةذي أدى إلى
زيادة ملحوظة ومستمرة في أعداد الطلبة، حيث تضاعف عةةدد الطلبةةة قرابةةة السةةت مةةرات منةةذ عةةام

. 2012 وحىت عام 1995

وتسعى الكلية جاهدة لتحقيق هذه األهداف من خالل برامجها اليت ترشف عليها بوساطة
خمس دوائر كما يلي: على دوائرها واليت تشمل اربعة وعرشين تخصصاً والربامج موزعة
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

دائرة الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات

طالب الدائرة في مخترب اكاديمي

هي احدى الدوائر املمزية في كلية املهن التطبيقية حيث تضم هذه الدائرة التخصصات الحاسوبية
املطروحة في الكلية وهي : تخصص برمجيات وقواعد البيانات، تخصص تصميم وتطوير صفحات

الويب، تخصص شبكات الحاسوب واالنرتنت تخصص هندسة أنظمة الحاسوب ،تكنولوجيا الوسائط
املتعددة، برمجة تطبيقات الهواتف الذكية . حيث تخضع هذه التخصصات إلى تحديث مستمر في

محتوياتها مواكبة بذلك حاجة السوق املحلي ومجاالت العمل املختلفة لخريجيها .
كما أن هناك طموحاً ة في املدى القريب ة لفتح تخصصات أخرى متمزية تواكب التطور التكنولوجية

و تليب حاجات السوق املحلي والعاملية في مجال الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات مثل تخصص ادارة
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

تخصص برمجة االلعاب، وتخصص التصميم الجرافيكي وتخصص صناعةتكنولوجيا املعلومات، 
 وغريها من التخصصات ذات العالقة. مما يعطي املجال للطلبة بإكمال مسرية التعليم عناالفالم

تضم الدائرة كادر متمزي من مهنديس الحاسوب ومدريس تكنولوجيا ونظمطريق برنامج التجسري. و
املعلومات ومصممي الوسائط املتعددة يدرسون جميع املساقات الحاسوبية لجميع طلبة كلية املهن

التطبيقية بكافة دوائرها وتخصصاتها ويتمتعون بقدرات تدريسية عالية املستوى. كذلك تضم
الدائرة العديد من املختربات التخصصية واليت يقيض فيها الطالب جل وقته ضمن التطبيقات

والتدريبات العملية املفيدة والرضورية لتعميق القدرات التقنية واالحرتافية لدى الخريج ضمن برامج
التخصص الواحد .

التخصصاتب التابعة للقسم:
برمجيات وقواعد البيانات..1
شبكات الحاسوب واإلنرتنت..2
تصميم وتطوير صفحات الويب..3
هندسة أنظمة الحاسوب..4
تكنولوجيا الوسائط املتعددة ..5
برمجة تطبيقات الهواتف الذكية..6
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

.طلبة تخصص تكنولوجيا الوسائط املتعددة في مخترب التصوير

تخصص برمجيات وقواعد البيانات :.1

ويهةةدف هةةذا الربنةةامج[ سةةاعة معتمةةدة ، 73مدة الدراسة في هذا الربنامج سنتان دراسةةيتان بواقةةع ]

إلى تخةريج طلبةة مةؤهلني في مجةال تحليةل وتصةميم قواعةد البيانةات ومعالجتهةا وبرمجتهةا ، وكةذلك

إعداد الربامج اليت تستخدم في القطاع الخدماتي والصةةناعي املحلي. ويتمتةةع خريجةةو هةةذا الربنةةامج

بفرص عمل جيدة ؛ األمر الذي يزيد اإلقبال عليه.
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات القسم10
3.متطلبات التخصص 47
املجموع73

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

.9* لإلطالع على املعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ,ص

 ساعات معتمدة10متطلبات القسم: 

وصف متطلباتب القسم:

اإلدارة:-2231
يناقش املساق عددا من املوضوعات اإلدارية ، مثل : مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها ،

وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة عنارصها .وأهم املدارس اإلدارية خاصة الكالسيكية ،
والسلوكية ،  واملدرسة الحديثة . وعنارص العملية اإلدارية من تخطيط ، وتنظيم ، وتوجيه ،

ورقابة . 

 -اللغة اإلنجلزييةب الفنية:2235

هذا املساق يستهدف مجموعات الطلبة الذين ترتبط تخصصاتهم في مجاالت الكمبيوتر ، مثل :
تخصص الربمجة ، والويب ، والشبكات ؛ فهو يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة اللغوية املتعلقة في
مجال الكمبيوتر ، ويعمل على تدريبهم على استخدام املصطلحات والعباراتة الفنية اليت تفيدهم في
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

حياتهم العملية ، وكذلك يهدف إلى تطوير املقدرة على االستيعاب عند قراءة أجزاء من النصوص
املكتوبة في مجال الحاسب اآللي ؛ فتنمي املقدرة على القراءة واالستيعاب معا .

 -االحصاء التطبيقي:2553
يهدف هذا املساق إلى التعرف على الطرائق اإلحصائية، وقياس الزنعة املركزية، ومقاييس الزنعة

املركزية، ومقاييس التشتت، واملنحىن الطبيعي، واالرتباط، واالنحدار، واألرقام القياسية، والسالسل
(SPSSالزمنية، واالحتماالت،ة و اإلحصاءات، واإلحصاءات الحيوية . كما يشمل تطبيقاً عملياً على ) 

.

 ساعة معتمدة 47متطلبات تخصص برمجيات وقواعد البيانات:ب

االسم باللغة االنجلزييةس.ماالسم باللغة العربيةرمز املساقرقم املساق

3مقدمه في هندسة الربمجيات2373
.   Intro to Software

Engineering

Operating 3نظم التشغيل2374 Sy Graduate Unionstems

Graduation 3مرشوع التخرج2379 Project

Software  12تطبيقات برمجيه 2405 Applications I

Advanced 3برمجة متقدمة2555 Programming

Visual 3الربمجة املرئية2556 Programming

3الربمجة الشيئية2557
  Object oriented

programming

Internet 3تطبيقات االنرتنت2558 Application

Database)2( 23قواعد البيانات 2561

Advanced 3قواعد بيانات متقدمة2562 database

1Ty Graduate Unionpingطباعة2563

Practical 3تدريب ميداني2565 Training

Web 3برمجة الويب2566 Programming

25443
الخوارزميات ومبادئ

الربمجة
3

  Algorithms and
 Programming

Fundamentals

Database)1( 13قواعد البيانات 25603

3شبكات وتراسل البيانات25643
   Computer Network and and

 data transmission

وصف متطلباتب تخصص برمجيات وقواعد البيانات:
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

 -  مقدمة في هندسة الربمجيات:2373
يهدف هذا املساق الى التعريف باملفاهيم األساسية واملهارات الالزمة لهندسة الربمجيات أي  تخطيط

و بناء الربمجيات ويشمل على التعريف بإدارة املشاريع وتحليل املخاطر، دورة حياة املرشوع
، وUMLوتتضمن )تحليل املتطلبات ، تصميم الربمجيات ونمذجتها باستخدام لغة النمذجة املوحدةة 

التصميم ،  اختبار و صيانة الربمجيات. باستخدام احدث األساليب في نمذجة وتحليل وتصميم
objectوبناء التطبيقات الربمجية باستخدام اسلوب  التحليل والنمذجة الكائنية او الشيئية املوجهة

oriented.

- نظم التشغيل:2374
التعريف بنظم التشغيل، و أنواع نظم التشغيل، و مكونات نظم التشغيل، و أساليب إدارة الذاكرة، و

إدارة العمليات، و إدارة وحدات اإلدخال واإلخراج .

نظم التشغيل/عملي: 
 ( وأوامره ، مثلDosيهدف الجزء العملي إلى تدريب الطالب على مهارات استخدام نظام التشغيل ) 

 : ,  ,  , attrib color md cd(: وكذلك موضوع امللفات الدفعية وتطبيقاتها ، مثل ، ) )  ,if
 ,  , goto start echoوبعض مواضيع نظام التشغيل ويندوز ، مثل : التعرف على أهم ، ) 

خصائص الويندوز ، وإدارة حسابات املستخدمني، باإلضافة إلى التدرب على تنصيب أنظمة تشغيل
Linux ,Xp, ، مثل : ) Xp، Vista،   Windows Server. )

مرشوع التخرج: -2379
، واستخدام األسلوب العلمي في جمع ؛ بدراسة األنظمة يهدف إلى تعزيز مهارات الطالب

وتنمية روح عمل املعلومات ، وتحليلها ، وتصميمها ، وبرمجتها ، واختبارها ، وتطبيقها ، وتوثيقها .
الفريق الواحد ؛ وذلك من خالل تطوير نظام معالجة قواعد بيانات إحدى املؤسسات باستخدام أحد

 (.Oracle  أوAccessأنظمة إدارة قواعد البيانات، مثل : )

 ~12~ 



_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

مرشوع تخرج في تخصص الربمجيات.

:1 - تطبيقات برمجيه 2405
MS-يشمل هذا املساق التدرب على الربامج املكتبية املهمة فيما يخص  Wordملعالجة النصوص 

MS-وإنشاء املستندات)من حيث تشغيل الربنامج والتعرف على أدواته ( ،  Ex ,Xpcelالتعرف على( 
الربنامج ، إدخال البيانات والتحقق من صحتها ، تنفيذ العمليات الحسابية والدوال على مجموعة

MS-من الخاليا ، التخطيط وأدارته ، حماية أوراق العمل واملصنفات ، املاكرو( ،  PowerPoint
إلنشاء العروض التقديميةة وإدارتها

) نص، صور، صوت، حركة، االرتباط التشعيب، أزرار اإلجراءات، والتخطيط البياني(

 -برمجة متقدمة:2555
 تراكيب البيانات املستخدمة في يتعرف علىفي نهاية هذا املساق يتوقع من الطالب أن:

الحواسيب وطرائق تمثيلها بإحدى لغات الربمجة املتقدمة، والتعرف على بعض الطرائق
االساسية للفرز والبحث ، وأن يحدد الرتكيب البياني املالئم لتمثيل البيانات وطرائق التعامل مع

كل تركيب بياني.
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

الطلبة في مخترب تطبيقي

- الربمجة املرئية:2556
Visual يهدف هذا املساق إلى: تعريف الطالب على مفهوم الربمجة املرئية  Programming، 

Event مفهوم الربمجة املقادة باألحداث  Programmingالعمل مع مختلف انواع ادوات ، 
Control التحكم  Toolsوخصائصها املختلفة ، كتابة وتنفيذ الجمل / األوامر الربمجية مثل جمل 
Control التحكم  Statements وجمل التكرار  Looping Statementsالعمل مع ، 

One  ذات االتجاه الواحد Array Graduate Unionsاملصفوفات  Dimentionومتعدد االتجاهات ، الربط مع 
قواعد البيانات  وانشاء التطبيقات الربمجية اليت تتعامل مع قواعد البيانات.

الربمجة الشيئية: -2557
Object) أساسيات الربمجة الهدفية  يهدف هذا املساق إلى: تعريف الطالب على مفهوم 

 Oriented Programming))و تصميم الكائنات و أنماط البيانات و عنارص التحكم و جمل ،
Graphical(  GUIاالختيار والدوران واإلدخال واإلخراج والوراثة باالضافة الى  مكونات )

 User Interfaceو ، Multimedia. وتطبيقات مختلفة 

 - تطبيقات االنرتنت:2558
التعرف على االنرتنت وكيفية إعداد االتصال بها ،املتصفحاتة خصائصها ومكوناتها، خدمات

االنرتنت واستعراض املواقع مثل : مواقع التجارة عرب االنرتنت،مواقع العمل، التعليم ،والجامعات
خدمات الدردشة ومجموعات االخبار،الربيد االلكرتوني ، حفظ الصفحات بالطرائق املختلفة،ة التعرف

على كيفية البحث باملحركات املختلفة ، مقدمة عن  تصميم مواقع عرب االنرتنت ، والتعرف على
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_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

أدوات التصميم الجاهزة ، نرش املوقع عرب االنرتنت وصيانته،التعريف بالربمجة باستخدام
 ,Html JavaScript.باإلضافة إلى مواضيع متقدمة/حديثةة في االنرتنت ،

:2قواعد البياناتب  -2561
يهدف هذا املسةةاق إلى التعةةرف على قواعةةد البيانةةات العالئقيةةة، وربةةط الكيانةةات البيانيةةة بالعالقةةات

، ومعرفةةةSQLاملختلفة،ة وتطبيع تلك العالقات، ومعالجة البيانةةات من خالل لغةةة التسةةاؤل البةةنيوي 
الجةةةرب العالئقي وعملياتةةةه وتطبيقهةةةا على البيانةةةات، وإنشةةةاء قاعةةةدة بيانةةةات متكاملةةةة وحمايتهةةةا

وصيانتها، ومعالجة مشاكل الزتامن وفقدان البيانات، وكيفية حماية وتوزيع قواعد البيانات.

- قواعد بيانات متقدمة:2562 
,1يعترب هذا املساق امتداداً ملا تم دراسته في املساقات السابقة لقواعد البيانات ) قواعد البيانات 

( ، ويهدف إلى الرتكزي على النموذج العالئقي لقواعد البيانات ومعرفة العالقات2قواعد البيانات 
 وعملياتها من تعريف البيانات واسرتجاعهاSqlوخصائصها, والرتكزي على لغة االستعالم البنيوية 

Formsوتحديثها , وتزويد الطالب بنماذج أخرى لقواعد البيانات , والتعرف على تصميم الواجهات 

 وكيفية تصميم نظام متكامل لقاعدة البيانات .Reportsو التقارير 

 - طباعة:2563
 كةلمة في25يقوم على إتقان مهارة التدريةب على الطبةاعة باللغة العربية واإلنجةلزيية بحةد أدنى 

الدقيقة ويشمل املساق: لوحةة املفةاتيح، و صف االرتكاز،  وطباعة حروف أصابع السبابة، وطباعة
حروف األصابع الوسطى، وطباعة حروف إصبع البنرص، و طباعة حروف إصبع الخنرص، و

املفتاح العالي،ة وطباعة حرة.

-  تدريبب ميداني: 2565
يتم تدريب الطالب في الكلية وبعض املؤسسات العامة والخاصة من أجل استخدام وتطبيق

معلوماتهم وما تم دراسته في مساقات التخصص. كذلك يتم تدريب الطالب في  مراكز الصيانة
والربمجة  املوجودة في الجامعة أو السوق املحلي من أجل إجراء التطبيق العملي للمهارات. كما يلزم

الطالب بتقديم تقارير أسبوعية طيلة فرتة التدريب تبني املهارات اليت اكتسبها الطالب .

 - برمجة الويب:2566
يهدف هذا املساق إلى التعرف على إحدى اللغات القوية املستخدمة في برمجة مواقع الويب املتغرية

(  Dy Graduate Unionnamic Web Pages إنشاء نماذج للويب عن طريق استخدام أدوات الخادم ، )Server
Toolsوطرائق التحقق من البيانات املدخلة من خالل أدوات التحقق، إضافة أداة تحكم املستخدم 

User لنموذج الويب وإنشاء  Control. 
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التعرف على كيفية إنشاء اتصال مع قاعدة البيانات والتعرف على كيفية الوصول للبيانات من
خالل موقع انرتنت للوصول الى موقع ويب تفاعلي وإعداد إجراءات األمن والرسية بمنح مستويات

مختلفة من الصالحيات ملستخدمي املوقع .

:2 - تطبيقات برمجيه 2679
 من حيث مهارات الرسمPhotoShopيشمل هذا املساق التدريب على برامج التصميم وباألخص 

ومعالجة الصور والتعرف على أنظمة األلوان ، والتعرف على أساسيات صنع الحركة
Animation باستخدام برنامج الة Flash و مدخل الى الة ،ActionScript.

 - الخوارزميات ومبادىء الربمجة:2554
في نهاية هذا املساق يتوقع من الطالب :  أن يستوعب مفهوم خورازمية الحل ، ويدرك الطريقة

املناسبة لحل املشكلة الربمجية، وأن يملك القدرة على التفكري املتسلسل لكتابة الربنامج بإحدى
لغات الربمجة، وأن يكون قادرا على كتابة وتنفيذ الربامج على الحاسب باإلضافة إلى معرفة أنواع

األخطاء وكيفية معالجتها مع مهارة استخدام محرر لغة الربمجة بكفاية.

:1قواعد البياناتب - 2560
يهدف هذا املساق إلى التعرف على أنظمة امللفات التقليدية، وأنظمة قواعد البيانات

وتطورها،  وأنواع البيانات، ومزيات أنظمة قواعد البيانات وإدارتها، التصميم الفزييائي والتصميم
املنطقي لقواعد البيانات، وسائط تخزين البيانات، طرائق الوصول للبيانات ومعالجتها، نماذج قواعد

البيانات املختلفة )الهرمية، الشبكية، العالئقية(، قواعد البيانات العالئقية،  املجاالت،ة الجداول،
املفاتيح، العالقات، الفهارس، نموذج الكينونة-العالقة، التطبيع، نماذج التطبيع املختلفة.

- شبكات وتراسل البيانات:2564
يهدف هذا املساق إلى التعرف على أساسيات الشبكات وأنواعها املختلفة وهياكلها الفزييائية
واملنطقية، والربتوكوالت املستخدمة فيها، ونظام االتصال املفتوح وطبقاته السبع، ووسائط

TCP/الشبكات، وكيفية توصيل الكوابل واختبارها، وأساسيات تقنية إيرثنت، ونموذج  IPوعمليات ,
.التحويل في الطبقة الثانية والتوجيهة في الطبقة الثالثة
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محارضة اكاديمية ملساق تصميم صفحات الويب

 تخصص شبكات الحاسوب واإلنرتنت.2

[ ساعة معتمدة ، يهدف هذا الربنامج إلى74مدة الدراسة في هذا الربنامج سنتان دراسيتان بواقع ]
إكساب الطالب مهارات علمية وفنية في مجال شبكات الحاسوب من أجل اإلسهام  في نمو وتطور

االقتصاد الفلسطيين ناهيك عن تغطية حاجة القطاع الصناعي والخدماتي بكادر مؤهل،  يستطيع
من خالله القيام بمهام بناء وصيانة شبكات الحاسوب ومواكبة التطور الهائل في مجال شبكات
الحاسوب مثل الشبكات السلكية والالسلكية باإلضافة الى مجال االتصاالت باستخدام االنرتنت

VOIPوإعطاء الطالب املهارات العملية الالزمة لبناء شبكة محلية شاملة ووضع سياسات األمن ، 
املتعلقة بها, باإلضافة إلى كيفية إدارتها ووصلها مع الشبكة العاملية، وقد احتلت جامعة بوليتكنك
فلسطني موقعاً متقدماً في مجال تكنولوجيا شبكات الحاسوب واملعلوماتية خاصة وأنها قد اختريت

CISCO , كمركز لتدريس برامج الة MCITP.في منطقة جنوب فلسطني  

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات الدائرة8
3.متطلبات التخصص 49
املجموع0
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 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

.9* لإلطالع على املعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة8متطلبات الدائرة: 

وصف متطلباتب الربنامج:

-الخوارزميات ومبادئ الربمجة :2635
هذا املساق يهدف الى أن  يتعرف الطالب على مفهوم الخوارزميات وطرق إيجاد الحلول للمشاكل
الربمجية والقدرة على التفكري املتسلسل باستخدام احد لغات الربمجة. إتقان الطالب ألساسيات

لغات الربمجة من حيث الشكل العام.

-إدارة قواعد بيانات:2636
هذا املساق يهدف الى أن  يتعرف الطالب على املفاهيم األساسية في قواعد البيانات، والنماذج

الهرمية والشبكية والعالئقية،ة ومعالجة البيانات، ولغات وصف البيانات، ولغات معالجة البيانات
وتصميم االستفسار، وبناء أنظمة قواعد البيانات.

:1-إدارة شبكات 2638
هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على كيفية ادارة شبكات الحاسوب من خالل نظام تشغيل

( وادارةdomainالويندوز  سريفر بحيث يتعرف على مفاهيم ادارة الشبكات الويندوز مثل )
املستخدمني والوصول ملوارد الشبكة و خدماتها .

 ساعة معتمدة49متطلبات تخصص شبكات الحاسوب واإلنرتنت:ب

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة العربية
رمز

املساق
رقم

املساق
Project 2 220 املرشوعELI2062

  1Network and Essential312441مبادئ الشبكات
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المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المس
اق

رقم
المساق

Algorithms and 
Programming Principles

3
الخوارزميات

ومبادئ البرمجة
2635

Database Management32636إدارة قواعد بيانات
Networks Administration 12 12638إدارة شبكات
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  2Network and Essential322442مبادئ الشبكات
  1Advanced Network and s3 12443شبكات متقدمة
  2Advanced Network and s322444شبكات متقدمة
 Operating Sy Graduate Unionstems32448تكنولوجيا نظم التشغيل

 Field Training 3 2454تدريب ميداني
  Object Oriented

Programming
2557الربمجة الشيئية3

 Technical Correspondence32634مراسالت فنية
  Organizational behavior

  and communication sk and ills
1

السلوك الوظيفي ومهارات
االتصال

2637

  2Network and s Administration2 22639إدارة الشبكات
  Advanced Network and s

Administration
2

إدارة شبكات متقدمة
2640

   Project analy Graduate Unionsis and
management

2641تحليل وإدارة املشاريع3

    Web and Publishing
 1technology Graduate Union

2
1تكنولوجيا الويب والنرش 

2642

    Web and Publishing
 2technology Graduate Union

3
2تكنولوجيا الويب والنرش 

2643

   Network and Protect and Safety Graduate Union22644امن الشبكات وحمايتها
   Wireless Network and s and

Communications
3

الشبكات الالسلكية
واالتصاالت

2645

 Special Topics22646مواضيع خاصة
 Computer Maintenance32647صيانة الحاسوب

وصف متطلباتب تخصص شبكات الحاسوب واإلنرتنت :

املرشوع:–2062
هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على كيفية عمل بحث تطبيقي وتجميع معلومات وإجراء

تجارب عن موضوع معني في مجال شبكات الحاسوب وكتابة تقرير عن هذا املوضوع.

:1–مبادئ الشبكات2441
هذا املساق يهدف الى أن يتعرف على أساسيات الشبكات وأنواعها املختلفة وهياكلها الفزييائية
واملنطقية، والربتوكوالت املستخدمة فيها، ونظام االتصال املفتوح ، ووسائط الشبكات، وكيفية

TCP/توصيل الكوابل، وأساسيات تقنية إيرثنت، ونموذج  IP.

:2- مبادئ الشبكات2442
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هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على الشبكات الواسعة وأجهزتها وخاصة املوجهات )
Routersوكيفية إعدادها للعمل وكذلك التعرف على عمليات التوجيه وبرتوكوالت التوجيه )

,املختلفة مثل  ) ,OSPF IGRP RIPواستكشاف املشاكل وإصالحها وغريها من االمور في هذا )
املجال.

1-  شبكات متقدمة 2443
switched هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على ) network and sوما يتعلق بها من امور ) 

802.1 , ,مثل الة) , , -  VLANs trunk and ing Q ISL tnter VLAN routing.وغريها )

2-  شبكات متقدمة 2444
Wide  هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على ) area network and sوما يتعلق بها من امور )

/ ,  , ,مثل الة ) , PPP HDLC Frame Relay Graduate Union NAT PATbroadband security Graduate Union. وغريها ),

- تكنولوجيا نظم التشغيل:2448
التعرف على مفاهيم أساسيه في نظم الحاسوب املربمجة، الكيان املادي في املعالجة، أداره

العمليات، اداره املعالجات، إدارة الذاكرة، إدارة املعالجات، إدارة املعلومات، الحماية  والتحكم،
الزتامن، خوارزميات مستخدمة في إدارة نظم التشغيل، باالضافة الى التعرف على دور نظام

التشغيل في إدارة امللفات و التعرف على أنظمه متقدمة وحديثه. 

نظم التشغيل/عملي: 
يهدف هذا املخترب للتعريف على نظام التشغيل بشكل عام وما هي وظيفته و أهم عنارصه مع معرفة

( أشهر انواعه, هذا باإلضافة الى الرتكزي على نظام تشغيل االقراص   DOS Disk and Operating
(Sy Graduate Unionstem واهم أوامره وتنفيذ ذلك عمليا وانشاء امللفات الدفعية باستخدام اوامر DOSومن ثم ,

وطريقه التعامل معه وتنفيذ االوامر البسيطة باالضافة الى طرق تثبيت  Linux ,Xpنظام تشغيل 
انظمة التشغيل.

- تدريب ميداني :2454
هذا املساق يقدم للطالب املهارات في التعامل مع متطلبات العمل املحلي وتسخري املعلومات واملهارات

اليت حصل عليها خالل دراسته الكتساب الخربة املطلوبة اليت تؤهله للعمل.
-الربمجة الشيئية:2557

Object  أساسيات الربمجة الشيئية  )  Oriented Programmingو تصميم الكائنات و ،))
أنماط البيانات و عنارص التحكم و جمل االختيار والدوران واإلدخال واإلخراج والوراثة واألساليب و

GUI   ) )مكونات  Graphical User Interfaceبرمجة تطبيقات بلغه الجافا للتعامل مع ، 
مصادر الشبكة وبروتوكوالت الشبكة.
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- مراسالت فنية: 2634
يهدف إلى تطوير مهارات الطالب اللغوية في املجاالت التجارية والتعامالت اليت تحص التكنولوجيا
واملصطلحات املتعلقة بجهاز الحاسوب مثل كتابة الرسائل واملذكرات، واملحادثات التلفونية، وكتابة

التقارير وامللخصات، والتحادث في مكان العمل، واالسترياد والتصدير، والرحل والزيارات،
واالجتماعيات، وطلبات العمل.

- السلوك الوظيفي ومهارات االتصال:2637
يتناول هذا املساق مهارات االتصال اليت تعمل على تدعيم قدرات الطلبة على التفاعل مع املجتمع

املحيط بقوة و ايجابية بالطرق الفعالةة و الناجحة في مختلف امليادين من خالل الرتكزي على
الجوانب النظرية و التطبيقية لهذه املهارات حيث سيتناول هذا املساق التعريف باالتصال و تطوره و

التعريف بعملية االتصال وعنارصها، باإلضافة إلى التعرف على أنواعه ،أساليبهة )مبارشة و غري
مبارشة(،وسائل االتصال املتنوعة واملهارات املطلوبة إلنجاح عملية االتصال في كل نوع من هذه

األنواع وهذه املهارات هي فن االستماع واإلنصات،و فن التفاوض و اإلقناع، وفن كتابة التقارير و
املطويات و النرشات و غريها من الوسائل املكتوبة، فن الخطابة و اإللقاء في املناسبات املختلفة.

: 2-إدارة شبكات 2639
هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على كيفية ادارة شبكات الحاسوب من خالل نظام تشغيل
اللينكس بحيث يتعرف على مفاهيم ادارة الشبكات باستخدام اللينكسكادارة املستخدمني والوصول

ملوارد الشبكة و خدماتها .
-إدارة شبكات متقدمة :2640

هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على كيفية ادارة الخادمات املتقدمة في شبكات الحاسوب
كادارة الربيد االلكرتوني في كل من نظامي اللينكس والويندوز.

 -تحليل وإدارة املشاريع:2641
هذا املساق يقدم للطالب املبادئ األساسية فيكيفية بناء املشاريع ، ادراتها, تخطيط املشاريع, دراسة

الجدوى, كتابة مقرتحات املشاريع, مراقبة وتقييم املشاريع واإلدارة املالية للمشاريع.  
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اعمال الطلبة في مخترب صيانة الحاسوب الشخيص

:1-  تكنولوجيا الويب والنرش2642
هذا املساق يهدف إلى أن يتعرف الطالب على اساسيات بناء مواقع االنرتنت ونرشها واللغات

Java  و لغة HTMLاألساسية لذلك مثل لغة  Script وتقنيات بناء املواقع التفاعلية مثل لغة php

asp.ولغة  netوالتعرف على كيفية تصميم هذه الصفحات,وكذلك التعرف على برامج التصميم , 
املختلفة واهمية كل برنامج ومزياته, والطرق املختلفة لوضع الصفحات على خادمات ال

WEBوتحليل الصفحات ومعرفة املشاكل اليت تواجهها وكيميةمعالجتها,ويمكنة التعرف على العديد, 
.Dreamweaverمن الربامج مثل برنامج 
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 شبكات الحاسوب واالنرتنتاعمالمتابعة أحدى 

:2- تكنولوجيا الويب والنرش2643
يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب بالخوادم الخاصة بتكنولوجيا الويب ونرش الصفحات على

الشبكة سواء كانت محلية او شبكة االنرتنت, سيتناول هذا املساق خدمات تهتم بموضوع النرش مثل
(   Internet Information Hosting IIS باالضافة الى خادم ) Apache Serverو 

 My Graduate UnionSQL server باالضافة الى برمجة صفحات الويب باستخدام لغات server sideمثل   
,PHP ASP.

- امن الشبكات وحمايتها:2644
هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على اساسيات امن شبكات الحاسوب وكيفية تطبيقها

 .firewallواستخدامها مثل الة
- الشبكات الالسلكية واالتصاالت:2645

هذا املساق يهدف الى أن يتعرف الطالب على املفاهيم االساسية في االتصاالت و الشبكات الالسلكية
مثل التقنيات والربوتوكوالت املستخدمة وكذلك كيفية تركيب املعدات الالسلكية.
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الطلبة في مساق عملي

- مواضيع خاصة:2646
هذا املساق يقدم مجموعة من املوضوعات الحديثة واملتجددة  في مجال شبكات الحاسوب حسب

اهتمامات الطلبة والكادر التدرييس بحيث يشمل مواضيع حيوية لم تغطى في أي مساق آخر.

- صيانة الحاسوب :2647
هذا املساق يقدم املبادئ األساسية لصيانة الحاسب مستخدما أدوات التشخيص واإلصالح الربمجية
واملادية، مهارات ترقية )تحديث( برمجيات الحاسوب ومهارات ترقية مكونات الحاسب املادية وكذلك
عمل تشخيص وصيانة ألعطال الحاسوب وتجميع الحاسوب حسب املواصفات املطلوبة منه، وإعداد

التقارير الفنية املطلوبة.

تخصص تصميم وتطوير صفحات الويب.3

 ساعة معتمدة .74الفرتة األكاديمية: سنتان أكاديميتان موزعة على أربعة فصول بواقع 

نظراً للتقدم املتسارع في استخدام الحاسوب كوسيلة رئيسة لتداول املعلومات في املجاالت العلمية
والثقافية والتجارية وغريها من املجاالت، حيث انه تخصص حديث يليب جميع هذه االحتياجات،

خاصة أن اإلنرتنت أصبح لها دور رئيس في تطور املجتمع بكافة قطاعاته. 
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 تم إعداد التخصص  ليمكن الطالب من امتالك املهارات املتعلقة بإعداد وتصميم صفحات االنرتنت
مثل مساقات الوسائط املتعددة, و لغات الربمجة املتقدمة والتدريب على التطبيقات الحديثة الخاصة

بعملية تصميم الصفحات االلكرتونية,كما ويتلقى الطالب تدريبا ميدانياًخارج الكلية باإلضافة
لتطوير موقع متكامل من خالل مساق مرشوعالتخرج.

الخطة الدراسية:

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
3.متطلبات الدائرة9
4.متطلبات التخصص 38
املجموع74

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية اإلجبارية : 

.9* لإلطالع على املعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ,ص

محارضة أكاديمية .
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 ساعة معتمدة9متطلبات الدائرة: 

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة العربية
رمز

املساق
رقم

املساق
  Introduction to

Database
2535مقدمة في قواعد البيانات3

  Algorithms and
 Programming

Fundamentals
2554الخوارزميات ومبادئ الربمجة3

  Computer Network and 
Principles

2664مبادئ شبكات الحاسوب3

وصف متطلباتب الدائرة:

 -  مقدمة في قواعد البيانات :2535
التعرف على البيانات وأنواعها وطرق تخزينها وكيفية معالجتها. كذلك التعرف على مفهوم قاعدة

البيانات وما تحتويه من عنارص مثل الجداول واالستعالمات والنماذج.التعرف على أنواع العالقات
اليت يمكن إيجادها بني الجداول وطرق التطبيع املختلفة لهذه العالقات. التعرف على بعض

الربامج الداعمة لقواعد البيانات.

–الخوارزميات ومبادئ الربمجة :2554
Structural يشمل هذا املساق مقدمة عامة عن لغات الربمجة  البنيوية ) Programming

Languagesوالتعريف بجمل اإلدخال واإلخراج واملتغريات والثوابت، وجمل التحكم والتكرار،)
والحلقات و االقرتانات واملصفوفات واملؤرشات والرتاكيب.

–مبادئ شبكات الحاسوب:2664
التعرف على تركيب شبكات الحاسوب واملكونات األساسية للشبكات ونظام الطبقات في بناء

الشبكات وكيفية إرسال البيانات وعنونتها . كذلك عمل شبكات محلية للحواسيب ونقل بيانات من
خالل الشبكة .

 ساعة معتمدة38متطلبات التخصص:

املساق باللغة
اإلنجلزييةب

س.
م

املساق باللغة العربية
رمز

املساق
رقم

املساق
 Technical English32430اللغة االنجلزيية الفنية
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Multimedia 32544الوسائط املتعددة

 Advanced
 Database

 Management Sy Graduate Unions
2545قواعد بياناتمتقدمة3

  Web Design II 3 22549تصميم الويب

 Final Project 32552مرشوع التخرج

 Content
 Management

Sy Graduate Unionstems
2680نظم إدارة املحتوى2

 Efficient
Communication

2681االتصال الفعال2

  Web Design I312682تصميم الويب

 Web
 1Programming

12683برمجة الويب 3

 Web
 2Programming

3
2برمجة الويب 

2684

 Web
 3Programming

3
3برمجة الويب 

2685

  Web Servers
Managing

2686إدارة خوادم الويب2

  1Special Topics2 12687مواضيع خاصة

  2Special Topics2 22688مواضيع خاصة

 Software
Engineering

2689هندسة الربمجيات3

-E Commerce32690التجارة االلكرتونية

 Graphic
 Development

  and Image
Processing

3
التطور الجرافيكي ومعالجة

الصور
2691

 Field Training 32693تدريب ميداني

وصف متطلباتب تخصص تصميم وتطوير صفحات الويب:

–  اللغة االنجلزيية الفنية:2430

 ~27~ 



_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

يهدف هذا املساق إلى تطوير مهارات الطالب اللغوية في املجاالت الهندسية والتجارية مثل كتابة
الرسائل واملذكرات، واملحادثات التلفونية ، وكتابة التقارير و امللخصات، والتحادث في مكان العمل ،

وكذلك التعامل مع مصطلحات شبكة املعلومات الدوليةة وغريها من املهارات اليت تسهم في رفع
املستوى اللغوي للطالب بما يتعلق في مجال اإلنرتنت وعالم املعلومات اإللكرتونية.  

 : - الوسائط املتعددة2544
يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بمفهوم الوسائط املتعددة، والعنارص األساسية الالزمة إلنشةةاء
تطبيقةةات الوسةةائط املتعةةددة، بحيث يتعةةرف الطةةالب على خصةةائص وأهميةةة كةةل وسةةيط من هةةذه
الوسةةائط)الصةةورة، الصةةوت، النص، الحركةةة، الفيةةديو(.  كمةةا يتعةةرف الطةةالب على املهةةارات الةةواجب
توفرها إلنشاء تطبيقات الوسائط املتعددة.و كيفية دمج هذه الوسائط وتوظيفها في  برامج التأليف

 authoring toolsويتعلم إنتاج وسائط متعددة الستخدامها في صفحة الويب.ومن أهةةداف هةةذا 
املساق أيضا التعرف على أساسيات برمجة الوسةةائط املتعةةددة ومةةاهي التقنيةةات املسةةتخدمة في هةةذا

املجال.

 - قواعد بيانات متقدمة :2545
يعد املساق امتدادا ملا درسه الطالب في مساق مقدمة في قواعد البيانات حيث يتم الرتكزي على لغة

 وعملياتها من تعريف البيانات واسرتجاعها وتحديثها  باإلضافة للتعرفSQLاالستعالم البنيوية 
PL/على   SQLوالتعرف على النماذج والتقارير باستخدام نظام أوراكل واستخدام هذه املفاهيم  

Interactive  إلنشاء تطبيق ملوقع ويب متكامل وتفاعلي  Web Application.

 :2تصميم الويب  - 2549
 وخاصة لغة1يهدف هذا املساق إلى تعميق املفاهيم اليت درسها الطالب في مساق تصميم الويب 

 فيCSS واستخدام تقنية Template وإنشاء صفحات القالب HTMLتصميم صفحات الويب 
تنسيق صفحات املوقع ويشمل أيضا على مواضيع هامة مثل: مفهوم موقع الويب ومعايري التصميم

الجيد للمواقع، وإنشاء النماذج والطبقات والتعامل معها, التعرف على مفهوم قواعد البيانات الخاصة
Web بالويب  Databaseكيفية تصميمها وإنشاءها وصيانتها وتعديلها وربطها باملوقع ،

والتعامل معها بإدخال البيانات واسرتجاعها من خالل صفحات املوقع, كذلك إدارة املوقع واملحافظة
Userعلى رسيته بإنشاء صفحات التسجيل والدخول والتحقق من هوية املستخدم )

Authenticationومنح املستخدم الصالحيات الالزمة بوضع قيود على الدخول لبعضة )
صفحات املوقع واستخدام مستويات مختلفة من الصالحيات واستخدام متغريات الجلسة )

Sessionفي تتبع املستخدم أثناء تنقله في املوقع. القيام بكل ما تم ذكره باستخدام إحدى أدوات )
.Dreamweaverالتصميم القوية مثل 

-مرشوع التخرج :2552
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يهدف مرشوع التخةةرج بةةأن يقةةوم الطةةالب إلى وضةةعه لكةةل اإلمكانيةةات الةةيت تعلمهةةا من مسةةاقات هةةذا
التخصص في قالب واحد يتمثةةل بتقةةديم فكةةرة تصةةميم موقةةع إنةةرتنت دينةةاميكي وتفةةاعلي مةةع ربطةةه
بقواعد بيانات وإنشاء صفحات املوقةةع املختلفةةة: صةةفحات تحكم ملدير املوقةةع واملسةةتخدمني والةةزّوار،
مع األخذ بعني االعتبار إلى أن يكون املوقع ذو مواصفات عالية من ناحية التصميم والتنقل وسةةهولة
التعامل وغريها بحيث يكون محتويا على كل مقومات موقع الةةويب املعتمةةدة. ويقةةوم الطةةالب في آخةةر

الفصل بمناقشة هذا املرشوع أمام لجان املناقشة لتحديد نقاط القوة والضعف فيه.

 - نظم إدارة املحتوى :2680
 يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب على طرق إنشاء الصفحاتة وقوالب إدارة املحتوى الجاهزة

Content  للويب واملسماة ) Management Sy Graduate Unionstemsوطرق تغري جميع محتوياتها وتعديلها )
برمجيا وإضافة العنارص إليها وتصميم القوالبة الخاصة بهذه الصفحات وربطها مع املوقع

والتعرف على فوائد استخدام مثل هذه الصفحات .

االتصال الفعال:–2681
يشمل هذا املقرر على تعريف الطالب بالعمل من خالل الهيكل التنظيمي، نظم العمل، أخالقيات

وعادات العمل، العالقات بني املجموعات، أنشطة العمل، سلوك األفراد واملجموعات واثر ذلك على
النجاح في العمل والقدرةة على االتصال مع اآلخرين.

:1تصميم الويب  - 2682
يتم في هذا املساق تعريف الطالب بمبادئ تصميم صفحات اإلنرتنت ومواقعها باستخدام لغة

HTMLوكيفية إدارة محتويات املوقع من صور وجداول ووصالت وغريها. كذلك كيفية تخطيط 
FrontPageاملواقع وهيكلة صفحات املوقع الواحد. كذلك تطبيقات تصميم مواقع اإلنرتنت كالة

وغريها. كما يتحدث عن االنرتنت والويب ومحركات البحث والخادمات ويتطرق ألنواع الوسائط
املتعددة املمكن استخدامها في صفحة الويب وخصائصها. كما يهدف املساق إلى إعطاء ملحة موجزة

.JavaScriptعن لغة جانب املتصفح 
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مشاركات الطلبة في معرض ايام البوليتكنك

:1 - برمجة الويب 2683
يهدف هذا املساق إلى التعرف على إحدى اللغات القوية املستخدمة في برمجة مواقع الويب وهي 

PHP والتعرف على مكوناتها واستخدامها, والتعرف على قواعد البيانات املرتبطة بها MYSQL
وإنشائها وكيفية ربطها مع موقع الويب, من خالل استخدام جمل الربط, وذلك إلنشاء موقع انرتنت

تفاعلي وعمل إجراءات الحماية لذلك املوقع وذلك بمنح مستويات مختلفة من الصالحيات ملستخدمي
املوقع. ثم يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بالجمل الربمجية لهذهة اللغة وكيفية ترحيل البيانات

بني صفحات املوقع واستخدام الجلسات وتوجيه الصفحات وحمايتها وغري ذلك. 

 :2 - برمجة الويب 2684
يهدف هذا املساق إلى التعرف على إحدى اللغات القوية املستخدمة في برمجة مواقع الويب وهي 

.ASP NETوالتعرف على مكوناتها واستخدامها, والتعرف على قواعد البيانات وإنشائها وكيفية 
VB.ربطها مع موقع الويب, من خالل استخدام لغة الربمجة  NET أو Cوذلك إلنشاء موقع ,#

انرتنت تفاعلي وعمل إجراءات الحماية لذلك املوقع وذلك بمنح مستويات مختلفة من الصالحيات
ملستخدمي املوقع. 

 :3 - برمجة الويب 2685
HTML, ,يهدف هذا املساق إلى التعرف إلى لغات الربمجة من جانب املتصّفح مثل  JavaScript

AJAX  مع الرتكزي على JavaScript ولغة األنماط االنسيابيةCSS وأداة التصميم AJAXحيث
 من حيث الكلمات املحجوزة واملتغريات وجملJavaScriptيشمل املساق على أساسيات لغة 
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 والتعامل مع اللغةObjectالتحكم والتكرار الدوال واملصفوفات واإلحداث ,وكيفية إنشاء الكائن 
cook and iesكلغة برمجة شيئية أو كائنيه باإلضافة إلى بعض املواضيع املتقدمة مثل الكعكات 

  والحركة وخرائط الصور. validationوالتأكد من صحة البيانات 

الطلبة في تنفيذ تصاميم

 - إدارة خوادم الويب :2686
من حيث تثبيتLinux ,Xpيهدف هذا املساق إلىأن يتعرف الطالب على أحد بيئات أنظمة التشغيل مثل 

httpd ,  ,النظام وتثبيت الخدمات الرئيسية للويب ) my Graduate Unionsqld vsftpdعليه، والتعرف على طرق )
php. و التعامل مع امللف  والتحكم بإعداداتها إدارة هذه الخدمات  iniوالتعرف إلىأوامر نظام 

التشغيل األساسية اليت تستخدم في سريفرات الويب وتنفيذها عن بعد وإنشاء ملفات ).
htaccessمثل ( . كما يهدف املساق إلىأن يتعرف الطالب على لوحه تحكم السريفرات الجاهزة 

   /WHM cpanel:والتعامل مع ., , , Subdomain Email FTP Databasesوحسابات ,
املستخدمني وغريها.

:1 - مواضيع خاصة 2687
يتم في هذا املساق تغطية مواضيع مختارة في مجال تطبيقات الويب والتطبيقاتة املساندة لها سواء
من ناحية التصميم أومن ناحية  الربمجة ,أو استخدام التقنيات الجاهزة. ويتم اختيار هذه املواضيع

بناءا على حاجة التخصص املتجددة في سوق العمل.

:2 - مواضيع خاصة 2688
يتم في هذا املساق تغطية مواضيع مختارة في مجال تطبيقات الويب والتطبيقاتة املساندة لها سواء
من ناحية التصميم أومن ناحية  الربمجة ,أو استخدام التقنيات الجاهزة. ويتم اختيار هذه املواضيع

بناءا على حاجة التخصص املتجددة في سوق العمل.
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–هندسة الربمجيات:2689
التعريف بهندسة الربمجيات، وتخطيط بناء الربمجيات، وتحليل املتطلبات، و تصميم الربمجيات، و
التصميم البناء  )الهيكلي(، و الربمجة البنائية،  واختبار الربمجيات، و صيانة الربمجيات. ثم يقوم

الطالب بتطبيق هذه املراحل على مرشوع مصغر.

–التجارة اإللكرتونية :2690
هذا املساق عبارة عن مقدمة للمفاهيم األساسية للتجارة اإللكرتونية ووظائفها وأهدافها، البىن

التحتية املطلوبة للتجارة االلكرتونية، اسرتاتيجيات التجارة اإللكرتونية، برمجيات التجارة
اإللكرتونية، بحث السوق والدعاية التسويقيةو يشمل أيضا: املسائل القانونية، الغش، أمن مواقع

الويب بشكل عام ومواقع التجارة االلكرتونية بشكل خاص، طرق الدفع االلكرتونية و
املختلفة للتجارة االلكرتونية. النماذج

التطور الجرافيكي ومعالجة الصور : - 2691
يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بتاريخ التصميم الجرافيكي، كيف نشأ وتطور عرب العصور

والحضارات املختلفة، حيث يدرس دور كل حضارة بتطوير هذا الفن إلى أن يصل إلى املدارس الفنية
الحديثة في هذا املجال وأشهر روادها ووضع األساس الفلسفي في معرفة الرسومات وأهميتها. كذلك

يتعرف على خصائص وعنارص التصميم، ويتعرف على أهمية التصميم الجرافيكي في عرصنا
الحالي عن طريق دراسة تصميم الشعارات. وبذلك يتعرف الطالب إلى مفهوم )العملية اإلبداعية(

وكيف يحفز اإلبداع لديه،ة ويستغل هذه الخلفية الثقافية و القدرات اإلبداعية في تطوير مهاراته
لتصميم صفحات الويب. حيث  يتعرف الطالب على طرق معالجة الصور وإضافة التأثريات عليها

وإنتاج صور ذات مواصفات مختلفة من حيث الكفاءة والوضوح والحجم وغريها من خصائص
الصور الستخدامها في مواقع اإلنرتنت باستخدام برامج وتطبيقات متخصصة.

- تدريب ميداني :2693
من خالل مساق التدريب امليداني يستطيع الطالب التفاعل مع املجتمع املتمثل بالرشكات واملؤسسةةات
بمختلف مجاالتها واليت إما أنها تستخدم موقعا إلكرتونيا خاصا بهةةا وبالتةةالي فةةإن الطةةالب يسةةتطيع
تطويره لصالحها أو رشكات تصميم صفحات اإلنرتنت ومواقةةع الةةويب بحيث يقةةوم الطةةالب بالتةةدريب
وإفادة املؤسسة واالستفادة أيضا من تسويق مهاراته في سةةوق العمةةل. لةةذلك يعتةةرب مسةةاق التةةدريب
امليةةداني بمثابةةة طريةةق لربةةط الطةةالب بالسةةوق املسةةتقبلي لةةه بعةةد التخةةرج، حيث يتضةةمن التةةدريب
امليداني مجموعة من املهارات املختلفة واملطلوبة من طالب تخصص الويب إنجازهةةا وبالتةةالي تحقيةةق

الكثري من األهداف اليت صمم هذا املساق ألجلها.
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محارضة اكاديمية

هندسة أنظمة الحاسوب:.4

( ساعة معتمدة، يهدف هذا الربنامج76مدة الدراسة في هذا التخصص سنتان دراسيتان بواقع )
إلى إكساب الطالب املعلومات واملهارات الالزمة لصيانة األجهزة اإللكرتونية وخصوصاً أجهزة

الحاسوب بجميع أنواعها وفئاتها واألجهزة املكملة لها، وبالنظر للتطور الحاصل في املجال
الربمجي واملادي للحاسوب فإن هذا التخصص يشمل العديد من املساقات الربمجية الحديثة،

باإلضافة إلى املساقات اليت تنمي قدرات الطلبة على تصميم وبناء األنظمة الحاسوبية املادية،
وكيفية ربطها باألجهزة الكهربائية األخرى وذلك باستخدام املعالجات واملتحكمات,  وال ننىس قدرة

الطالب على مالمسة كافة مجاالت الحاسوب واليت أهمها الربمجيات وقواعد البيانات،
.الشبكات ,تصميم وتطوير صفحات الويب

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات الربنامج6
3.متطلبات التخصص 49
املجموع71
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 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية اإلجبارية : 

.9* لإلطالع على املعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة6متطلباتالدائرة : 

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة
العربية

رقم املساقرمز املساق

 )1(Mathematics3 1135الرياضياتACA2005

  & -Free lancing e
mark and eting

3
العمل الحر والتسويق

2891االلكرتوني

وصف متطلباتب الدائرة:

- العمل الحر والتسويق االلكرتوني2891

املفاهيم األساسية املتعلقة بالعمل الحر وكيفية التعامل مع منصةةات العمةةل الحةةر املختلفةةة. يتم خالل
املساق تعريف الطالب بكيفية اختيار املجال املناسب للعمل الحر عرب االنرتنت وفهم للفرق بني العمل

عرب االنرتنت والوظيفة التقليدية.
املصطلحات املتعلقةةة بالعمةةل الحةةر وكيفيةةة البةةدء في هةةذا املجةةال، باإلضةةافة لفهمة آليةةة عمةةل منصةةات
العمل الحر والبةةدائل املختلفةةة للوصةةول إلى الوظةةائف عةةرب االنةةرتنت. الجةةانب العملي يوضةةح كيفيةةة
التسجيل على منصات العمل الحر وبناء امللةةف الشخيص ومعةةرض األعمةةال بطريقةةة منافسةةة ومقنعةةة
للعمالء. موضوعات أخرى متعلقة بالعمل الحر مثل آلية الزناعات وطرق اسةةتالم األمةةوال، باإلضةةافة

لكيفية تجنب عمليات النصب واالحتيال في منصات العمل الحر. 
مقدمةةة حةةول التسةةويق ومفاهيمةةه وكيفيةةة التعامةةل مةةع عنارصه األساسةةية )املنتج، السةةعر، التوزيةةع،
الرتويج( والربةةط بني طةةرق التسةةويق التقليةةدي والتسةةويق االلكةةرتوني. املفةةاهيم األساسةةية املتعلقةةة
بالتسويق اإللكرتوني، والطرق املختلفة املسةةتخدمة في انجةةاز خطةةط التسةةويق اإللكةةرتوني املختلفةةة.
مهام املسوق اإللكرتوني، اسرتاتيجيات وأدوات يحتاجها املسوق في التسويق والةةرتويج االلكةةرتوني.
التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي، الرتويج عرب محركات البحث والرتويج عرب االيميل. يقدم
املساق العديد من األدوات العملية اليت تسةةاعد على التعامةةل مةةع مختلةةف الطةةرق الخاصةةة بالتسةةويق

االلكرتوني، كما يتطرق ملفاهيم حديثة خاصة بالتسويق عرب املحتوى.
في نهاية املساق يتم التطبيق بشكل عملي على بناء اسرتاتيجية للتسويق االلكرتوني من خالل

مرشوع عملي وتطبيقي على األدوات اليت سبق رشحها.

:1- الريباضيبات 2005

 ~34~ 



_ دليل الطالبب جامعة بوليتكنك فلسطنياملهن التطبيقيةكلية 

االقرتانات الرياضية الجربية واملثلثية واأل·سية واللوغرتمية، النهايات ونظريات على النهايات،
االتصال،  املشتقة األولى وقواعد االشتقاق . االشتقاق واالقرتانات الجربية واأل·سية واللوغرتمية،
تطبيقات على املشتقة األولى ومنها رسم املنحنيات . التكامل املحدود وتطبيقاته. طرائق التكامل

وتكامل االقرتانات بأنواعها املختلفة.  

 ساعة معتمدة57متطلبات تخصص تكنولوجيا الحاسوب: 

رقم
املساق

رمز
املساق

املساق باللغة العربية
س.
م

املساق باللغة اإلنجلزيية

Electrical 2مبادئ الدارات الكهربائية 2892 Circuits

2660 
صيانة الحاسوب

Computer 2الشخيص Maintenance

2649 
الخوارزميات ومبادئ

3الربمجة
  Algorithms and

 Programming Principles

Computer 3شبكات الحاسوب 2378 Network and s

Advanced 3برمجة متقدمة 2555 Programming

Field 2التدريب امليداني 2477 Training

3Multimediaالوسائط املتعددة 2544

Database 3مقدمة في قواعد البيانات 2665 Introduction

Computer 3الربط بالحاسوب 2895 Interfacing

Graduate 2مرشوع التخرج 2476 Project

Logic 3دوائر املنطق 2324 Circuits

Advanced 2قواعد بيانات متقدمة 2896 database

Web 3برمجة الويب 2550 Programming

2781 
تصميم صفحات الويب

Web  3واالنرتنت Site Design

Sy Graduate Unionstem 2تحليل وتصميم النظم  2894 analy Graduate Unionsis

Operating 3نظم التشغيل 2374 Sy Graduate Unionstems

micro 3املتحكمات الدقيقة 2616 controllers

 الحاسوب: هندسة أنظمةوصف متطلباتب تخصص 
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-مبادئ اإللكرتونيات 2893
مبادئ اإللكرتونيات يركز على دراسة فزييةةاء املكونةةات الكهربائيةةة األساسةةية وآليةةة
عملها، واستخدام الدوائر اإللكرتونية املختلفة في عمليات تقويم التيةةار الكهربةةائي و
تضةةخيم اإلشةةارات الكهربائيةةة الضةةعيفة ودوائةةر الفتح واإلغالق الكهربائيةةة. بةةذلك
يتناول هذا املساق أسس ومفةةاهيم االلكرتونيةةات وأشةةباه املوصةةالت، تةةركيب ومبةةدأ
عمةةل الثنةةائي شةةبه املوصةةل، والثنائيةةات الخاصةةة ومزياتهةةا واسةةتخداماتها وطةةرق

( وBJTنمذجتها رياضةةيا، ومبةدأ عمةل وتطبيقةةات الرتانزسةةتورات ثنائيةة القطبيةةة )
(.FETترانزستورات تأثري املجال )

-مبادئ الدارات الكهربائية2892
يهدف هذا  املساق الى اعطاء الطالب أساسا نظرياً  في الدوائر الكهربائية ذات التيار املبارش

واملرتدد  وعنارصها وطرق تحليلها، وتوظيفيها في التطبيقات العملية على ذلك.

-صيانة الحاسوب الشخيص2660
 مثةةللتعريةةف الطةةالب مكونةةات جهةةاز الحاسةةوب الشخيص األساسةةية ومواصةةفاتها يهةةدف املسةةاق 

املعالجةةةاتة ,الشاشةةةة, الةةةذاكرة, القةةةرص الصةةةلب, الرقةةةائق, الصةةةندوق الخةةةارجي, بطاقةةةات الصةةةوت
والرسوم ,اللوحة األم. كما يهدف املسةةاق لتعليم الطةةالب كيفيةةة تجميةةع الحاسةةوب اسةةتناداً على مبةةدأ

التوافقية بني اللوحة األم وعنارصها ضمن إمكانياتها 
وسيتطرق املساق إلى رشح آلية تشخيص األعطال و إصالح وصيانة أجزاء الكمبيوتر على أسس
علمية ومنهجية، مثل: أعطال اللوحة األم، أعطال الفارة, لوحةة املفاتيح , أعطال الشاشة, صيانة

الطابعات , أعطال املعالج.
-الخوارزميات ومبادئ الربمجة2649

يشمل هذا املساق مفهوم خوارزمية الحل، والطرق املناسبة لحل املشاكل الربمجية، ومفاهيم عامة عن لغات
ايجولونكتو بوساحلا) رئاود هيفو ، (+ايجولونكتو بوساحلا) رئاود هيفو ، (+(، وجمل اإلدخال واإلخراج، واملتغريات والثوابت، وجمل التحكم وجمل التكرار،Cالربمجة مثل )لغة 

واملصفوفات واالقرتانات واملؤرشات والرتاكيب املختلفة.
-شبكات الحاسوب2378

يهدف هذا املساق إلى التعرف على أساسيات الشبكات وأنواعها املختلفة وهياكلها الفزييائية
واملنطقية، والربتوكوالت املستخدمة فيها، ونظام االتصال املفتوح وطبقاته السبع، ووسائط

TCP/الشبكات، وكيفية توصيل الكوابل واختبارها، وأساسيات تقنية إيرثنت، ونموذج  IPوعمليات ,
التحويل في الطبقة الثانية والتوجيهة في الطبقة الثالثة، والعنونة املنطقية وأقنعةة الشبكات.

-برمجة متقدمة2555
مواضيع متقدمة في الربمجة، املفاهيم املتقدمة للغة الربمجة الحديثةة اليت تستخدم الربمجة غرضية

، الوراثة وتعدد األشكال وإعادة كتابة الدوال املتوارثة، واالصناف املجردةOOPالتوجيه 
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والواجهات، التعرف على كيفية معالجة االستثناءات والتعامل مع امللفات، وهيكلة البيانات والتعامل
Graphical مع القوائم واألنواع املعدودة، برمجة واجهات املستخدم الرسومية  User

 ) (Interface GUI. 
-التدريب امليداني2477

يهدف هذا املساق إلى تدريب الطالب على مجموعة من املهارات الفنية املتخصصة ذات العالقة
بالتخصص في مؤسسة أو رشكة ذات عالقة بالتخصص أثناء العمل اإلنتاجي للمؤسسة وذلك

إلعداد الطالب ملرحلة العمل.
-الوسائط املتعددة2544

يتناول املقرر مفهوم وأسس الوسائط املتعددة وخطوات إنتاجها, وعنارص الوسائط املتعددة, وأسس
تصميم الوسائط املتعددة, كما يتناول تطبيقا عمليا الستخدام برامج وسائط متعددة شائعة

االستخدام متعلقة بالنصوص والرسوم الخطية والصور الثابتة والصوت، وتصميم وسائل تعليمية
متعددة الوسائط باستخدام الحاسب )صور, خرائط, عروض, إلخ(

-مقدمة في قواعد البياناتب2665
التعرف على البيانات وأنواعها وطرق تخزينها وكيفية معالجتها. مفهوم وأساسيات قواعد البيانات

وما تحتويه من عنارص مثل الجداول واالستعالمات والنماذج، تحليل وتصميم أنظمة قواعد البيانات،
كيفية انشاء الجداول وإضافة القيود إليها، أنواع العالقات اليت يمكن إيجادها بني الجداول، قواعد

Relational  البيانات العالئقية، إنشاء Conceptual Design وتحويله إلى Relational
  Logical Database Design مفهوم التطبيع ، Database Normalizationالتعامل ،

.التعرف على بعض الربامج الداعمة لقواعدSQLمع البيانات واستعادتها من خالل لغة االستعالم 
.Oracle أو My Graduate UnionSQLالبيانات مثل 

-الربط بالحاسوب2895
املكونات املادية والربمجية للحاسوب املصغر من نوع راسبريي باي وبروتوكوالت االتصال

املستخدمة،  ربط الحاسوب املصغر مع العالم الخارجي باستخدام املنافذ املختلفة بأنواعها ، التعرف
على لغة برمجة البايثون وكيفية كتابة اوامر الربمجة والتحكم، التعرف على بعض ملحقات

الراسبريي باي من حيث التوصيل والربمجة، استخدام راسبريي باي بإنرتنت األشياء، تطبيقات
عملية.
-مرشوع التخرج2476

يهدف مرشوع التخرج إلى قيام الطالب بتطبيق املعلومات اليت حصل عليها من جميع املساقات ببناء
نظام تحكم باستخدام الحاسوب بدوائر ووحدات اتصال خارجية , ليتم السيطرة من خالله على

التعامل وتشغيل أجهزة أخرى , وأن يكون التخاطب بني هذه األجهزة وجهاز الحاسوب املتحكم في
كال االتجاهني بما يسمح باتخاذ القرارات إلكرتونيا.

-دوائر املنطق2324
أنظمة العد، الجرب البولي وقواعده، تبسيط الدوال باستخدام الجرب البولي، البوابات املنطقية
األساسية، جدول الحقيقة،ة خارطة كارنوف، املنطق التوافقي، نصف الجامع والجامع الكامل
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Adders وحدة فك شيفرة، املشفر ،  Decoders and encoders املجمع ،Mux ,Xp،املقارن ،
املنطق التتابعي، النطاطات والعدادات ومسجالت االزاحة. محاكاة و تطبيقات عملية.

-قواعد بياناتب متقدمة2896
إدارة قواعد البيانات، التصميم، آليات االستعالم األمثل،موضوعات متقدمة في قواعد البيانات، 

 عنارص االستعالمات، الدوال التجميعية والدوال األخرى، تقنيات التحكم بالزتامن،إدارة العمليات،
 وتطبيقهاsql بلغة trigger وأوامر انشاء Joiningاالستعالمات الفرعية واملتداخلة واوامر 

 ،my Graduate Unionsqlوربطها بأوامر االدخال والتعديل والحذف ، العمل مع قواعد بيانات الويب من خالل نظام 
 وتشتمل على انشاء والتعديل والحذف على الجداولmy Graduate Unionsql  على قواعد بيانات sqlرشح اوامر

 واستخداماته ثم الربمجة بإنشاءview وانواعها واملنظور index ,Xpesوالربط بينها والفهارس 
 مخزنة بقاعدة البيانات، وأوامر الربمجة االجرائية )الجمل الرشطية ،triggersاجراءات ودوال و 

.تصميم واجهاتerror وجمل تصيد األخطاء  االسرتجاع عن الخطأ، cursorجمل التكرار، ال
.My Graduate UnionSQLاملستخدم من نماذج وتقارير باستخدام مطور أوراكل أو 

-برمجة الويب2550
املهارات األساسية واملوضوعات اليت تمكن املتدرب من إنشاء موقع انرتنت تفاعلي، استخدام لغة

، كيفية الربط بني املوقع وقاعدة البيانات وطريقة االستعالم عن البيانات داخلPHPالربمجة 
القاعدة، معالجة البيانات من خالل اإلضافة والتعديل والحذف. كيفية التعامل مع أكرث من زائر

.Cook and iesباستخدام مفهوم الجلسات. التعامل مع ملفات 
-تصميم صفحات الويب واالنرتنتب2781

HTML,يتناول املقرر أساسيات تصميم وبناء صفحات الويب, أنواع صفحات الويب, استخدام )
CSS,في تصميم مواقع الويب, املكونات واملواصفات واملعايري القياسية لتصميم الصفحات )

 ومكتبةpluginsأساسيات الجافا سكريبت واستخدامها في عملية التصميم,  , طرق استخدام 
bootstrapوطريقة استخدامها في تطبيقات عملية, وكيفية نرش الصفحات واملواقع على  

اإلنرتنت
-تحليل وتصميم النظم 2894

مفاهيم أساسية في النظم ونظم املعلومات، مقدمة لدورة حياة النظام، الرتكزي على اسرتاتيجيات
Agile وأساليب تخطيط النظم والتحليل والتصميم، والتوثيق، والتنفيذ والتقييم،    Modeling

 and Prototy Graduate Unionpingدور ومهام محلل النظم ورشوط نجاحه في العمل، الطرق والتقنيات ، ,
 لتحديد،UMLاملستخدمة في جمع متطلبات بناء النظم الحاسوبية، طرق نمذجة املتطلبات كنماذج 

وعرض، وتوثيق، وتصميم، متطلبات النظام، منهجيات تطوير الربمجيات املستخدمة في تطوير
النظم املعارصة.

-نظم التشغيل2374
مقدمة في نظم التشغيل، نظم التشغيل املختلفة، خصائص نظام التشغيل لينكس، تنصيبه

واستخدامه, التعرف على نظام امللفات، االوامر االساسية, استخدام املحررات, كتابة وتشغيل
سكربتات الباش, املهارات األساسية الالزمة للتعامل مع الشبكات وإعداداتها، التحكم عن بعد
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SSH ,باستخدام ) SFTPإزالة أعطال نظام التشغيل لينكس, التعرف على البيئة الرسومية ,)
للينكس والتعامل معها.

-املتحكمات الدقيقة2616
مقدمة في املتحكمات الدقيقة، أنواعها واملقارنة بينها، خصائصها وموصفاتها، املداخل واملخارج

الرقمية، املداخل التماثلية والتحويل من تماثلي الى رقمي والعكس، مخرج تضمني عرض النبضة،
املنفذ التسلسلي في املتحكم الدقيق، طرق االتصال السلكي والالسلكي باملتحكم الدقيق، لوحة

األردينو وأنواعها وتركيبها وكيفية استخدامها وما هي أطرافها وطريقة توصيلها مع الحاسوب،
كيفية تنصيب بيئة الربمجة، وكيفية تعريف األطراف وكتابة املتغريات، التعامل مع الجمل الرشطية

ودوال التكرار، التعامل مع الحساسات واملحركات ووسائل اإلدخال واإلخراج املتعددة، الربط
السلكيا، أغطية لوحةة األردينو الجاهزة وكيفية استخدامها في العديد من التطبيقات.

 
جانب من محارضة صيانة الحاسوب الشخيص.

تكنولوجيا الوسائط املتعددة:.5

 :درجة الدبلومالدرجة العلمية املمنوحة
 ساعة معتمدة (74: سنتان )بواقع مدة الدراسة
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: علمي، أدبي، تجاريوصناعي)تخصص حاسوب(.فرع التوجيهي

مقدمببة:

إن  العرص الحالي هو عرص االنفجار املعلوماتي، ولذلك ولكرثة  املعلومات ومصادرها ، فقد
أصبحنا بحاجة إلى طاقات إبداعية  قادرة على املنافسة  إليصال املعلومة  بكفاية واإلقناع بها. 

لهذا وضع هذا الربنامج  ليعطي الطالب املهارات الالزمة لتوصيل املعلومات بشكلها املرئي
واملسموع والتفاعلي، فهذا الربنامج يجعل الطالب ملما بمهارات التصميم  الجرافيكي و يجعله قادرا

على فهم  صناعة الدعاية الرقمية ومشاريع الوسائط املتعددة على اختالفها في سوق العمل إلى
أن يصل إلى مرحلة اإلنتاج الفعلي.

يتمزي تخصص إنتاج الوسائط املتعددة بارتباطه الوثيق بتكنولوجيا املعلومات الحديثة، حيث
يقوم على تأهيل الطالب في مجاالت الدعاية واإلعالن واملؤسسات اإلعالمية، ويتم ذلك من خالل

التأهيل العلمي واملهين لالنخراط في مهن تصميم وإنتاج الدعاية واإلعالن املطبوع واملرئي
واملسموع ومحاكاة التصميم الجرافيكي واملجسمات والتصوير ثالثي األبعاد واملتحرك وفقاً

ألساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتقن الطالب استخدام الحاسوب وبناء مهارات محلية
من االتصال املرئي واملسموع والتعبري الفين والتطبيقات املبتكرة للتصميم الجرافيكي والوسائط

املتعددة.
ّمم الربنامج لتشجيع وتنمية قدرة الطالب على اإلبداع الذاتي في التعبري عن أفكاره  وقد ص·

الحضارية ضمن مواد تفاعلية ، ومن خالل تقديمه للتقارير والدراسات التحليلية النقدية، وإعداد
العديد من التصاميم املتنوعة واملتعاقبة ملشاريع تحتوي على مجمل املحتويات واملتطلبات الالزمة

اليت يفرتض التعامل معها بشكل خالق وحل التحديات التصميمية بفعالية عالية.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات القسم6
3.متطلبات التخصص 52
املجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية اإلجبارية : 

.9* لإلطالع على املعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ,ص
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 ساعة معتمدة6متطلباتالقسم: 

س.ماملساق باللغة اإلنجلزيية
املساق باللغة

العربية
رمز

املساق
رقم

املساق
 Project Management32540ادارة املشاريع

  Algorithms and
 Programming

Fundamentals
3

الخوارزميات ومبادئ
الربمجة

2554

وصف متطلباتب القسم:

-ادارة املشاريع: 2540
يهدف املساق الى تمكني الطالب من ادارة املشاريع اعتمادا على اسس ومبادئ علمية وادارية سليمة
و  يشمل على التعريف بدورة حياة املرشوع، املبادئ األساسية لتنظيم املرشوع، التخطيط لتنظيم
املرشوع، التخطيط باستخدام املخططات، التخطيط باستخدام املخططات الشبكية، موازنة املرشوع

والسيطرة على التكاليف، إدارة املشاريع الضخمة والعالية،ة والتعرف على عوامل نجاح املرشوع

-الخوارزميات ومبادئ الربمجة: 2554
يشمل هذااملساق مفهوم خوارزمية الحل، والطرائق املناسبة لحل املشاك اللربمجية، ومفاهيم عامة

(، وجمل اإلدخال واإلخراج، واملتغريات والثوابت، وجمل التحكم وجملCعن لغات الربمجة مثل )لغة
التكرار، واملصفوفاتة واالقرتانات واملؤرشات والرتاكيب املختلفة.  
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طلبة الوسائط في زيارة علمية

 ساعة معتمدة52متطلبات التخصص: 

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة العربية
رمز

املساق

رقم
املسا
ق

  Free Hand Sk and etching2121 الرسم الحر والخطوطARC2209
 Design principles3135 مبادئ التصميمARC2275

 Graphic development 22539التطور الجرافيكي
 & Mark and eting promotion 32543التسويق والرتويج

   The principles of
  imaging and output

3
مبادئ التصوير و اإلخراج

2769

 Computer Illustration 22770الرسم التوضيحي بالحاسوب
 &  Pack and aging printing

technology Graduate Union
3

تكنولوجيا الطباعة والتغليف
2771

Ty Graduate Unionpography Graduate Union22772تيبوغرافي
  Digital image

processing 
معالجة الصور رقميا2ً

2773

   Digital Audio and Video
Editing 

3
تحرير الصوت و الفيديو رقميا

2774

  Introduction to
 Animated Cartoons

3
مقدمة إلى الرسوم املتحركة

2775

    Analy Graduate Unionsis and Design of
 Multimedia Sy Graduate Unionstems

3
تحليل وتصميم نظم الوسائط

املتعددة
2776

  Introduction to
 Multimedia

Programming 
2

مقدمة في برمجة الوسائط
2777

3   D Computer Graphics22778الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد
 Practical Training22779التدريب امليداني

3  D Animation2
الرسم التجسيمي والصور

املتحركة
2780

  Web Site Design3
تصميم صفحات الويب

واالنرتنت
2781

 Creativity Graduate Union Principles22782 مبادئ اإلبداع
 Effective

communication 
2

مهارات االتصال والتواصل
الفعال

2783
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  Introduction to
 Graduation project

1
مقدمة في مرشوع التخرج

2784

 Graduation project 32785مرشوع التخرج
 Colors theory Graduate Union 22786نظرية األلوان

املجموع0

وصف متطلباتب التخصص: 

-الرسم الحر والخطوط: 2209
يهدف املساق إلى محاكاة وتقليد الواقع املرئي وذلك عن طريق تدريب العني على املسافات

والنسب ، وتعلم الطالب
مهارات استخدام التحليل وأقالم الرصاص . كما يهدف إلى تنمية قدرته على التعرف والتخيل ،
تنمية الذوق السليم لديه، تنمية قدره الطالب على إدراك النسب، تنمية القدرةة عند الطالب على

التعبري على أفكاره وخيالة ، التعرف على النسب املنظورية ، واستخدام أقالم الرصاص واأللوان
الخشبية و الفحم النباتي ، التظليل بوجود مصدر ضوئي والتدريب على استخدام أدوات مختلفة في

تسجيد األشكال والتدرج في الظالل.

-مبادئ التصميم: 2275
مادة نظرية و عملية تهدف إلى تعريف الطالب إلى أسس التصميم تعريفه، عنارصه، واألطةةر العامةةة
والخاصة اليت يتم من خاللها إيجاد التكوين الفين الفةةراغي التصةةويري أو الجةةرافيكي، باالعتمةةاد على
نظريةةةات اإلدراك البرصي، و تتعةةةرض لنظريةةةات و تطبيقةةةات التصةةةميم من خالل تمةةةارين ثنائيةةةة
األبعاد ، و تشمل: التوازن، والنسبة والتناسب، و إليقةةاع، والوحةةدةة الزخرفيةةة . ويتةةدرب على كيفيةةة
استعمالها قاعدًة لإلبداع في الفنون البرصية، والتدريب على إيجاد الحلةةول التصةةميمية للعمةةل الفةةين،
وتحقيةةق القيم الجماليةةةة والتشةةكيلية في التصةةميم. ويتم ذلةةك بةةالطرائق التقليديةةة من خالل املعرفةةة

النظرية والعملية باستخدام تمارين متعددة تغطي النواحي املختلفة من قواعد التصميم .
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طلبة الوسائط ينفذون جداريات في اروقة الجامعة

-التطور الجرافيكي: 2539
يهدف هذا التخصص إلى تعريف الطالب على ماهية فن الجرافكس، تقنيات فن الجةةرافكس و األدوات
املستخدمة فيه، باإلضافة إلى تعريف الطالب على أسس بناء و عرض و أهميةةة العلم املرئي كقاعةةدة
في نجةةاح العمةةل و التصةةميم و ذلةةك من خالل الكمةةبيوتر، و توضةةيح عالقةةة الخيةةال بةةالجرافكس من
خالل عةةرض أحةةدث الوسةةائل املسةةتخدمة في العرص الحةةالي،ة ودراسةةة مراحةةل وتةةاريخ تطةةور الفن
الجرافيكي من عصور ما قبل التةةاريخ إلى العرص الحةةديث مةةع التعةةرف على أحةةدثة مةةدارس التصةةميم

الجرافيكي الحديث.

-التسويق والرتويج: 2543
يتناول هذا املساق: عملية التسويق . كما يوضح مفهومها ، وكيف ظهرت ؟ . ويركز على املزيج

التسويقي، ومكوناته، و اإلعالن بشكل خاص، حيث يتطرق إلى: مفهوم اإلعالن وأهميته ، ووظائف
اإلعالن، والسلوك االستهالكي،و تصميم اإلعالن، والجوانب الفنية لإلعالن . و يركز أيضا على

مفهوم العوملة وأساسيات التسويق اإللكرتوني.

-مبادئ التصوير و اإلخراج: 2769
في هذا املساق يدرس الطالب قواعد وأسس التصوير واإلخراج التلفزيوني ومبادئ السيناريو ،

واإلملام بقواعد وفن حرفة اإلخراج ليصبح الدارس مؤهال للتعامل مع اللغة التلفزيونية ولغة الصورة
بشكل أكاديمي وعلمي سليم ويجيد التعامل مع الكامريات و معدات األستوديو بشكل فين سليم

للنهوض بسوق العمل اإلعالمي الفلسطيين وإتقان اللغة العاملية املشرتكة بني شعوب العالم وهي
لغة الصورة .
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-الرسم التوضيحي بالحاسوب: 2770
Vector يهدف هذا املساق إلى  التعريف بالرسوم املتجهة )  graphicsالتميةةزي بني الرسةةوم ،) 

Vector  &  النقطية واملتجهة )  graphics Bitmap graphicsمن حيث جودة الصورة والحجم) 
والوضةةوح ، و رشح أساسةةيات و قواعةةد الرسةةم وتحريةةر النصةةوص و نظةةام اإلحةةداثيات، و اسةةتخدام

(Vectorsالربمجيةةات املعارصة في الرسةةم الحاسةةوبي والرتكةةزي على بةةرامج الرسةةوم املتجهةةة )   
 ,  (  : Macromedia ,    , مثل  Freehand Macromedia Flash Adobe Illustrator Corel

Drawمعالجة الرسوم املتجهة و تحريرها مثل:  تغيري حجم ولون وموقع الصورة املتجهة ، دون ، ) 
أن تتأثر جودة التفاصيل أو الوضوح.  

-تكنولوجيا الطباعة و التغليف: 2771
تتناول موضوعات الطباعة تاريخها، ومراحل تطورها عرب العصور والتقنيات املختلفة األوفست، ،

والطباعة الحرارية على القماش واملعادن الصلبة وغريها مع الرتكزي على طباعة األوفست والتقنيات
والخامات ومراحل العمل. و مقارنة تقنيات الطباعة مختلفة األلوان، وأنواع الورق والكرتون األحجام

املتعارف عليها وعمل الشتصات وغريها.
كذلك التعرف إلى تقنية فرز األلوان وعمل البليتات، واألفالم وتجهزي العمل الفين للطباعة .باإلضافة

إلى التعرف على مفهوم التغليف ومراحله, واملواد الالزمة لذلك ويفرق بينها , مما يمكن الطالب من
االتصال مع الصناعة والقيام بمهام مشرتكة  وممزية مع قطاعات أخرى.

-تيبوغرافي:2772
يتناول هذا املساق تاريخ الخط والزخرفة وتطور علم الخط والزخرفة واملبدعني فيهما، وكذلك

التعرف على قواعد وأسس الخط والزخرفة واألدوات املستخدمة في التنفيذ عن طريق القيام
بتطبيقات عملية في مجال الخطوط العربية والزخارف اإلسالمية، وطرائق توظيفها في مجال

التصميم.

-معالجة الصور رقمياً: 2773
هذا املساق  هو مساق تطبيقي عملي  حيث يتناول التعريف بالطرائق اإلبداعية ملعالجةة الصور

الرقمية ، إنتاج الصورة الرقمية و توظيفها في املجاالت املختلفة ، معالجة الصور الرقمية النقطية )
 Bitmap Graphicsبأكرث من طريقة والرتكزي على الطرائق اإلبداعية في املعالجة الرقمية )   

مستخدما أحدثة الربامج املتوافرة في معالجة الصور رقميا وبخاصة برنامج الفوتوشوب )
Photoshopو استخدام جميع أدوات وإمكانيات برنامج الفوتوشوب والربامج املشابهة ؛ بهدف ، ) 

إنتاج التصاميم املختلفة.

-تحرير الصوت و الفيديو رقميا: 2774
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يهدف هذا املساق الى دراسة الصوت من حيث تعريفه و طبيعته و خصائصه و كذلك الصوت
التناظري و الصوت الرقمي ، و يشمل أيضا التعرف على كروت الصوت املستخدمة في عرض و
تسجيل الصوت في النظام الرقمي ، و يشمل أيضا التعرف على استوديوهات تسجيل الصوت و

كيفية عزلها و أنواع املايكات و السماعات و الوصالت و تصنيفاتها املختلفة.  و القسم العملي فإنه
Adobe يدرس استخدام برامج تحرير الصوت الرقمي و على األخص برنامج )  Auditionو ، ) 

 بحيث يدرس تحرير امللفاتEditViewيدرس الطالب استخدام الربنامج في واجهة التحرير)) )
الصوتية و قص أجزاء منها و من ثم إضافة بعض املؤثرات الصوتية مثل صدى الصوت و التكرار ،

و كذلك طريقة إزالة الضوضاء من امللفات الصوتية ، 
Multi-و كذلك يدرس واجهة املسارات املتعددة ) track and و ذلك إلنتاج مشاريع صوت كاملة من  )

 خالل دمج عدة أصوات و إضافة مؤثرات مختلفة.
يهدف أيضا إلى التعرف على أنواع ملفات الفيديو ، وكيفية التعامل معها . و تعلم عمليات التقاط

واسترياد الفيديو ، و عمليات التحرير املختلفة من اقتصاص وإضافة مقاطع ، وعمليات التقليم
وإضافة املؤثرات داخل الفيديو وبني املقاطع . كما يتم التعرف على إدراج العناوين مع الفيديو

وتعديل العناوين وعمليات اإلخراج وتصدير األفالم باستخدام برامج تحرير الفيديو ، وأشهرها :
 (   .كما ويتم التعرف على تصميم الفواصل الدعائية واإلعالنية وعروضPremiereبرنامج ) 

3Adobe  الفيديو باستخدام برنامج مثل : )  Aftereffects CSوالتعرف على أساسيات ، )  
Motion الجرافيك )  Graphics. والتعامل مع مؤثرات الفيديو والخدع السينمائية ، ) 

-مقدمة إلى الرسوم املتحركة: 2775
هذا املساق يعترب مقدمة في  صناعة أفالم الرسوم املتحركة الرقمية، حيث يعرف باملبادئ

واألساسيات التقليدية إلنتاج الرسوم املتحركة، واملكونات الرئيسية لفيلم الرسوم املتحركة، وبناء
املشاهد، ومراحل إنتاجها )تصميم الشخصيات، اإلخراج ، وغريها...( . ويتناول املساق برنامج

تطبيقي إلنتاج الرسوم ثنائية األبعاد ، مثل : الفالش . كما يركز املساق على الرسوم املستخدمة
للويب.

-تحليل وتصميم نظم الوسائط املتعددة: 2776
يهدف هذا املساق إلى التعريف باملفاهيم األساسية واملهارات الالزمة لتحليل املتطلبات ، تخطيط،

تصميم و بناء،  اختبار ،  ادارة املخاطر ، وصيانة انظمة الوسائط املتعددة ، باستخدام احدث
األساليب في نمذجة وتحليل وتصميم وبناء تطبيقات الربمجية املتخصصة في مجال الوسائط

املتعددة واليت تساعد في حل املشاكل اليت تواجه املؤسسات العامة والخاصة واملشاكل اليت تواجه
املجتمع.

-مقدمة في برمجة الوسائط: 2777
في ظل االهتمام املزتايد الستخدام الربمجة في تكنولوجيا الوسائط املتعددة , يزداد االهتمام

Action باستخدام برمجة )  Scriptفي إنتاج مشاريع الوسائط املتعددة ، ويتم الرتكزي على )  
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الجوانب اليت تخدم استخدام الربمجة في إنتاج التطبيقات التفاعلية وتطوير مواقع االنرتنت . وهذا
املساق يهدف إلى تعليم الطالب مبادئ برمجة الحاسوب على برامج إنتاج مشاريع الوسائط

املتعددة .باإلضافة الى تعريف الطالب على قواعد البيانات واستخدامها في مرشوع الوسائط.

-الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد: 2778
3Dيعّرف الطلبة في هذا املساق على طريقة استخدام برامج الرسم الثالثي األبعاد مثل : برنامج )

 STUIDO MAXوالذي يتخصص في مجال إنتاج املشاهد الثالثية األبعاد الثابت منها و ) 
املتحرك . وفي البداية يتعرف الطلبة على طرائق عديدة لرسم و تجسيم عنارص املشهد ، ومن ثم

إضافة الخامات واإلضاءة لها.

-التدريب امليداني:2779
في هذا املساق يداوم الطالب في املؤسسات املختلفة اليت تتعلق بمجال تخصصه وعمله املستقبلي

مثل : املطابع ، اإلذاعات، رشكات التصميم الدعاية واإلعالن، الصحف وغريها . يطبق الطالب
خاللها جميع ما تعلمه وأتقنه من مهارات خاصة في مجال الجرافيكس والوسائط املتعددة . كما
ويهدف هذا املتطلب إلى وضع الطالب في مجال العمل الحقيقي ويسهل عملية انخراطه في سوق

العمل في املستقبل ويعزز ثقته بنفسه وقدرته على التواص .  يستطيع أيضا تحديد وتحليل املشاكل
اليت تواجه سوق العمل واليت من املمكن أن يستخدم مهاراته وطاقاته اإلبداعية وتوظيفها بشكل فعال

لحل مثل هذه املشاكل.

-الرسم التجسيمي والصور املتحركة: 2780
يهدف هذا املساق إلى تكملة ما تعرف عليه الطلبة في املتطلب السابق مساق الرسم التجسيمي

ثالثي األبعاد من رسم وتجسيم املشاهد ثالثية األبعاد الثابتة . فهنا سيتعرف على تحريك املشاهد
بطرائق مختلفة مع إضافة التأثريات املختلفة على األلوان أو الحركة ، باإلضافة إلى مقدمة عن

تحريك الشخصيات .

-تصميم صفحات الويب واالنرتنت: 2781
يشمل هذا املساق تعريف الطالب باملهارات االساسية واملبادئ اليت تمكنه من انشاء مواقع الويب

 Web site املؤثرة و انشاء املواقع التفاعلية interactiveعلى األنرتنت باستخدام االدوات 
 وhtml مثل لغة ترمزي النصوص املتشعبة  Web pages  االساسية الالزمة إلنشاء صفحات 
Dream مثل    والربامج التطبيقية املساعدة PHPاحدى لغات الربمجة الحديثة ال   Weaversو 

 Front pageحيث يتم  الرتكزي على إدراج الجداول والرسوم والنماذج واإلطارات والوسائط 
املتعددة والتأثريات الحيوية في صفحة الويب. واالملام بطرق نرش املواقع. و تعليم الطالب املهارات

interactive الالزمة للربط بني املوقع التفاعلي  site و قاعدة البيانات  Databaseاملصممةة 
 . يتم تطبيق املهارات خاللMy Graduate UnionSQLبأحد انظمة ادارة قواعد البيانات املتوفرة مثل اوراكل او  
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الفصل على مرشوع متكامل توظف فيه جميع االدوات السابقة إضافة الى الخربات املكتسبة في
 JSPأوPHPأوASPاملقررات التدريبية ذات الصلة لبناء مواقع االنرتنت.)يمكن استخدام 

-مبادئ اإلبداع:ب 2782
هذا املساق يقوم بتحفزي الطالب لإلبداع، من خالل دراسة العملية اإلبداعية ومراحلها ، ومناقشة

أعمال إبداعية عاملية في مجاالت عدة . باإلضافة إلى توظيف خامات مختلفة إلنتاج عمل إبداعي .

-مهارات االتصال والتواصل الفعال: 2783
يهدف هذا املساق إلى صقل شخصية الطالب وتعليمه مهارات القيادة واالتصال ليكون إنسانا فعاال

ومبدعا في طرحه ونقاشه. هذا املساق يستعرض أهم نظريات التواصل ، واملهارات األساسية
لتواصل ناجح ، والعمل بروح الفريق . كما يدرب الطالب على تنمية مهاراته في التعبري الشفوي
واإلنشائي )السرية الذاتية والتقارير واملذكرات(. و ينمي املساق قدرات الطالب على تقديم أعمال

 قصرية وطويلة بأسلوب كتابة علمية منهجية. بحثية أمام مجموعة وكتابة مقاالت

-مقدمة في مرشوع التخرج:2784
يقدم كل طالب مقرتحاً ملرشوع التخرج في صورة بحث ألحد مجاالت التصميم الجرافيكي والوسائط
املتعددة اليت اختارها مع املدرس املرشف متبعاً أساليب البحث العلمي في توثيق املعلومات ، وذلك
بالتوازي مع مساق تحليل وتصميم نظم الوسائط املتعددة . كما يمكن اقرتاح مجموعة قضايا فنية

جرافيكية معارصة لها عالقة بمشكالت بيئية ومحلية ما زالت في مرحلة البحث وإيجاد حلول
جرافيكية جديدة ومبتكرة لها من خالل االستعانة ببعض املواد الدراسية بالتنسيق مع املرشف

األكاديمي.

-مرشوع التخرج: 2785
يعترب املساق خالصة ما تعلمه الطةةالب خالل الفصةةول الدراسةةية السةةابقة، من مسةةاقات تضةةعه على
بدايةةة الطريةةق في عةةالم الوسةةائط املتعةةددة . كمةةا يركةةز على تةةدعيم العالقةةة بني املواد الدراسةةية :
نظرية وعملية وبني الربامج التطبيقية اليت تعلمها من جهةةة،ة وبني الواقةةع و االحتياجةةات، و ظةةروف
العمل املحيطة به بعد التخةةرج مةةع كيفيةةة التعامةةل مةةع املشةةكالت، و طرائةةق تحليلهةةا، و تقةةديمها من
جهةةة أخةةرى . كةةل ذلةةك يتم من خالل طةةرح مرشوع يسةةاهم في حةةل مشةةكلة قائمةةة، أو يسةةد عجةةزاً

ملحوظا،ً يستخدم فيه الطالب بعض برامج التصميم الالزمة مثل:
)   ,   ,    ,    Front Page Adobe PhotoShop Macro media Flash Sound Forg Macro

  ,   ,   (  media Director Adobe Premiere Macro media Flash
ليدعم برنامجه برشح واٍف عنه، و عن طرائق التحليل، و التصميم املتبعةةة و أسةةباب اختيةةاره لتلةةك

الربامج، و تفضيلها على غريها .

-نظرية األلوان: 2786
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يهدف هذا املساق إلى التعريف بمعىن اللون و دالالته التاريخية و االجتماعية و السيكولوجية،
ويسعى هذا املقرر إلى بيان أهمية اللون كعنرص مهم من عنارص التصميم في بناء العمل الفين وفي
الرؤية البرصية للبيئة الجمالية املحيطة . و دراسة طبيعة و خصائص اللون و مكوناته فزييائيا و
كيميائيا . و تتناول هذه املادة نظريات األلوان عند فناني املدارس الفنية املختلفة، ودراسة شاملة

 وتصنيف األلوان : أقسامها ومجموعاتها، وديناميكية اللون والعالقات ملاهية اللون، وتباين األلوان ،
اللونية واألسس النفسية والوظيفية لها وتأثري اللون في عني املشاهد وتطبيقات عملية باأللوان
لتكوينات مختلفة : بعدين وثالثة أبعاد ، ومزج األلوان، خليط الضوء، تداخل األلوان وتفاعلها،
اللون في الفنون الجميلة، املنظور اللوني. من خالل تطبيقات عملية تسهم في استخدام اللون في

أعمال التصميم املختلفة .

برمجة تطبيقات الهواتف الذكية:.6

( ساعة معتمدة، يهدف هذا الربنامج69مدة الدراسة في هذا التخصص سنتان دراسيتان بواقع  )
الى:

توفةةري خةةريجني قةةادرين على تلبيةةة حاجةةات السةةوق املحلي املتعلقةةة بمجةةال تطبيقةةات
الهواتف الذكية وصيانة وتشخيص أعطالها.

.إعداد مطورين محرتفني في مجال برمجة تطبيقات الهواتف الذكية وصيانتها
( تعليم التقنيات املستخدمة في إنتاج التطبيقات بنوعيها: األصيلةNativeوالهجينة )

(Hy Graduate Unionbrid.)

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية17
متطلبات القسم6
2.متطلبات الربنامج28
3.متطلبات التخصص 18
املجموع69

 ساعة معتمدة17متطلبات الكلية اإلجبارية : 
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.9* لإلطالع على املعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها ,ص

متطلبات القسم :

رقم
املساق

رمز
املساق

املساق باللغة العربية
س.
م

املساق باللغة اإلنجلزيية

2667 
نظم التشغيل

3 Operating Sy Graduate Unionstems

2664 
مبادىء شبكات

3الحاسوب
 Computer Network and 

Principles

-نظم التشغيل2667
 ، اهم مكونات نظم التشغيل ، يتناول هذا املساق اساسياتة نظم التشغيل، تطور أنظمة التشغيل على مدى السنوات

األنظمة املوزعة، انظمة التعرف على بعض املواضيعة واملتقدمة في نظم التشغيل وادارتهاة ومنها  ، وظائف نظم التشغيل
إدارة املعالجات والعمليات ، أساليب إدارة تشغيل الشبكات . كما يركز هذا املساق ايضا على التعرف على 

.و يشمل املساق جزء عملي يتمرس بالتطبيق على إدارة وحدات اإلدخال واإلخراج إدارة املعلوماتة وامللفات، الذاكرة،

Dos ,  ,  ثالثة من أنظمة التشغيل املنترشة تجارياً ) Windows Linux ,Xp.)

-مبادىء شبكات الحاسوب2664
يهدف هذا املساق إلى التعرف على أساسيات الشبكات وأنواعها املختلفة وهياكلها الفزييائية
واملنطقية، والربتوكوالت املستخدمة فيها، ونظام االتصال املفتوح وطبقاته السبع، ووسائط

TCP/الشبكات، وكيفية توصيل الكوابل واختبارها، وأساسيات تقنية إيرثنت، ونموذج  IP,
وعمليات التحويل في الطبقة الثانية والتوجيه في الطبقة الثالثة،ة والعنونة املنطقية وأقنعة

الشبكات.

:الربنامج وصف متطلباتب 

رقم
املساق

رمز
املسا
ق

املساق باللغة العربية
س.
م

املساق باللغة اإلنجلزيية

13برمجة تطبيقات األندرويد  2882
 Android Applications

 1Development
Human  3تفاعل اإلنسان والحاسب 2878 computer interaction
Introduction  3مقدمة في الربمجة 2879 to Programming
Object  13الربمجة الشيئية  2881 Oriented Programming

13برمجة تطبيقات األندرويد  2882
 Android Applications

 1Development
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Software 3هندسة الربمجيات 2689 Engineering

2889 
/مواضيع1التدريب امليداني 

خاصة
2  1/  Field Training Special Topics

2890 
/مواضيع2التدريب امليداني 

خاصة
2  2/  Field Training Special Topics

Final 3مرشوع التخرج 2552 Project

1Database  13أنظمة قواعد البيانات  2880 Sy Graduate Unionstems

مناقشة مشاريع تخرج

1-برمجة تطبيقات األندرويدب 2882
يرشح هةةذا املسةةاق بنيةةة نظةةام األندرويةةد والبنةةاء املتسلسةةل للةةوائح والتعامةةل برمجيةةا مةةع كةةل من
العنارص التفاعلية مةةع املسةةتخدم والتعةةرف على مفهةةوم الصةةالحيات في األندرويةةد وطلب صةةالحيات
للوصةةول إلى مةةوارد الجهةةاز والتعامةةل مةةع امللفةةات املخزنةةة على الةةذاكرة وقواعةةد البيانةةات الداخليةةة

وملفات الوسائط املتعددة.
ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.

األهداف: التعرف على نظام األندرويد وبنيته، التمكن من بناء تطبيقات األندرويد.
-تفاعل اإلنسان والحاسب2878

يتضمن هذا املساق املفةةاهيم األساسةةية لعنارص التصةةميم وكيفيةةة عمةل تصةةاميم تفاعليةةة تعتمةةد على
أسس علمية باإلضافة إلى تطبيق علم التفاعل بني الحاسوب واملستخدم على هذه التصاميم لضةةمان
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فعالية ورىض املستخدم على التطبيقات أو التصةةاميم الةةيت يتعامةةل معهةةا. سةةوف يتعامةةل الطةةالب في
هذا املساق مع العديد من برامج التصميم مثل برنامج الفوتوشوب من رشكة أدوبي.

ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.
األهداف:أن يتعرف الطةةالب على أسةةس تصةةميم شاشةةات التفاعةةل مةةع املسةةتخدم، أن يتعةةرف الطةةالب

على العوامل املؤثرة في تصميم تطبيقات وبرمجيات فعالة ومتفاعلة مع املستخدم.
-مقدمة في الربمجة2879

يتضةةمن هةةذا املسةةاق تعريةةف الطةةالب بمفهةةومة الخوارزميةةات وخطةةوات وطةةرق حةةل املشةةاكل واملسةةائل
، كما سيتعلم الطةةالب القةةدرةCالحياتية أو الرياضية بصورة منهجية وكتابتها وترجمتها إلى لغة الة 

على التفكةةري املنطقي لكتابةةة الةةربامج وتنفيةةذها ومعالجةةة األخطةةاء، إضةةافة إلى تعريفةةه على مبةةادئ
 من متغريات وأنواع البيانات وعبارات اإلدخال واإلخةةراج باإلضةةافة إلى الحلقةةاتCومفاهيم لغة الة 

التكرارية والعبارات الرشطية.
من خالل املخترب سيقوم الطالب بالتطبيق العملي ملا تم دراسته بشكل نظري في املادة.

1-الربمجة الشيئية 2881
يتضةةمن هةةذا املسةةاق تعريةةف الطةةالب على مبةةادئ ومفةةاهيم لغةةة الجافةةا وكيفيةةة الربمجةةة الشةةيئية )

OOPوأساليبها وإدارة والسيطرة على األخطاء واملشاكل واالستثناءات وادخال واخراج معلومات )
من وإلى امللفات. حيث سيتعرف على مفهوم األصناف والكائنات وكيفية التوارث والحزم.

ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.
األهداف: تعلم لغة برمجة تكةةون بوابةةة ملجةةالي برمجةةة صةةفحات الةةويب وتطبيقةةات الهواتةةف الذكيةةة،

تصميم برامج سطح املكتب برمجيا.
-هندسة الربمجيات2689

هذا املساق يهتم بكافة اشكال انتاج الربمجيات واالنظمة املعتمدة على الحاسوب من مرحلة جمع
املتطلبات وحىت التسليم والصيانة ، ويركز على توثيق مرشوع برمجي بكافة مراحله وباستخدام

. يتضمن املساق أيضاً تعريفاً لهندسةUML التحليل الكائين املنحى ونماذج لغة النمذجة املوحدةة
الربمجيات وأسباب ظهورها ومراحل دورة حياة النظام ، تطبيق مراحل تطوير هندسة

الربمجيات ،التعريف باملواصفات واملتطلبات و تحليلها وتطبيقها، التعريف بة نماذج عملية هندسة
االرتقائي الربمجيات واستخداماتها وفوائد وعيوب كل منها مثل: نموذج الشالل ونموذج التطوير

ونموذج التحويل األسايس ونموذج التطوير املبين على إعادة االستخدام ونموذج التطوير املتدرج
التعرف على ، Scrup وسكرم Agile والتطوير الحلزوني ونموذج التطوير املرن أجايل

وانواع التصميم وتطبيقها واستخدامها ، التعرف على مراحل فحص الربمجيات وتحديد اساليب
التعريف بخطوات ومكونات ادارة املرشوع وإدارة وصيانتها،  الخلل واالخطاء وكيفية عالجها

املخاطر واستخدامها، تطبيق املادة على مرشوع عملي.
/مواضيع خاصة1-التدريب امليداني 2889

يركز هذا املساق على استخدام وتضمني املهارات اليت اكتسبها الطالب خالل دراسته في واقع سوق
العمل، لكي يكون مؤهال وعلى قدر كبري من الكفاءة والتمزي والقدرةة على املنافسة في مجال العمل
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املهين، حيث سيتيح له إمكانية االطالع على املستجدات في مجال التكنولوجيا املتداولة في سوق
العمل.
/مواضيع خاصة2-التدريب امليداني 2890

يركز هذا املساق على استخدام وتضمني املهارات اليت اكتسبها الطالب خالل دراسته في واقع سوق
العمل، لكي يكون مؤهال وعلى قدر كبري من الكفاءة والتمزي والقدرةة على املنافسة في مجال العمل
املهين، حيث سيتيح له إمكانية االطالع على املستجدات في مجال التكنولوجيا املتداولة في سوق

العمل.
-مرشوع التخرج2552

يقةةوم الطةةالب في هةةذا املسةةاق باختيةةار فكةةرة مناسةةبة ملرشوع في مجالةةه لكي يتمكن من اسةةتخدام
املهةةارات واملعرفةةةة املكتسةةبة في فةةرتة الدراسةةة لتحويلهةةا إلى برنةةامج أو تطةةبيق بمواصةةفات وجةةودة

عالية باإلضافة إلى كتابة التقارير املتعلقة في املرشوع بالشكل املناسب.
األهداف: أن يصمم الطالب تطبيق متكامل للهواتف الذكية.

1-أنظمة قواعد البيانات 2880

يتضمن هذا املساق مفهوم مركزية مصةةدر املعلومةةات والبيانةةات باسةةتخدام أنظمةةة قواعةةد البيانةةات
ونمةةوذج الخةةادم/العميةةل من ناحيةةة مصةةدر املعلومةةات ومنهجيةةة اسةةتخدامها في السةةيطرة وإدارة
أنظمة املعلومات، حيث يعرض املفةةاهيم واملصةةطلحات املتعلقةةة بأنظمةةة قواعةةد البيانةةات والتميةةزي
بني أنواعها املختلفة. كما يتناول قواعد البيانات واملبادئ األساسية لها مثةةل تحليةةل النظةةام، بنةةاء

 وتصميم قواعةةد البيانةةاتSQLالجداول وإنشاء العالقات بينهم والتعامل معها باستخدام لغة الة 
من خالل عمليات التسوية وتصاميم الكائن والعالقة إلبراز العالقات بني الجداول.

من خالل املخترب سيقوم الطالب بالتطبيق العملي ملا تم دراسته بشكل نظري باملساق.

:التخصصوصف متطلباتب 

رقم
املساق

رمز
املساق

املساق باللغة العربية
س.
م

املساق باللغة اإلنجلزيية

2887 
iOSبرمجة تطبيقات الة 

2
3   2iOS Applications Development

Swift 13الربمجة بلغة سويفت  2883 Programming

2884 
برمجة تطبيقات

2األندرويد 
3

 Android Applications
 2Development

2884 
برمجة تطبيقات

2األندرويد 
3

 Android Applications
 2Development

Advanced  23الربمجة بلغة سويفت  2888 Swift Programming
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2885 
iOSبرمجة تطبيقات الة 

1
3   1iOS Applications Development

23الربمجة الشيئية  2886
  Advanced Object Oriented

Programming

2iOS 2 -برمجة تطبيقات الب 2887

يتعامةةل الطةةالب مةةع وظةةائف الهةةاتف مثةةل الرسةةائل النصةةية القصةةرية واملكاملات واسةةتخدام الكةةامريا
واملجسات والتفاعل مع خدمات الةةويب وخةةدمات مقدمةةة من أبةةل مثةةل الخرائةةط ويغطي أيضةةا طريقةةة

رفع تطبيقاته الخاصة على متجر أبل للتطبيقات.
ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.

األهداف:
التفاعل مع خدمات ويب لبناء تطبيقات بمعلومات متجددة في وقت حقيقي ومتصلة مع

مختلف املستخدمني.
.التعرف على خدمات رشكة أبل واستخدامها بالتطبيقات
.بناء تطبيقات متقدمة تستعمل موارد الجهاز املختلفة وتتحكم به

1-الربمجة بلغة سويفت 2883
لغةةة سةةويفت هي لغةةة جديةةدة تسةةتخدم في برمجةةة أجهةةزة رشكة أبةةل بشةةكل أسايس وهي لغةةة تةةدعم
الربمجة الشيئية بشكل كامل، في هذا املساق ستعرف الطالب إلى أساسيات اللغة من صياغة الجمةةل
الربمجية ومبادئ املتغريات، الجمل الرشطية وكةةذلك الةةدوال واالقرتانةةات. وبعةةد ذلةةك سةةيتعرف على

كيفية بناء الكائن )الربمجة الشيئية( والتعامل معه.
ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.

األهداف: أن يتعرف على خدمات الويب وتصميمها.
2-برمجة تطبيقات األندرويدب 2884

يتعامل الطالب مع قائمة اإلشعارات والسيطرة على وظائف الهةةاتف مثةةل الرسةةائل النصةةية القصةةرية
واملكاملات واستخدام الكامريا واملجسات والبلوتةةوث والتفاعةةل مةةع خةةدمات الةةويب وخةةدمات مقدمةةة من
غوغل مثل خرائط غوغةةل وخدمةةة الرسةةائل السةةحابية ويغطي أيضةةا طريقةةة رفةةع تطبيقاتةةه الخاصةةة

على متجر غوغل لتطبيقات األندرويد.
ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.

األهداف: برمجة تطبيقات أندرويد تستخدم خدمات ويب، التمكن من نرش التطبيق على متجر غوغل.
2-الربمجة بلغة سويفت 2888

في هذا املساق سيتعرف الطالب على يوسع الطالب معرفته بلغة سويفت ويتعلم مفاهيم جديدة منها
االمتدادات وماهيتها واألخطاء اليت ممكن أن تحدث أثناء الربمجة وكيفيةةة تجنبهةةا. في نهايةةة املسةةاق

سيستطيع الطالب الربمجة بلغة سويفت بجميع خصائصها وتتيح له برمجة أنظمة أبل.
ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.

األهداف: أن يطور الطالب معرفته بلغة سويفت.
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1iOS 2 -برمجة تطبيقات الب 2885

 ويتطةةرق إلىiOSيهدف هذا املساق إلى رفد الطالب باألساسيات الالزمة للبةةدء ببنةةاء تطبيقةةات الة 
، ويعزز مفهةةوم الربمجةةة بلغةةةx ,XpCodeتدريب الطالب على بيئة الربمجة الخاصة برشكة أبل وهي 

Swift اليت تستخدم في بناء تطبيقات الة iOSيتدرج هذا املساق في الطالب من األساسةةيات من .
Main  خالل التعرف على الة  Story Graduate Union Board.حىت معرفة كيفية بناء وجهات مستخدم كاملة 

ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.
األهداف:

 التعرف على نظام الةiOS.وبنيته 

 التعرف على أسس تصميم تطبيقات الةiOS.ولوائح التفاعل مع املستخدم 

 التمكن من بناء تطبيقاتiOS.
2-الربمجة الشيئية 2886

يتضمن هذا املساق يتعلم الطالب طرق االتصال بقواعد بيانات مركزية وكذلك بناء شاشات تفاعليةةةة
وبرمجتها والتعامل مع املتغةةريات وأنةةواع البيانةةات وعبةةارات اإلدخةةال واإلخةةراج. ومن ثم مةةدخل إلى
برمجة خدمات الويب لخدمة تطبيقات الهواتةةف الذكيةةة باسةةتخدام الجافةةا. في نهايةةة املسةاق سةيتمكن
الطالب من بناء وتطوير التطبيقات العملية للحاسوب وتصميم بعض األلعاب باستخدام لغة الةجافا.

ويتضمن هذا املساق تدريب عملي لتطبيق املفاهيم النظرية في مختربات الكلية.
األهداف:أن يتعرف على خدمات الويب وتصميمها.
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دائــرة العلــوم اإلداريــة 

االداريـة  العلوم  الكلية تعد دائرـة  الدوائر في  أحدث  إنشاالتيمن  تم  استجابةها ؤ 
حيث في مجال العلوم اإلدارية المتنوعة و المتخصصة،  لحاجة سوق العمل لخريجين أكفاء

تزايدت أعداد الطلبة  فيها بشكل كبــير لمــا لهــذه التخصصــات من جاذبيــة عنــد طلبــة الثانويــة
في خريجـي تخصصــات هــذهأصحاب األعمال والمؤسسات وجهــات التوظيــف فيجد العامة 

تضــم الــدائرة في صــفوفها كــادراً متمــيزاً عــاليتلبي احتياجــاتهم.  المهارات  الــتي الدائرة 
التأهيّل من المدرسين الذين يتمتعون بقدرات تدريسية عالية المستوى مـع وجـود تطـوير ذاتي

 تسعى الدائرة و بشكل مستمر الى تطوير تخصصاتها بالشراكة مع ســوق العمــل. لهذا الكادر
 آخرها تحديث جميع تخصصات دائرة العلوم االداريـة من خالل مشروع "رفــعو التي كان

مستوى الجودة في تخصصات دائرة العلوم اإلدارية عن طريق تحقيق تكامل مخرجاتها
ــاديمييـن ــامين االك ــدار الع ــذه على م ــذي تم تنفي ــل" و ال ــوق العم ــات س ــع متطلب م

2018/2019.

للدائر ة    التابع ةرئادلل ة :التخصصا ةرئادلل ةعباتلا ت
ادارة واتمتة مكاتب ..1
السكرتاريا والسجل الطبي ..2
السكرتاريا والسجل القانوني ..3
التسويق والمبيعات..4
إدارة األعمال و المشاريع..5
اإلدارة الرياضية..6

تخصص إدارة وأتمتة المكاتب :   .1 
 

 

 

يعتبر تخصص اإلدارة وأتمته المكاتب من البرامج الهامة التي بدأ االعتماد عليــه

مؤخراً من أجل تأهيل الخـريجيـن للقيـام بمهـام الســكرتارية الــتي تهـدـف إلى معالجــة

كافـة العمليـات اإلداريــة والفنيـة  في المكـاتب في أضــيق حـدود لالسـتخداـم الـورقي

ــادل المراســالت واالعتمــاد مــا أمكن على توظيــف المعــدات واألجهــزة في مجــال تب

وتسجيلها وأرشـفتها وأتمتــة  سـائر األعمــال المكتبيــة الــتي تضــمن تجنب الوقــوع في

األخطاء ودقة اإلنجاز ورفع مستوى جودة األداء واتخاذ القرار الــذي يعــزز من المكانــة

التنافسية للشركات في ميادين العمل اإلداري التجـاري والمؤسسـي , اضـافة الى فن
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التعامل مع البيئة الوظيفية التي تعمل بهــا المؤسســة وذلــك من خالل اتقــان مهــارات

االتصال والتواصل.

 

الخطة الدراسية :
 

س
.
م

الالبيان
ر
ق
م

1
6

متطلبــــــات الكليــــــة
االجبارية .

.
1

متطلبــــــات الكليــــــة1
االختيارية

.
2

.متطلبات البرنامج .9
3

4
5

.متطلبات التخصص .
4

7
1

 المجموع

 
 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجباريةـ: 

 
ــة ــة االجباري ــات الكلي * لإلطالع على المعلومــات: يمكـن العــودة الى متطلب

.9ووصفها ,ص
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 جانب من محاضرة اكاديميـة

محاضرات أكاديمية لطلبة إدارة وأتمتـة المكاتب

 
 ساعة معتمدة1متطلبات الكلية االختياريـة : 

 
 - النشاط الرياضي :2017

 
يتنــاول هــذا المســاق دراســة مفهــوم التربيــة الرياضــية وأهــدافهـا وعالقتهــا
بالتربيـة العامة، والتعريف بأهم المهارات والمبادئ األساسية لبعض األلعــاب
الجماعية والفردية مــع قــوانيـن هــذه األلعــاب، وإجــراـء مباريــات ونشــاطات
داخلية وخارجيــة، والتــدريب على تحكيـم المباريــات والنشــاطات، والتعــرف
ــارج الملعب، ــل وخ ــتي تصــيب الالعب داخ على بعض إصــابات المالعب ال
ً ومعرفة أسبابها وأعراضها وطرائــق إســعافها. ويتنــاول هــذا المســاق أيضــا
بعض مســابقات ألعــاب القــوى ، والتعريــف ببعض طرائــق تنظيم الــدورات

الرياضية .
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 معتمدة ساعة9البرنامجـ: متطلبات 
 

المساق
باللغة

اإلنجليزية

س
.
م

المساق
باللغة
العربية

رمز
المسا

ق

رقم
المسا

ق

Management3اإلدارةACA
136

223
1

Accounting 
1

المحاسب3
1ة 

ACA
142

223
0

Communicat
ion skills

مهارات3
االتصال
والتواص

ل

 285
0

 
 
 
 
 

وصف متطلبات البرنامج:
 

-  اإلدارةـ:2231
 

يهدف المســاق إلى تعريـــف الطــالب بمفهــوـم اإلدارة ومــدى الحاجــة إليهــا،
ومجاالتها وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة تطور الفكر اإلداري والمدارـس
ــر اإلداريـة ، و المنهـج العلمي في اإلدارـة ، ويتم التطرق بالتفصيل إلى عناص

العملية اإلداريـة األساسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة .
 

:1 –المحاسبة 2230
 

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاســبي ,  ونظريــة القيــد المــزدوج،
ومصادر القيود والدفاتر المحاسبية، والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية،
ومعالجة المحاسبة للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، ومعالجة المحاســبة
ــات الحســم، والمعالجــة ــة المحاســبية لعملي ــات الصــناعة، والمعالج لعملي

المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات الختامية والقوائم المالية.
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:1- تدريب ميداني 2411
 

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطــالب المعــارف والمهــارات واالتجاهــات
اللالزمة للعمل ف حقل اإلدارة المساعدة والتي تمثل المــؤهالت الوظيفيــة
الالزمة للقيام بالوصف الوظيفي للعمل في هذا الحقل، ويتم ذلك من خالل

( ساعة تدريبيـــة في إحــدى منشــآت األعمــال في96تدريب الطالب لمدة )
السوق الفلســطينية على إعــداد المراســالت وتنظيم المواعيــد واالســتقبال
ــترتيب ــد والـ ــة البريـ ــات ومعالجـ ــة وتنظيم االجتماعـ ــاالت الهاتفيـ واالتصـ
ــاء ــوص وإنش ــات والنص ــة البيان ــات ومعالج ــفريات وتنظيم المحفوظ للس

الجداول االلكترونيةـ.
 

- مهارات االتصال والتواصل2580
يهدف المساق الى تنمية مهارات االتصال و التواصل لدى الطلبــة وتــأهيلهم
ــدماج للتواصل الجيد والناجح مع الذات ومع اآلخريـن ؛من خالل إعدادهم لالن
و التناغم والتفاهم وبناء العالقات باحتراـم وســالم مــع محيطهم بمــا يشــمل
من مفاهيم وثقافات مختلفة ؛وذلك باستخداـم طرق التدريس الفعالــة الــتي
تعتمد على نشاط الطالب ودافعيتـه للتعلم الذاتي ،وتعلم المهارات بواسطة
العمل الجماعي والطــرق التفاعليــة ،و من اهم المفــاهيم الــتي يعمــل هــذا
المساق على تعزيزها لــدى الطــالب :تطــويـر مهاراتــه في االتصــال اللفظي
ــارات ــا ،و مه ــتي تقــوم عليه ــارات التحــدث واألســس ال من خالل تعلم مه
االستماع الفعال ،و االتصــال غــير اللفظي ،و الحــوار ،و اإلقنــاع ،و المقابلــة

  .الشخصية ،و العرض واإللقاء ،وكتابة السيرة الذاتيـة
 
 

 ساعة معتمدة32متطلبات تخصص إدارة وأتمتة مكاتب: 
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وصف متطلبات تخصص ادارة وأتمتـة المكاتب :

 
- إدارة الموارد البشريةـ:2789

 
يهدف هذا المســاق إلى إكســاب الطــالب معــارف ومهــارات إدارة المــوارد
ــل البشرية؛ حيث يتناول المساق ما هية إدارة الموارد البشرية وتحليل العم
والتخطيــط والتوظيــف واألجــور والتحفــيز والتــدريب وتقــييم األداء للمــوارد
ــة في منشــآت األعمــال باإلضــافة إلى أنظمــة العمــل في البشــريـة العامل
ــارات السلطة الفلسطينيةـ. ويتم تنفيذ المساق باستخدام المحاضرات والزي
ــاالت ــتروني والح ــارير والتعليم االلك ــة التق ــل وكتاب ـــة وورش العم الميداني

الدراسية والمناقشات الجماعية.
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:1-  تطبيقات برمجيـة 2405

 اســتخدام برنــامـج معالجــةيشمل هذا المساق معالجــة النصــوص بواســطة
Mircosoftالنصــوص  Wordوذلــك بطباعــة النصــوص وتحريرهــا وإدراـج ،

الكائنات فيهــا مثــل الرســوم والصــور والرمــوز واألشــكال التلقائيــة، وبعض
التطبيقات األخرى مثل: ورقة اكسل، ومعالج التخطيطــات، ويشــمل إنشــاء
الجداول وتحريرها وتنسيقها والتعامل معها ودمج المراســالت، كمــا يشــمل

 فيMircosoft PowerPointالتقديمية استخدام برنامج العروض المساق 
إنشاء الشرائـح وادارـج النصوص والصور والرسوم والتخطيطات فيها وعمل
ــا ــة فيه ــؤثراـت الصــوتية والحركي ــذه الشــرائح وإدراج الم ارتباطــات بين ه

والتحكم في طريقة عرضها.
 

-مراسالت باللغة االنجليزيةـ:2814
يهــدف هــذا المســاق إلى تعريــف الطــالب بأهميــة المراســالت في الحيــاة
العملية من خالل إعطائه فكرة شاملة عن طبيعة أنواع وعناصــر وخصــائص
الرسالة. إضافة إلى ترسيخ مفاهيم معينة تتعلق بالمراسالت ال بد للطــالب
من اكتســابها بحيث يتمكن في مســتقبله العملي من ممارســتها، ومن أهم
ــياغة هذه المفاهيم اإلطار العام لشكل الرسالة واألساليب المتبعة دولياً لص
شكل الرسالة وأنواع فقراتها والخصائص التي تميز كــل فقــرة من فقــرات
ــة من حيث ــالت التجاري ــالتركيز على المراس ــاق ب ــيـز المس ــالة. ويتم الرس
أنواعها ومضمون وشكل كل نوع من أنواع الرسائل المستخدمـة في مجــال
األعمال وفي النهاية يوفر المساق لمحــة عن بعض المراســالت االجتماعيــة

وتقديم الطلبات باإلضافة إلى إعطاء نبذة عن كيفية إعداد السيرة الذاتيةـ.
 

-أتمتة المكاتب:2352
يقسم هذا المساق إلى قسمينـ: عملي تطبيق ونظري، ويهدف إلى تــدريب
الطالب على كيفية أتمتة "مكننة" العمل في المكاتب وجعلــه "أوتوماتيكيــاـً"
لغرض التقليل من األعمال اليدوية، ومحاولة الوصول إلى مكــاتب بال أوراق
وإلغــاء طــرق العمــل التقليديــة اليدويــة، ويتضــمن مفهــوم أتمتـــة المكــاتب
وتطبيقها، تعريف الطالب بــاألجهزة واألدوات المكتبيـــة وكيفيــة اســتخدامها،
أنظمـة المعلومات وأنواعها وتطبيقاتها، قواعد البيانات وتطبيقاتها، التعريــف
بالشبكات واالتصاالت وكيفية اعداد االتصال بالشبكة، أمن وحمايــة البيانــات

باعتبار البيانات أغلى ما تملكه المؤسسة.
 
 

- تطبيقات على النشر المكتبي:2436
يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب عملياً على أسس الطباعــة والنشــر
المكتــبي والتعريــف بــأنواع المطبوعــات المختلفــة الــتي يحتــاج إليهــا مــدير
ــدة، ــكل أعم ــوص بش ــيق النص ــمن تنس ــة ويتض ــه بفعالي المكتب ألداء عمل
وتصميم النماذج األلكترونية وتعبئتهــا، والقــوالب الجــاهزة مثــل: المــذكراـت
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والفاكس، دمـج المراسالت، المغلفات وبطاقات العنونة، إدارة االجتماع من
وجهــة نظــر مــدير المكتب أو الســكرتارية مثــل: تحضــير الــدعوة وجــدول
األعمال، وتدوين وقائع االجتماعات، كتابة الســيرة الذاتيـــة بــاللغتين العربيــة
واالنجليزية، الرسائل بأنواعها الحكومية والتجارية وطرائق صــياغتها، النشــر

Mircosoftالمكتبي باستخدام برنامـج   Publisher،مثل: بطاقــات الــدعوة 
الالفتات، المطويات وغيرها، كمــا ويهــدف إلى ألقــاء الضــوء على األرشــفة

األلكترونيـة وتدريب الطالب على أنظمـة األرشفة األلكترونية المتوفرة.
 

- الطباعة باللغة االنجليزية:2-طباعة 2815
 

ــة يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بأساسيات الطباعة باللغة االنجليزي
ــة باســتخدام الحاســوب ــة االنجليزي ــدريبهم على طباعــة النصــوص باللغ وت
وبطريقة اللمس )دون النظر إلى لوحة المفاتيح(، وبســرعة طباعــة ال تقــل

 كلمة في الدقيقة وبدون أخطاء وبدقة عاليــة باالعتمــاد على حفــظ25عن 
مواقع الحروف على لوحة المفاتيح، باإلضافة إلى إكساب الطــالب المهــارة
في مجال الطباعة وتعزيز ممارستها في حياتــه اليوميــة والعمليــة من خالل
التمارين والدروس سواء كــانت ذلــك باســتخدام بــرامج الطباعــة أو بــرامـج

MS-Wordتحريـر النصوص مثل 
 

- المراسالت باللغة العربية:2816
ــا ــةـ: مفهومه ــة باالتصــاالت الكتابي ــف الطلب ــذا المســاق إلى تعري ــدف ه يه
وأهميتهــا، والتركــيز على نوعيهــا المراســالت والتقــارير، ويــدخل في ذلــك
مفهوم المراسالت، ومقومات نجاحها، وأجزاؤها، وأهم مصطلحات األعمــال
المستخدمـة فيها، ثم الوقوف على أنواعها المختلفة كالتجارية من استفسار
ــات ــمية من بالغ ــتخدام....، والرس ــوية واس ــكوى وتس ــرض وطلب وش وع
ــة وشــكر وتعاميم ومعروضات ومذكرات داخلية ...، والودية من تهنئة وتعزي
وتقدير، كما يشمل التقارير: مفهومها وشروطها وأجزاؤها وأنواعها ومراحل

كتابتها وإخراجها.
-أعمال المكاتب والسكرتاريةـ:2344

يهدف هــذا المســاق إلى تزويــد الطلبــة بالمعــارف والمهــارات واالتجاهــات
الالزمــة لفهم وظيفــة الســكرتاريـة وتطــوير كفــاءاتهم ومهــاراتهم في هــذا
ً المجال، وتنميـة المهارات السلوكية لدى السكرتير، وأعــداده نفســياً ومهنيــا
للقيام بمهامهـ. ويتضمن مجموعــة من المواضــيع الــتي تهــدف إلى التعــرف

ــة، اكتســاب ــام وأدوار الســكرتير المكتبي ــارات الكتابةعلى مه ــة مه  اإلداري
ــف، تنظيم ــداول المل ــظ وت ــة، تعلم أســاليب طــرق الحف ــا المختلف بأنواعه
ومعالجة البريد واللجان واالجتماعــات والمقــابالت الرســمية، تعلم مهــارات

استقبال الزوار وتحديـد المواعيد.
 

:2- تطبيقات برمجيـة 2406
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يهدف هذا المساق إلى تدريب الطــالب عمليــاً وبشــكل واســع ودقيــق على
MS-Officeاستخدام اثنيـن من البرامج الرئيسيـة من مجموعــة األوفيس _ 

اكسل  برنامج  وبرنامـج MS-EXCELوهما   MS-VISIOلتحقيق وذلك   
مبدأ االستمرارية والتكامل بين المســاقات العمليــة، وتحقيــق أفضــل إفــادة
لخريج هذا التخصص وربطه بحاجــات ســوق العمــل ومســاعدته على أتمتـــة
العمل المكتبي بكافة أشكاله وصوره للوصول إلى مكــاتب بال أوراق وإلغـاء

طرق العمل التقليدية اليدوية.
 

- السلوك التنظيميـ:2346
يهدف هذا المساق إلى إكســاب الطــالب معــارف ومهــارات إدارة الســلوك
ــة في الســلوك التنظيمـي وســلوك ــاول المســاق مقدم التنظيمي؛ حيث يتن
ــاخ التنظيميـ، وإدارة الصــراع ــيز وإدارة فــرق العمــل والمن األفــراد والتحف

والتغيير وضغط العمل واإلبداع وأخالقيات العمل.
 

- طباعة باللغة العربية:2817
يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب على طباعة النصوص باللغة العربيــة
باســتخدام الحاســوب وبطريقـــة اللمس )دون النظــر إلى لوحــة المفــاتيح(

ــة35بسرعة طباعة ال تقل عن   كلمة في الدقيقة وبدون أخطاء وبدقة عالي
حروف على لوحة المفاتيح.مواقع الباالعتماد على حفظ 

 
- أنظمـة المعلومات اإلدارية:2349

ــات ــف الطــالب على أســس نظم المعلوم ــذا المســاق إلى تعري ــدف ه يه
اإلداريةـ، حيث سيتم التركيز في هذا المساق على مفهــوم نظم المعلومــات
اإلداريــة وعناصــرها األساســية )المــوارد البشــرية، المكونــات الماديــة،
ــوارد ــات، المـ ــل البيانـ ــا تناقـ ــات، وتكنولوجيـ ــد البيانـ ــات، قواعـ البرمجيـ
ـــة بالمســتويات ــة(، وكــذلك على عالقــة نظم المعلومــات اإلداري المعلوماتي

ة المختلفة وكيفية استخدامها وتوظيفها لحل المشــاكل اإلداريــة عــبرإداريال
المستويات اإلداريـة المختلفة في المنظمة.

 
- مبادئ العالقات العامة:2348

يهــدف هــذا المســاق على تعريــف الطــالب على مفهــوم العالقــات العامــة
وأهميتها للمنظمة مــع إدراك العناصــر المشــتركـة مــا بين العالقــات العامــة
والسكرتارية من حيث األهــداف األساســية وطبيعــة عمــل كــل منهمــا، كمــا

يهدف المساق إلى تطويـر مهارات االتصال والتواصل عند الطالب.
– مبادئ االحصاء المحوسب:2732

 
يهـدف هـذا المسـاق إلى إكسـاب الطــالب معـارف ومهــارات التعامـل مـع
المفاهيم والمقاييس اإلحصائيـة واالحتمالية وتطبيقاتها؛ حيث يتناول المساق
ماهيــة اإلحصــاء وجمــع البيانــات وعرضــها وتصــميم اإلســتمارات اإلحصــائيـة
وحســاب مقــاييس النزعــة المركزيــة ومقــاييس التشــتت وإيجــاد معــامالت
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اإلرتبــاط ومعدلــة اإلنحــدار وحســاب األرقــام القياســية لألســعار والكميــات
ــات ــواع االحتمــاالت وحســابها وتطــبيق التوزيع ــد أن ــار صــحتها وتحدي واختب
االحتماليــة المتصــلة في حــل المســائل اإلحصــائية واختبــار الفرضــيات

 لغايات إحصائيةـ.SPSS وبرنامج Excelواستخدام برنامـج 
 

 - االقتصادـ:2232
 

 يهدف هذا المساق إلى التعريف الطالب بمــدخل عــام لالقتصــاد، وعناصــر
ــتهالك ــعار(، واالسـ ــان )األسـ ــد األثمـ ــرض والطلب، وتحديـ ــاجـ، والعـ اإلنتـ
واالستثمار، واإلنفاق الحكومي، والدخل القــومي، والنــاتج القــومي واألجــور

والبطالة والتضخم، والسياسة النقدية والمالية.
 

رقم جديد- مواضيع خاصة
ــاعدة في ادارة ــادرا على المسـ ــالب قـ ــل الطـ ــاق الى جعـ ــدف المسـ يهـ
النشاطات والفعاليــات الخاصــة بالمؤسســة, والتركــيز على الجــزء الخــاص
بإدارة الوقت حتى يســتطيع الخــريج ادارة وقت المؤسســة وعملــه بشــكل

مهني خالي من الضغوط
ــا ــرض له ــتي يمكن ان تتع ــات ال ــة المخــاطر واألزم المســاعدة في مواجه

المؤسسة من خالل اسس علمية.
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السكرتاريا والسجل الطبي:.2

[ ساعة معتمدة،يتيح72مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
هذا البرنامـج الفرصة لحملة الثانوية العامة الحصول على دبلــوم متخصــص في أعمــال
السكرتارية لاللتحاق بسوق العمل في القطاع الصحي , والذي يزداد اتساعاً يومــاً بعــد
يــوم  ال ســيما بعــد ازديــاد المستشــفيات والعيــادات والمراكـــز الــتي تقــدم الخــدمات
ــة التخصــص بالعمــل واالهتمــاـم ــة المعلومــات وأهمي ــوعي بأهمي ــاد ال الصــحية , وازدي
بالسكرتاريـة المتخصصـــة , واالســتفادة من خــريـج هــذا التخصــص في مجــال مســاعدة
العــاملين في القطــاع الصــحي  في إدارة بعض الخــدمات الصــحية , باإلضــافة إلى

الخدمات األساسية التي تقع في صلب تخصصهـ.
ــتي من أهم ــة وال إن هذا التخصص ينسجم تماماً مع اإلســتراتيجية الوطني
أهدافها هو تطوير المجتمــع الفلســطيني , ومن إحــدى أدوات هــذا التطــوير هي
خلق نظام تعليم مهني له عالقة بالمجتمع ,  ويكون مرناً وفعّاالً ومتاحاً للجميــع ,
وقادراً على االسـتمرار أطـول فـترة ممكنــة ,  كمـا أنـه يلــبي حاجـات المجتمـع

الفلسطيني من المهن المختلفة.
إن هذا التخصص له ارتبــاط وثيــق بالتخصــص النــاجح في كليــة المهن , والــذي
يلقى إقباالً متزايداـً عليه من الطلبة , وهو تخصــص اإلدارة وأتمتــة المكــاتب. رأينــا بــأن
يتفرع التخصــص الجديــد من تخصــص اإلدارة وأتمتــة المكــاتب ليكــون أكــثر خصوصــية

بالمجاالت الصحيـة ومن يتعامل معها وذلك لحاجة السوق لمثل هذا التخصص.
( ســاعة معتمــدة30يشمل التخصص الجديــد على مســاقات تخصصــية بواقــع )

معظمها في مجـال الصـحة ومسـاعدة من يعملـون في هـذا المجـال , تؤهـل الطـالب
لممارسة هذه المهنة على أن تكون بقية المســاقات األخــرى مثـل تلـك الموجـودة في

تخصص اإلدارة وأتمتة المكاتب.

الخطة الدراسية:

( ساعة معتمدة تتوزع كمايلي:72يدرس التخصص في أربعة فصول دراسية بواقع )

الرقممتطلبا ةرئادلل ةعباتلا تالساعا ةرئادلل ةعباتلا تتالمعتمد ة 

.1الكلي ةرئادلل ة16

.2القسم9

اإلجباري ةرئادلل ة  47 .3التخصةيرابجإلا  ص

معتمد ة-  72 ساع ةرئادلل ة المجموةدمتعم ةعاس -ع

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية:

.9* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجباريـة ووصفها ,ص
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 ساعة معتمدة 9متطلبات القسم: 

المساق باللغة
اإلنجليزيـة

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Statistics3
مبادئ احصاء

محوسب
ACA 1412732

Accounting 13(1المحاسبة)ACA 1422230
Management3اإلدارةACA 1362231

Communication skills3
مهارات االتصال

والتواصل
2850

المجموع9

وصف متطلبات القسم: 

- اإلحصاء: 2229

ومقاييس المركزيةـ،  النزعة  ومقاييس  المركزيةـ،  النزعة  وقياس  اإلحصائية،  الطرائق 
التشــتت، والمنحــنى الطــبيعي، واالرتبــاط، واالنحــدار، واألرقــام القياســية، والسالســل

الزمنية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةـ. 

:1المحاسب ةرئادلل ة – 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والــدفاتر المحاســبية، والمعالجــة المحاســبية للعمليــات الماليــة، ومعالجــة المحاســبة
للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجــة
ــة، والحســابات ــات الخصــم، والمعالجــة المحاســبية لألوراق التجاري المحاســبية لعملي

الختامية والقوائم المالية.

-  اإلدارةـ:2231

ودراسة األخرى،  بالعلوم  وعالقاتها  ومجاالتها  إليها،  الحاجة  ومدى  اإلدارة  مفهوم 
عناصرها ، أهم المدارس اإلدارية خاصة الكالسيكية ، والسلوكية ،  والمدرسة الحديثة ،

وعناصر العملية اإلدارية من تخطيـط وتنظيم وتوجيه ورقابة . 

- مهارات االتصال والتواصل2580
يهدف المساق الى تنمية مهارات االتصال و التواصل لــدى الطلبــة وتــأهيلهم للتواصــل
الجيد والناجح مع الذات ومــع اآلخــريـن ؛من خالل إعــدادهم لالنــدماج التنــاغم والتفــاهم

ــة ؛ وبناء العالقات باحترام وسالم مع محيطهم بما يشمل  ــات مختلف من مفاهيم وثقاف
وذلك باستخداـم طرق التدريس الفعالة التي تعتمد على نشاط الطالب ودافعيتـه للتعلم
ــة ،و من أهم ــاعي والطــرق التفاعلي ــل الجم ــارات بواســطة العم ــذاتي ،وتعلم المه ال
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المفاهيم الــتي يعمــل هــذا المســاق على تعزيزهــا لــدى الطــالب :تطــويـر مهاراتــه في
االتصال اللفظي من خالل تعلم مهارات التحدث واألسس التي تقوم عليهــا ،و مهــارات
ــة الشخصــية ،و االستماع الفعال ،و االتصال غير اللفظي ،و الحوار ،و اإلقناع ،و المقابل

.  العرض واإللقاء ،وكتابة السيرة الذاتيـة

 ساعة معتمدة47متطلبات التخصصـ: 

اإلنجليزي ةرئادلل ة   باللغ ةرئادلل ة م.المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق العربي ةرئادلل ة  م.س باللغ ةرئادلل ة المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق
رمز
المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق

رقم
المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق

Office and Secretarial Work3
أعمال المكاتب

والسكرتاريا
2344

Correspondence in Arabic2
المراسالت باللغة

العربية
2407

Correspondence in English2
المراسالت باللغة

اإلنجليزيـة
2408

Typing I2(1طباعة)2409
Typing II2( 2طباعة)2410
Practical Training I2(1تدريب ميداني)2411
Field Training II2( 2تدريب ميداني)2412
Software Applications22453تطبيقات برمجية
Medical Terminology32621المصطلحات الطبية
Medical Records12( 1السجالت الطبيـة) 2622
Medical Records 22 (2السجالت الطبيةـ)2623
Pathology22624علم األمراض
Public Health22625الصحة العامة
Ethics in Medical Professions22626أخالقيات المهن الطبية

Anatomy and Physiology3
علم التشريح ووظائف

األعضاء
2627

Medical Microbiology2 2628علم األحياء الدقيقة
2629اسعاف اولي 2

Editing & Audio Typing3
التحريـر واالستنساخ

السمعي
2631

Health Institutions Administration22632اإلدارـة الصحية
Medical Reports22633التقارير الطبيـة

المجموع47

وصف متطلبات التخصص :
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- أعمال المكاتب والسكرتارية:2344

لفهم الالزمة  واالتجاهات  والمهارات  بالمعارف  الطلبة  تزويد  إلى  المساق  هذا  يهدف 
وظيفة السـكرتاريا وتطـويـر كفايــاتهم ومهــاراتهم في هـذا المجـال ، وتنميــة المهــارات
السلوكية لدى السكرتيـر وإعداده نفسياً ومهنياً ؛  للقيام بمهامه في المواقــع المختلفــة
التي من الممكن أن يكلف بالقيام بها، ويتضمن مجموعة من المواضيع التي تهدـف إلى
اكتســاب مهــارات الكتابــة اإلداريــة بأنواعهــا المختلفــة، وتعلم أســاليب طرائــق حفــظ
ــابالت ــات والمقـ ــان واالجتماعـ ــد واللجـ ــة البريـ ــات ،و تنظيم ومعالجـ ــداول الملفـ وتـ

الرسمية ،تعلم مهارات استقبال الزوار وتحديد المواعيد.

 -المراسالت باللغة العربية:2407

الرسالة، وأجزاـء  الناجحة،  الرسالة  ومقومات  الطبية،  المراسالت  أهميـة  بيان 
ــة، والمصطلحات التجارية والطبية،  والرسائل التجارية والطبية، و المراسالت الحكومي

وكتابة السيرة الذاتية،  ورسائل االستخداـم واالقتراحاتـ.

-المراسالت باللغة اإلنجليزيةـ:2408

يهدف إلى التعريف بإشارات الترقيم، و الطلبات والعروض، و رسائل البيع،  وطلبات
ــة الشراء، و رسائل االحتجاج، والرسائل االجتماعية، وطلبات التوظيف، و رسائل التهنئ

والسيرة الذاتيةـ.

:1-طباعة 2409

وبطريقة عاليتين  ودقة  بسرعة  العربيـة  باللغة  الطباعة  مهارة  إتقان  الطالب  يحاول 
اللمس من خالل تعلمــه كيفيــة وضــع أصــابعه العشــرة على لوحــة المفــاتيح بالشــكل

( كلمة20الصحيح مراعياً بذلك ضرورة إتقان عملية الطباعة بدقة وسرعة ال تقل عن )
صحيحة في الدقيقة الواحدة  ، كما ويشمل هذا المساق التعرف على أصــول الجلســة
الصحيحة أمام جهاز الحاسوب , بعدها يتم تعريـف الطالب بكافة أجزاـء لوحــة المفــاتيح

مثل: صف االرتكاز والذي يُعد بالفعل أهم صفوف لوحة المفاتيـح ومركزها. 
كما أنه يتعلم طباعة جميع الحروف العربية واألرقــام وعالمــات الــترقيم بالضــغط على
األصبع المناسب لكل حرف أو رقم أو حتى إشارة تــرقيم - من خالل اســتخدام مفتــاح

( , ومن ثم يقوم الطالب بالتمرن على الطباعة الحرة لترسيخ مهارتــه ,Shiftالعالي الـ)
والعمل على رفع مستوى إجادتـه لها ، وفي نهاية المســاق يتعلم الطــالب كيفيــة كتابــة

الرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب والمطلوب.
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:2-طباعة 2410

يقوم على إتقان مهارة التدريب على الطباعة باللغة االنجليزيـة , وكيفية وضعية األصابع
 كلمــة في25على لوحة المفاتيح , وإتقــان عمليــة الطباعــة بســرعة ودقــة كحــد أدنى 

الدقيقــة ويشــمل المســاق :لوحــة المفــاتيـح ، صــف االرتكــاز ، وضــعية الجلــوس على
المقعد، وطباعة حروف أصابع الســبابة ، وطباعــة حــروف األصــابع الوســطى،وطباعــة
حــروف أصــبع البنصــر، وطباعــة حــروف أصــبع الخنصــر ، والمفتــاح العــالي ،وطباعــة

حرة،والرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب

:1,2 -  تدريب ميدانـي2411 و2412

العامة والخاصة من أجل استخداـم المؤسسات  الكلية وبعض  يتم تدريب الطالب في 
وتطبيق معلوماتهم وما تم دراسته في مساقات التخصص. كمــا يلــزم الطــالب بتقــديم

الطالب تقارير أسبوعية طيلة فترة التدريب تبين المهارات التي اكتسبها الطالب .

- تطبيقات برمجيةـ:2453

( يخص  فيما  المهمـة  المكتبيـة  البرامـج  على  التدرب  المساق  هذا  (؛MS_Wordيشمل 
ــرف على ــامج والتع ــغيل البرن ــتندات)مـن حيث تش ــاء المس ــوص وإنش ــة النص لمعالج

( )التعــرف على البرنــامـج ، إدخــال البيانــات والتحقــق منMS-Excelأدواتـه (, وبرنامج )
صحتها ، تنفيذ العمليات الحسابية والدوال على مجموعة من الخاليا ، التخطيـط وإدارتـه

، حماية أوراق العمل والمصنفات ، الماكرو( .

-المصطلحات الطبيـة :2621

الجذور األساســية للكلمــات الشــائعة وغــير شــائعة االســتخدام واللواصــق ومــدلوالتها،
المصطلحات األساســية في مجــاالت التشــريح والحــاالت المرضــية، والقنــوات البوليــة
والتناسلية، والقناة الهضمية، والقلب، والخاصة باألعراض المرضية والتشخيص والعالج
واإلحصاء، ونمــو وتطــور وتكيــف الجســم ، أمــراض الــوالدة والحمــل، وطب األطفــال،

والعيون والجهاز التنفسي، واالختصارات الطبية.

( :1-السجالت الطبية )2622

ونماذـج محتويات  وأهميته،  الطبي  السجل  تعريف  وأنواعها،  الطبية  السجالت  تاريخ 
ــات ــة عين السجل الطبي، النماذج الطبية األساسية قسم السجالت الطبية، قراءـة وتعبئ
مختلفة من النماذـج وسجالت المرضى، قراءة التقــارير الطبيـــة والتعامــل معهــا، أنــواع
ــة التقارير الطبية، التصنيف الدولي لألمراض، نظام اإلحصاءات الطبية، الوسائل الحديث

في السجالت الطبية، الجوانب القانونية في السجالت الطبيةـ.
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(:2-السجالت الطبية )2623

الطبي، السجل  في  النواقص  استكمال  طرائق   ، ونوعاً  كماً  الطبي  السجل  مراجعة 
السجل الطبي الموجه)مكوناته، فوائده، عوائق تطبيقه(، تعريــف الطالببنظــام تصــنيف
ــنيفاليدوي، ــة، والتص ــطالحات الطبي ــات،واالص ــنف البيان ــا يص ــالمي، كم ــراـض الع األم
ــجالت، وطرائقه، وتصنيف )الكمبيوتر( مع طرائقه، والتعريف بالقيود الطبية وسريةالس
والوضع القانوني للعاملين في السجالت )ملكيــة الســجل، خصوصــية الســجل الطــبي،
التفويضات، تــداول الســجل الطــبي في المحــاكم(،.التصــويـر المصــغر واســتخدامـه في

السجل الطبي.استخدامات الحاسوب في السجل الطبي
-علم األمراـض :2624

دراسة علم األمراـض العام والمصطلحات المستخدمة، ودراسة األمــراض الــتي تصــيب
األنســجـة كتفاعــل الجســم مــع اإلصــابة )االلتهــاب( , وعمليــة التئــام الجــرح ,  والنظم
الدفاعية , والمقاومة في الجسم , وعلم األمراـض الخاص التي تصــيب أجهــزة الجســم

(.ICD-10المختلفة ,  مع شرح عام للتصنيف الدولي لألمراض)

-الصحة العامة2625

مفهوم الصحة العامــة، العناصــر األساســية في مجــال الصــحة العامــة، رعايــة األمومــة
والطفولة، صحة البيئة، الصحة المهنيةـ، الصحة المدرسية، التغذيــة، األمــراـض الوبائيــة،
األمراض وطب المناطق الحارة )الحجر الصحي، المواجهةـ، الوقاية(، التثقيف الصــحي،

خدمات الصحة العامة. 

-أخالقيات المهن الطبيةـ: 2626

ــة ــات المهن الطبي ــادئ أخالقي ــني، مب ــايير الســلوك المه ــات المهن ، مع نشــأة أخالقي
ومصادرها، طبيعــة المهنــة، وعالقتهــا بــالمجتمع، وســبل المحافظــة على رفعــة المهنــة
ــة والرقي بها، بعض الدساتير األخالقيـة للمهن الطبيـة )الدستور األخالقي للجمعية الطبي

ــبرغ1846األمريكية أ-م-أ  م، المنظمـة اإلسالمية للتربيـة والعلوم والثقافة، دســتور نورن
م( أخالقيـات المهن الطبيـة في1964م، إعالن هيلسنكي 1948م، إعالن جنيف 1947

اإلسالم.

-علم التشريح ووظائف األعضاء:2627

ــوازن والتحكم التشريح العيني المجردلجسم اإلنسان بالمصطلحات العلمية، وظيفة الت
في الجسم، وظائف األجهزةالمختلفـة في الجسم مــع التركــيز على العالقــة المرضــية.
كما يشمل المقرر وظائف الجهازالعصــبي والجهــاز الهضــمي والجهــاز البــولي والجهــاز
الليمفــاوي، األيض وطريقــةالتحكم في حــرارة الجســم، علم الغــدد الصــماء، التناسـل،
والحواس الخاصــة، العالقــة بينوظــائف األجهــزـة المختلفــة بجســم اإلنســان والتصــنيف

الدولي لألمراض.
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اكاديمي ةرئادلل ة    محاضر ة مةيميداكا ةرضاحم ن جانةيميداكا ةرضاحم نم ب

-علم األحياء الدقيقة:2628

ــراض دراسة الطفيليات الدوديـة األولية ، الحشرات الطبيةبأنواعها ودورها في نقل األم
الطفيلية والبكتيرية والفيروسية ، علم األحياءالدقيقـــة ، التقســيم بطرائقـــه المختلفــة ،
ــات , باســتخدام بمعرفـــة مســببات األمــراض , معرفــة األمــراـض التيتســببها الميكروب

-ICDالتصنيف الدولي لألمراض)  ,)كيفيـة تفسـيرنتائـج التحليالت المختـبرـة المرضـية10 
للكائنات الدقيقة وتطبيقها.

-التحرير واالستنساخ السمعي:2631

يتضمن المساق مهارات الطباعةباللغتين: العربية، واإلنجليزيـة باالعتمــاد على حاســتي:
الســـمع واللمس وفقـــالطرائـق العلميـــة الحديثـــة، آالت الطباعـــة، وأجهزةالتســـجيـل
ــاللغتين: المســتخدمة في االستنســاخ الســمعي , المهــارات األساســية في الطباعــة ب
العربية واإلنجليزيــة عن طريــق الســمع، كيفيـة تحويــل الصــوت إلى كلمـات: مطبوعـة

ومقروءة،الفرق بين الطباعة العاديةو السمعية مع مميزاـت ومساوئ كلمنهما
-اإلدارة الصحيةـ:2632

ــة، ــا، إدارة المؤسســات الصــحيـة المختلف ـــف اإلدارة وعناصــرها ووظائفهاومهامه تعري
ــه،النظــام الصــحي اإلدارـي في فلســطين، ــه ووظائف ـــف النظــام الصــحي وتكوين تعري

إدارةالمستشفيات.
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-التقارير الطبية:2633

تشمل المادة جزءيـن , الجزء األول: التعريف بالتقارير وأهميتها وأنواعها، باإلضافة إلى
الشروط الشكلية والموضوعية للتقريــر، وأجــزاـء ومكونــات التقريــر، وخطــوات إعــداد
التقرير. ويهدف هذا الجزء إلى تنميـــة قــدرات الطــالب على إعــداد التقــارير المختلفــة

الخالية من األخطاء الشكلية والموضوعية، والتي تحقق الغرض من كتابة التقرير .
الجزء الثاني متعلق بالتقـارير الطبيــة وأنواعهـا، وطرائــق كتابــة كــل نــوع، وتركـز على
الموضوعات المرتبطة بكتابة التقارير الطبية باللغــة اإلنجليزيـــة بصــفه خاصــة، ويهــدف

من كتابــة التقــارير هذا الجزـء إلى تزويــد الطــالب بالمهــارات األساســية الــتي تمكنهم 
الطبية بكل سهولة ويسر.

اسعاف اولي :
بواقع ســاعتين معتمــدتيـن لطالب الســكرتاريـة والســجل صمم مساق اإلسعاف األولي 

الطبي يتعرف الطالب من خالله على الحاالت التي تحتــاج الى إســعاف وتـدخل سـريع
وتقديم اإلسعافات المطلوبة بناء على حالة المصــاب كذلك مهارات اإلسعاف واإلخالء 

حيث يتكون المســاق من مقدمــة نظريــة وتــدريبات على االســعاف ومعالجــة الحــاالت
المختلفة

عند نهاية هذا المقرر سيكون الطلبة قادرون على:
معرفة وتمييـز الحاالت التي تستدعي تدخل سريع وإسعاف.●
التعامل مع موقع الحادث وإخالء المصابين.●
تقديم الرعاية الطبيـة المناسبة حتى استقرار وضع المصاب.●
نقل المصاب بطريقـة سليمة تحافظ على حيات المصاب وتمنع حدوث مضاعفات.●
التحلي باألخالق المهنية العالية والتعامل مع الجمهورـ. ●
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السكرتاريا والسجل القانوني:.3

[ ســاعة معتمــدة،يهــدف72مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
هذا التخصص إلى دعم المجتمع المحلي عن طريق توفيـر خــريجين قــادرين على تلبيــة
ــاة والقضــاء ــاكم والمحام ــوق والمح ــال الحق ــة بمج ــات الســوق المحلي المتعلق حاج
والمستشارين الحقوقيين, لتمكيـن المنظمات الخاصـة والعامــة من االســتفادة من هـذا
التخصص , وتقديم مساندة ودعم كبير لقطاع الحقوقيين في المجتمـع وتحسـيـن قـدرة
المنظمات المختلفة العاملة في هذا القطاع من حيث األداـء والجــودة والخــدمات الــتي

.تقدمها على الصعيد المحلي والعالمي

الخطة الدراسية :

:تتوزع كمايلي( ساعة معتمدة 72يدرس التخصص في أربعة فصول دراسية بواقع )

المعتمد ة  الرقممتطلبا ةرئادلل ةعباتلا تالساعا ةرئادلل ةعباتلا ت

.1الكلي ةرئادلل ة17

.2القسم6

.3التخصةيرابجإلا  ص 49

معتمد ة-  72 ساع ةرئادلل ة المجموةدمتعم ةعاس -ع

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية:

.9* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجباريـة ووصفها ,ص

 معتمدة ساعات6متطلبات القسم: 

المساق باللغة
اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Accounting 131المحاسبةACA 1422230
Management3اإلدارةACA 1362231

المجموع6

وصف متطلبات القسم: 
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:1المحاسب ةرئادلل ة – 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والــدفاتر المحاســبية، والمعالجــة المحاســبية للعمليــات الماليــة، ومعالجــة المحاســبة
للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجــة
ــة، والحســابات ــات الحســم، والمعالجــة المحاســبية لألوراق التجاري المحاســبية لعملي

الختامية والقوائم المالية.

محاسب ةرئادلل ة     محاضر ة مةيميداكا ةرضاحم ن 1جانةيميداكا ةرضاحم نم ب
-  اإلدارةـ:2231

ودراسة األخرى،  بالعلوم  وعالقاتها  ومجاالتها  إليها،  الحاجة  ومدى  اإلدارة  مفهوم 
عناصرها ، أهم المدارس اإلدارية خاصة الكالسيكية ، والسلوكية ،  والمدرسة الحديثة ،

وعناصر العملية اإلدارية من تخطيـط وتنظيم وتوجيه ورقابة . 

 ساعة معتمدة49متطلبات التخصصـ: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س.
م

المساق باللغة العربية
رمز
المس
اق

رقم
المسا

ق
Office and Secretarial Work32344أعمال المكاتب والسكرتاريا
Software Applications I2( 1تطبيقات برمجية)2405
Correspondence in Arabic22407المراسالت باللغة العربية

Communication Skills32850مهارات االتصال والتواصل
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Typing I2(1طباعة)2409
Typing II2( 2طباعة)2410
Practical Training I1( 1تدريب ميداني)2856
Practical Training II1( 2تدريب ميداني)2857
Introduction to Law32668مدخل إلى علم القانون
Administrative Law32669القانون اإلدارـي

Electronic Llegal Record22858السجل القانوني االلكتروني

3
االستخدام الفعال للغة

االنجليزيـة
2853

Commercial Law32672القانون التجاري
Execution Law2 2867قانون التنفيذ

Sentencing Law32674قانون العقوبات
Civil Law32675القانون المدني
Labor Law32676قانون العمل والعمال
Fundamental of Legal 
Formulating in Arabic

2
أصول الصياغة القانونيـة

باللغة العربية
2677

Personal Status Law32866قانون األحوال الشخصيـة
Office Automation32352أتمتة المكاتب

المجموةدمتعم ةعاس -عت49

وصف متطلبات التخصص: 

2344: والسكرتاريا–   المكاتةيميداكا ةرضاحم نم ب أعما:ايراتركسلاو بتاكملا ل

لفهم الالزمة  واالتجاهات  والمهارات  بالمعارف  الطلبة  تزويد  إلى  المساق  هذا  يهدف 
وظيفة السكرتاريا , وتطوير كفاياتهم ومهــاراتهم في هــذا المجــال ، وتنميـــة المهــارات
السلوكية لدى السكرتيـر وإعداده نفسياً ومهنيــاً للقيــام بمهامــه في المواقــع المختلفــة
التي من الممكن أن يكلف بالقيام بها، ويتضمن مجموعة من المواضيع التي تهدـف إلى
اكتساب مهــارات الكتابــة اإلداريــة بأنواعهــا المختلفــة، تعلم أســاليب وطرائــق الحفــظ
وتـــداول الملـــف ، تنظيم ومعالجـــة البريـــد واللجـــان واالجتماعـــات والمقـــابالت

الرسمية ،تعلم مهارات استقبال الزوار وتحديد المواعيد.
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اكاديمي ةرئادلل ة    محاضر ة مةيميداكا ةرضاحم ن جانةيميداكا ةرضاحم نم ب
(:1تطبيقات برمجيـة )2405 -

يشمل هذا المساق معالجة النصوص بوساطة أحد برامج معالجات النصوص مثل : )
Microsoft Wordوذلك بطباعة النصوص وتحريرها وإدراـج الكائنات فيها مثل  الرسوم ,)

والصور والرموز واألشكال التلقائية ,  وبعض التطبيقات األخرى مثــل : ورقــة اكســل ,
ومعالج التخطيطات . ويشمل إنشاء الجداول وتحريرها وتنسيقها والتعامل معهــا ودمج

المراسالت . كما يشمل المساق استخدام احد برامـج العروض التقديميـة مثل:
(  Microsoft  PowerPointــوم ــور والرس ــوص والص ــرائـح وإدراج النص ــاء الش ( في إنش

والتخطيطــاـت فيهــا وعمــل ارتباطــات بين هــذه الشــرائـح وإدراج المــؤثرات الصــوتية
والحركية فيها والتحكم في طريقة عرضها.

-المراسالت باللغة العربية:2407

وأجزاـء الناجحة،  الرسالة  ومقومات  والحقوقية،  التجارية  المراسالت  أهميـة  بيان 
ــالت ــة، و المراس ــة، والرســائل الحقوقي ــة والحقوقي ــطلحات التجاري الرســالة، والمص

الحكومية، وكتابة السيرة الذاتيةـ،  ورسائل االستخدام واالقتراحات.

:1- طباعة 2409

وبطريقة عاليتين  ودقة  بسرعة  العربيـة  باللغة  الطباعة  مهارة  إتقان  الطالب  يحاول 
اللمس , من خالل تعلمـه كيفيـة وضـع أصـابعه العشـرة على لوحـة المفـاتيح بالشـكل

(20الصحيح , مراعياً بذلك ضرورة إتقان عمليــة الطباعــة بدقــة وســرعة ال تقــل عن )
كلمة صحيحة في الدقيقة الواحدة  . كمــا ويشــمل هــذا المســاق التعــرف على أصــول
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الجلسة الصحيحة أمام جهاز الحاسوب , بعدها يتم تعريف الطالب بكافــة أجــزاـء لوحــة
المفاتيـح مثل: صف االرتكاز والذي يُعد بالفعل أهم صفوف لوحة المفاتيح ومركزها. 

ــغط على كما أنه سيتعلم طباعة جميع الحروف العربيـة واألرقام وعالمات الترقيم بالض
األصبع المناسب لكل حرف أو رقم أو حتى إشارة تــرقيم - من خالل اســتخدام مفتــاح

(, ومن ثم يقوم الطالب بالتمرن على الطباعــة الحــرة لترســيخ مهارتــهShiftالعالي الـ)
والعمل على رفع مستوى إجادتـه لها . وفي نهاية المســاق يتعلم الطــالب كيفيــة كتابــة

الرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب والمطلوب.

:2- طباعة 2410

يقوم على إتقان مهارة التدريب على الطباعة باللغة االنجليزيـة وكيفية وضعية األصابع
( كلمــة في25على لوحة المفاتيح ,  وإتقان عملية الطباعة بسرعة ودقــة كحــد أدنى )

الدقيقة ,  ويشمل المساق :لوحة المفاتيـح ، و صف االرتكــاز ، ووضــعية الجلــوس على
المقعد، وطباعة حروف أصابع الســبابة ، وطباعــة حــروف األصــابع الوســطى،وطباعــة
حروف أصــبع البنصــر، وطباعــة حــروف إصــبع الخنصــر ، والمفتــاح العــالي ،والطباعــة

الحرة،والرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب .

:1،2 -  تدريب ميدانـي 2411 و2412

يتم تدريب الطالب في الكلية وبعض المؤسسات العامة والخاصة ,  من أجل استخدام
وتطبيق معلوماتهم وما تم دراسته في مساقات التخصص. كمــا يلــزم الطــالب بتقــديم

الطالب تقارير أسبوعية طيلة فترة التدريب تبين المهارات التي اكتسبها الطالب .

2668: القانو:ن –     علم إل:نوناقلا ملع ى مدخ:نوناقلا ملع ىلإ ل

القانون مفهوم  بيان  حيث:  من  للقانون  العامة  النظرية  دراسة  المساق  هذا  يتناول   
ــام , ــانون الع ونشأته، خصائص القاعدة القانونية، تنوع القواعد القانونيـة إلى قواعد الق
وقواعد القانون الخاص , وتنوعها إلى قواعد آمــرة وقواعــد مكملــة أو مفســرة  , ومن
ثم بيان مصادر القاعدة القانونيـة بوجه عــام، و مصــادر القاعــدة القانونيــة في القــانون
األردني سواء المصادر الرسميةـ: كا التشريع وأحكام الفقه اإلسالمي ومبادئ الشــريعة
اإلسالمية والعرف وقواعد العدالة أو المصادر التفسيرية أو االستثنائية كالقضاء والفقــه
. كما تتناول تفسير القاعدة القانونية من حيث أنواعه وبعد ذلــك تحديــد نطــاق تطــبيق
القاعدة القانونية من حيث األشخاص والمكان والزمــان. ويتضــمن هــذا المســاق أيضــا
دراسة في النظريـة العامة للحق، تتطرق إلى التعريف بالحق وأنواعه , وبيــان أطرافــه

ومحله ومصادره والحماية القانونيـة المقررة.

2669: اإلدار:ي –   القانو:ن

ونتناول في هذا المساق نشاط اإلدارة العامة والتطور التاريخي لمفهوم الوظيفة
العامة والنظام القانوني لها , ويتكلم هذا المساق عن حقوق الموظف العام وواجباتهـ.

كما يتناول هذا المساق أيضا هيئات الضابطة اإلدارية ووسائل ممارستها وكذلك وسائل
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اإلدارة العامة لتحقيق وظائفها.

2672: التجار:ي –  القانو:ن
المؤسسا ةرئادلل ةعباتلا تتاألهلي ةرئادلل ة               فيهةيلهألا تاسسؤملا ،ت توافرهات الواجةيميداكا ةرضاحم نم بت والشروةيلهألا تاسسؤملا ،هيف اهرفاوت بجاولا طت التاجرت وتحديدت وتطورةيلهألا تاسسؤملا ،هيف اهرفاوت بجاولا طورشلاو رجاتلا ديدحتو هت التجار:يت القانو:نت نشأ ة المساةيزيلجنإلا ةغللاب قتعل:نوناقلا ملع ى يشم:نوناقلا ملع ىلإ لت

التجار:ي             السج:نوناقلا ملع ىلإ لت واستخدامت اإلثبا ةرئادلل ةعباتلا تت فيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا يت وحجتهات وشروطهاةيلهألا تاسسؤملا ،ت أنواعهات التجاري ةرئادلل ةةيلهألا تاسسؤملا ،ت الدفاترت وعناصرةيلهألا تاسسؤملا ،هيف اهرفاوت بجاولا طورشلاو رجاتلا ديدحتو هةيلهألا تاسسؤملا ،ت والمتجرت التجاري ةرئادلل ةت
تسجيلهاةيلهألا تاسسؤملا ،             تأسيسهاةيلهألا تاسسؤملا ،ت أنواعهاةيلهألا تاسسؤملا ،ت التجاري ةرئادلل ةت والشركا ةرئادلل ةعباتلا تت وشروطهات أنواعهات التجاري ةرئادلل ةةيلهألا تاسسؤملا ،ت واألوراةيزيلجنإلا ةغللاب قت عام ةرئادلل ةت بصور ةت التجاري ةرئادلل ةت والعقودت

. تصنيفها  إدارتهاةيلهألا تاسسؤملا ،

العقوبا ةرئادلل ةعباتلا تت – 2674 : قانو:ن

يتناول هذا المساق تعريف قانون العقوبات، وعالقته بفروع القانون األخرى، وأهدافـه ,
وخصائصه , وأقســامه، وفروعــه، ثم تطــوره في األردن. كمــا يتنــاول دراســة تفصــيلية
النظرية العامة للجريمةـ، من حيث التعريف بالجريمة، وأنواعهـا، وأركانهـا المتمثلــة في
الـــــــــركن الشـــــــــرعي )القـــــــــانوني( الـــــــــذي يتكـــــــــون من شـــــــــقين:
مبدأ الشرعية الجنائية، ثم دراسة أسباب اإلباحة الجنائية، و دراسة الركن المادي، مبينا
ــروع أهم عناصره من سلوك إجرامي، ونتيجة إجرامية، وعالقة السببية المادية، ثم الش
في الجريمة كصورة من صور الركن المــادي فيهــا، وأخــيرا الــركن المعنــوي مبينــا أهم

صوره وهي القصد الجنائي والخطأ غير العمدي.
2675: المدنيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي –  القانو:ن

عام، بشكل  االلتزاـم  ونظريـة  الشخصي،  الحق  بمفهوم  التعريـف  المساق  هذا  يتناول 
ــنى ومضــمون وأنواع االلتزامات، ومن ثم التطرق إلى توضيح مصادر االلتزاـم وبيان مع
كل من العقد والتصرف االنفرادي والفعل الضار والفعل النافع والقانون، وما يتعلق بها
من أحكام قانونية، وذلــك من خالل دراســة نصــوص مجلــة األحكــام العدليــة ومشــروع
القانون المدني الفلسطيني. ومن ثم القيام بتحليل أهم عقــدين من العقــود المســماة؛
وهما: عقد البيع واإليجار من حيث شروطها وأركانها وااللتزامات التي يرتبها كــل عقــد.

وأخيراً دراسة تفصيلية ألحكام قانون المالكين والمستأجرين المطبـق في فلسطينـ.

قانون العمل والعمال: –2676

يتناول هذا المساق دراسة المبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه , وأهميته
, وتطوره  , والتنظيم الدولي له , ومصادره , واستقالله , ونطاق تطبيقــهـ. كمــا يتنــاول
دراسة األحكام القانونية لعقد العمل الفردي من حيث عناصــره وانعقــاده ومدتــه وآثــار
ــة انتهاء هذا العقد. ويتناول هذا المساق أخيرا التنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعي
سواء ما تعلق منها بعقد العمــل الجمــاعي أو التنظيمــات النقابيــة أو تســوية النزاعــات

العمالية الجماعية.

العربي ةرئادلل ة –      :2677 باللغ ةرئادلل ة القانوني ةرئادلل ة الصياغ ةرئادلل ة أصو:ايراتركسلاو بتاكملا ل
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دراسة أصول الصياغة القانونية من حيث داللة النصوص "داللة العبارة وداللة اإلشارة"
ــدني , , وصلة القانون بعلم المنطق، وقواعد التفسير القانونيـة الواردة في القانون الم
ومهارات التحليل والتعليق على النصوص القانونيـة واألحكام القضائية، ويشمل المساق
ــة ــات ومختلــف أشــكال الكتاب ــوائح وصــياغة العقــود واالتفاقي على مهــارات إعــداد الل

القانونيةـ.

- السجل القانوني االلكتروني:2858
يتطرق هــذا المســاق إلى تعريــف الطلبــة بقواعــد إنشــاء وحفــظ وتــداول المســتندات
القانونية وأســاليب الحفــاظ على ســريتها، باإلضــافة إلى تزويــد الطالب بمجموعــة من
ــات ــائق، واطالعهم على مكون ــأمين الوث ــتي تمكنهم من تنظيم وحفــظ وت المهــارات ال
ــة ــيزاـن وكيفي ــامـج الم ــافة إلى اطالعهم على برن ــتروني، باإلض ــيف اإللك ــام األرش نظ

استخدامهـ.

- قانون التنفيذ:2867
يتناول هذا المساق تعريــف الطلبــة على الجهــة المختصــة بالتنفيــذ، من حيث تشــكيلها
واختصاصها وطبيعة عملها، باإلضافة إلى دراسة السندات التي أعطاها المشــرع القــوة
ــرق التنفيذية الذاتية، باإلضافة لمعرفة السندات التنفيذية وما يتصل بها من أحكام، وط

وإجراءاـت التنفيذ.
- قانون األحواـل الشخصيةـ:2866

ــا، يتناول المساق دراسة القضايا المتعلقة باألحوال الشخصية، وأهمها الِخطبة وأحكامه
والــزواج من حيث تعريفــه وحكمــه والحكمـــة التشــريعيـة منــه، واآلثــار المترتبـــة عليــه،

كالنفقة والمهر والنسب والحضانة، والحقوق والواجبات الزوجية.
باإلضافة إلى انتهاء عقد الزواج، بالوفــاة والطالق والُخلــع والتفريــق، ودراســة األحكــام

القانونية المترتبة عليها.

- االستخداـم الفعال باللغة االنجليزيةـ:2853
ــة، وتمكين الطــالب يهدف المساق إلى تعريـف الطلبة بالمصطلحات القانونيـة االنجليزي

من التعبير عن أفكاره القانونيـة باللغة االنجليزية.

إدارة األعمال و المشاريع :.4

 : درجة الدبلوم المتوسطالدرجة العلمية الممنوحة
 ساعة معتمدة (72: سنتان )بواقع مدة الدراسة

: جميع فروع الثانوية العامة بنجاح .فرع التوجيهـي

مقدمــة:
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دبلوم إدارة األعمال و المشــاريع هــو برنــامج رائــد على المســتوى الفلســطيني تنفــرد
بطرحه جامعــة بوليتكنــك فلســطين، و يــتيـح البرنــامـج الفرصــة لحملــة الثانويــة العامــة

 سـاعة72الحصـول على دبلـوم متخصــص في إدارة األعمــال و المشـاريع بعـد إتمـام 
معتمدة في كلية المهن التطبيقيـــة موزعــة على ســنتين بواقــع اربعــة فصــول دراســية،

وذلك استجابة الحتياجات سوق العمل الفلسطيني و الدولي. 
يهدف هذا البرنامج بشكل خاص الى المســاهمة في تطــبيق المفــاهيم الحديثـــة
إلدارة األعمال و المشاريع في المجتمـع الفلسطيني، العمل على تزويد السوق المحلي
بخريجين لديهم القدرة على استخدام برامج الحاسوب المتخصصــة لمســاعدة المــدراء
في إنجـاز أعمـالهم بشـكل أفضـل، تمكين الخـريجين من فهم كـل الخطـوات المتبعـة
والعمليات الالزمة لتطوير مشروع جديد، من البدايـة إلى النهاية و من ثم الحفــاظ على
استمراريتهـ، تمكين الخريجيـن من تحديد األنشطة الرئيسيـة التي يجب أن تــدار لضــمان
نجاح المشروع، تمكيـن الخريجين من تحديد وفهم أهميـة األشخاص الرئيســيين في كــل

مشروع، 

مجال عمل الخريجين:

البرنامج على أساس علمي- تطبيقي – اداري، ونظرا لما يشهده المجتمع لبناء  نظرا 
الفلسطيني من تطور مســتمر و انفتــاح على العـالم الخــارجي فــإن خــريجـي البرنــامج

و منها:يحظون بفرص عمل متنوعة يحتاجها سوق العمل المحلي والخارجي 

البنى● مشاريع  مثل  متنوعة  مشاريع  بتنفيذ  تقوم  التي  المحليـة  البلديات 
التحتيـة وشق وتوسيع الطرقات و الكهرباء وغيرها. 

الوزارات والــدوائر الحكوميــة ذات العالقــة بتنفيــذ المشــاريع التنمويـــة مثــل●
مشاريع المدن الصناعية واإلسكان والمشاريع الزراعية والتعليمية.

المؤسســات االجنبيــة المانحــة الناشــطة في مجــال تنفيــذ مشــاريع تنمويـــة●
مختلفة مثل مشاريع حمايــة البيئــة و تطــويـر التعليم والعديــد من المشــاريع

االخرىـ.
الشركات الخاصة العاملة في مجال التجارة او  الخدمات.●

مشاريع الصيانة والتجديد او التوسع في الشركات والمصانع.
ــرامج● ــذ المشــروعات وب الشــركات االستشــارية في مجــال تخطيــط و تنفي

البحث والتطوير.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية .16
2.متطلبات القسم.6
3.متطلبات التخصص . 49
المجموع71
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 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية: 

* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجباريـة ووصفها , ص

9.

 ساعة معتمدة6متطلبات القسم: 

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Statistics3اإلحصاءACA 1412229
Management3اإلدارـةACA 1362231

وصف متطلبات القسم:

- اإلحصاء: 2229

ومقاييس المركزيةـ،  النزعة  ومقاييس  المركزيةـ،  النزعة  وقياس  اإلحصائية،  الطرائق 
التشــتت، والمنحــنى الطــبيعي، واالرتبــاط، واالنحــدار، واألرقــام القياســية، والسالســل

الزمنية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةـ. 

- اإلدارة: 2231

ومجاالتها إليها،  الحاجة  ومدى  اإلدارة  بمفهوـم  الطالب  تعريـف  إلى  المساق  يهدف 
وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة تطور الفكــر اإلدارـي والمــدارس اإلداريــة ، و المنهـج
العلمي في اإلدارـة ، ويتم التطرق بالتفصيل إلى عناصر العملية اإلدارية األساســية من
تخطيط وتنظيـم وتوجيه ورقابة . باإلضــافة إلى التطــرق لبعض القضــايا المعاصــرة في

اإلدارة.

 ساعة معتمدة49متطلبات تخصص إدارة  المشاريع: 

المساق باللغة اإلنجليزيـة
س.
م

المساق باللغة العربية
رمز

المسا
ق

رقم
المس
اق

Accounting 13 1المحاسبةACA223
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1420

Project Financial Management 3االدارـة المالية للمشاريع
239
2

Computer Applications for 
Project Management

3
ــوب إلدارة ــات حاس تطبيق

المشاريع
239
3

Proposal Writing & Fundraising3
كتابة مقترحــات المشــاريع

وتجنيـد االموال
239
4

Intro. To Project Management3
239مقدمة في إدارة المشاريع

5

Principles Of Marketing & PR3
مبادئ التسويق والعالقــات

العامة
239
6

Business ethics & 
Organizational Behavior

والسلوك المهنة  اخالقيات 
التنظيمـي

239
7

Business ,Companies and 
NGO’s Law

2
قانون األعمال والشــركات

والجمعيات
239
8

Applications in projects 
management  (Private Sector)

2
ــات ادارة المشــاريع تطبيق

في القطاع الخاص.
239
9

Software Applications I2( 1تطبيقات برمجية)
240
5

Software Applications II2( 2تطبيقات برمجية)
240
6

Technical English3
243اللغة االنجليزية الفنية

0

Application in Project 
Management (NGO's)

تطبيقات ادارة المشاريع2
في المنظمات غير

الربحيـة

247
9

Procurement and Stores 
Management and Tenders

3
ــازن ــراء والمخـ إدارة الشـ
ــود ــ ــ ــاءات والعق ــ ــ والعط

الهندسية

248
0

Special Topics3مواضيع خاصة
248
1

Quality Management 3إدارة المواصفات والجودة
248
2

Field Training1تدريب ميداني
248
3

Graduation Project2مشروع التخرـج
248
4

Human Resource Management3ادارة الموارد البشريـة
278
9
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وصف متطلبات تخصص إدارة المشاريع:

:1 – المحاسبة 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والــدفاتر المحاســبية، والمعالجــة المحاســبية للعمليــات الماليــة، ومعالجــة المحاســبة
للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجــة
ــة، والحســابات ــات الحســم، والمعالجــة المحاســبية لألوراق التجاري المحاســبية لعملي

الختامية والقوائم المالية.

– االدارـة المالية للمشاريع:2392

تغطي هذه المادة وظائف المحاسبة للمشاريع حيث يتم التركيز على  اإلدارة المالية
وأهدافها المختلفة من السيولة والربحيـة وتعظيم الــثروة ، مــع دراســة النســب الماليــة
التي يتم من خاللها تقييم األداء المالي وإدارة رأس المال العامل وسياســاته المختلفــة
ــة, وإدارة المخــزون الســلعي , إضــافة إلى ــة , وإدارة الــذمم المدين مثــل إدارة النقدي
القيمة الزمنيـة للنفوذ مع االهتمــاـم بقــرارات االســتثمار الطويــل األجــل )االســتثمار في
الموجودات الثابتة( , إضافة إلى دراسة التمويل في المشاريع وقواعد المفاضلة بينها.

– تطبيقات حاسوب إلدارة المشاريع:2393

محليا معتمدة  حاسوبية  برامج  على  عملياً  الطالب  تدريب  إلى  المساق  هذا  يهدف 
وعالميا,  وذلك ابتداءً من الفصل الثالث والرابع حيث يشمل التدريب على ادخال كافة
البيانات المتعلقة بالمشروع ومعالجة هذه البيانات محاسبياً , وانتاج التقــارير المناســبة

MS Project, Primaveraباستخداـم برامـج متخصصة في هذا المجال مثل 

– كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد االموال:2394

لكتابة والضرورية  األساسية  بالمهارات  الطالب   تزويد  إلى  المساق  هذا  يهدف 
مقترحات المشاريع والتعرف على المصطلحات المســتخدمـة في هــذا المجــال، تمكين
الطالب من إعداد هذه المقترحــات من خالل عــرض أفضــل الطــرق المتبعــة من أجــل
صياغة و إنتاج مقترحــات بهــدـف تجنيــد األمــواـل للمشـاريع. كمــا ويهــدف المســاق إلى

تزويد الطالب بالمفاهيم المرتبطـة بآلية تسويق هذه المقترحات محليا وعالميا.

– مقدمة في إدارة المشاريع:2395

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بصفات ومسؤوليات مدير المشروع، كيفية اختيار
المشروع، واالستحواـذ عليــه وتطــويره، كيفيــة تطــوير وإتبــاع خطــة العمــل التفصــيلية،
وكيفية تطوير وإدارة زمن المشروع وميزانيته، كيفية إدارة الجودة في المشروع، بنــاء

فريق العمل، وكيفية إجراء االتصال الفعال بين أعضاء المشروع.
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– مبادئ التسويق والعالقات العامة:2396

يهدف هذا المساق إلى تكويـن قاعدة معرفيـة متينة لدى الطالب في المبادئ والعناصر
األساسية للتسويق وكيفية اختيار المزيج التسويقي، وخطط التســويق ومحتويــات تلــك
ــؤثر على التســويق،  وإعطــاء صــورة عامــة عن ــتي ت ـــة ال ــات البيئي الخطــط واالتجاه
التخطيط االستراتيجـي في إدارة التسويق والتركــيـز على سياســات التســعير، وســلوك
المستهلك والبائع ،والعوامل المؤثرة في قرارات الشراء، ودورة حياة السلعة ومراحل
تطورها، وإعطاء لمحة عامة عن البحوث التسويقية حيث يستطيع الطالب عند االنتهــاء
ــه الخــروج من المشــاكل ــتيـح ل ــذي ي ـــط االســتراتيجي ال ــام بالتخطي من المســاق القي

المحيطـة بالعمل والتوصل إلى الحل األمثلـ.

– اخالقيات المهنة والسلوك التنظيميـ:2397

يزود هذا المساق الطلبة باإلطار العام للسلوك التنظيمي، و أهميـة دراسته وتأثير ذلك
على المنظمات المختلفة، باإلضافة إلى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية حول ماهية
ــوم ــذلك مفه ــات الســلوكية، وك ــه، والتطــرق إلى النظري الســلوك التنظيمي ومحددات
ــأثير ــات، وت ــات، والقيم، ودور الجماع ــوم اإلدراك واالتجاه ــا ومفه ــية وطبيعته الشخص
الســـلوك اإلنســـاني على العمليـــات اإلداريــــة . باإلضـــافة إلى التعـــرف على المنـــاخ
التنظيمي، وعمليات التغيــير والتطــوير المرتبطــة بــذلك. والعمــل على تحليــل اإلبــداع،

واالبتكار و استثمار ذلك في اإلدارةـ.

– قانون األعمال والشركات والجمعيات:2398

يتعرف الطالب في هذا المساق على عناصر وتطبيقات القانون في التجارة واألعمال.
ويحتوي مواضــيع مثــل العقــود، المؤسســة، المبيعــات، والمؤسســات التجاريــة، ويتعلم
الطالب عناصر القانون التجــاري وكيفيــة تطبيقهــاـ. كمــا ويتعــرف الطــالب على قــانون
العمل الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيريـة والمفاهيم القانونية األخرى المرتبطـة في

هذا المجال.

– تطبيقات ادارة المشاريع في القطاع الخاص:2399

القطاع في  المشروع  إدارة   ومفاهيم  بمبادئ  الطالب  لتزويد  المساق  هذا  يهدف 
الخاص حيث أن الربحيـة تكون الهدف المنشــود ويتضــمن المســاق أشــكال العمــل في
القطــاع الخــاص والرســالة واإلســتراتيجيـة و الوظــائف  و التمويــل والــدور االجتمــاعي
والبيئي و المســؤولية المجتمعيــة باإلضــافة إلى أمثلــة واقعيــة من فلســطيـن ومن دول

أخرى.

(:1– تطبيقات برمجية )2405
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مثل النصوص  معالجات  برامـج  احد  بوساطة  النصوص  معالجة  المساق  هذا  يشمل 
Microsoft  Wordوذلك بطباعة النصوص وتحريرها وإدراج الكائنات فيها مثــل  الرســوم  

والصور والرموز واألشكال التلقائية وبعض التطبيقات األخرى مثل ورقة اكسل ومعالج
ــا ودمج ــل معه ــا وتنســيقها والتعام ــداول وتحريره التخطيطــات ، ويشــمل إنشــاء الج
ـــة مثــل ــرامـج العــروض التقديمي المراســالت ، كمــا يشــمل المســاق اســتخدام احــد ب

Microsoft  PowerPointفي إنشـــاء الشـــرائح وإدراج النصـــوص والصـــور والرســـوم 
والتخطيطــاـت فيهــا وعمــل ارتباطــات بين هــذه الشــرائـح وإدراج المــؤثرات الصــوتية

والحركية فيها والتحكم في طريقة عرضها.

(:2– تطبيقات برمجية )2406

، و برنامـج معالجةMicrosoft Excelالتعرف على الجداول اإللكترونية باستخدام برنامج   
Microsoftقواعد البيانات    Accessمن حيث بناء قاعــدة البيانــات والجــداول والعالقــات ،
واالستعالمات .  

– اللغة االنجليزية الفنية:2430

مثل والمحاسبية  التجارية  المجاالت  في  اللغوية  الطالب  مهارات  تطويـر  إلى  يهدف 
ــارير والملخصــات، ــراءة التق ــة، وق ــات التلفوني ــذكرات والمحادث ــة الرســائل والم كتاب
والتحادث في مكان العمل، واالستيراد والتصــدير، والزيــارات، واالجتماعــات، وطلبــات
العمل،واستخدام المهارات اللغوية بطريقـة عمليــة تناســب التخصــص والحيــاة العمليــة

المستقبلية.

– تطبيقات ادارة المشاريع في المنظمات غير الربحيةـ:2479

الربحية حيث إدارة المنظمة غير  بمبادئ ومفاهيم  الطالب  لتزويد  المساق  يهدف هذا 
أن الربحية ليست الهدف المنشــود ويتضــمـن المســاق أنــواع المنظمــات غــير الربحيــة
والرسالة واإلستراتيجيـة و الوظائف  و التمويل والــدور االجتمــاعي والبيــئي ومســؤولية

المنظمات غير الربحية باإلضافة إلى أمثلة واقعية من فلسطين ومن دول أخرى.

– إدارة الشراء والمخازن والعطاءات والعقود الهندسية:2480

يهدف المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم أساسيات إدارة الشراء من استراتيجيات،
ــط االحتياجــات من المــواد، أنظمـــة طــرق الشــراء، مســؤوليات إدارة الشــراء، تخطي
معلومات الشراء، تقــييم عمليــة الشــراء، باإلضــافة إلى أساســيات إدارة المخــازن من
األنظمة المخزنية،  فلسفة الشراء عنــد الحاجــة، تقــييم عمليــة التخــزين. كمــا ويهــدف
المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم وطرق دارسة وتقديم وتقــييم العطــاءات، وتغطيــة

النواحي القانونية المتعلقة بها.

– مواضيع خاصة:2481
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المحلية المعاصرة  والمشاكل  والقضايا  المواضيع  في  البحث  الى  المساق  هذا  يهدف 
ــاديـة ــة تحليـــل الجـــدوى االقتصـ ــاريع، والتعـــرف على اليـ ــة في ادارة المشـ والعالميـ
للمشاريع ،المواضيع سيتم اختيارها من قبل المدرس ويتطلب المساق زيارات ميدانيــة

وكتابة تقارير  وخطط عمل وعرضها ومناقشتها من قبل الطالب.

– إدارة المواصفات والجودة:2482

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم إدارة  الجودة الشاملة، كيفية تطبيقها
  وعناصرها األساسية، تأكيد الجودة، ضــبط الجــودة،TQMفي المشاريع ، إدراك أهمية 

اآليزوكما ويهدـف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم اقتصــاديات و إدارة الجــودة،
ــفات، باإلضافة إلى مبادئ وأساليب إحصائيـة للتأكد من مطابقة المنتجـ/ الخدمة للمواص
التفتيش بأخذ العينات بالصفات المميزة وبالمتغيرات، لوحات ضبط المتغيرات، لوحات

الضبط للصفات المميزة.

– تدريب ميدانيـ:2483

العمل متطلبات  مع  التعامل  في  المهارات  الطالب  إكساب  إلى  التدريب  يهدف 
المحلي , وتسخير المعلومات والمهارات في مجال أسس المحاسبة  التي حصل عليها
ــة وبعض ــدريب الطالب في الكلي ــةـ. ويتم ت ــبرة المطلوب ــاب الخ ــته الكتس خالل دراس
المؤسسات العامة والخاصة من أجل استخداـم وتطبيق معلوماتهم وما تم دراســته في
مساقات التخصـص. كمـا يلـزم الطـالب بتقـديم الطالب تقـارير أسـبوعية طيلـة فـترة

التدريب تبيـن المهارات التي اكتسبها الطالب .

– مشروع التخرجـ:2484

يهدف المساق إلى اختيار وتحديد عنوان لمشروع التخرجـ، وتشكيل مجموعات العمل
للطالب وتحديـد المشرفين.  ثم يستمـر الطالب في العمل على المشروع إلعداد تقرير
يشتمل على فكره المشروع، أهميته، الدراسات السابقة، خطـة العمــل للمشـروع مــع
تفاصيل األعمال، ويتم تعديل هذا التقرير وفقاً لتعليمات مــدرس المســاق والمشــرفـ.
ويقدم الطالب مشروع التخرـج ضمن إحدى المجاالت التي درسها، ويظهر الطالب فيها
أساسيات ومبادئ البحث العلمي، ويغطي المشروع المواضــيع ذات االهتمــام من قبــل
الطالب. ويمكـن أن يكون المشروع عبارة عن بحث مجــرد، أو تطــبيق عملي من واقــع

الحياة في مواضيع ومجاالت لها عالقة بإدارة المشاريع.

 ~90~ 



_ دليل الطالب دائرة العلوم االداريةالمهن التطبيقيةكلية 

– ادارة الموارد البشرية:2789

يهدف هذا المساق إلى بيان أهمية إدارة األفراد، و تحليل األفراـد والوظائف، و قياس
ــار القــوى العاملــة،  وأجــور أداء العنصــر البشــري، و تخطيــط القــوى العاملــة، و اختي
ــات ــة، وإدارة العالق ــة، والترقي ــوى العامل ــدريب الق ــة، و ت ــوى العامل ــات الق وتعويض
الصناعية، و األمان والسالمة بالعنصــر البشــري، و إدارة بعض المؤسســات مثــل إدارة
التــامين،  وإدارة المصــارف، و إدارة المبيعــات، و إدارة الشــراء والتخــزينـ، و إدارة

المؤسسات غير الربحيةـ.

(:ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 

يتوقع من الطالب بعد تخرجه من تخصص ادارة المشاريع اآلتي:ـ-

القدرة على قراءة واستيعاب البيانات المالية ..1
التمكن من المراسالت وكتابة التقارير وجداول األعمال ..2
اإللمام بتصنيفات الحواسيب المختلفة وتطورها . .3
التعرف على أنظمـة العد وعمليات التحويل بين األنظمة ..4
االلتزاـم باإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة ،والتعرف على إنسانية اإلســالم.5

وصفاء عقيدته.
االلتزاـم داخل االسـرة باألحكــام الشــرعية اإلسـالمية وعدالــة اإلســالم بنظــام.6

األسرة.
التعرف على أهم المهارات الرياضية و قوانيـن التحكيم لأللعاب الرياضية ..7
التعريــف باللغــة العربيــة كنظــام يشــكل وحــدة اللغــة وطرائــق تنميـــة ألفــاظ.8

واستعمال المعاجم العربيـة .
التعريف بأحكام وقواعد الكتابة والترقيم ..9
التعرف على عالقة التنمية المستديمة بالثقافــة والبيئــة والتكنولوجيــا وهجــرة.10

العقول وطرق قياس التنمية المستديمة .
ــات اإلحصــائيـة.11 ــائية الخاصــة بالبيان ــاييس اإلحص ــتقاق المق ــتطيـع اش أن يس

) مقاييس النزعة المركزيةـ، مقاييس التشتت، االرتباط(.
تحديـد مفهوم التخطيط،التنظيم، التوجيه، والرقابــة وبيــان أهميتهــا وعناصــرها.12

وأنواعها وإعداد الهيكل التنظيمي.
استيعاب العمليات المالية والنظام المحاسبي من الناحية النظريـة والعملية ..13
ــة المتبعــة لتنفيــذ وتطــبيق المشــاريع وطــرق التعامــل مــع.14 األســاليب اإلداري

األزمات والمخاطر التي قد تواجه المشروع.
ــتخدما.15 ــة مس ــوى العامل ــة من الق ــات المؤسس ـــد احتياج ــدرة على تحدي الق

األساليب الكمية
فهم الطالب بالعوامل التى تســاعد على جــذب القــوى العاملــة من المصــادر.16

الخارجية..
المساهمة في اعداد نموذـج لتقييم أداء العــاملين وإدارة رأس المــال العامــل.17

في المنشأة.
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ــية ,.18 ــ ــوب االساس ــ ــبرامج الحاس ــ ــع ال ــ ــل م ــ ــدرة على التعام ــ Microsoftالق
Word,PowerPointExcel ،Access.ذات التطبيقات اليومية

التعرف على مفهوم التسويق و أهميتـــه وتحديـــد وظــائف التســويق وااللــتزاـم.19
بأخالقيات المهنةـ.

ــل الجــدوى و إعــداد تقــارير متابعــة.20 المفاضــلة بين المشــاريع من خالل تحلي
المشاريع.

القدرة على كتابة مقترحات المشاريع باللغة االنجليزية والعربية بهـدف تجنيـد.21
األمواـل للمشاريع.

استيعاب العمليات المتعلقــة بجــرد المخــزون الســلعي وأنظمــة الرقابــة على.22
المخزونـ.

القدرة على اســتالم المـواـد من المــوردين وإيـداعها بالمخــازن وقـراءة وفهم.23
عقود الشراء.

 تمكـن الطالب من إعداد وتقديم وتقييم العطاءات والقدرة على صياغة عقود.24
العمل المختلفة واالتفاقيات ضمن اإلطار القانوني.

القدرة على التعامل مع البرامج المستخدمـة محليــا وعالميــا في مجــال إدارة.25
المشاريع.

القدرة على التعامل مع المشاريع المنفذة من خالل المنظمات غير الربحية..26
فهم الطبيعة القانونيـة للقطاعات الخاصة وتعزيز دورها في المجتمع..27

البرامج ذات العالقة داخل وخارج المؤسسة :

ال يوجد على مستوى الدبلوم أي برنامـج متعلق بشكل مباشر بإدارة المشاريع، ويطرح
هـذا البرنـامـج بهـذه الصــيغة )الــدبلوم المتخصــص في إدارة المشــاريع( ألول مـرة في
فلسطين ولم يسبق لــه ان يطــرـح في أي مؤسســة فلســطينية تعليميــة على مســتوى
ــاقات ــ ــص في مس ــ ــذا التخص ــ ــع ه ــ ــاطع م ــ ــات تتق ــ ــاك تخصص ــ ــدبلوم.لكن هن ــ ال
مشتركة) متطلبات الكلية والدائرة(كتخصـص اإلدارة وأتمتــة المكـاتب. ويوجــد تخصــص
على مستوى البكالوريوس في مجال إدارة المشاريع كتخصــص فــرعي لتخصــص إدارة

األعمال في جامعة بوليتكنـك فلسطين. 

التسويق والمبيعات :
 

الدرجة العلمية الممنوحـة :درجة الدبلوم
 ساعة معتمدة (76مدة الدراسة: سنتان )بواقع 

فرع التوجيهي: جميع فروع الثانويـة العامة بنجاح.
 
 

مقدمــة:
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ــة القطاعــات ــاح التجــاري حتمت على أصــحاب المؤسســات بكاف ــة واالنفت إن العولم
االهتمام الكبير بمجال التسويق والترويج للسلع والبضائع لمواجهـة الحــروب التنافســية،
فالتسويق يعتبر من العلوم الهامة لتطــوير اقتصــاديات الــدول وإعطائهــا األفضــلية بين
األمم، حيث انه هو العلم الــذي يبحث عن حاجيــات ورغبــات العميــل وتحديــد الجمهــور
ــبرامج المستهدف لمنتجات الشركة وتصميم المنتجات المناسبة لهذا الجمهور وعمل ال
والسياســات التســويقية للوصــول إلى الجمهــور المســتهدف، فالتســويق أكــبر من أنــه
وظيفة من وظائف الشركة العديدة فهو فلسفة تقود سياســات الشــركة، فالهــدف من
التسويق هو خلق عمالء سـعداء مــع منتجــات الشـركة يرغبــون في التعامـل المســتمر

معها مما ينتـج عنه أرباح للشركة وللعمالء.
وقد أفادت الكثير من الدراسات بالحاجة الملحة لوجود متخصصيـن في مجال التسويق
ــذتها في المؤسسات على اختالف أنواعها فمن هذه الدراسات دراسة مسح للسوق نف

% من أصــحاب المنشــآت85الغرفــة التجاريــة في الخليــل و أشــارت نتائجهـــا إلى أن:
االقتصاديـة التي تعمل في محافظة جنوب الخليل يواجهوـن مشاكل كبيرة في األســواق

% و84المحلية، يليهم أولئك الذين يعملــون في محــافظتـي شــمال الخليــل وديــرالبلـح 
% في محافظـة القـدس، فيمـا كـانت اقـل تلـك المشـاكل موجـود لـدى82%، ثم 83

ــا 34منشات األعمال العاملة في محافظـة رام الله والبيرة  %، وبلغت في37% وجبالي
(.2009%.)غرفة تجارة وصناعة مدينـة الخليل،50% و 64نابلس والخليل 

% من أصحاب المنشــات30وفي دراسة أخرى تبين من نتائج التحليل أن هناك حوالي 
بحاجــة إلى تــدريب في مجــال التســويق وإعــداد الخطــط التســويقية، أمــا في مجــال

(.2010% منهم بحاجتـه لذلك)مكحول، 23.4االستشارات التسويقية فقد أشار نحو 
إلى         السوق  حاجة  فان     ، وغيرها  السابقة  الدراسات  من  وانطالقا  وبالتالي 

تخصصات مهنية تركز على مجال التسويق والترويج، يعتــبر مــبرراً أساســياً الســتحداث
هذه التخصصات بما ينسـجم مـع اإلسـتراتيجيـة الوطنيـة للتعليم التقـني والمهـني الـتي

تدعوا إلى االستجابـة لعوامل الطلب على المهارات في سوق العمل.
 

مجال عمل الطلبة الخريجينـ:
 

العمل كمندوب مبيعات ، أو رجل بيع في القطاعات المختلفة .        ●
العمل في إدارة المشتريات والمخازن .        ●
العمل في خدمة العمالء في القطاعات المختلفة سواءً الحكوميـة أو القطاعات        ●

الخاصة.
العمل في الوظائف المساعدة في أعمال التخطيـط التسويقي.        ●
بناء قواعد بيانات تسويقية باستخدام تطبيقات الحاسب اآللي.        ●
العمل في الوظائف المساعدة في إجراـء البحوث والدراسات التسويقية.        ●
العمل في الوظائف المساعدة في تصميم وتنفيذ الحمالت الترويجية.        ●
 

الخطة الدراسية :
 

الرقمالبيانس.م
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1.متطلبات الكلية .16

2.متطلبات القسم.9

3.متطلبات التخصص .51

 المجموع76

 
 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية: 

 
* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة إلى متطلبات الكلية اإلجباريـــة ووصـفها , ص

9.

 
 

 ساعة معتمدة9متطلبات القسم: 
 

ــة ــ ــاق باللغ ــ المس
اإلنجليزيـة

المساق باللغــةس.م
العربية

رمـــــــــز
المساق

رقم
المساق

Management3اإلدارةACA 1362231

Economics3االقتصادACA 1392232

Computerized
Statistics

مبادئ اإلحصــاء3
المحوسب

ACD 1232732

 
 
 
 
 

وصف متطلبات القسم:
 

 - اإلدارةـ:2231
 

يغطي هذا المساق المفاهيم األساسية في مجال اإلدارة كمفهوم اإلدارة ومدى الحاجة
إليها، ومجاالتها وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراســة عناصــرها ، أهم المــدارس اإلداريــة
خاصة الكالسيكية ، والســلوكية ،  والمدرســة الحديثــة ، وعناصــر العمليــة اإلداريــة من
تخطيط وتنظيـم وتوجيه ورقابــة . باإلضــافة إلى التعــرف على المصــطلحات االنجليزيــة

المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .
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 - االقتصادـ:2232

 
هذا المساق يغطي مفاهيم اقتصادية بجانب النظريات االقتصـادية والــتي تهتم بدراســة
عالقة علم االقتصاـد بالعلوم األخرى، دراسة المفاهيم االقتصاديـة مثل العرض والطلب،
السوق وأنواعه، االسـتهالك واالسـتثمار، حسـابات النــاتج القــومي، اإلنفــاق الحكــومي،
ــك على السياسات المالية والنقدية، التجارة الحرة، الخصخصة، العولمة، و تطبيقات ذل
ــتخدمـة في البيئة الفلسطينية. باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المس

هذا المجال واستخداماتهاـ.
 

- مبادئ اإلحصاء المحوسب :2732
 

يهــدف هــذا المســاق إلى إكســاب الطــالب معــارف ومهــارات التعامــل مــع المفــاهيم
والمقــاييس اإلحصــائيـة واالحتماليــة وتطبيقاتهــا؛ حيث يتنــاول المســاق ماهيــة اإلحصــاء
وجمــع البيانــات وعرضــها وتصــميم االســتمارات اإلحصــائيـة وحســاب مقــاييس النزعــة
ــام المركزيـة ومقاييس التشتت وإيجاـد معامالت االرتباط ومعدلة االنحداـر وحساب األرق
القياسية لألسعار والكميات واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتمــاالـت وحســابها وتطــبيق
التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار الفرضيات واستخدام

 لغايات إحصائيةـ. SPSS وبرنامج Excelبرنامج 
 

 ساعة معتمدة51متطلبات تخصص التسويق والمبيعات: 
 

رمــــــــــزالمساق باللغة العربيةس.مالمساق باللغة اإلنجليزيـة
المساق

رقم
المساق

Accounting 13(1محاسبة)ACA 1422230

Communication Skills3ــال ــ ــارات االتصـ ــ مهـ
والتواصل

 2850

Sales Management32486 إدارة المبيعات

Services  Marketing  &
Customer Care

تســــويق الخــــدمات3
وخدمة الجمهور

 2874

Customer  Relationship
Management

إدارة عالقـــــة العمالء2
ووسائل التواصل

 2872
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Advertising & Promotion32489 اإلعالن و الترويج

Export and Import32854 االستيراـد والتصدير

Marketing Research32491 بحوث التسويق

Practical Training (1)1( 1التدريب الميدانـي) 2856

Marketing Strategies32493 استراتيجياـت التسويق

Management  of  Distribution
Channel

2494 إدارة قنوات التوزيع3

Consumer Behavior22495 سلوك المستهلك

األوراق التجاريـــــــــة2 
والمالية

 2875

Graduation Project22787 مشروع تخرـج

Marketing  Information
Systems

ــات3 ــ ــة المعلوم ــ أنظم
التسويقية

 2788

Marketing Case Studies2دراســـــــة حـــــــاالت
تسويقية

 2876

E-Marketing and Trading2ــويق ــ ــارة والتس ــ التج
االلكتروني

 2790

Practical Training (2)1( 2التدريب الميدانـي) 2857

Principles Of Marketing32792 مبادئ التسويق

business entrepreneurship (1)2( 1ريادة األعمال) 2846

business entrepreneurship (2)2( 2ريادة األعمال) 2847

 
وصف متطلبات تخصص التسويق والمبيعات:

 
(:1) – محاسبة2230
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مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصـادر القيـود
والــدفاتر المحاســبية، والمعالجــة المحاســبية للعمليــات الماليــة، ومعالجــة المحاســبة
للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجــة
ــة، والحســابات ــات الحســم، والمعالجــة المحاســبية لألوراق التجاري المحاســبية لعملي
الختاميـــة والقـــوائم الماليـــة. باإلضـــافة إلى التعـــرف على المصـــطلحات االنجليزيــــة

المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .
 

– مهارات االتصال والتواصل :2850
 

يهدف المساق إلى تنمية مهارات االتصال و التواصل لــدى الطلبــة وتــأهيلهم للتواصــل
الجيد والناجح مع الذات ومــع اآلخــرين؛ من خالل إعــدادهم لالنــدماج والتنــاغم والتفهم
وبناء العالقات باحترام وسالم مع محيطهم بما يشمل  من مفــاهيم وثقافــات مختلفــة؛
وذلك باستخداـم طرق التدريس الفعالة التي تعتمد على نشاط الطالب ودافعيتـه للتعلم
ــة، و من أهم ــاعي والطــرق التفاعلي ــل الجم ــارات بواســطة العم ــذاتي، وتعلم المه ال
المفاهيم الــتي يعمــل هــذا المســاق على تعزيزهــا لــدى الطــالب: تطــويـر مهاراتــه في
االتصال اللفظي من خالل تعلم مهارات التحدث واألسس التي تقوم عليهــا، و مهــارات
االستماع الفعال، االتصال غير اللفظي، الحوار، اإلقنــاع ، المقابلــة الشخصــية، العــرض

واإللقاء، وكتابة السيرة الذاتية  .
 

– إدارة المبيعات:2486
 

ويتضمن مساق إدارة المبيعــات :أساســيات الــبيع الشخصــي و  التخطيـــط للمبيعــات و
توزيعها، وتنظيم المبيعــات، وإدارة العــاملين في المبيعــات وطــرق الــبيع، وتحليــل أداء
ــذا ــة المســتخدمة في ه ــرف على المصــطلحات االنجليزي ــائعين باإلضــافة إلى التع الب

المجال و استخداماتها .
 
 

– اإلعالن و الترويج:2489
 

ويتضمن المساق:أنواـع الترويج و خصائص هذه األنواع المختلفة،  المشــكالت المتعلقــة
بإدارة الترويـج ، وسياسات فتـح أسواق جديدة وإجراءاـت ذلك ، وإنتــاج منتجــات جديــدة
ــددة ــواع المتع ــافة إلى األن ــا .باإلض ــة وتطويره ــواق القائم ــيع األس ــيعها ، وتوس وتوس
لإلعالنات و خصائصها و متى يجب أن يســتخدم كــل نــوع منهــا، باإلضــافة إلى التعــرف
على عدد من برامج تصميم اإلعالنات و المغلفات الخاصة بالمنتجات المختلفة من بين
هذه البرامـج الفوتوشوب  والفالش و غيرها من البرامـج الحديثـة باإلضــافة إلى التعــرف

على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .
 
 

– بحوث التسويقـ:2491
 

 ~97~ 



_ دليل الطالب دائرة العلوم االداريةالمهن التطبيقيةكلية 

هذا المساق يهــدف إلى تزويــد الطلبــة بمقدمــة عامــة حــول أســاليب البحث العلمي و
المنهجيــاـت الــتي يمكن توظيفهــا في بحــوث التســويق وبالمعرفــة العلميــة األساســية
المتعلقـة بطـرق إجـراـء البحث التســويقي، وتحليلــه، وصــياغة نتائجـهـ، خدمـة لمتخــذي
ــكالت ــة مش ــارات على دراس ــك المه ــبيق تل ــويقية، وتمكينهم من تط ــرارات التس الق
ــة الفلســطينيـة باإلضــافة إلى التعــرف على المصــطلحات تســويقية موجــودة في البيئ

االنجليزية المستخدمة في هذا المجال و استخداماتها .
 
 

(:1– التدريب الميداني )2856
 

ــات العمــل ــدريب إلى إكســاب الطــالب المهــارات في التعامــل مــع متطلب يهــدف الت
المحلي، وتسخيـر المعلومات والمهــارات في مجــال التســويق والمبيعــات الــتي حصــل

عليها خالل دراسته الكتساب الخبرة المطلوبةـ.
 

– استراتيجيات التسويقـ:2493
 

يهدف هذا المسـاق إلى تزويـد الطلبــة بمهـارات ذات عالقــة بكيفيـة تطـبيـق الوظـائف
اإلداريـة على النشاط التســويقي، ومهــارة التخطيـــط التســويقي، والتنظيم التســويقي،
والتنفيذ لألنشطـة التسويقية، وأخيراً الرقابة والتدقيق التسويقي. باإلضافة إلى التعرف

على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .
 

– إدارة قنوات التوزيع:2494
 

ويتضمنـ: طبيعة تجارة الجملة وأهميتها، ووظــائف تجــار الجملــة وتصــنيفهم وأنمــاطهم
وأنماط الوكالء والمؤسسات المساعدة، والمزيج التسويقي في تجارة الجملة.باإلضافـة
إلى طبيعة تجارة التجزئة وأهميتها، التخطيط االســتراتيجـي لتجــارة التجزئــة، وتصــنيفه،
وتكنولوجيا التجزئة، وطـرق تمويلهـا، واسـتخدام حـق االمتيـاز فيهـا، وتخطيــط المـزيج
ــوات التسويقي، والرقابة على نشاطات تجارة التجزئـة و تقييم النشاطات التوزيعية لقن
ـــة ــع المختلفــة  ومراقبتهــا . باإلضــافة إلى التعــرف على المصــطلحات االنجليزي التوزي

المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .
 
 

– مشروع تخرجـ:2484
 

ويتضمن تكليف الطلبة بعمل بحث تخرـج في أحد عناصر التســويق المختلفــة )تطــوير،
إنتاج، تسعير، توزيع، ترويـج ( واإلشــراـف عليهم وتقــديم المشــورة لهم حــتى يتم إنجــاز

البحث وفق األصول العلمية.
 

– أنظمة المعلومات التسويقيةـ:2788
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ويتضمن تعريفاً بأنظمة المعلومــات بشــكل عــام وأنواعهــا باإلضــافة إلى التعــرف على
أنظمـة المعلومـات  التســويقية وطبيعتهـا ، وطــرق التنســيق بين المعلومـات المتعلقــة
بالنشــاطات التسـويقية وتلـك المتعلقــة بالمؤسســة عمومـاً على المســتويين الــداخلي
والخــارجي باإلضــافة إلى التعــرف على المصــطلحات االنجليزيـــة المســتخدمـة في هــذا

المجال و استخداماتها .
 
 

– التجارة والتسويق االلكتروني:2873
 

الجزء النظري :يهدـف هــذا المســاق لتعريــف الطــالب بالمفــاهيم األساســية والنــواحي
التطبيقية لتســويق المنتجــات و الخــدمات عــبر اإلنــترنت. يتضــمن المســاق المواضــيع
التالية: مفهوم التجارة والتســويق اإلليكترونيــة وأنماطهــا ومعوقاتهــا ومزاياهــا بالنســبة
للشــركات والعمالء والزبــائن ، البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة،المفــاهيم األساســية إلدارة
األعمال اإللكترونيـة ووظائفها وأهدافها و نماذج األعمال اإللكترونية، استراتيجيات إدارة
األعمال اإللكترونية، برمجيات إدارة األعمـال اإللكترونيــة ،  عناصــر المـزيـج التســويقي
ـــة ، ــزادات االلكتروني ــترونيـ، الم ــدفع اإللك ــة ال ــة، أنظم ــة التجاري ــتروني، العالم اإللك
ــة ــف بالحكومـ ــية و األمن.ـ، التعريـ ــيص، الخصوصـ ــية، التخصـ ــات االفتراضـ المجتمعـ

اإللكترونيةـ.
هذا المسـاق يتمحـور حـول  ثالث مفـاهيم أساسـية هم الزبـون والمنافسـة والتغيـير )

Customer,  competition,  change)  Concept  3Cبالتركيز على عوامــل النجــاح في ســوق ،
األعمال االلكترونية والمنافسةـ.

الجــزء العملي:يهــدـف الجــزء العملي إلى تعريـــف الطــالب بأساســيات تصــميم مواقــع
التســويق والتجــارة االلكترونيــةـ، علم األلــوان والحركــة والوســائط المتعــددة وإمكانيــة
استخدامها في تطوير مواقــع التجــارة االلكترونيــة ، اســتخداـم بــرامـج تصــميم وتطــوير
مواقع التجارة االلكترونيـة المتوفرة لتطبيق المهارات الـتي تعلمهـا ودرسـها في الجـزء
النظري و العمل على تطوير مواقع تســويق وتجــارة الكترونيـــة واســتخدامهـا باإلضــافة

إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها
 
 

– مبادئ التسويق:2792
 

ــلع ــواع الس ــويق، وأن ــائف التس ــويق، ووظ ــية في  التس ــادئ األساس ــمن : المب ويتض
واألسواق، والمزيـج التســــويقي )المنتج،  التوزيــع، الــترويج، والتســعير(،.باإلضــافة إلى
المسؤولية االجتماعيــة و األخالقيــة في عمليــة التســويق.. باإلضــافة إلى التعــرف على

المصطلحات االنجليزية المستخدمة في هذا المجال و استخداماتها .
 
(:2– التدريب الميداني )2857 
 

ــتي اكتســبها الطــالب ــدرات ال ــارات والق ــز المه ــداني إلى تعزي ــدريب المي ــدف الت يه
والمتعلقة بالتعامل مع متطلبات العمل المحلي، وتطبيق المعلومــات والمهــارات الــتي

اكتسبها في مجال التسويق والمبيعات بشكل فعلي في سوق العمل.
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- تسويق الخدمات وخدمة الجمهور :2874
استجابة إلى التغييرات الديناميكيـــة في بيئــة قطــاع الخــدمات وزيــادة شــدة المنافســة
والتطور التكنولوجي زاد االهتمام لدى أصحاب األعمــال في التوجــه نحــو تبــني مفهــوم
التسويق الحــديث وممارســته , إذ أصــبح من المحتم على المؤسســات الخدميــة الــتي
تتطلــع إلى زيــادة قــدرتها التنافســية واالســتخداـم األمثــل لمواردهــا , اســتخدام أدوات
التسويق الحديث .يأتي مقــرر تســويق الخــدمات وخدمــة الجمهــوـر ليلقي الضــوء على
خصائص الخدمات وطرق تصنيفها والمشكالت الـتي تواجــه المســوق الخــدمي وطــرق

التغلب عليها.
 

 - إدارة عالقة العمالء ووسائل التواصل :2872
يركز هــذا المســاق على دراســة موضــوع إدارة عالقــة الزبــائن أو مــا يســمى بتســويق
العالقات ويهدف إلى بناء عالقات طويلة األمد مع الزبائن وتزويد الطلبة بمعلومات عن
أركان المنظمة في تحقيق النجاح والنمو والبقاء ومعرفة الزبون وسلوكه باإلضافة الى
التعرف على خطوات إدارة العالقات مــع الزبــون ورضــا ووالء قيمـــة الزبــون الكترونيــا

من خالل تطبيقات على الحاسوب واستخداـم وسائل التواصل االجتماعي
 

  - االستيراـد والتصدير :2854
يركز هذا المساق على دراسة موضوع االستيراد والتصدير والــذي يعتــبر من المواضــيع
الهامة في حقل التسويق الدولي ويهدف هذا المساق إلى توضيح الفرق بين االســتيراد
ــات والتصدير وكيفية الدخول إلى األسواق العالمية بما يتضمن إجراـء البحوث و الدراس
لســلوك المســتهلك في الــدول المصــدر إليهــا كمــا يتضــمـن المســاق فهم دور وعمــل
الجمارك في عمليات االستيراد والتصدير، واألنظمة التجارية المختلفة وطــرق تصــنيف
ــائق المســتخدمـة في التجــارة الخارجيــة وكيفيــة المنتجــات باإلضــافة إلى معرفــة الوث

تكميلها بشكل صحيح.
 
 
 

 - األوراق التجارية والمالية :2875
يركز هــذا المســاق على دراســة موضــوع األوراق التجاريــة والماليــة والــذي يعتــبر من
األمور الهامة الواجب معرفتها في حقل اإلعمال ويهدف إلى تزويــد الطلبــة بمعلومــات
ــندات , ــ ــاالت , والس ــ ــيكات, والكمبي ــ ــة ) الش ــ ــة والمالي ــ ــواع األوراق التجاري ــ عن أن
والفواتيـر .... الخ ( وكيفية استخدام كل منها في بيئة العمــل كمــا انــه يعــالج اســتخدام

األوراق التجارية الكترونيا .
 

 - دراسة حاالت تسويقية :2876
يركز هذا المساق على دراسـة حـاالت عمليـة في التسـويق , وكيفيـة تحليـل الموقـف
وتفسير الظواهـر والمشــكالت , والتفكــير اإلبتكــاري الــذي يســاعد في تطــوير الحلــول
البديلة للتغلب على المشكالت التسويقية التي تعترض منظمــات األعمــال في الســوق
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الحقيقي وذلك من خالل التعرض لمشكالت تسويقية حقيقية في بيئــة العمــل وتوضــيح
الخطوات الالزمة للوصول إلى حلول وفق أسس علمية .

 
 - االستخداـم الفعال للغة االنجليزيـة :2853

يركز هذا المساق على تدريس الطلبة للغة االنجليزيـة بطريقة أكثر فعالــة  , وذلــك من
ــة ــالقراءة والكتاب ــةـ) ب ــة والمتمثل ــة االنجليزي ــارات في اللغ ــة بالمه ــد الطلب خالل تزوي
ــتخدمة والمحادثة واالستماع ( كما ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمفردات والمعاني المس

في التسويق .
 
 
 
 
 
 

(:ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 
 

يتوقع من الطالب بعد تخرجه من تخصص دبلوم التســويق والمبيعــات أن يكــون قــادرا
على:-

 
تعريف أساسيات علم التسويق و استخداماتها في مجاالت العمل المختلفة.      .1
تطبيق استراتيجيات التسويق وبناء الخطط التسويقية.      .2
المساعدة في اجراء بحوث التسويق.      .3
القدرة على إقناع الجمهور باألفكار والمنتجات والخدمات على اختالف أنواعها.      .4
القدرة على التواصل بفاعلية مع الجمهورـ.      .5
استخدام التطبيقات الحاسوبية المتنوعة.      .6
استخدام التطبيقات الحاسوبية المتخصصة في التسويق.      .7
اإللمام  بجوانب ثقافية وتنمويـة متعددة)لغة، دين،قيـم وثقافة مجتمــع، أســس      .8

تنموية...الخ(ـ.
المساعدة في التخطيط والتنفيذ للمزيـج التسويقي.      .9

استخدام اإلعالن وتحديد نوعيته المناسبة في التسويق.  .10
المساعدة في رسم و تقييم سياسات البيع و الشراء.  .11
المساعدة في تحديد قنوات التوزيع المناسبة تبعا لنوع  التجارة المعمول به.  .12
معرفة وفهم القوانيـن التجارية في فلسطينـ.  .13
اإللمام باألسس االقتصاديـة المؤثرة على السوق الفلسطيني.  .14
القدرة على االتصال والتواصل في مجال عمله بالغتين العربية واالنجليزية.  .15

 
شروط ومعايير قبول الطلبة في تخصص التسويق و المبيعات:

 
امتحان مستوى لغة انجليزيةـ.        ●
جميع فروع الثانوية العامة بنجاح.        ●
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البرامج ذات العالقة داخل وخارج المؤسسة :
 

ال يوجد على مستوى الدبلوم أي برنامـج متعلق بشكل مباشر بالتسويق والمبيعات.
 

اإلدارة الرياضية:.5

 درجة الدبلومالدرجة العلمية الممنوحة
 ساعة معتمدة (76 سنتان )بواقع مدة الدراسة

 جميع فروع الثانوية العامة بنجاحـ.فرع التوجيهـي

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهــارات الالزمــة في اإلدارة الرياضــية ،

واإللمــام بمبــادئ التخطيــط االســتراتيجي في المؤسســات الرياضــية وإكســاب

ــة اإلعــداد النفســي والــذهني للرياضــيين ومعالجــة المشــاركين بمفــاهيم وكيفي

اإلصابات الرياضـية وكتابـة وصـياغة األخبـار الرياضـية ووضـع الخطـط التدريبيـة

وكيفية التعامــل مــع الحــاالت الخاصــة وذلــك من خالل جملــة محــاور من بينهــا:

القيـــادة واإلدارة الرياضـــية االحترافيـــة ،التخطيـــط الرياضـــي إدارة المنشـــآت

واألحــداث الرياضــية ،مبــادئ التســويق الرياضــي واإلصــابات الرياضــية واإلعالم

الرياضي  باإلضافة إلى اإلعداد النفسي والــذهني للرياضــيين وتطــوير المهـارات

الرياضية.

الرياضيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي            .1 القطاةدمتعم ةعاس -عت فيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا يت األفرادت ميضايرلا عاطقلا يف  دارفألا عت التعام:نوناقلا ملع ىلإ لت عل:نوناقلا ملع ىت والقدر ةت بالمعرف ةرئادلل ةت الخريجيةيميداكا ةرضاحم نت الطلب ةرئادلل ةت تمكيةيميداكا ةرضاحم نت

وهيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي            فرعي ةرئادلل ة أهدايهو ةيعرف ف الهديهو ةيعرف ف لهذا ويوجد المستقب:نوناقلا ملع ىلإ ل فيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي التخصصا ةرئادلل ةعباتلا ت متابع ةرئادلل ة مةيميداكا ةرضاحم ن :وتمكينهم

معرفة الطالب بعملية التخطيط وتنفيذ ومراقبة العمل. .1

القــدرة على اعــداد الخطــط التدريبيــة و تنفيــذها في مجــال اللعــاب.2

الرياضية.

المساهمة في تطوير قطاع الرياضة في المجتمع الفلسطيني..2

تشجيع تطبيق األســس الحديثــة في إدارة المنشــآت الرياضــية في بيئتنــا.3

الفلسطينية والعربية. 
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إكساب الطالب إتقان مهارة كتابة مقترحات المشاريع والتقارير و كل ما.4

يتعلق بهذا الموضوع.

ــديهم القــدرة على دمج.5 ــد الســوق المحلي بخــريجين ل العمــل على تزوي

المهارات الفنية مـع تطبيقـات الحاسـوب لمسـاعدة العـاملين في قطـاع

الرياضة في إنجاز أعمالهم بشكل أفضل.

تدريب الطالب على مهارات معينة في مجال تطبيقات الحاسوب.6

والطباعة ليستخدمها في ممارسة هذه المهنة في الصاالت والمنشآت

الرياضية .

تزويد الطالب بمهارات إدارية تساعده في إدارة المنشآت بشكل عام..7

وصف المساقات التخصصية:

( ساعتان معتمدتان2869كرة قدم ) 

يتناول هذا المساق تعريف الطالب بتطــور اللعبــة وتاريخهــا وأن يتمكن الطــالب

من أداء المهارات األساسية للعبــة. حيث يشــتمل المســاق على  تمريــر الكــرة،

الجري بالكرة، السيطرة على الكرة، المحــاورة بــالكرة، ضــرب الكــرة بــالرأس

رمية التماس - القانون وتحكيم اللعبة

(  ساعتان معتمدتان 2870كرة يد ) 

يعرض هــذا المســاق تــاريخ وتطــور اللعبــة، وتمكين الطــالب من أداء المهــارات

األساسية األولية للعبة، ويتضمن المساق تمرير واستالم الكــرة، تنطيــط الكــرة،

التصويب من الثبــات والحركــة، المحــاورة بــالكرة حــارس المــرمى، بعض مــواد

القانون وكيفية تحكيمها

(   ساعتان معتمدتان 2868كرة طائرة ) 
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ــة من ــة وتمكين الطلب ــاريخ وتطــور اللعب تعــرض هــذه  المــادة معلومــات عن ت

اكتساب واتقان المهارات األساسية األولية للعبة، ويشتمل المســاق على  وقفــة

االســتعداد، اســتقبال الكــرة، اإلرســال، تمريــر الكــرة، التحــرك داخــل الملعب،

الملعب والقانون وتحكيم اللعبة

 

( ثالث ساعات معتمدة 2863أساليب تدريس التربية الرياضية) 

يهدف المقرر الى تعريف الطــالب بأســاليب تــدريس التربيــة الرياضــية الحديثــة

ومساعدته على خلق مناخ تدريسي يشعر فيه التلميذ بالسلوك العــادل والحــازم

والودي والمشوق. ويتضمن وصف هذا المساق األهـداف الســلوكية في المجـال

الرياضي والمعرفية والنفس حركية والوجدانية، درس التربيــة الرياضــية اعــداده

وتنفيذه، التخطيط لتدريس التربية الرياضية، تقويم التالميذ في التربية الرياضية

 

(ساعة  معتمدة لكل جزء منهما2857()2856"  ) 2" +"1التدريب الميداني"

يهدف هذا المساق الى اكساب الطلبــة خــبرات عمليــة مرتبطــة بتــدريس مــادة

التربية الرياضــية في المــدارس وتوظيــف مــا اكتســبوه من معــارف ومعلومــات

علمية وعملية كما يهدف الى صــقل شخصــية الطــالب واعــداده ليكــون مدرســا

فعاال في العملية التعليمية .

- يعتمد هذا المساق على تطبيق الطالب في المدارس ويأتي هــذا المســاق في

الســنة الدراســية األخــيرة بعــد أن يكــون الطــالب قــد أنهى معظم المســاقات

العملية .

- يطبق الطالب في المدرسة بواقع يــومين في االســبوع بحيث يتواجـــد الطــالب

في المدرسة طيلة اليوم الدراسي.

- يقوم المشرف بزيارة الطالب في البداية زيــارة ارشــادية بحيث يقــوم بتوجيــه

الطالب وتصويب اخطائه واعطاءه مالحظات.
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- يطبق الطالب طيلة الفصل الدراسي

( ساعتان معتمدة 2860القياس والتقويم في التربية الرياضية )

يهدف المساق الى تزويد الطالب بالمعلومات االساســية عن القيــاس والتقــويم

في المجــال الرياضــي من خالل دراســة الموضــوعات التاليــة القيـاس واالختبــار

واهميتهما في المجــال الرياضــي واحــدث طــرق القيــاس والتقــويم في المجــال

الرياضـــي ) تكنولوجيـــا القيـــاس ( وهم القياســـات الجســـمية والفيســـولوجية

ــاس ــة القي ــارات وعالق ــة تصــميم االختب ــة وطــرق قياســها وكيفي والبيوميكانيكي

واالختبار باالنجاز الرياضي 

 ساعات معتمدة 3( 2819مقدمة في التدريب الرياضي ) 

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطــالب بالمفــاهيم والمبــادئ االساســية في علم

التدريب الرياضي حتى يتمكن الطالب من المساعدة في رفع مســتوى التــدريب

الرياضي ويتضمن المساق على المفردات التالية مفهوم علم التدريب الرياضــي

وتطوره ومبادئه وحمل التدريب الرياضــي ومكوناتــه وطــرق التــدريب الرياضــي

واالعداد البدني المهاري والخططي والنفسي للرياضــيين والتخطيــط في مجــال

التدريب الرياضي وطرق اعداد برامج التدريب الرياضي 

 ساعات معتمدة 3( 2851القوانين التنظيمية الرياضية ) 

يهدف هــذا المســاق الى تعريــف الطــالب بمفـاهيم القــوانين الرياضــية لاللعـاب

ــة الفردية والجماعية والمسابقات المحلية والخارجية من خالل شرح وتفسير الي
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القانون الخاص بكل لعبة وكيفية تطبيقها على ارض الواقــع من خالل المشــاركة

في المسابقات وعملية ادارة وتنظيم البطوالت 

 

( ساعتان معتمدتان 2861اللياقة البدنية ) 

يبحث هذا المساق في رفـع وتنميـة وتحسـين عناصــر اللياقـة البدنيـة والحركيــة

المختلفة عند الطالب وذلك عن طريق استخدام التمرينــات البنائيــة والتمرينــات

االيقاعية وتنمية عنصر السرعة، التحمل، القوة، الرشاقة، المرونة

( ثالث ساعات معتمدة :2829ادارة البطوالت والمناسبات الرياضية )

يهــدف المســاق الى تعريــف الطلبــة : المبــادئ األساســية في اإلدارة والتنظيم

وتطبيقاتهــا في المجــال الرياضــي، إدارة وتنظيم قســم التربيــة الرياضــية، إدارة

درس التربية الرياضية، تنظيم الـدورات الرياضـية بطريقـة خـروج المغلـوب من

ــدوري، والــدوري المجــزء وتنظيم ــة وفريــق ال مــرة او مــرتين وبطريقــة الترقي

البطوالت لأللعــاب الفرجيــة كالســلم والتحــدي واألنشــطة الداخليــة والخارجيــة،

اعداد السجالت والتقارير

( ساعتان معتمدة2829تنس  الطاولة والريشة الطائرة ) 

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمفــاهيم  والقــوانين الخاصــة بااللعــاب

الفردية والجماعيـة من خالل تنس الطاولـة والريشـة الطـائرة وشـرح القـوانين

الخاصــة بكــل لعبــة واليــة تطبيقيهــا على ارض الواقــع من خالل المشــاركة في

المنافسات الرياضية المختلفة 
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 ( ساعتان معتمدة2862ادارة المنشأت الرياضية ) 

يهـدف المســاق الى تعريـق الطـالب بكيفيــة ادارة المنشـأت الرياضــية وعمليـة

ــافة الى ــأت باإلض ــذه المنش ــوالت على ه ــة بط االدارة والتنظيم من خالل اقام

معرفة كيفية ادارة الصاالت والقاعات والمالعب بطرق رياضية تساعد على بناء

قاعدة رياضية تخدم هذه المنشأت الرياضية .

اهداف التخصص

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهــارات الالزمــة في اإلدارة الرياضــية ،

واإللمــام بمبــادئ التخطيــط االســتراتيجي في المؤسســات ألرياضــية وإكســاب

ــة اإلعــداد النفســي والــذهني للرياضــيين ومعالجــة المشــاركين بمفــاهيم وكيفي

االصابات الرياضـية وكتابـة وصـياغة االخبـار الرياضـية ووضـع الخطـط التدريبيـة

وكيفية التعامــل مــع الحــاالت الخاصــة وذلــك من خالل جملــة محــاور من بينهــا:

القيـــادة واإلدارة الرياضـــية أالحترافيـــة التخطيـــط ألرياضـــي إدارة المنشـــآت

واألحداث ألرياضية واإلصابات الرياضية باإلضافة إلى االعــداد النفســي والــذهني

للرياضيين وتطوير مهارات الرياضية والمساقات .

مجاالت عمل الخريج 

_ المدارس الحكومية والخاصة 1

_ مراكز التدريب الرياضي 2

_ االندية الرياضية 3

_ االتحادات الرياضية 4

_ المجلس االعلى للشباب والرياضة 5
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وصف متطلبات تخصص إدارة المنشآت الرياضية:

 - القيادة في المجال الرياضي2818

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معلومات ومفاهيم تساعده على فهم مفهوم
ــاق القيادة اإلداريـة ، و على أنواع وأنماط القادة فًي المجال الرياضي ، كما يقدم المس

بعض المهارات التي ينبغي على القائد امتالكها.  

 - مقدمة في التدريب الرياضي2819

يهدف هذا المقرر إلى تعريـف الطالب بالمفاهيم والمبادئ األساسية في علم التدريب
الرياضــي حــتى يتمكن الطالب من المســاعدة في رفــع مســتوى التــدريب الرياضــي،
يتضمن المساق على المفردات التالية:- مفهوم علم التدريب ألرياضي تطوره ومبادئه،
حمل التدريب الرياضي ومكوناتــه، طــرق التــدريب ألرياضــي اإلعــداد البــدني المهــادي
الخططي والنفسي للرياضـيين التخطيـط في مجـال التـدريب الرياضـي، طـرق إعـداد

برامـج التدريب الرياضي.

 - تخطيط البرامج الرياضية2820

التي للمؤسسة  لرسم سياسة عامة  الطالب بمفاهيم   إلى تزويد  المساق  يهدف هذا 
تدير برامـج الشباب سواء كانت هذه المؤسسة ناديا او مدرسة عن طريق وضــع خطــة
تمثل برنامج عمل متكامل بكافة االنشطة الرياضية  وتوزيع فقرات نشاط هذا البرنامج
على فقرات تتناسـب مـع امكانيــات المؤسسـة بحيث ينتهي البرنــامج بانتهــاء الموسـم

الرياضي او العام الدراسي .

 - االدارة االستراتيجية في المنشآت الرياضية2823

المتعلقة القرارات  واتخاذ  التخطيط  على  الطالب  مساعدة  إلى  المساق  يهدف 
بالمؤسسة بطريقة استراتيجية. تشــمل ألمواضــيع  ماهيــة اإلدارـة االســتراتيجيـة واتخــاذ
ألقــرارات عناصــر اإلدارة اإلســتراتيجيـة تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة، الخيــارات
ــة تغــير وضــع ــذ وتطــبيق االســتراتيجيات. وكيفي ــة تنفي االســتراتيجية للمؤسســة وكيفي

المنظمـة ليتأقلم مع الظروف ألمتغيرة عدد من الحاالت الدراسية.

 - االصابات الرياضية2824
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يشمل هذا المساق التعريف باإلصـابات الرياضــية وعالقتهـا بــالعلوم الرياضــية وطبيعــة
األنشطـة الممارسة ودراسة أسباب حدوثها في المالعب والتعريــف بأســس وإجــراءاـت

الوقاية منها باألساليب المتبعـة إلسعافاتها األولية نظريا وعمليا. 

 -  االدارة المالية في المجال الرياضي2825

تغطي هذه المادة وظائف المحاسبة للمشاريع حيث يتم التركيز على  اإلدارة المالية
وأهدافها المختلفة من السيولة والربحيـة وتعظيم الــثروة ، مــع دراســة النســب الماليــة
التي يتم من خاللها تقييم األداء المالي وإدارة رأس المال العامل وسياســاته المختلفــة
ــة, وإدارة المخــزون الســلعي , إضــافة إلى ــة , وإدارة الــذمم المدين مثــل إدارة النقدي
القيمة الزمنيـة للنفوذ مع االهتمــاـم بقــرارات االســتثمار الطويــل األجــل )االســتثمار في
الموجودات الثابتة( , إضافة إلى دراسة التمويل في المشاريع وقواعد المفاضلة بينها.

 - التدريب الميدانـي2770

العمل متطلبات  مع  التعامل  في  المهارات  الطالب  إكساب  إلى  التدريب  يهدف 
المحلي , وتسخير المعلومات والمهارات في مجال أســس االدارـة  الــتي حصــل عليهــا
خالل دراســته الكتســـاب الخـــبرة المطلوبــةـ. ويتم تــدريب الطالب في المؤسســـات
الرياضية العامة والخاصة من أجل اســتخدام وتطــبيق معلومــاتهم ومــا تم دراســته في
مساقات التخصـص. كمـا يلـزم الطـالب بتقـديم الطالب تقـارير أسـبوعية طيلـة فـترة

التدريب تبيـن المهارات التي اكتسبها الطالب. 

 - ادارة المنشآت لذوي االحتياجات الخاصة2827

يهدف هذا المساق لتزويد الطالب  بمبادئ اختيار أنشطـة رياضية تتناسب مع حاجات
ذوى االحتياجات الخاصة وقدراتهم و مراعاة ذلك أثنــاء الممارســة من حيث الخصــائص

،  و مراعاة األمن والسالمة في اختيار األنشطـة و األلعاب.   النفسية والفسيولوجية

 - معايير الجودة الشاملة للمنشآت2828

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم وإجراءات السالمة والصحة المهنية في
المالعب الرياضية وخاصة العمل على توفر متطلبات السالمة وظــروف العمــل اآلمنــة
ــة ــية الخارجي ــآت الرياض ــاـء الشــائعة  في المنش ــية لتجنب االخط في المالعب الرياض
والداخلية،  كما يهدف هذا المساق إلى تزويــد الطــالب بكيفيـــة  العنايــة بعوامــل األمن
والسالمة في المالعب بشكل عام باإلضافة إلى تقييم ظروف بيئة العمل ومــدى تــوفر
شـروط السـالمة والصـحة المهنيــة من حيث  وجـود إضـاءة، أنظمــة ألمراقبـــة التهويـة

واستخدام أرضيات مناسبة لجميع فصول السنة.

 - ادارة البطوالت والمناسبات الرياضية2829

 ~109~ 



_ دليل الطالب دائرة العلوم االداريةالمهن التطبيقيةكلية 

للتخطيط والضرورية  األساسية  بالمهارات  الطالب   تزويد  إلى  المساق  هذا  يهدف 
إلعداد البطوالت والمناسبات الرياضية ، إعداد ميزانية تقديريـة للبطــوالت والمناســبات
الرياضية ، مكان انعقاد البطولة ، أساســيات اختيــار موقــع عقــد البطولــة ، التســهيالت
التي استحدثت في مجال البطولة ، مركز االتصاالت البطولة ،  ترتيبات إقامــة الســادة
ــدور ــة ، ال ألمشاركين إعداد الدعوات للسادة المشاركين في البطولة ، الدعاية للبطول
ــة في ــرويج للبطول الذي تلعبه الصحافة في ألدعاية الدعاية في مقر البطولة ، عرض ت
اإلذاعة والتلفزيون قائمة لمراجعة تنفيــذ إجــراءاـت الدعايــة للبطولــة ، إعــداد ألبرنــامج
قائمة مراجعة اإلجراءاـت المطلوب تنفيذيها إجراءات تنفيذ البطولة وتقيمه، اإلجــراءات
التي تتخذ قبل بدء البطولة ، اإلجراءاـت التي تتخـذ أثناء انعقــاد البطولــة ، إجــراءات مــا
بعد البطولة ، نقل المعدات، إعداد الحسابات، خطابات الشكر، أعداد ملــف البطولــة ،

نموذـج تقييم سير العمل في البطولة ، لجنة تقييم أداـء البطولة .

 -  اإلعالم الرياضي2821

يتناول هذا المساق اساسيات مفهوم االعالم واالتصال وتطوره تاريخيا من حيث انواعه
مع تكوين قاعدة متينة عن كيفيــة جمــع األخبــار واساليبه ونظرياتـه القديمة والمعاصرة

الرياضية وصياغة  المواضيع بصورة أكثر عمقا ووضوحا.

 - التسويق في المجال الرياضي2826

يهدف هذا المساق إلى تكويـن قاعدة معرفيـة متينة لدى الطالب في المبادئ والعناصر
ــار المــزيـج التســويقي، وخطــط التســويق األساســية للتســويق الرياضــي وكيفيــة اختي
ومحتويات تلك الخطط واالتجاهات البيئيـة الــتي تــؤثر على التســويق،  وإعطــاء صــورة
عامة عن التخطيط االستراتيجـي في إدارة التسويق والتركــيز على التســويق الرياضــي
وبحوث السوق وانظمـة المعلومات والهدف التســويقي من الرياضــة وعالقــات وســائل
االعالم الرياضــية واســتخدام االعالن على مالبس وادوات الالعــبين الرياضــية و حقــوق
ــتثمار المرافـــق ــية و اسـ ــبات الرياضـ ــوني لألنشـــطة والمناسـ البث االذاعي والتلفزيـ
والخدمات في الهيئات الرياضية. الــتي تمثـل العمــل التســويقي الرئيســي في المجــال
ــط ــام بالتخطي ــاق القي ــاـء من المس ــد االنته ــالب عن ــتطيـع الط ــي،  ، حيث يس الرياض
االستراتيجي الذي يتيـح له الخروج من المشاكل المحيطة بالعمــل والتوصــل إلى الحــل

األمثل.

 - العالقات العامة ووسائل االتصال2822
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يهدف المساق إلى تحديـد أهميـة العالقة في المجال الرياضي وظائف العالقات العامــة 
والمواصفات الخاصة بالعامل في مجال العالقات العلميــة ودورهــا في تحقيــق أهــداف

ولتحقيق ذلك يتضمـن المساق: ماهية العالقات العامة / العمليات المؤسسات الرياضية
األساسية للعالقات العامة / تنظيم برامـج العالقات العامـة في المؤسسـات الرياضـية /
ــرأي العــام في المجــال الصــفات الالزمــة للعــاملين في مجــال العالقــات العامــة / ال
ــة / ــات العام الرياضي / وسائل العالقات العامة / مواصفات اختصاصات مسئول العالق
دور العالقــات العامــة ودور المســئولين في تحقيــق أهــداف ورســالة التربيـــة الرياضــية

وتوضيح فلسفة المؤسسات الرياضية.

  (  ILO's  المخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 
من خالل الخطة الدراسية المقترحة لهذا البرنامج، فإننا نتوقــع الوصــول إلى

المخرجات التعليمية المذكورة أدناه من خالل إكساب الطالب :

القدرة على التخطيط والتنظيم للمشروعات الرياضية المختلفة.(1

ــات األنديــة –(2 ـــة في قطاع ــات اإلداري ــكالت والمعوق ــل المش ــدرة على ح الق

االتحاداـت –البطوالت والمدارس الرياضية.

القـــدرة على عمـــل مقترحـــات تمويــــل للمشـــروع بـــاللغتين بالعربيـــة(3

واالنجليزية.

ــع(4 ــاليف ووض ــدير التك ــا من حيث تق ــة مالي ــدرة على إدارة المؤسس الق

الموازنة ومراقبة صرف المال فيه بالشكل المضبوط والسليم

القدرة على  وضع االستراتيجيات والسياسات والقواعد.(5

معرفة التعامــل مــع الشــؤون الرياضــية بمــا يتعلــق باإلصــابات والتــدريب(6

ونفسية الرياضي.

مراقبة تطبيق معايير الجودة الشاملة للمنشآت الرياضية وسالمة المباني(7

.

القدرة على إدارة ومتابعة العنصر البشــري في المؤسســة الرياضــية من(8

خالل تحديد احتياجات العاملين وتوزيــع المهــام وتطــوير وتــدريب الفريــق

إلنجاز االهداف.

 ~111~ 



_ دليل الطالب دائرة العلوم االداريةالمهن التطبيقيةكلية 

مهــارات االتصــال الفعــال مــع األطــراف ذات العالقــة  بــاللغتين العربيــة(9

واالنجليزية, وكذلك اكتساب المهارات السلوكية عنــد تعاملــه مــع األفــراد

داخل المؤسســة أو خارجهــا. )التعــرف على المفــاهيم المرتبطــة بمجــال

العالقــات العامــة في هــذا المســتوى والقــدرة على التواصــل مــع البيئــة

الخارجية بأسلوب علمي(.

ــط بالمؤسســة من حيث(10 ــتي تحي ــدرة على التعامــل مــع المخــاطر ال الق

تحديدها وتحليلها ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها

القدرة على توفير التوريــدات الالزمــة بالمؤسســة الرياضــية وفــق حاجــة(11

مدروسة ومن مصــادرها الجيــدة ويلم بالتعاقــدات مــع المــوردين وكيفيــة

انجازها.

الرياضيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي       (12 اإلعالم ميضايرلا عاطقلا يف  دارفألا ع والتعام:نوناقلا ملع ىلإ ل الرياضيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي التسوييضايرلا مالعإلا عم لماعتلاو يضايرلا ق عل:نوناقلا ملع ى .القدر ة

تعلم اساليب وخطوات إدارة الفعاليات وتنظيمها بشكل مهني.(13

في تخصص ادارة المنشأت الرياضية : شروط ومعايير قبول الطلبة
جميع فروع الثانوية العامة بنجاح .●
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دائــرة العلــوم اإلداريــة 

هذه الدائرة من أحدث الدوائر في الكلية وأكبرها من حيث عدد الطالب وقد
قبال الكبير على التخصصات في مجال العلوم اإلدارية وتزايدت أعداد Óتم إنشائها بعد اال

الطلبة  فيها بشكل كبير لما لهذه التخصصات من جاذبيـة عند طلبة الثانويـة العامة
حيث ان هذه التخصصات تمس احتياجات السوق المحلي بشكل مباشر وتلبي هذه
االحتياجات ألن أصحاب األعمال والمؤسسات وجهات التوظيف يجدون ضالتهم في

المهارات التي يتمتع بها الخريجون من تخصصات  هذه الدائرة الخمسـة وهي كما يلي:
االدارة وأتمتـة المكاتب, السكرتارية والسجل الطبي, السكرتاريـة والسجل القانوني,
أدارة المشاريع والتسويق والمبيعات. كم أن الدائرة تضم في صفوفها كادراً متميزاًـ

عالي التأهيّل من المدرسين الذين يتمتعوـن بقدرات تدريسيـة عالية المستوى مع وجود
تطوير ذاتـي ومستمر لهذا الكادر.

التخصصات التابعة للدائرة :
.ادارة واتمتة مكاتب .1
 .السكرتاريا والسجل الطبي.2
 القانوني .والسجلالسكرتاريا .3
ادارة المشاريع..4
التسويق والمبيعات..5
إدارة المنشآت الرياضية.  .6

تخصص إدارة وأتمتة المكاتب :.1
[ ساعة معتمدة ، ويهدف70 مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتان دراسيتان بواقع ]

هذا البرنامـج إلى إكساب الطالب العديد من المهارات في مجال إدارة المكاتب ،
وأرشفة المعلومات من خالل استخداـم التكنولوجيا المحوسبة ،والطباعة، وبرمجـة

الحاسوب، باإلضافة إلى فن التعامل وغيرها من المهارات المتميزة. 
ويتم تحقيق هذه األهداف من خالل إعطاء الطالب مجموعـة من المساقات المتخصصة

في تكنولوجيا الحاسوب واألجهزة المكتبيـة الحديثة ,  باإلضافة إلى مساقات خاصة
باألمور اإلداريـة المكتبيـة , والعالقات العامة. 

الخطة الدراسية :
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الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية .16
2.متطلبات البرنامج .22
3.متطلبات التخصص .32
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

جانب من محاضرة اكاديميـة
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محاضرات أكاديمية لطلبة إدارة وأتمتـة المكاتب 

 ساعة معتمدة22متطلبات البرنامج: 

وصف متطلبات البرنامج:

-  اإلدارة:2231

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بمفهوـم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها
وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة تطور الفكر اإلداري والمدارس اإلداريـة ، و المنهج

العلمي في اإلدارـة ، ويتم التطرق بالتفصيل إلى عناصر العملية اإلدارية األساسية من
تخطيط وتنظيـم وتوجيه ورقابة .

: 1 –المحاسبة 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ,  ونظرية القيد المزدوج، ومصادر
القيود والدفاتر المحاسبية، والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية، ومعالجة المحاسبة

للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، ومعالجة المحاسبة لعمليات الصناعة، والمعالجة
المحاسبية لعمليات الحسم، والمعالجة المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات

الختامية والقوائم المالية.

– مبادئ االحصاـء المحوسب:2732

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معارف ومهارات التعامل مع المفاهيم
والمقاييس اإلحصائيـة واالحتمالية وتطبيقاتها؛ حيث يتناول المساق ماهية اإلحصاء
وجمع البيانات وعرضها وتصميم اإلستمارات اإلحصائيـة وحساب مقاييس النزعة

المركزيـة ومقاييس التشتت وإيجاـد معامالت اإلرتباط ومعدلة اإلنحداـر وحساب األرقام
القياسية لألسعار والكميات واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالـت وحسابها وتطبيق
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المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Management3اإلدارةACA 1362231
Accounting 13 1المحاسبةACA 1422230
Pratical Training 12 12411تدريب ميداني
Economics3االقتصادACA 1392232

Technical English3
انجليزي تجاري

)فني(
 2810

Computerized 
Statistics

3
مبادئ االحصاء

المحوسب
 2732

Pratical Training 
2/ graduate project

2
/2تدريب ميداني
مشروع تخرج

2812

Business Math32811رياضيات األعمال
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التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار الفرضيات واستخدام
 لغايات إحصائيةـ.SPSS وبرنامج Excelبرنامج 

 - االقتصاد:2232

 يهدف هذا المساق إلى التعريف الطالب بمدخل عام لالقتصاد، وعناصر اإلنتاج،
والعرض والطلب، وتحديد األثماـن )األسعار(، واالستهالك واالستثمار، واإلنفاق

الحكومي، والدخل القومي، والناتج القومي واألجور والبطالة والتضخم، والسياسة
النقدية والمالية. 

:1- تدريب ميداني 2411

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات واالتجاهات اللالزمة
للعمل ف حقل اإلدارة المساعدة والتي تمثل المؤهالت الوظيفية الالزمة للقيام

بالوصف الوظيفي للعمل في هذا الحقل، ويتم ذلك من خالل تدريب الطالب لمدة )
( ساعة تدريبية في إحدى منشآت األعمال في السوق الفلسطينية على إعداد96

المراسالت وتنظيم المواعيد واالستقبال واالتصاالت الهاتفية وتنظيم االجتماعات
ومعالجة البريد والترتيب للسفريات وتنظيم المحفوظات ومعالجة البيانات والنصوص

وإنشاء الجداول االلكترونيةـ.

/ مشروع تخرج:2 –  تدريب ميدانـي 2812

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات واالتجاهات اللالزمة
للعمل ف حقل اإلدارة المساعدة والتي تمثل المؤهالت الوظيفية الالزمة للقيام

بالوصف الوظيفي للعمل في هذا الحقل، ويتم ذلك من خالل تدريب الطالب لمدة )
( ساعة تدريبية في إحدى منشآت األعمال في السوق الفلسطينية على متابعة96

أعمال اإلدارة والتنسيق للحصول على متطلبات األعمال واستخداـم األجهزة المكتبية
وتجهيزها واالهتمام بتطويـر القدرات الذاتية وتجهيز التقارير واالحصائيات وتنسيق

األعمال الخاصة بشؤون األفراـد واستخدام قواعد البيانات وبرمجيات إدارة الوقت.

 –  رياضيات األعمال:2811
يهدف هذا المساق إلى التعريف الطالب بالمعلومات األساسية للرياضيات

) مجموعات األعداد، والعمليات على مجموعات األعداد( وكذلك اإلحداثيات
الكارتيرزية، والعالقات واالقترانات، والمعادالت والمتباينات، والمصفوفات وطرق

جمعها وضربها وطرحها وحل المعادالت اآلنيـة بالمصفوفات.

 ساعة معتمدة32متطلبات تخصص إدارة وأتمتة مكاتب: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

HumanResourceManageme32789ادارة الموارد البشرية
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nt
SoftwareApplicationsI2 12405تطبيقات برمجية
English Commercial 
Correspondence 

2
مراسالت تجارية باللغة

االنجليزية
2814

OfficeAutomation32352أتمتة المكاتب
OfficeTy Graduate Unionpography Graduate Union&Publishi
ngApplication2

تطبيقات على الطباعة
والنشر المكتبي

2436

 Ty Graduate Unionping in English 22815طباعة باللغة االنجليزية
Arabic  Commercial 
Correspondence

2
مراسالت تجارية باللغة

العربية
2816

Officeand
SecreterialWork and 3

أعمال المكاتب
والسكرتارية

2344

SoftwareApplicationsII2 22406تطبيقات برمجية
OrganizationalBehavior32346السلوك التنظيمي
 Ty Graduate Unionping in Arbic22817طباعة باللغة العربية
Manag.Info.Sy Graduate Unions.

3
أنظمة المعلومات

اإلدارية
2349

Principlesof Public Relations32348مبادئ العالقات العامة

وصف متطلبات تخصص ادارة وأتمتة المكاتب :

- إدارة الموارد البشرية:2789

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معارف ومهارات إدارة الموارد البشرية؛ حيث
يتناول المساق ما هية إدارة الموارد البشرية وتحليل العمل والتخطيـط والتوظيف

واألجور والتحفيز والتدريب وتقييم األداء للموارد البشرية العاملة في منشآت األعمال
باإلضافة إلى أنظمـة العمل في السلطة الفلسطينية. ويتم تنفيذ المساق باستخدام
المحاضرات والزيارات الميدانية وورش العمل وكتابة التقارير والتعليم االلكترونـي

والحاالت الدراسية والمناقشات الجماعية.

:1-  تطبيقات برمجية 2405
يشمل هذا المساق معالجة النصوص بواسطة أحد برامج معالجات النصوص مثل:

Mircosoft Wordوذلك بطباعة النصوص وتحريرها وإدراج الكائنات فيها مثل الرسوم ،
والصور والرموز واألشكال التلقائية، وبعض التطبيقات األخرى مثل: ورقة اكسل،

ومعالج التخطيطات، ويشمل إنشاء الجداول وتحريرها وتنسيقها والتعامل معها ودمـج
Mircosoftالمراسالت، كما يشمل المساق استخداـم أحد برامج العروض التقديمية مثل 

PowerPointفي إنشاء الشرائح وادارج النصوص والصور والرسوم والتخطيطات فيها 
وعمل ارتباطات بين هذه الشرائح وإدراج المؤثراـت الصوتية والحركية فيها والتحكم

في طريقة عرضها.

-مراسالت باللغة االنجليزية:2814
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يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهمية المراسالت في الحياة العملية من خالل
إعطائه فكرة شاملة عن طبيعة أنواع وعناصر وخصائص الرسالة. إضافة إلى ترسيخ

مفاهيم معينة تتعلق بالمراسالت ال بد للطالب من اكتسابها بحيث يتمكن في مستقبله
العملي من ممارستها، ومن أهم هذه المفاهيم اإلطار العام لشكل الرسالة واألساليب
المتبعة دولياً لصياغة شكل الرسالة وأنواع فقراتها والخصائص التي تميز كل فقرة من

فقرات الرسالة. ويتميـز المساق بالتركيز على المراسالت التجارية من حيث أنواعها
ومضمون وشكل كل نوع من أنواع الرسائل المستخدمة في مجال األعمال وفي

النهاية يوفر المساق لمحة عن بعض المراسالت االجتماعية وتقديم الطلبات باإلضافة
إلى إعطاء نبذة عن كيفية إعداد السيرة الذاتيةـ.

-أتمتة المكاتب:2352
يقسم هذا المساق إلى قسمينـ: عملي تطبيق ونظري، ويهدف إلى تدريب الطالب

على كيفية أتمتـة "مكننةـ" العمل في المكاتب وجعله "أوتوماتيكياً" لغرض التقليل من
األعمال اليدوية، ومحاولة الوصول إلى مكاتب بال أوراق وإلغاء طرق العمل التقليدية
اليدوية، ويتضمن مفهوم أتمتـة المكاتب وتطبيقها، تعريف الطالب باألجهزة واألدواـت

المكتبية وكيفية استخدامها، أنظمة المعلومات وأنواعها وتطبيقاتها، قواعد البيانات
وتطبيقاتها، التعريـف بالشبكات واالتصاالت وكيفية اعداد االتصال بالشبكة، أمن وحماية

البيانات باعتبار البيانات أغلى ما تملكه المؤسسة.

- تطبيقات على النشر المكتبي:2436
يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب عملياً على أسس الطباعة والنشر المكتبي

والتعريف بأنواع المطبوعات المختلفة التي يحتاج إليها مدير المكتب ألداء عمله
بفعالية ويتضمن تنسيق النصوص بشكل أعمدة، وتصميم النماذج األلكترونية وتعبئتها،

والقوالب الجاهزة مثل: المذكرات والفاكس، دمج المراسالت، المغلفات وبطاقات
العنونة، إدارة االجتماع من وجهة نظر مدير المكتب أو السكرتارية مثل: تحضيـر

الدعوة وجدول األعمال، وتدوين وقائع االجتماعات، كتابة السيرة الذاتية باللغتين
العربية واالنجليزية، الرسائل بأنواعها الحكومية والتجارية وطرائق صياغتها، النشر

 مثل: بطاقات الدعوة، الالفتات،Mircosoft Publisherالمكتبي باستخدام برنامـج 
المطويات وغيرها، كما ويهدف إلى ألقاء الضوء على األرشفة األلكترونيـة وتدريب

الطالب على أنظمـة األرشفة األلكترونية المتوفرةـ.

- الطباعة باللغة االنجليزية:2-طباعة 2815

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بأساسيات الطباعة باللغة االنجليزيـة وتدريبهم
على طباعة النصوص باللغة االنجليزيـة باستخداـم الحاسوب وبطريقة اللمس )دون

 كلمة في الدقيقة وبدون25النظر إلى لوحة المفاتيح(، وبسرعة طباعة ال تقل عن 
أخطاء وبدقة عالية باالعتماد على حفظ مواقع الحروف على لوحة المفاتيح، باإلضافة

إلى إكساب الطالب المهارة في مجال الطباعة وتعزيز ممارستها في حياته اليومية
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والعملية من خالل التمارين والدروس سواء كانت ذلك باستخداـم برامـج الطباعة أو
 MS-Wordبرامـج تحريـر النصوص مثل 

- المراسالت باللغة العربية:2816
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة باالتصاالت الكتابيةـ: مفهومها وأهميتها، والتركيز

على نوعيها المراسالت والتقارير، ويدخل في ذلك مفهوم المراسالت، ومقومات
نجاحها، وأجزاؤها، وأهم مصطلحات األعمال المستخدمـة فيها، ثم الوقوف على أنواعها

المختلفة كالتجارية من استفسار وعرض وطلب وشكوى وتسوية واستخدام....ـ،
والرسمية من بالغات وتعاميم ومعروضات ومذكرات داخلية ...، والودية من تهنئـة
وتعزية وشكر وتقدير، كما يشمل التقارير: مفهومها وشروطها وأجزاؤها وأنواعها

ومراحل كتابتها وإخراجها.
-أعمال المكاتب والسكرتارية:2344

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة لفهم
وظيفة السكرتارية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم في هذا المجال، وتنميـة المهارات

السلوكية لدى السكرتير، وأعداده نفسياً ومهنياً للقيام بمهامهـ. ويتضمن مجموعة من
المواضيع التي تهدف إلى التعرف على مهام وأدوار السكرتيـر المكتبية، اكتساب

مهرات الكتابة اإلدارية بأنواعها المختلفة، تعلم أساليب طرق الحفظ وتداول الملف،
تنظيم ومعالجة البريد واللجان واالجتماعات والمقابالت الرسمية، تعلم مهارات

استقبال الزوار وتحديـد المواعيد.

:2- تطبيقات برمجية 2406
يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب عملياً وبشكل واسع ودقيق على استخداـم اثنيـن

 أو أي اصدار متوفرMS-Office 2010من البرامج الرئيسيـة من مجموعة األوفيس _ 
 وذلك لتحقيق مبدأ االستمراريـةMS-VISIO وبرنامـج MS-EXCELوهما برنامـج اكسل 

والتكامل بين المساقات العملية، وتحقيق أفضل إفادة لخريـج هذا التخصص وربطه
بحاجات سوق العمل ومساعدته على أتمتـة العمل المكتبـي بكافة أشكاله وصوره

للوصول إلى مكاتب بال أوراق وإلغاء طرق العمل التقليدية اليدوية.

- السلوك التنظيمي:2346
يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معارف ومهارات إدارة السلوك التنظيمي؛
حيث يتناول المساق مقدمة في السلوك التنظيمـي وسلوك األفراد والتحفيز وإدارة

فرق العمل والمناخ التنظيمي، وإدارة الصراع والتغيير وضغط العمل واإلبداع
وأخالقيات العمل.

- طباعة باللغة العربية:2817
يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب على طباعة النصوص باللغة العربيـة باستخداـم
الحاسوب وبطريقة اللمس )دون النظر إلى لوحة المفاتيح( بسرعة طباعة ال تقل عن

 كلمة في الدقيقة وبدون أخطاء وبدقة عالية باالعتماد على حفظ موافق الحروف35
على لوحة المفاتيح.
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- أنظمة المعلومات اإلدارية:2349
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على أسس نظم المعلومات اإلدارية، حيث

سيتم التركيز في هذا المساق على مفهوم نظم المعلومات اإلداريـة وعناصرها
األساسية )الموارد البشرية، المكونات المادية، البرمجيات، قواعد البيانات، وتكنولوجيا

تناقل البيانات، الموارد المعلوماتية(، وكذلك على عالقة نظم المعلومات اإلداريـة
بالمستويات اإل<اريـة المختلفة وكيفية استخدامها وتوظيفها لحل المشاكل اإلدارية عبر

المستويات اإلداريـة المختلفة في المنظمة.

- مبادئ العالقات العامة:2348
يهدف هذا المساق على تعريف الطالب على مفهوم العالقات العامة وأهميتها

للمنظمـة مع إدراك العناصر المشتركـة ما بين العالقات العامة والسكرتارية من حيث
األهداـف األساسية وطبيعة عمل كل منهما، كما يهدف المساق إلى تطويـر مهارات

االتصال والتواصل عند الطالب.

السكرتاريــا والسجل الطبي:.2

[ ساعة معتمدة،يتيـح72مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
هذا البرنامـج الفرصة لحملة الثانوية العامة الحصول على دبلوم متخصص في أعمال

السكرتارية لاللتحاق بسوق العمل في القطاع الصحي , والذي يزداد اتساعاً يوماً بعد
يوم  ال سيما بعد ازدياد المستشفيات والعيادات والمراكز التي تقدم الخدمات
الصحية , وازدياد الوعي بأهمية المعلومات وأهمية التخصص بالعمل واالهتماـم

بالسكرتاريـة المتخصصة , واالستفادة من خريج هذا التخصص في مجال مساعدة
العاملين في القطاع الصحي  في إدارة بعض الخدمات الصحية , باإلضافة إلى

الخدمات األساسية التي تقع في صلب تخصصهـ.
إن هذا التخصص ينسجم تماماً مع اإلستراتيجية الوطنية والتي من أهم
أهدافها هو تطوير المجتمع الفلسطيني , ومن إحدى أدوات هذا التطوير هي

خلق نظام تعليم مهني له عالقة بالمجتمع ,  ويكون مرناً وفعّاالً ومتاحاً للجميع ,
وقادراً على االستمرار أطول فترة ممكنة ,  كما أنه يلبي حاجات المجتمع

الفلسطيني من المهن المختلفة.
إن هذا التخصص له ارتباط وثيق بالتخصص الناجح في كلية المهن , والذي

يلقى إقباالً متزايداـً عليه من الطلبة , وهو تخصص اإلدارـة وأتمتة المكاتب. رأينا بأن
يتفرع التخصص الجديد من تخصص اإلدارة وأتمتة المكاتب ليكون أكثر خصوصية

بالمجاالت الصحيـة ومن يتعامل معها وذلك لحاجة السوق لمثل هذا التخصص.
( ساعة معتمدة30يشمل التخصص الجديد على مساقات تخصصيـة بواقع )

معظمها في مجال الصحة ومساعدة من يعملون في هذا المجال , تؤهل الطالب
لممارسة هذه المهنة على أن تكون بقية المساقات األخرى مثل تلك الموجودة في

تخصص اإلدارة وأتمتة المكاتب.
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الخطة الدراسية:

( ساعة معتمدة تتوزع كمايلي:72يدرس التخصص في أربعة فصول دراسية بواقع )
الساعات
المعتمدة

الرقممتطلبات

.1الكلي ةرئادلل ة16

.2القسم9

اإلجباري ةرئادلل ة  47 .3التخصةيرابجإلا  ص

معتمدة-  72 ساعةدمتعم ة المجموةدمتعم ةعاس -ع

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية:

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة 9متطلبات القسم: 

وصف متطلبات القسم: 

- اإلحصاء: 2229

الطرائق اإلحصائيةـ، وقياس النزعة المركزيةـ، ومقاييس النزعة المركزية، ومقاييس
التشتت، والمنحنى الطبيعي، واالرتباط، واالنحدار، واألرقام القياسية، والسالسل

الزمنية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةـ. 

:1 –المحاسبة 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والدفاتر المحاسبية، والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية، ومعالجة المحاسبة

للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجة
المحاسبية لعمليات الخصم، والمعالجة المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات

الختامية والقوائم المالية.
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المساق باللغة
اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Statistics3اإلحصاءACA 1412229
Accounting 13(1المحاسبة)ACA 1422230
Management3اإلدارةACA 1362231
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-  اإلدارة:2231

مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة
عناصرها ، أهم المدارس اإلدارية خاصة الكالسيكية ، والسلوكية ،  والمدرسة الحديثة ،

وعناصر العملية اإلدارية من تخطيـط وتنظيم وتوجيه ورقابة . 

 ساعة معتمدة47متطلبات التخصص: 

اإلنجليزيةدمتعم ة   باللغةدمتعم ة م.المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق العربيةدمتعم ة  تايوتحملا س باللغةدمتعم ة المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق
رمز

المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق
رقم

المساةيزيلجنإلا ةغللاب ق

Office and Secretarial Work3
أعمال المكاتب

والسكرتاريا
2344

Correspondence in Arabic22407المراسالت باللغة العربية

Correspondence in English2
المراسالت باللغة

اإلنجليزية
2408

Typing I2(1طباعة)2409

Typing II2( 2طباعة)2410

Practical Training I2(1تدريب ميداني)2411

Field Training II2( 2تدريب ميداني)2412

Software Applications22453تطبيقات برمجية

Medical Terminology32621المصطلحات الطبية

Medical Records12( 1السجالت الطبية) 2622

Medical Records 22 (2السجالت الطبية)2623

Pathology22624علم األمراض

Public Health22625الصحة العامة

Ethics in Medical Professions22626أخالقيات المهن الطبية

Anatomy and Physiology3
علم التشريح ووظائف

األعضاء
2627

Medical Microbiology2 2628علم األحياء الدقيقة

Social Psychology22629علم النفس االجتماعي

Health Information Systems32630نظم معلومات صحية

Editing & Audio Typing3
التحرير واالستنساخ

السمعي
2631

Health Institutions 
Administration

2632اإلدارة الصحية2

Medical Reports22633التقارير الطبية
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المجموع47

وصف متطلبات التخصص :

- أعمال المكاتب والسكرتارية:2344

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة لفهم
وظيفة السكرتاريا وتطويـر كفاياتهم ومهاراتهم في هذا المجال ، وتنميـة المهارات

السلوكية لدى السكرتيـر وإعداده نفسياً ومهنياً ؛  للقيام بمهامه في المواقع المختلفة
التي من الممكن أن يكلف بالقيام بها، ويتضمن مجموعة من المواضيع التي تهدـف إلى

اكتساب مهارات الكتابة اإلدارية بأنواعها المختلفة، وتعلم أساليب طرائق حفظ
وتداول الملفات ،و تنظيم ومعالجة البريد واللجان واالجتماعات والمقابالت

الرسمية ،تعلم مهارات استقبال الزوار وتحديد المواعيد.

 -المراسالت باللغة العربية:2407

بيان أهميـة المراسالت الطبية، ومقومات الرسالة الناجحة، وأجزاـء الرسالة،
والمصطلحات التجارية والطبية،  والرسائل التجارية والطبية، و المراسالت الحكومية،

وكتابة السيرة الذاتية،  ورسائل االستخداـم واالقتراحاتـ.

-المراسالت باللغة اإلنجليزية:2408

يهدف إلى التعريف بإشارات الترقيم، و الطلبات والعروض، و رسائل البيع،  وطلبات
الشراء، و رسائل االحتجاج، والرسائل االجتماعية، وطلبات التوظيف، و رسائل التهنئة

والسيرة الذاتيةـ.

:1-طباعة 2409

يحاول الطالب إتقان مهارة الطباعة باللغة العربيـة بسرعة ودقة عاليتين وبطريقة
اللمس من خالل تعلمه كيفية وضع أصابعه العشرة على لوحة المفاتيح بالشكل

( كلمة20الصحيح مراعياً بذلك ضرورة إتقان عملية الطباعة بدقة وسرعة ال تقل عن )
صحيحة في الدقيقة الواحدة  ، كما ويشمل هذا المساق التعرف على أصول الجلسة
الصحيحة أمام جهاز الحاسوب , بعدها يتم تعريـف الطالب بكافة أجزاـء لوحة المفاتيح

مثل: صف االرتكاز والذي يُعد بالفعل أهم صفوف لوحة المفاتيـح ومركزها. 
كما أنه يتعلم طباعة جميع الحروف العربية واألرقام وعالمات الترقيم بالضغط على
األصبع المناسب لكل حرف أو رقم أو حتى إشارة ترقيـم - من خالل استخدام مفتاح
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( , ومن ثم يقوم الطالب بالتمرن على الطباعة الحرة لترسيخ مهارته ,Shiftالعالي الـ)
والعمل على رفع مستوى إجادتـه لها ، وفي نهاية المساق يتعلم الطالب كيفية كتابة

الرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب والمطلوب.

:2-طباعة 2410

يقوم على إتقان مهارة التدريب على الطباعة باللغة االنجليزيـة , وكيفية وضعية األصابع
 كلمة في25على لوحة المفاتيح , وإتقان عملية الطباعة بسرعة ودقة كحد أدنى 

الدقيقة ويشمل المساق :لوحة المفاتيح ، صف االرتكاز ، وضعية الجلوس على
المقعد، وطباعة حروف أصابع السبابة ، وطباعة حروف األصابع الوسطى،وطباعة

حروف أصبع البنصر، وطباعة حروف أصبع الخنصر ، والمفتاح العالي ،وطباعة
حرة،والرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب

:1,2 -  تدريب ميداني2411 و2412

يتم تدريب الطالب في الكلية وبعض المؤسسات العامة والخاصة من أجل استخداـم
وتطبيق معلوماتهم وما تم دراسته في مساقات التخصص. كما يلزم الطالب بتقديم

الطالب تقارير أسبوعية طيلة فترة التدريب تبين المهارات التي اكتسبها الطالب .

- تطبيقات برمجية:2453

(؛MS_Wordيشمل هذا المساق التدرب على البرامج المكتبيـة المهمة فيما يخص )
لمعالجة النصوص وإنشاء المستندات)مـن حيث تشغيل البرنامج والتعرف على

( )التعرف على البرنامـج ، إدخال البيانات والتحقق منMS-Excelأدواتـه (, وبرنامج )
صحتها ، تنفيذ العمليات الحسابية والدوال على مجموعة من الخاليا ، التخطيـط وإدارتـه

، حماية أوراق العمل والمصنفات ، الماكرو( .

-المصطلحات الطبية :2621

الجذور األساسية للكلمات الشائعة وغير شائعة االستخدام واللواصق ومدلوالتها،
المصطلحات األساسية في مجاالت التشريـح والحاالت المرضية، والقنوات البولية

والتناسلية، والقناة الهضمية، والقلب، والخاصة باألعراض المرضية والتشخيص والعالج
واإلحصاء، ونمو وتطور وتكيف الجسم ، أمراض الوالدة والحمل، وطب األطفال،

والعيون والجهاز التنفسي، واالختصارات الطبية.

( :1-السجالت الطبية )2622

تاريخ السجالت الطبية وأنواعها، تعريف السجل الطبي وأهميته، محتويات ونماذـج
السجل الطبي، النماذج الطبية األساسية قسم السجالت الطبية، قراءـة وتعبئة عينات
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مختلفة من النماذـج وسجالت المرضى، قراءة التقارير الطبيـة والتعامل معها، أنواع
التقارير الطبية، التصنيف الدولي لألمراض، نظام اإلحصاءات الطبية، الوسائل الحديثة

في السجالت الطبية، الجوانب القانونية في السجالت الطبيةـ.

(:2-السجالت الطبية )2623

مراجعة السجل الطبي كماً ونوعاً ، طرائق استكمال النواقص في السجل الطبي،
السجل الطبي الموجه)مكوناته، فوائده، عوائق تطبيقه(، تعريـف الطالببنظام تصنيف

األمراض العالمي، كما يصنف البيانات،واالصطالحات الطبية، والتصنيفاليدوي،
وطرائقه، وتصنيف )الكمبيوتر( مع طرائقه، والتعريف بالقيود الطبية وسريةالسجالت،

والوضع القانوني للعاملين في السجالت )ملكية السجل، خصوصية السجل الطبي،
التفويضات، تداول السجل الطبي في المحاكم(،.التصويـر المصغر واستخدامـه في

السجل الطبي.استخدامات الحاسوب في السجل الطبي
-علم األمراـض :2624

دراسة علم األمراـض العام والمصطلحات المستخدمة، ودراسة األمراض التي تصيب
األنسجـة كتفاعل الجسم مع اإلصابة )االلتهاب( , وعملية التئام الجرح ,  والنظم

الدفاعية , والمقاومة في الجسم , وعلم األمراـض الخاص التي تصيب أجهزة الجسم
(.ICD-10المختلفة ,  مع شرح عام للتصنيف الدولي لألمراض)

-الصحة العامة2625

مفهوم الصحة العامة، العناصر األساسية في مجال الصحة العامة، رعاية األمومة
والطفولة، صحة البيئة، الصحة المهنيةـ، الصحة المدرسية، التغذية، األمراـض الوبائية،

األمراض وطب المناطق الحارة )الحجر الصحي، المواجهةـ، الوقاية(، التثقيف الصحي،
خدمات الصحة العامة. 

-أخالقيات المهن الطبية: 2626

نشأة أخالقيات المهن ، معايير السلوك المهني، مبادئ أخالقيات المهن الطبية
ومصادرها، طبيعة المهنة، وعالقتها بالمجتمع، وسبل المحافظة على رفعة المهنة

والرقي بها، بعض الدساتير األخالقيـة للمهن الطبيـة )الدستور األخالقي للجمعية الطبيـة
م، المنظمـة اإلسالمية للتربيـة والعلوم والثقافة، دستور نورنبرغ1846األمريكية أ-م-أ 

م( أخالقيات المهن الطبية في1964م، إعالن هيلسنكي 1948م، إعالن جنيف 1947
اإلسالم.

-علم التشريح ووظائف األعضاء:2627

التشريح العيني المجردلجسم اإلنسان بالمصطلحات العلمية، وظيفة التوازن والتحكم
في الجسم، وظائف األجهزةالمختلفـة في الجسم مع التركيز على العالقة المرضية.
كما يشمل المقرر وظائف الجهازالعصبي والجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز
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الليمفاوي، األيض وطريقةالتحكم في حرارة الجسم، علم الغدد الصماء، التناسل،
والحواس الخاصة، العالقة بينوظائف األجهزـة المختلفة بجسم اإلنسان والتصنيف

الدولي لألمراض.

اكاديمي ةرئادلل ة    محاضر ة مةيميداكا ةرضاحم ن جانةيميداكا ةرضاحم نم ب

-علم األحياـء الدقيقة:2628

دراسة الطفيليات الدوديـة األولية ، الحشرات الطبيةبأنواعها ودورها في نقل األمراـض
الطفيلية والبكتيرية والفيروسية ، علم األحياءالدقيقـة ، التقسيم بطرائقـه المختلفة ،

بمعرفة مسببات األمراـض , معرفة األمراض التيتسببها الميكروبات , باستخدام
 ,)كيفية تفسيرنتائـج التحليالت المختبرـة المرضيةICD- 10التصنيف الدولي لألمراض)
للكائنات الدقيقة وتطبيقها.

-علم النفس االجتماعي:2629

تزويد الطالب بالمعلومات المتعلقة بالسلوك االجتماعي: للفرد،والجماعة، والمعايير
،التي تحكم ذلك السلوك
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أهميـة التفاعل، كيفية التعامل مع األفرادـ، وعالقة علم النفساالجتماعي بالعلوم األخرى
االجتماعي، وعالقتهبالتنشئة االجتماعيةـ.

-نظم المعلومات الصحية:2630

يهدف هذا المساق إلى تزويدالطلبـة بالمهارات العملية، والنظرية التي تؤدي إلى
تحسين أدائهم الوظيفي، وفقالتقنيات الحديثة، مع معرفـة أساليب نظم المعلومات

الصحية، وتبويب المعلومات الصحية،وتحليلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة.
ويعتبر هذا المساق مهماً  للغاية ؛ ألنالطالبسيتعرفوـن من خالله على: أهداـف نظم

المعلومات الصحية، تعريف النظام ومكوناته، تصميمالنظام وتحويـل البيانات
لمعلومات، التعرف على نظام المعلومات الصحي للمستشفى،البيانات المستخدمـة
في بناء النظام الصحي، وقواعد البيانات الصحية ومراكز المعلوماتالصحية والهيكل

التنظيمي لها وإداراتها ووحداتها، كما يتعرف على التوثيق والتصنيفواستخدام الرموز
.والتخزين

-التحرير واالستنساخ السمعي:2631

يتضمن المساق مهارات الطباعةباللغتين: العربية، واإلنجليزيـة باالعتماد على حاستي:
السمع واللمس وفقالطرائـق العلمية الحديثة، آالت الطباعة، وأجهزةالتسجيـل

المستخدمـة في االستنساخ السمعي , المهارات األساسية في الطباعة باللغتين:
كيفية تحويل الصوت إلى كلمات: مطبوعة، العربية واإلنجليزيـة عن طريق السمع

مقروءة،الفرق بين الطباعة العاديةو السمعية مع مميزاـت ومساوئ كلمنهما.و

-اإلدارة الصحية:2632

تعريف اإلدارة وعناصرها ووظائفهاومهامها، إدارة المؤسسات الصحية المختلفة،
تعريف النظام الصحي وتكوينه ووظائفه،النظام الصحي اإلداري في فلسطين،

إدارةالمستشفيات.

-التقارير الطبية:2633

تشمل المادة جزءيـن , الجزء األولـ: التعريف بالتقارير وأهميتها وأنواعها، باإلضافة إلى
الشروط الشكلية والموضوعية للتقرير، وأجزاـء ومكونات التقرير، وخطوات إعداد
التقرير. ويهدف هذا الجزء إلى تنميـة قدرات الطالب على إعداد التقارير المختلفة
الخالية من األخطاء الشكلية والموضوعية، والتي تحقق الغرض من كتابة التقرير .
الجزء الثاني متعلق بالتقارير الطبية وأنواعها، وطرائق كتابة كل نوع، وتركز على

الموضوعات المرتبطة بكتابة التقارير الطبية باللغة اإلنجليزيـة بصفه خاصة، ويهدف
من كتابة التقارير هذا الجزـء إلى تزويد الطالب بالمهارات األساسية التي تمكنهم 

الطبية بكل سهولة ويسر.
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السكرتاريــة والسجل القانوني:.3

[ ســاعة معتمــدة،يهــدف72مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
هذا التخصص إلى دعم المجتمع المحلي عن طريق توفيـر خــريجين قــادرين على تلبيــة
ــاة والقضــاء ــاكم والمحام ــوق والمح ــال الحق ــة بمج ــات الســوق المحلي المتعلق حاج
والمستشارين الحقوقيين, لتمكيـن المنظمات الخاصـة والعامــة من االســتفادة من هـذا
التخصص , وتقديم مساندة ودعم كبير لقطاع الحقوقيين في المجتمـع وتحسـيـن قـدرة
المنظمات المختلفة العاملة في هذا القطاع من حيث األداـء والجــودة والخــدمات الــتي

.تقدمها على الصعيد المحلي والعالمي

الخطة الدراسية :

:تتوزع كمايلي( ساعة معتمدة 72يدرس التخصص في أربعة فصول دراسية بواقع )

الساعات
المعتمدة

الرقممتطلبات

.1الكلي ةرئادلل ة16

.2القسم9

.3التخصةيرابجإلا  ص 47

معتمدة-  70 ساعةدمتعم ة المجموةدمتعم ةعاس -ع

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية:

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة9متطلبات القسم: 

وصف متطلبات القسم: 
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المساق باللغة
اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Statistics3اإلحصاءACA 1412229
Accounting 131المحاسبةACA 1422230
Management3اإلدارةACA 1362231

المجموع9
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- اإلحصاء: 2229

الطرائق اإلحصائيةـ، وقياس النزعة المركزيةـ، ومقاييس النزعة المركزية، ومقاييس
التشتت، والمنحنى الطبيعي، واالرتباط، واالنحدار، واألرقام القياسية، والسالسل

الزمنية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةـ. 

:1 –المحاسبة 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والدفاتر المحاسبية، والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية، ومعالجة المحاسبة

للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجة
المحاسبية لعمليات الحسم، والمعالجة المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات

الختامية والقوائم المالية.

محاسب ةرئادلل ة     محاضر ة مةيميداكا ةرضاحم ن 1جانةيميداكا ةرضاحم نم ب
-  اإلدارة:2231

مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة
عناصرها ، أهم المدارس اإلدارية خاصة الكالسيكية ، والسلوكية ،  والمدرسة الحديثة ،

وعناصر العملية اإلدارية من تخطيـط وتنظيم وتوجيه ورقابة . 

 ساعة معتمدة47متطلبات التخصص: 

رقمرمزالمساق باللغة العربيةسالمساق باللغة اإلنجليزية
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.م
المس
اق

المسا
ق

Office and Secretarial Work32344أعمال المكاتب والسكرتاريا
Software Applications I2( 1تطبيقات برمجية)2405
Correspondence in Arabic22407المراسالت باللغة العربية
Correspondence in English22408المراسالت باللغة اإلنجليزية
Typing I2(1طباعة)2409
Typing II2( 2طباعة)2410
Practical Training I2( 1تدريب ميداني)2411
Practical Training II2( 2تدريب ميداني)2412
Introduction to Law32668مدخل إلى علم القانون
Administrative Law32669القانون اإلداري
Public Finance & Taxes32670المالية العامة والضرائب
Fundamental of Fiqh32671اصول الفقه
Commercial Law32672القانون التجاري
Ethics of Professions22673أخالقيات المهنة
Sentencing Law32674قانون العقوبات
Civil Law32675القانون المدني
Labor Law32676قانون العمل والعمال
Fundamental of Legal 
Formulating in Arabic

2
أصول الصياغة القانونية باللغة

العربية
2677

Fundamental of Legal 
Formulating in English

2
أصول الصياغة القانونية باللغة

اإلنجليزية 
2678

المجموةدمتعم ةعاس -ع0

وصف متطلبات التخصص: 

–أعمال المكاتب والسكرتاريا:2344

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة لفهم
وظيفة السكرتاريا , وتطوير كفاياتهم ومهاراتهم في هذا المجال ، وتنميـة المهارات
السلوكية لدى السكرتيـر وإعداده نفسياً ومهنياً للقيام بمهامه في المواقع المختلفة

التي من الممكن أن يكلف بالقيام بها، ويتضمن مجموعة من المواضيع التي تهدـف إلى
اكتساب مهارات الكتابة اإلدارية بأنواعها المختلفة، تعلم أساليب وطرائق الحفظ

وتداول الملف ، تنظيم ومعالجة البريد واللجان واالجتماعات والمقابالت
الرسمية ،تعلم مهارات استقبال الزوار وتحديد المواعيد.
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اكاديمي ةرئادلل ة    محاضر ة مةيميداكا ةرضاحم ن جانةيميداكا ةرضاحم نم ب
(:1تطبيقات برمجية )2405 -

يشمل هذا المساق معالجة النصوص بوساطة أحد برامـج معالجات النصوص مثل : )
Microsoft Wordوذلك بطباعة النصوص وتحريرها وإدراـج الكائنات فيها مثل  الرسوم ,)

والصور والرموز واألشكال التلقائية ,  وبعض التطبيقات األخرى مثل : ورقة اكسل ,
ومعالج التخطيطات . ويشمل إنشاء الجداول وتحريرها وتنسيقها والتعامل معها ودمج

المراسالت . كما يشمل المساق استخدام احد برامـج العروض التقديميـة مثل:
( Microsoft PowerPointفي إنشاء الشرائـح وإدراج النصوص والصور والرسوم )

والتخطيطات فيها وعمل ارتباطات بين هذه الشرائـح وإدراج المؤثراـت الصوتية
والحركية فيها والتحكم في طريقة عرضها.

-المراسالت باللغة العربية:2407

بيان أهميـة المراسالت التجارية والحقوقية، ومقومات الرسالة الناجحة، وأجزاـء
الرسالة، والمصطلحات التجارية والحقوقية، والرسائل الحقوقية، و المراسالت

الحكومية، وكتابة السيرة الذاتيةـ،  ورسائل االستخدام واالقتراحات.
-المراسالت باللغة االنجليزية:2408

يهدف الى التعريف بإشارات الترقيم، و الطلبات والعروض، و رسائل البيع،  وطلبات
الشراء، و رسائل االحتجاج، و الرسائل االجتماعية،  وطلبات التوظيف، و رسائل

التهنئة والسيرة الذاتية.

:1- طباعة 2409
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يحاول الطالب إتقان مهارة الطباعة باللغة العربيـة بسرعة ودقة عاليتين وبطريقة
اللمس , من خالل تعلمه كيفية وضع أصابعه العشرة على لوحة المفاتيح بالشكل

(20الصحيح , مراعياً بذلك ضرورة إتقان عملية الطباعة بدقة وسرعة ال تقل عن )
كلمة صحيحة في الدقيقة الواحدة  . كما ويشمل هذا المساق التعرف على أصول

الجلسة الصحيحة أمام جهاز الحاسوب , بعدها يتم تعريف الطالب بكافة أجزاـء لوحة
المفاتيـح مثل: صف االرتكاز والذي يُعد بالفعل أهم صفوف لوحة المفاتيح ومركزها. 

كما أنه سيتعلم طباعة جميع الحروف العربيـة واألرقام وعالمات الترقيم بالضغط على
األصبع المناسب لكل حرف أو رقم أو حتى إشارة ترقيـم - من خالل استخدام مفتاح

(, ومن ثم يقوم الطالب بالتمرن على الطباعة الحرة لترسيخ مهارتهShiftالعالي الـ)
والعمل على رفع مستوى إجادتـه لها . وفي نهاية المساق يتعلم الطالب كيفية كتابة

الرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب والمطلوب.

:2- طباعة 2410

يقوم على إتقان مهارة التدريب على الطباعة باللغة االنجليزيـة وكيفية وضعية األصابع
( كلمة في25على لوحة المفاتيح ,  وإتقان عملية الطباعة بسرعة ودقة كحد أدنى )

الدقيقة ,  ويشمل المساق :لوحة المفاتيـح ، و صف االرتكاز ، ووضعية الجلوس على
المقعد، وطباعة حروف أصابع السبابة ، وطباعة حروف األصابع الوسطى،وطباعة

حروف أصبع البنصر، وطباعة حروف إصبع الخنصر ، والمفتاح العالي ،والطباعة
الحرة،والرسائل والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب .

:1،2 -  تدريب ميداني 2411 و2412

يتم تدريب الطالب في الكلية وبعض المؤسسات العامة والخاصة ,  من أجل استخدام
وتطبيق معلوماتهم وما تم دراسته في مساقات التخصص. كما يلزم الطالب بتقديم

الطالب تقارير أسبوعية طيلة فترة التدريب تبين المهارات التي اكتسبها الطالب .

 – مدخـل إلى علم القانون:2668

 يتناول هذا المساق دراسة النظرية العامة للقانون من حيث: بيان مفهوم القانون
ونشأته، خصائص القاعدة القانونية، تنوع القواعد القانونيـة إلى قواعد القانون العام ,
وقواعد القانون الخاص , وتنوعها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة  , ومن

ثم بيان مصادر القاعدة القانونيـة بوجه عام، ومصادر القاعدة القانونيـة في القانون
األردني سواء المصادر الرسميةـ: كالتشريع وأحكام الفقه اإلسالمي ومبادئ الشريعة

اإلسالمية والعرف وقواعد العدالة أو المصادر التفسيرية أو االستثنائية كالقضاء والفقه
. كما تتناول تفسير القاعدة القانونية من حيث أنواعه وبعد ذلك تحديد نطاق تطبيق
القاعدة القانونية من حيث األشخاص والمكان والزمان. ويتضمن هذا المساق أيضا

دراسة في النظريـة العامة للحق، تتطرق إلى التعريف بالحق وأنواعه , وبيان أطرافه
ومحله ومصادره والحماية القانونيـة المقررة.
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 – القانوـن اإلداري:2669

ونتناول في هذا المساق نشاط اإلدارة العامة والتطور التاريخي لمفهوم الوظيفة
العامة والنظام القانوني لها , ويتكلم هذا المساق عن حقوق الموظف العام وواجباتهـ.

كما يتناول هذا المساق أيضا هيئات الضابطة اإلدارية ووسائل ممارستها وكذلك وسائل
اإلدارة العامة لتحقيق وظائفها.

 –المالية العامة والضرائب:2670

يشمل المساق على مبادئ علم المالية العامة واألســس العامــة الــتي تنظم اإليــرادات
والنفقات والميزانية واألسس العامــة لإليــراداـت والنفقــات والميزانيــة بشــكل عملي و
نظريـة الضرائب وأهدافها واإلحكام المالية والضريبيـة في فلسطين ودور هــذه األحكــاـم

في تحقيق العدالة.

 –اصول الفقه:2671

يتضــمـن المســاق التعريــف بأصــول الفقــه، وموضــوعه ، وفائدتــه ، وتاريخــه، ومنــاهج 
التـأليف فيــه والحكم الشــرعي من حيث تعريفــه و أقسـامه : الحكم التكليفي ، الحكم
الوضعي، المحكوـم عليه والمحكوم فيه واألدلة المتفق عليها، والمختلف فيها والقواعــد
األصولية من حيث العام ، الخاص ، المطلق ، المقيد ، نظرية تفسير النصوص في علم

 التقليد : حكمــه االجتهاـد من حيث  شروطه، ومحله، وحكمهـ. أصول الفقه اإلسالمي و
وضوابطه والتعارض، والترجيح ، ومقاصد الشريعة اإلسالمية .

 –القانون التجاري:2672

يشمل المساق على نشأة القانون التجاري وتطوره وتحديـد التاجر والشــروط الــواجب
توافرها فيه، المؤسسات األهلية التجارية والمتجـر وعناصره، الدفاتر التجاريــة، أنواعهــا
وشروطها، وحجتها في اإلثبات واســتخدام الســجل التجــاري والعقـود التجاريـة بصــورة
عامــة واألوراق التجاريــة، أنواعهــا وشــروطها والشــركات التجاريــة أنواعهــا، تأسيســها،

تسجيلها، إدارتها، تصنيفها.

 – أخالقيات المهنة:2673

ويشمل هذا المساق على العمل المهني ومتطلباته، االتجاهات والقيم في إطار
أخالقيات المهنة، العالقات اإلنسانيـة وعالقة الموظف بمهنته وعالقة الموظف مع
المجتمع، التقويم والرقابة في العمل المهني وانعكاساتها على أخالقيات المهنة،
أخالقيات المهن القانونية )مهنة المحاماة، مهنة القاضي، مهنة المدعي العام(.

:  –قانون العقوبات2674
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يتناول هذا المساق تعريف قانون العقوبات، وعالقته بفروع القانون األخرى، وأهدافـه ,
وخصائصه , وأقســامه، وفروعــه، ثم تطــوره في األردن. كمــا يتنــاول دراســة تفصــيلية
النظرية العامة للجريمةـ، من حيث التعريف بالجريمة، وأنواعهـا، وأركانهـا المتمثلــة في
الـــــــــركن الشـــــــــرعي )القـــــــــانوني( الـــــــــذي يتكـــــــــون من شـــــــــقين:
مبدأ الشرعية الجنائية، ثم دراسة أسباب اإلباحة الجنائية، و دراسة الركن المادي، مبينا
ــروع أهم عناصره من سلوك إجرامي، ونتيجة إجرامية، وعالقة السببية المادية، ثم الش
في الجريمة كصورة من صور الركن المــادي فيهــا، وأخــيرا الــركن المعنــوي مبينــا أهم

صوره وهي القصد الجنائي والخطأ غير العمدي.
 –القانون المدني:2675

يتناول هذا المساق دراسة آثار االلتزام من حيث بيان وسائل تنفيذه اختياراً كالوفاء
والمقاصة واتحاد الذمتين أو تنفيذه , جبراً كالتنفيذ العيني , أو التنفيذ بطريـق التعويض

وبيان الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ كالدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية
والحق في الحبس , وبيان األوصاف المعدلة آلثار االلتزاـم بالشرط واألجل,  وبيان

أحكام التضامن بين الدائنيـن والتضامن من بين المدينين, وأخيرـا بيان حاالت انقضاء
االلتزام المتمثلـة في اإلبراـء , واستحالة التنفيذ , ومرور الزمن المسقط للدعوى.

وبدراسة ايضاحيـة لميزات العقود المسماة والتفرقة بينها وبين العقود غير المسماة
من حيث مصادرها وطبيعتها وأهدافهاـ. كما تعرض لعملية تكييـف العقود من ناحية

عملية التكييف , وضوابطها , وسلطة القضاء في التكييف, ومن ثم القيام بتحليل أبرز
عقدين من العقود المسماة , وهما : عقد البيع وعقد اإليجار من حيث شروطهما

وأركانهما وعناصرهما وااللتزامات التي يرتبها كل منهما وأخيرا دراسة تفصيلية ألحكام
قانون المالكين والمستأجرين الفلسطيني النافذ.

قانون العمل والعمال: –2676

يتناول هذا المساق دراسة المبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه , وأهميته
, وتطوره  , والتنظيم الدولي له , ومصادره , واستقالله , ونطاق تطبيقهـ. كما يتناول
دراسة األحكام القانونية لعقد العمل الفردي من حيث عناصره وانعقاده ومدته وآثار

انتهاء هذا العقد. ويتناول هذا المساق أخيرا التنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية
سواء ما تعلق منها بعقد العمل الجماعي أو التنظيمات النقابية أو تسوية النزاعات

العمالية الجماعية.

 – أصول الصياغة القانونية باللغة العربية :2677

دراسة أصول الصياغة القانونيـة من حيث داللة النصوص "داللة العبارة وداللة اإلشارة"
, وصلة القانون بعلم المنطق، وقواعد التفسير القانونيـة الواردة في القانون المدني ,

ومهارات التحليل والتعليق على النصوص القانونيـة واألحكام القضائية، ويشمل المساق
على مهارات إعداد اللوائـح وصياغة العقود واالتفاقيات ومختلف أشكال الكتابة

القانونيةـ.
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 – أصول الصياغة القانونية باللغة االنجليزية :2678

يتضمن المساق أصول الصياغة القانونية من حيث داللة العبارة وداللة اإلشارة في
اللغة االنجليزيـة و الصياغة القانونية باللغة االنجليزية حسب أصول تلك الصياغة

وتفسير الصياغات القانونية والتحليل والتعليق على النصوص القانونية االنجليزيـة
لألحكام القضائية و إعداد اللوائـح وصياغة العقود واالتفاقيات ومختلف أشكال الكتابة

القانونية باللغة االنجليزية.

ادارة المشاريع :.4

 :درجة الدبلومالدرجة العلمية الممنوحة
 ساعة معتمدة (71: سنتان )بواقع مدة الدراسة

: جميع فروع الثانوية العامة بنجاح .فرع التوجيهي

مقدمــة:

دبلوم ادارة المشاريع هو برنامج رائد على المستوى الفلسطيني تنفرد بطرحـه جامعة
بوليتكنك فلسطين، و يتيـح البرنامج الفرصة لحملة الثانوية العامة الحصول على دبلوم

 ساعة معتمدة في كلية المهن التطبيقية71متخصص في ادارة المشاريع بعد اتمام 
موزعة على سنتين بواقع اربعة فصول دراسية، وذلك استجابة الحتياجات سوق العمل

الفلسطيني و الدولي. 
يهدف هذا البرنامج بشكل خاص الى المساهمة في تطبيق المفاهيم الحديثـة

إلدارة المشاريع في المجتمع الفلسطيني، العمل على تزويد السوق المحلي بخريجين
لديهم القدرة على استخدام برامج الحاسوب المتخصصـة لمساعدة مديري المشاريع

في إنجاز أعمالهم بشكل أفضل،تمكيـن الخريجين من فهم كل الخطوات المتبعـة
والعمليات الالزمة لتطوير مشروع جديد، من البدايـة إلى النهاية، تمكين الخريجيـن من
تحديد األنشطة الرئيسيـة التي يجب أن تدار لضمان نجاح المشروع، تمكيـن الخريجين
من تحديد وفهم أهمية األشخاص الرئيسييـن في كل مشروع، وإكساب الخريـج مهارة

كتابة مقترحات المشاريع والتقارير وغيرها.

مجال عمل الخريجين:

نظرا لبناء البرنامج على اساس علمي- تطبيقي – اداري، ونظرا لما يشهده المجتمع
الفلسطيني من تطور مستمر و انفتاح على العالم الخارجي فان خريجـي البرنامج

و منها:يحظون بفرص عمل متنوعة يحتاجها سوق العمل المحلي والخارجي 
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البلديات المحليـــة الــتي تقــوم بتنفيــذ مشــاريع متنوعــة مثــل مشــاريع البــنى
التحتيـة وشق وتوسيع الطرقات و الكهرباء وغيرها. 

الوزارات والــدوائر الحكوميــة ذات العالقــة بتنفيــذ المشــاريع التنمويـــة مثــل
مشاريع المدن الصناعية واالسكان والمشاريع الزراعية والتعليمية.

المؤسســات االجنبيــة المانحــة الناشــطة في مجــال تنفيــذ مشــاريع تنمويـــة
مختلفة مثل مشاريع حمايــة البيئــة و تطــويـر التعليم والعديــد من المشــاريع

االخرىـ.
.الشركات الخاصة العاملة في مجال البناء والتشييد عموما
الشــركات الخاصــة العاملــة في مجــال التجــارة اوالخــدمات والــتي تســعى

باستمرار لطرح منتجات اوخدمات جديدة في االسواق.
الشركات الخاصة التي تقوم بتنفيذ مشاريع مختلفة مثل الشــركات العاملــة

في مجــال التكــييـف والتبريــد او كــاميرات المراقبـــة واجهــزة االنــذاـر او
التمديداـت الصحية.

.مشاريع الصيانة والتجديد او التوسع في الشركات والمصانع
ــرامج ــذ المشــروعات وب الشــركات االستشــارية في مجــال تخطيــط و تنفي

البحث والتطوير.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية .16
2.متطلبات القسم.6
3.متطلبات التخصص . 49
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية: 

* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها , ص

 ساعة معتمدة6متطلبات القسم: 

وصف متطلبات القسم:

- اإلحصاء: 2229
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الطرائق اإلحصائيةـ، وقياس النزعة المركزيةـ، ومقاييس النزعة المركزية، ومقاييس
التشتت، والمنحنى الطبيعي، واالرتباط، واالنحدار، واألرقام القياسية، والسالسل

الزمنية، االحتماالت، و اإلحصاءات، و اإلحصاءات الحيويةـ. 

- اإلدارة: 2231

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بمفهوـم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها
وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة تطور الفكر اإلداري والمدارس اإلداريـة ، و المنهج

العلمي في اإلدارـة ، ويتم التطرق بالتفصيل إلى عناصر العملية اإلدارية األساسية من
تخطيط وتنظيـم وتوجيه ورقابة . باإلضافة إلى التطرق لبعض القضايا المعاصرة في

اإلدارة.

 ساعة معتمدة49متطلبات تخصص ادارة المشاريع: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س.
م

المساق باللغة العربية
رمز

المسا
ق

رقم
المس
اق

Accounting 13
1ACAالمحاسبة 

142
223
0

Project Financial Management 3االدارة المالية للمشاريع
239
2

Computer Applications for 
Project Management

3
تطبيقات حاسوب إلدارة

المشاريع
239
3

Proposal Writing & Fundraising3
كتابة مقترحات المشاريع

وتجنيد االموال
239
4

Intro. To Project Management3
239مقدمة في إدارة المشاريع

5

Principles Of Marketing&PR3
مبادئ التسويق والعالقات

العامة
239
6

Business ethics 
&Organizational Behavior

اخالقيات المهنة والسلوك
التنظيمي

239
7

Business ,Companies and 
NGO’s Law

2
قانون األعمال والشركات

والجمعيات
239
8

Applications in projects 
management  (Private Sector)

2
تطبيقات ادارة المشاريع في

القطاع الخاص.
239
9

Software Applications I2( 1تطبيقات برمجية)
240
5
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Software Applications II2( 2تطبيقات برمجية)
240
6

Technical English3
243اللغة االنجليزية الفنية

0

Application in Project 
Management (NGO's)

تطبيقات ادارة المشاريع2
في المنظمات غير

الربحيـة

247
9

Procurement and Stores 
Management and Tenders

3
إدارة الشراء والمخازن

والعطاءات والعقود الهندسية
248
0

Spical Topics3مواضيع خاصة
248
1

Quality Management 3 إدارة المواصفات والجودة
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2
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248
3

Graduation Project2مشروع التخرج
248
4

Human Resource Management3ادارة الموارد البشرية
278
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وصف متطلبات تخصص إدارة المشاريع:

:1 – المحاسبة 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والدفاتر المحاسبية، والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية، ومعالجة المحاسبة

للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجة
المحاسبية لعمليات الحسم، والمعالجة المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات

الختامية والقوائم المالية.

– االدارة المالية للمشاريع:2392

تغطي هذه المادة وظائف المحاسبة للمشاريع حيث يتم التركيز على  اإلدارة المالية
وأهدافها المختلفة من السيولة والربحيـة وتعظيم الثروة ، مع دراسة النسب المالية

التي يتم من خاللها تقييم األداء المالي وإدارة رأس المال العامل وسياساته المختلفة
مثل إدارة النقدية , وإدارة الذمم المدينة, وإدارة المخزون السلعي , إضافة إلى

القيمة الزمنيـة للنفوذ مع االهتماـم بقرارات االستثمار الطويل األجل )االستثمار في
الموجودات الثابتة( , إضافة إلى دراسة التمويل في المشاريع وقواعد المفاضلة بينها.

– تطبيقات حاسوب إلدارة المشاريع:2393
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يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب عملياً على برامج حاسوبية معتمدة محليا
وعالميا,  وذلك ابتداءً من الفصل الثالث والرابع حيث يشمل التدريب على ادخال كافة
البيانات المتعلقة بالمشروع ومعالجة هذه البيانات محاسبياً , وانتاج التقارير المناسبة

MS Project, Primaveraباستخداـم برامـج متخصصة في هذا المجال مثل 

– كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد االموالـ:2394

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب  بالمهارات األساسية والضرورية لكتابة
مقترحات المشاريع والتعرف على المصطلحات المستخدمة في هذا المجال، تمكيـن

الطالب من إعداد هذه المقترحات من خالل عرض أفضل الطرق المتبعة من أجل
صياغة و إنتاج مقترحات بهدـف تجنيد األمواـل للمشاريع. كما ويهدف المساق إلى

تزويد الطالب بالمفاهيم المرتبطـة بآلية تسويق هذه المقترحات محليا وعالميا.

– مقدمة في إدارة المشاريع:2395

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بصفات ومسؤوليات مدير المشروع، كيفية اختيار
المشروع، واالستحواـذ عليه وتطويره، كيفية تطوير وإتباع خطة العمل التفصيلية،

وكيفية تطوير وإدارة زمن المشروع وميزانيته، كيفية إدارة الجودة في المشروع، بناء
فريق العمل، وكيفية إجراء االتصال الفعال بين أعضاء المشروع.

– مبادئ التسويق والعالقات العامة:2396

يهدف هذا المساق إلى تكويـن قاعدة معرفيـة متينة لدى الطالب في المبادئ والعناصر
األساسية للتسويق وكيفية اختيار المزيج التسويقي، وخطط التسويق ومحتويات تلك

الخطط واالتجاهات البيئية التي تؤثر على التسويق،  وإعطاء صورة عامة عن
التخطيط االستراتيجـي في إدارة التسويق والتركيز على سياسات التسعير، وسلوك

المستهلك والبائع ،والعوامل المؤثرة في قرارات الشراء، ودورة حياة السلعة ومراحل
تطورها، وإعطاء لمحة عامة عن البحوث التسويقية حيث يستطيع الطالب عند االنتهاـء

من المساق القيام بالتخطيـط االستراتيجي الذي يتيـح له الخروج من المشاكل
المحيطـة بالعمل والتوصل إلى الحل األمثلـ.

– اخالقيات المهنة والسلوك التنظيمي:2397

يزود هذا المساق الطلبة باإلطار العام للسلوك التنظيمي، و أهميـة دراسته وتأثير ذلك
على المنظمات المختلفة، باإلضافة إلى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية حول ماهية

السلوك التنظيمي ومحدداته، والتطرق إلى النظريات السلوكية، وكذلك مفهوم
الشخصية وطبيعتها ومفهوم اإلدراك واالتجاهات، والقيم، ودور الجماعات، وتأثير

السلوك اإلنساني على العمليات اإلداريـة . باإلضافة إلى التعرف على المناخ
التنظيمي، وعمليات التغيير والتطوير المرتبطة بذلك. والعمل على تحليل اإلبداع،

واالبتكار و استثمار ذلك في اإلدارةـ.
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– قانون األعمال والشركات والجمعيات:2398

يتعرف الطالب في هذا المساق على عناصر وتطبيقات القانون في التجارة واألعمال.
ويحتوي مواضيع مثل العقود، المؤسسة، المبيعات، والمؤسسات التجارية، ويتعلم
الطالب عناصر القانون التجاري وكيفية تطبيقها. كما ويتعرف الطالب على قانون

العمل الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيريـة والمفاهيم القانونية األخرى المرتبطـة في
هذا المجال.

– تطبيقات ادارة المشاريع في القطاع الخاص:2399

يهدف هذا المساق لتزويد الطالب بمبادئ ومفاهيم إدارة  المشروع في القطاع
الخاص حيث أن الربحيـة تكون الهدف المنشود ويتضمن المساق أشكال العمل في

القطاع الخاص والرسالة واإلستراتيجيـة و الوظائف  و التمويل والدور االجتماعي
والبيئي و المسؤولية المجتمعية باإلضافة إلى أمثلة واقعية من فلسطيـن ومن دول

أخرى.

(:1– تطبيقات برمجية )2405

يشمل هذا المساق معالجة النصوص بوساطة احد برامـج معالجات النصوص مثل
Microsoft Wordوذلك بطباعة النصوص وتحريرها وإدراـج الكائنات فيها مثل  الرسوم  

والصور والرموز واألشكال التلقائية وبعض التطبيقات األخرى مثل ورقة اكسل ومعالج
التخطيطات ، ويشمل إنشاء الجداول وتحريرها وتنسيقها والتعامل معها ودمج
المراسالت ، كما يشمل المساق استخداـم احد برامج العروض التقديمية مثل

Microsoft PowerPointفي إنشاء الشرائـح وإدراـج النصوص والصور والرسوم 
والتخطيطات فيها وعمل ارتباطات بين هذه الشرائـح وإدراج المؤثراـت الصوتية

والحركية فيها والتحكم في طريقة عرضها.

(:2– تطبيقات برمجية )2406

، و برنامـج معالجةMicrosoft Excelالتعرف على الجداول اإللكترونية باستخدام برنامج   
، من حيث بناء قاعدة البيانات والجداول والعالقاتMicrosoft Accessقواعد البيانات  
واالستعالمات .  

– اللغة االنجليزية الفنية:2430

يهدف إلى تطويـر مهارات الطالب اللغوية في المجاالت التجارية والمحاسبية مثل
كتابة الرسائل والمذكراـت والمحادثات التلفونية، وقراءة التقارير والملخصات،

والتحادث في مكان العمل، واالستيراد والتصدير، والزيارات، واالجتماعات، وطلبات
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العمل،واستخدام المهارات اللغوية بطريقـة عملية تناسب التخصص والحياة العملية
المستقبلية.

– تطبيقات ادارة المشاريع في المنظمات غير الربحية:2479

يهدف هذا المساق لتزويد الطالب بمبادئ ومفاهيم إدارة المنظمة غير الربحية حيث
أن الربحية ليست الهدف المنشود ويتضمـن المساق أنواع المنظمات غير الربحية

والرسالة واإلستراتيجيـة و الوظائف  و التمويل والدور االجتماعي والبيئي ومسؤولية
المنظمات غير الربحية باإلضافة إلى أمثلة واقعية من فلسطين ومن دول أخرى.

– إدارة الشراء والمخازـن والعطاءات والعقود الهندسية:2480

يهدف المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم أساسيات إدارة الشراء من استراتيجيات،
طرق الشراء، مسؤوليات إدارة الشراء، تخطيط االحتياجات من المواد، أنظمـة

معلومات الشراء، تقييم عملية الشراء، باإلضافة إلى أساسيات إدارة المخازن من
األنظمة المخزنية،  فلسفة الشراء عند الحاجة، تقييم عملية التخزين. كما ويهدف

المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم وطرق دارسة وتقديم وتقييم العطاءات، وتغطيـة
النواحي القانونية المتعلقة بها.

– مواضيع خاصة:2481

يهدف هذا المساق الى البحث في المواضيع والقضايا والمشاكل المعاصرة المحلية
والعالمية في ادارة المشاريع، والتعرف على الية تحليل الجدوى االقتصادية

للمشاريع ،المواضيع سيتم اختيارها من قبل المدرس ويتطلب المساق زيارات ميدانية
وكتابة تقارير  وخطط عمل وعرضها ومناقشتها من قبل الطالب.

– إدارة المواصفات والجودة:2482

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم إدارة  الجودة الشاملة، كيفية تطبيقها
  وعناصرها األساسية، تأكيد الجودة، ضبط الجودة،TQMفي المشاريع ، إدراك أهمية 

اآليزوكما ويهدـف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم اقتصاديات و إدارة الجودة،
باإلضافة إلى مبادئ وأساليب إحصائيـة للتأكد من مطابقة المنتجـ/ الخدمة للمواصفات،

التفتيش بأخذ العينات بالصفات المميزة وبالمتغيرات، لوحات ضبط المتغيرات، لوحات
الضبط للصفات المميزة.

– تدريب ميداني:2483
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يهدف التدريب إلى إكساب الطالب المهارات في التعامل مع متطلبات العمل
المحلي , وتسخير المعلومات والمهارات في مجال أسس المحاسبة  التي حصل عليها

خالل دراسته الكتساب الخبرة المطلوبةـ. ويتم تدريب الطالب في الكلية وبعض
المؤسسات العامة والخاصة من أجل استخداـم وتطبيق معلوماتهم وما تم دراسته في

مساقات التخصص. كما يلزم الطالب بتقديم الطالب تقارير أسبوعية طيلة فترة
التدريب تبيـن المهارات التي اكتسبها الطالب .

– مشروع التخرج:2484

يهدف المساق إلى اختيار وتحديد عنوان لمشروع التخرج، وتشكيل مجموعات العمل
للطالب وتحديـد المشرفين.  ثم يستمـر الطالب في العمل على المشروع إلعداد تقرير

يشتمل على فكره المشروع، أهميته، الدراسات السابقة، خطة العمل للمشروع مع
تفاصيل األعمال، ويتم تعديل هذا التقرير وفقاً لتعليمات مدرس المساق والمشرف.

ويقدم الطالب مشروع التخرج ضمن إحدى المجاالت التي درسها، ويظهر الطالب فيها
أساسيات ومبادئ البحث العلمي، ويغطي المشروع المواضيع ذات االهتمام من قبل
الطالب. ويمكـن أن يكون المشروع عبارة عن بحث مجرد، أو تطبيق عملي من واقع

الحياة في مواضيع ومجاالت لها عالقة بإدارة المشاريع.

– ادارة الموارد البشرية:2789

يهدف هذا المساق إلى بيان أهمية إدارة األفراد، و تحليل األفراـد والوظائف، و قياس
أداء العنصر البشري، و تخطيط القوى العاملة، و اختيار القوى العاملة،  وأجور

وتعويضات القوى العاملة، و تدريب القوى العاملة، والترقية، وإدارة العالقات
الصناعية، و األمان والسالمة بالعنصر البشري، و إدارة بعض المؤسسات مثل إدارة

التامين،  وإدارة المصارف، و إدارة المبيعات، و إدارة الشراء والتخزينـ، و إدارة
المؤسسات غير الربحيةـ.

(:ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 

يتوقع من الطالب بعد تخرجه من تخصص ادارة المشاريعاآلتي:-

القدرة على قراءة واستيعاب البيانات المالية ..1
التمكن من المراسالت وكتابة التقارير وجداول األعمال ..2
اإللمام بتصنيفات الحواسيب المختلفة وتطورها . .3
التعرف على أنظمـة العد وعمليات التحويل بين األنظمة ..4
االلتزاـم باإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة ،والتعرف على إنسانية اإلســالم.5

وصفاء عقيدته.
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االلتزاـم داخل االسـرة باألحكــام الشــرعية اإلسـالمية وعدالــة اإلســالم بنظــام.6
األسرة.

التعرف على أهم المهارات الرياضية و قوانيـن التحكيم لأللعاب الرياضية ..7
التعريــف باللغــة العربيــة كنظــام يشــكل وحــدة اللغــة وطرائــق تنميـــة ألفــاظ.8

واستعمال المعاجم العربيـة .
التعريف بأحكام وقواعد الكتابة والترقيم ..9
التعرف على عالقة التنمية المستديمه بالثقافــة والبيئــة والتكنولوجيــا وهجــرة.10

العقول وطرق قياس التنمية المستديمة .
ــات اإلحصــائيـة.11 ــائية الخاصــة بالبيان ــاييس اإلحص ــتقاق المق ــتطيـع اش أن يس

) مقاييس النزعة المركزيةـ، مقاييس التششت، االرتباط(.
تحديـد مفهوم التخطيط،التنظيم، التوجيه، والرقابــة وبيــان أهميتهــا وعناصــرها.12

وأنواعها وإعداد الهيكل التنظيمي.
استيعاب العمليات المالية والنظام المحاسبي من الناحية النظريـة والعملية ..13
ــة المتبعــة لتنفيــذ وتطــبيق المشــاريع وطــرق التعامــل مــع.14 األســاليب اإلداري

األزمات والمخاطر التي قد تواجه المشروع.
ــتخدما.15 ــة مس ــوى العامل ــة من الق ــات المؤسس ـــد احتياج ــدرة على تحدي الق

األساليب الكمية
فهم الطالب بالعوامل التى تســاعد على جــذب القــوى العاملــة من المصــادر.16

الخارجية..
المساهمة في اعداد نموذـج لتقييم أداء العــاملين وإدارة رأس المــال العامــل.17

في المنشأة.
ــية ,.18 ــ ــوب االساس ــ ــبرامج الحاس ــ ــع ال ــ ــل م ــ ــدرة على التعام ــ Microsoftالق

Word,PowerPointExcel ،Access.ذات التطبيقات اليومية
التعرف على مفهوم التسويق و أهميتـــه وتحديـــد وظــائف التســويق وااللــتزاـم.19

بأخالقيات المهنةـ.
ــل الجــدوى و إعــداد تقــارير متابعــة.20 المفاضــلة بين المشــاريع من خالل تحلي

المشاريع.
القدرة على كتابة مقترحات المشاريع باللغة االنجليزية والعربية بهـدف تجنيـد.21

األمواـل للمشاريع.
استيعاب العمليات المتعلقــة بجــرد المخــزون الســلعي وأنظمــة الرقابــة على.22

المخزونـ.
القــدرة على اســتالم المــواـد من المــورديـن وإيــداعهابالمخازن وقــراءة وفهم.23

عقود الشراء.
 تمكـن الطالب من إعداد وتقديم وتقييم العطاءات والقدرة على صياغة عقود.24

العمل المختلفة واالتفاقيات ضمن اإلطار القانوني.
القدرة على التعامل مع البرامج المستخدمـة محليــا وعالميــا في مجــال إدارة.25

المشاريع.
القدرة على التعامل مع المشاريع المنفذة من خالل المنظمات غير الربحية..26
فهم الطبيعة القانونيـة للقطاعات الخاصة وتعزيز دورها في المجتمع..27
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البرامج ذات العالقة داخل وخارج المؤسسة :

ال يوجد على مستوى الدبلوم أي برنامـج متعلق بشكل مباشر بإدارة المشاريع، ويطرح
هذا البرنامـج بهذه الصيغة )الدبلوم المتخصص في إدارة المشاريع( ألول مرة في

فلسطين ولم يسبق له ان يطرـح في أي مؤسسة فلسطينية تعليميـة على مستوى
الدبلوم.لكن هناك تخصصات تتقاطع مع هذا التخصص في مساقات

مشتركة) متطلبات الكلية والدائرة(كتخصـص اإلدارة وأتمتة المكاتب. ويوجد تخصص
على مستوى البكالوريوس في مجال إدارة المشاريع كتخصص فرعي لتخصص إدارة

األعمال في جامعة بوليتكنـك فلسطين. 

التسويق والمبيعات :.5

 :درجة الدبلومالدرجة العلمية الممنوحة
 ساعة معتمدة (77: سنتان )بواقع مدة الدراسة

جميع فروع الثانوية العامة بنجاح.: فرع التوجيهي

مقدمــة:

إن العولمة واالنفتاح التجاري حتمت على أصحاب المؤسسات بكافة القطاعات
االهتمام الكبير بمجال التسويق والترويج للسلع والبضائع لمواجهـة الحروب التنافسية،

فالتسويق يعتبر من العلوم الهامة لتطوير اقتصاديات الدول وإعطائها األفضلية بين
األمم، حيث انه هو العلم الذي يبحث عن حاجيات ورغبات العميل وتحديد الجمهور

المستهدف لمنتجات الشركة وتصميم المنتجات المناسبة لهذا الجمهور وعمل البرامـج
والسياسات التسويقية للوصول إلى الجمهور المستهدف، فالتسويق أكبر من أنه

وظيفة من وظائف الشركة العديدة فهو فلسفة تقود سياسات الشركة، فالهدف من
التسويق هو خلق عمالء سعداء مع منتجات الشركة يرغبون في التعامل المستمـر

معها مما ينتـج عنه أرباح للشركة وللعمالء. 
وقد أفادت الكثير من الدراسات بالحاجة الملحة لوجود متخصصيـن في مجال التسويق
في المؤسسات على اختالف أنواعها فمن هذه الدراسات دراسة مسح للسوق نفذتها

% من أصحاب المنشآت85الغرفة التجارية في الخليل و أشارت نتائجهـا إلى أن:
االقتصاديـة التي تعمل في محافظة جنوب الخليل يواجهوـن مشاكل كبيرة في األسواق

% و84المحلية، يليهم أولئك الذين يعملون في محافظتـي شمال الخليل وديرالبلـح 
% في محافظة القدس، فيما كانت اقل تلك المشاكل موجود لدى82%، ثم 83

%، وبلغت في37% وجباليا 34منشات األعمال العاملة في محافظـة رام الله والبيرة 
(.2009%.)غرفة تجارة وصناعة مدينـة الخليل،50% و 64نابلس والخليل 
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% من أصحاب المنشات30وفي دراسة أخرى تبين من نتائج التحليل أن هناك حوالي 
بحاجة إلى تدريب في مجال التسويق وإعداد الخطط التسويقية، أما في مجال

(.2010% منهم بحاجتـه لذلك)مكحول،23.4االستشارات التسويقية فقد أشار نحو 
وبالتالي وانطالقا من الدراسات السابقة وغيرها ، فان   حاجة السوق إلى

تخصصات مهنية تركز على مجال التسويق والترويج، يعتبر مبرراً أساسياً الستحداث
هذه التخصصات بما ينسجم مع اإلستراتيجيـة الوطنية للتعليم التقني والمهني التي

تدعوا إلى االستجابـة لعواماللطلبعلىالمهاراتفي سوقالعمل.

مجال عمل الطلبة الخريجين:

. العمل كمندوب مبيعات ، أو رجل بيع في القطاعات المختلفة
. القدرة على العمل في إدارة المشتريات والمخازن
ــة أو القطاعــات خدمات العمالء في القطاعات المختلفة سواءً الحكومي

الخاصة.
.الوظائف المساعدة في أعمال التخطيط التسويقي
القدرة على بناء قواعد بيانـات تسـويقيـة باسـتخداـم تطبيقـات الحاسـب

اآللي.
.الوظائف المساعدة في إجراء البحوث والدراسات التسويقية
.الوظائف المساعدة في تصميم وتنفيذ الحمالت الترويجية

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية .16
2.متطلبات القسم.9
3.متطلبات التخصص . 52
المجموع77

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية: 

* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها , ص

 ساعة معتمدة9متطلبات القسم: 
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اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Management3اإلدارةACA 1362231
Economics3 االقتصادACA 1392232
Statistics3اإلحصاء التطبيقيACD 1232732
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وصف متطلبات القسم:

 - االدارة:2231

مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة
عناصرها ، أهم المدارس اإلدارية خاصة الكالسيكية ، والسلوكية ،  والمدرسة الحديثة ،

وعناصر العملية اإلدارية من تخطيـط وتنظيم وتوجيه ورقابة . باإلضافة إلى التعرف
على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .

 - االقتصاد:2232

هذاالمساقيغطيمفاهيماقتصادية بجانبالنظرياتاالقتصاديةوالتيتهتمبدراسة عالقة
علماالقتصادبالعلوماألخرى،دراسةالمفاهيماالقتصاديةمثاللعرضوالطلب، السوق

وأنواعه، االستهالك واالستثمار،حساباتالناتج القومي، اإلنفاق الحكومي،السياساتالمالية
والنقدية،التجارةالحرة،الخصخصة،العولمةـ, و تطبيقات ذلك على البيئة الفلسطينيةـ.

باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمة في هذا المجال
واستخداماتها.

-االحصاءالتطبيقي:2732

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معارف ومهارات التعامل مع المفاهيم
والمقاييس اإلحصائيـة واالحتمالية وتطبيقاتها؛ حيث يتناول المساق ماهية اإلحصاء
وجمع البيانات وعرضها وتصميم اإلستمارات اإلحصائيـة وحساب مقاييس النزعة

المركزيـة ومقاييس التشتت وإيجاـد معامالت اإلرتباط ومعدلة اإلنحداـر وحساب األرقام
القياسية لألسعار والكميات واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالـت وحسابها وتطبيق

التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار الفرضيات واستخدام
 لغايات إحصائيةـ.  SPSS وبرنامج Excelبرنامج 

 ساعة معتمدة52متطلبات تخصص التسويق والمبيعات: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المسا
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ق
Accounting 13(1محاسبة)ACA 1422230
Efficient Communication Skills22485مهارات االتصال الفعال
Sales Management32486إدارة المبيعات
Inventory and Purchasing 
Management 

2487إدارة المواد و المشتريات3

ComputerApplications and 
Customer Relationship 
Management 

2
تطبيقات الحاسوب

2488وادارة عالقة العمالء

Advertising & Promotion3 2489اإلعالن و الترويج
Marketing at Profit and 
Nonprofit Organizations

3
التسويق في المؤسسات

الربحية وغير الربحية
2490

Marketing Research32491بحوث التسويق
Practical Training12492التدريب الميداني
Marketing Strategies32493استراتيجيات التسويق
Management of Distribution 
Channel

2494ادارة قنوات التوزيع3

Consumer Behavior2 2495سلوك المستهلك
Managerial Accounting32725محاسبة ادارية
Graduation Project32787مشروع تخرج

Marketing Information Systems3
أنظمة المعلومات

التسويقية
2788

Human Resource Management32789ادارة الموارد البشرية
E-Marketing and Trading32790تجارة وتسويق الكتروني
Business Law32791القانون التجاري
Principles Of Marketing32792مبادئالتسويق

وصف متطلبات تخصص التسويق والمبيعات:

(:1– محاسبة)2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والدفاتر المحاسبية، والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية، ومعالجة المحاسبة

للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجة
المحاسبية لعمليات الحسم، والمعالجة المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات

الختامية والقوائم المالية. باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزية
المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .

– مهارات االتصال الفعال:2485

يتناول هذا المساق مهارات االتصال  التي تعمل على تدعيم قدرات الطلبة على
التفاعل مع المجتمع المحيط بقوة و ايجابيـة بالطرق الفعالة و الناجحة في مختلف
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الميادين من خالل التركيز على الجوانب النظريـة و التطبيقية لهذه المهارات حيث
سيتناول هذا المساق التعريف باالتصال و تطوره و التعريف بعملية االتصال و عناصرها

،باإلضافة إلى التعرف على أنواعه ،أساليبه )مباشرة و غير مباشرة(،وسائل االتصال
المتنوعة و المهارات المطلوبـة إلنجاح عملية االتصال في كل نوع من هذه األنواع
وهذه المهارات هي))فن االستماع و اإلنصات،و فن التفاوض و اإلقناع، وفن كتابة

التقارير والمطويات والنشرات وغيرها من الوسائل المكتوبةـ، فن الخطابـة واإللقاء في
المناسبات المختلفة( .

– إدارة المبيعات:2486

ويتضمن مساق إدارة المبيعات :أساسيات البيع الشخصي و  التخطيط للمبيعات و
توزيعها، وتنظيم المبيعات، وإدارة العاملين في المبيعات وطرق البيع، وتحليل أداء

البائعينباإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال
و استخداماتها .

– إدارة المواد و المشتريات:2487

ويتضمن هذا المساق أنواع الشراء، ودور قسم المخازن والمشتريات في التنظيم
اإلداري، وتحليل طلبات الشراء، وأداـء قسم المشتريات وتمويله وإدارته. باإلضافة إلى

التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .

– تطبيقات الحاسوب وادارة عالقة العمالء:2488

ويتضمن : تعريف الطالب باستخدامات الحاسوب في مجال التسويق مع التركيز على
 و غيرها من البرمجياتCRM, SegACTبرامـج  مختلفة في إدارة عالقة العمالء مثل 

باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمة في هذا المجال و
استخداماتها .

– اإلعالن و الترويج:2489

ويتضمن المساق:أنواـع الترويج و خصائص هذه األنواع المختلفة،  المشكالت المتعلقة
بإدارة الترويـج ، وسياسات فتـح أسواق جديدة وإجراءاـت ذلك ، وإنتاج منتجات جديدة

وتوسيعها ، وتوسيع األسواق القائمة وتطويرها .باإلضافة إلى األنواع المتعددة
لإلعالنات و خصائصها و متى يجب أن يستخدـم كل نوع منها، باإلضافة إلى التعرف

على عدد من برامـج تصميم اإلعالنات و المغلفات الخاصة بالمنتجات المختلفة من بين
هذه البرامـج الفوتوشوب  والفالش و غيرها من البرامـج الحديثـة باإلضافة إلى التعرف

على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .

– التسويق في المؤسسات الربحية وغير الربحية:2490
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يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتطبيق المفهوم التسويقي
الحديث على المؤسسات الربحيـة والغير ربحية، وذلك من خالل تحليل ودراسة طبيعة

هذه الخدمات وإدارتها تسويقيا لتحقيق أهداف المؤسسة .
كما يناقش هذا المساق كيفية تطبيق المفاهيم التسويقية في مجاالت مختلفة

مثل:خدمات الصحة العامة الحكومية، خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية، خدمات
جمع األمواـل لصالح أعمال خيرية، وخدمات التعليم المجانية.... الخ، باإلضافة إلى

المؤسسات السياحية من حيث  المعرفة بالنشاط السياحي وبالمعرفـة الالزمة لفهم
طبيعة الخدمة السياحية، وكيفية التخطيط لها، وموائمتها مع متطلبات الزبون السائح،

من خالل تعريفهم بالسياحة التاريخيةـ، والدينية، والعالجية، ...الخ، وكيفية إدارة
الخدمات الفندقية باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في

هذا المجال و استخداماتهـا .
كما يتناول المساق  تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتطبيق المفاهيم التسويقية على
المنتجات الزراعية الصناعية التجارية ، وذلك من خالل دراسة وتحليل ماهية المنتجات

باإلضافة إلى التبادل الصناعي، وطبيعتها، وتأثير ذلك على طريقة تسويقها وإدارتها.
وتحليل مؤسسات تجارة الجملة والتسويق الصناعي، والمشاكل والقضايا المتعلقة

بالتخطيـط االستراتيجي للسلع والموجه إلى تجارة الجملة والمؤسسات التجارية
والصناعية والحكومية.باإلضافة إلى ويتضمـن مبادئ دراسات التسويق المصرفي،
واستراتيجياتها وكيفية إعداد الخطط التسويقية للنشاطات المصرفيـة المختلفة،

والمستجدات المحليـة والعالمية في المجال المصرفي. باإلضافة إلى التعرف على
المصطلحات االنجليزية المستخدمة في هذا المجال و استخداماتها .

– بحوث التسويق:2491

هذا المساق يهدف إلى تزويد الطلبة بمقدمة عامة حول أساليب البحث العلمي و
المنهجيات التي يمكن توظيفها في بحوث التسويق وبالمعرفة العلمية األساسية
المتعلقة بطرق إجراء البحث التسويقي، وتحليله، وصياغة نتائجه، خدمة لمتخذي

القرارات التسويقية، وتمكينهم من تطبيق تلك المهارات على دراسة مشكالت
تسويقية موجودة في البيئة الفلسطينيـة باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات

االنجليزية المستخدمة في هذا المجال و استخداماتها .

– التدريب الميدانيـ:2492

يهدفالتدريبإلىإكسابالطالبالمهاراتفيالتعاملمعمتطلباتالعماللمحلي،وتسخيرالمعلوماتوالمـه
اراتفيمجااللتسويق والمبيعاتالتيحصلعليهاخاللدراستهالكتسابالخبرةالمطلوبة.

– استراتيجيات التسويق:2493

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمهارات ذات عالقة بكيفية تطبيق الوظائف
اإلداريـة على النشاط التسويقي، ومهارة التخطيط التسويقي، والتنظيم التسويقي،
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والتنفيذ لألنشطـة التسويقية، وأخيراً الرقابة والتدقيق التسويقي. باإلضافة إلى التعرف
على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .

– ادارة قنوات التوزيع:2494

ويتضمنـ: طبيعة تجارة الجملة وأهميتها، ووظائف تجار الجملة وتصنيفهم وأنماطهم
وأنماط الوكالء والمؤسسات المساعدة، والمزيج التسويقي في تجارة الجملة.باإلضافـة

إلى طبيعة تجارة التجزئة وأهميتها، التخطيط االستراتيجـي لتجارة التجزئة، وتصنيفه،
وتكنولوجيا التجزئة، وطرق تمويلها، واستخدام حق االمتياز فيها، وتخطيـط المزيج

التسويقي، والرقابة على نشاطات تجارة التجزئـة و تقييم النشاطات التوزيعية لقنوات
التوزيع المختلفة  ومراقبتها . باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزية

المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها .

– سلوك المستهلك:2495

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالسلوك اإلنساني
وأهميتـه في دراسة السلوك الشرائي، وبالنماذج السلوكية المختلفة المفسرة للسلوك

الشرائي. وأخيراً تزويدهم بمهارات تطبيق المفاهيم السلوكية المختلفة على واقع
المستهلك الفلسطيني. باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزية المستخدمة

في هذا المجال و استخداماتها .

– محاسبة ادارية:2725

يهدف هذا المساق إلى تمكيـن إدارة المشروع التجاري من استخداـم البيانات
المحاسبية لترشيد اتخاذ القرار االداري في أغراض التخطيـط والرقابة، وقرار التسعير،
وقرارات  التصنيع أو الشراء من موردين، وتحليل العالقة بين  التكلفة وحجم النشاط

التوزيع، واعداد الموازنات التقديريةـ، و الرأسمالية.

– مشروع تخرج:2787

ويتضمن تكليف الطلبة بعمل بحث تخرـج في أحد عناصر التسويق المختلفة )تطوير،
إنتاج، تسعير، توزيع، ترويـج ( واإلشراف عليهم وتقديم المشورة لهم حتى يتم إنجاز

البحث وفق األصول العلمية.

– أنظمة المعلومات التسويقية:2788

ويتضمن تعريفاً بأنظمة المعلومات بشكل عام وأنواعها باإلضافة إلى التعرف على
أنظمـة المعلومات  التسويقية وطبيعتها ، وطرق التنسيق بين المعلومات المتعلقة
بالنشاطات التسويقية وتلك المتعلقة بالمؤسسة عموماً على المستوييـن الداخلي
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والخارجي باإلضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا
المجال و استخداماتها .

– ادارة الموارد البشرية:2789

.يتناواللمساق مفهوم وأهميةإدارة الموارد البشرية في حياة المنظمـة ، وكيفية تخطيط
المواردالبشرية ، وكيفية استقطاب واختيار الموارد البشرية ، وتحليل وتوصيف

الوظائف ،وتدريب الموارد البشرية ، وتحفيزها ومكافأتها ، الى جانب تقييم االداـء .
وتخطيطالمسار الوظيفي وتمكين العاملين ، والحفاظ على أمنهم وسالمتهم.

– تجارة وتسويق الكتروني:2790

يهدف هذا المساق لتعريف الطالب بالمفاهيم األساسية والنواحي :الجزء النظري
التطبيقية لتسويق المنتجات و الخدمات عبر اإلنترنتـ. يتضمن المساق المواضيع

التالية: مفهوم التجارة والتسويق اإلليكترونية وأنماطها ومعوقاتها ومزاياها بالنسبة
للشركات والعمالء والزبائن ، البنية التحتية التكنولوجية،المفاهيم األساسية إلدارة

األعمال اإللكترونية ووظائفها وأهدافها و نماذج األعمال اإللكترونية، استراتيجيات إدارة
األعمال اإللكترونية، برمجيات إدارة األعمال اإللكترونية ،  عناصر المزيـج التسويقي

اإللكتروني، العالمة التجارية، أنظمة الدفع اإللكترونيـ، المزادات االلكترونيـة ،
المجتمعات االفتراضية، التخصيص، الخصوصية و األمن.ـ، التعريف بالحكومة

اإللكترونيةـ. 
،    هذا المساق يتمحوـر حول  ثالث مفاهيم أساسية هم الزبون والمنافسة والتغيير )

Customer, competition, change) Concept 3Cبالتركيز على عوامل النجاح في سوق ،
األعمال االلكترونية والمنافسةـ.

يهدف الجزء العملي إلى تعريف الطالب بأساسيات تصميم مواقعالجزء العملي:
التسويق والتجارة االلكترونيةـ، علم األلوان والحركة والوسائط المتعددة وإمكانية
استخدامها في تطوير مواقع التجارة االلكترونية ، استخداـم برامـج تصميم وتطوير

مواقع التجارة االلكترونيـة المتوفرة لتطبيق المهارات التي تعلمها ودرسها في الجزء
النظري و العمل على تطوير مواقع تسويق وتجارة الكترونية واستخدامهـا باإلضافة

إلى التعرف على المصطلحات االنجليزيـة المستخدمـة في هذا المجال و استخداماتها 

– القانون التجاري:2791

الجزء النظري :يهدـف هذا المساق لتعريف الطالب بالمفاهيم األساسية والنواحي
التطبيقية لتسويق المنتجات و الخدمات عبر اإلنترنتـ. يتضمن المساق المواضيع

التالية: مفهوم التجارة والتسويق اإلليكترونية وأنماطها ومعوقاتها ومزاياها بالنسبة
للشركات والعمالء والزبائن ، البنية التحتية التكنولوجية،المفاهيم األساسية إلدارة
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األعمال اإللكترونية ووظائفها وأهدافها و نماذج األعمال اإللكترونية، استراتيجيات إدارة
األعمال اإللكترونية، برمجيات إدارة األعمال اإللكترونية ،  عناصر المزيـج التسويقي

اإللكتروني، العالمة التجارية، أنظمة الدفع اإللكترونيـ، المزادات االلكترونيـة ،
المجتمعات االفتراضية، التخصيص، الخصوصية و األمن.ـ، التعريف بالحكومة

اإللكترونيةـ. هذا المساق يتمحوـر حول  ثالث مفاهيم أساسية هم الزبون والمنافسة
، بالتركيز على عوامل النجاح فيConcept 3C (Customer, competition, changeوالتغيير )

سوق األعمال االلكترونية والمنافسة.الجزـء العملي: يهدف الجزء العملي إلى تعريف
الطالب بأساسيات تصميم مواقع التسويق والتجارة االلكترونية، علم األلوان والحركة

والوسائط المتعددة وإمكانيـة استخدامها في تطوير مواقع التجارة االلكترونية ،
استخدام برامج تصميم وتطويـر مواقع التجارة االلكترونية المتوفرة لتطبيق المهارات

التي تعلمها ودرسها في الجزء النظري و العمل على تطويـر مواقع تسويق وتجارة
الكترونية واستخدامهاباالضافة إلى التعرف على المصطلحات االنجليزية المستخدمة

في هذا المجال و استخداماتها .

– مبادئ التسويق:2792

ويتضمن : المبادئ األساسية في  التسويق، ووظائف التسويق، وأنواع السلع
التوزيع، الترويج، والتسعير(،.باإلضافة إلى واألسواق، والمزيـج التســويقي )المنتج، 

المسؤولية االجتماعية و األخالقية في عملية التسويق.. باإلضافة إلى التعرف على
المصطلحات االنجليزية المستخدمة في هذا المجال و استخداماتها .

(:ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 

يتوقع من الطالب بعد تخرجــه من تخصــص دبلــوم التســويق والمبيعاتــأن
يكون قادرا على:-

العمل.1 مجاالت  في  استخداماتها  و  التسويق  علم  أساسيات  تعريف 
المختلفة.

يطبق استراتيجيات التسويق وبناء الخطط التسويقية..2
يساعد في اجراـء بحوث التسويق..3
قادر على إقنــاع الجمهــور باألفكــار والمنتجــات والخــدمات على اختالف.4

أنواعها.
قادر على التواصل بفاعلية مع الجمهور..5
يستخدم التطبيقات الحاسوبية المتنوعة..6
يستخدم التطبيقات الحاسوبية المتخصصة في التسويق..7
يلم بجوانب ثقافية وتنموية متعددة)لغة، دين،قيم وثقافة مجتمع، أسس.8

تنموية...الخ(ـ.
يساعد في التخطيط والتنفيذ للمزيـج التسويقي..9
يستخدم اإلعالن ويحدد نوعيته المناسبة في التسويق..10
يساعد في رسم و تقييم سياسات البيع و الشراءـ..11
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المعمول.12 التجارة  لنوع   تبعا  المناسبة  التوزيع  يساعد في تحديد قنوات 
به)جملة أم مفرق(.

يعرف ويفهم القوانين التجارية في فلسطين..13
يلم باألسس االقتصادية المؤثرة على السوق الفلسطيني..14
قـــادر على االتصـــال والتواصـــل في مجـــال عملـــه بـــالغتين العربيـــة.15

واالنجليزيةـ.

شروط ومعايير قبول الطلبة في تخصص التسويق و المبيعات:

.امتحان مستوى لغة انجليزيةـ
.جميع فروع الثانوية العامة بنجاح

البرامج ذات العالقة داخل وخارج المؤسسة :

ال يوجد على مستوى الدبلوم أي برنامـج متعلق بشكل مباشر بالتسويق والمبيعات.

إدارة المنشآت الرياضية:.5

 درجة الدبلومالدرجة العلمية ألممنوحة
 ساعة معتمدة (76 سنتان )بواقع مدة ألدراسة

 جميع فروع الثانوية العامة بنجاحـ.فرع ألتوجيهـي

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهــارات الالزمــة في اإلدارة الرياضــية ،

واإللمــام بمبــادئ التخطيــط االســتراتيجي في المؤسســات ألرياضــية وإكســاب

ــة اإلعــداد النفســي والــذهني للرياضــيين ومعالجــة المشــاركين بمفــاهيم وكيفي

االصابات الرياضـية وكتابـة وصـياغة االخبـار الرياضـية ووضـع الخطـط التدريبيـة

وكيفية التعامــل مــع الحــاالت الخاصــة وذلــك من خالل جملــة محــاور من بينهــا:

القيـــادة واإلدارة الرياضـــية أالحترافيـــة التخطيـــط ألرياضـــي إدارة المنشـــآت

ــادئ التســويق ألرياضــي واإلصــابات الرياضــية واإلعالم واألحــداث ألرياضــية مب

الرياضي  باإلضافة إلى االعــداد النفســي والــذهني للرياضــيين وتطــوير مهــارات

الرياضية.
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ألرياضيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي            .1 القطاةدمتعم ةعاس -عت فيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا يت االفرادت ميضايرلا عاطقلا يف  دارفألا عت التعام:نوناقلا ملع ىلإ لت عل:نوناقلا ملع ىت والقدر ةت بالمعرف ةرئادلل ةت الخريجيةيميداكا ةرضاحم نت الطلب ةرئادلل ةت تمكيةيميداكا ةرضاحم نت

وهيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي            فرعي ةرئادلل ة أهدايهو ةيعرف ف الهديهو ةيعرف ف لهذا ويوجد ألمستقب:نوناقلا ملع ىلإ ل فيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي التخصصا ةرئادلل ةعباتلا ت متابع ةرئادلل ة مةيميداكا ةرضاحم ن :وتمكينهم

معرفة الطالب بعملية التخطيط وتنفيذ ومراقبة العمل. .1

المساهمة في تطوير قطاع الرياضة في المجتمع الفلسطيني..2

تشجيع تطبيق األســس الحديثــة في إدارة المنشــآت الرياضــية في بيئتنــا.3

الفلسطينية والعربية. 

إكساب الطالب إتقان مهارة كتابة مقترحات المشاريع والتقارير و كل ما.4

يتعلق بهذا الموضوع.

ــديهم القــدرة على دمج.5 ــد الســوق المحلي بخــريجين ل العمــل على تزوي

المهارات الفنية مـع تطبيقـات الحاسـوب لمسـاعدة العـاملين في قطـاع

الرياضة في إنجاز أعمالهم بشكل أفضل.

تدريب الطالب على مهارات معينة في مجال تطبيقات الحاسوب.6

والطباعة ليستخدمها في ممارسة هذه المهنة في الصاالت والمنشات

الرياضية .

ــة.7 ــة العربي ــاالت اللغ ــة في مج ــة عام ــات ثقافي إكســاب الطــالب معلوم

واإلنجليزية والثقافة اإلسالمية والحاسوب )متطلبات الكلية(.

تزويد الطالب بمهارات إدارية تساعده في إدارة المنشات بشكل عام..8

فتح بـــاب جديـــد لفـــرص العمـــل لتقليـــل حجم البطالـــة في المجتمـــع.9

الفلسطيني من خالل تخصصات جديدة ونادرة.

الخطة الدراسية :

:تتوزع كما يلي( ساعة معتمدة 73يدرس التخصص في أربعة فصول دراسية بواقع )

الدراسية  لتخصص ادارة المنشآت جدول توزيع المساقات على الفصول
الرياضية

 ~154~ 



_ دليل الطالب دائرة العلوم المالية والمصرفيةالمهن التطبيقيةكلية 

الفصل االول

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

3اللغة االنجليزيـة2002

3مقدمة في الحاسوب2350

3االدارة2231

علم التشريـح ووظائف2627
االعضاء

2

1النشاط الرياضي2017

3مبادئ االحصاء المحوسب2732

3محاسبة2230

18المجموع

الفصل الثاني

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

3اللغة العربية2001

القيادة في المجال2818
الرياضي

32231

32231ادارة المشاريع2395

مقدمة في التدريب2819
الرياضي

نشاط رياضي3

أعمال المكاتب2344
والسكرتاريا

32231
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العالقات العامة ووسائل2822
االتصال

22821

1(1الريادة في االعمال )2846

2تطبيقات برمجية2453

20المجموع

الفصل الثالث

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

2تخطيـط البرامج الرياضية2820

32822اإلعالم الرياضي2821

32231ادارة الموارد البشرية2789

االدارة االستراتيجية في2823
المنشآت الرياضية

32231

22627االصابات الرياضية2824

3التنمية في الوطن العربي2004

22846(2الريادة في االعمال )2847

االدارة المالية في المجال2825
الرياضي

محاسبة3

21المجموع

الفصل الرابع
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المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

دراسات في الفكر2003
العربي االسالمي

3

كتابة مقترحات2394
المشاريع باللغة

االنجليزية

22825

2395

2تدريب ميداني2779

التسويق في المجال2826
الرياضي

32822

ادارة المنشآت لذوي2828
االحتياجات الخاصة

22231

معايير الجودة الشاملة2829
للمنشآت

22231

ادارة البطوالت2830
والمناسبات الرياضية

32822

17المجموع

وصف متطلبات تخصص إدارة المنشآت الرياضية:

 - القيادة في المجال الرياضي2818

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معلومات ومفاهيم تساعده على فهم مفهوم
ــاق القيادة اإلداريـة ، و على أنواع وأنماط القادة فًي المجال الرياضي ، كما يقدم المس

بعض المهارات التي ينبغي على القائد امتالكها.  

 - مقدمة في التدريب الرياضي2819

يهدف هذا المقرر إلى تعريـف الطالب بالمفاهيم والمبادئ األساسية في علم التدريب
الرياضــي حــتى يتمكن الطالب من المســاعدة في رفــع مســتوى التــدريب الرياضــي،
يتضمن المساق على المفردات التالية:- مفهوم علم التدريب ألرياضي تطوره ومبادئه،
حمل التدريب الرياضي ومكوناتــه، طــرق التــدريب ألرياضــي اإلعــداد البــدني المهــادي
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الخططي والنفسي للرياضـيين التخطيـط في مجـال التـدريب الرياضـي، طـرق إعـداد
برامـج التدريب الرياضي.

 - تخطيط البرامج الرياضية2820

التي للمؤسسة  لرسم سياسة عامة  الطالب بمفاهيم   إلى تزويد  المساق  يهدف هذا 
تدير برامـج الشباب سواء كانت هذه المؤسسة ناديا او مدرسة عن طريق وضــع خطــة
تمثل برنامج عمل متكامل بكافة االنشطة الرياضية  وتوزيع فقرات نشاط هذا البرنامج
على فقرات تتناسـب مـع امكانيــات المؤسسـة بحيث ينتهي البرنــامج بانتهــاء الموسـم

الرياضي او العام الدراسي .

 - االدارة االستراتيجية في المنشآت الرياضية2823

المتعلقة القرارات  واتخاذ  التخطيط  على  الطالب  مساعدة  إلى  المساق  يهدف 
بالمؤسسة بطريقة استراتيجية. تشــمل ألمواضــيع  ماهيــة اإلدارـة االســتراتيجيـة واتخــاذ
ألقــرارات عناصــر اإلدارة اإلســتراتيجيـة تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة، الخيــارات
ــة تغــير وضــع ــذ وتطــبيق االســتراتيجيات. وكيفي ــة تنفي االســتراتيجية للمؤسســة وكيفي

المنظمـة ليتأقلم مع الظروف ألمتغيرة عدد من الحاالت الدراسية.

 - االصابات الرياضية2824

وطبيعة الرياضية  بالعلوم  وعالقتها  الرياضية  باإلصابات  التعريف  المساق  هذا  يشمل 
األنشطـة الممارسة ودراسة أسباب حدوثها في المالعب والتعريــف بأســس وإجــراءاـت

الوقاية منها باألساليب المتبعـة إلسعافاتها األولية نظريا وعمليا. 

 -  االدارة المالية في المجال الرياضي2825

تغطي هذه المادة وظائف المحاسبة للمشاريع حيث يتم التركيز على  اإلدارة المالية
وأهدافها المختلفة من السيولة والربحيـة وتعظيم الــثروة ، مــع دراســة النســب الماليــة
التي يتم من خاللها تقييم األداء المالي وإدارة رأس المال العامل وسياســاته المختلفــة
ــة, وإدارة المخــزون الســلعي , إضــافة إلى ــة , وإدارة الــذمم المدين مثــل إدارة النقدي
القيمة الزمنيـة للنفوذ مع االهتمــاـم بقــرارات االســتثمار الطويــل األجــل )االســتثمار في
الموجودات الثابتة( , إضافة إلى دراسة التمويل في المشاريع وقواعد المفاضلة بينها.

 - التدريب الميدانـي2770
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ــات العمــل ــدريب إلى إكســاب الطــالب المهــارات في التعامــل مــع متطلب يهــدف الت
المحلي , وتسخير المعلومات والمهارات في مجال أســس االدارـة  الــتي حصــل عليهــا
خالل دراســته الكتســـاب الخـــبرة المطلوبــةـ. ويتم تــدريب الطالب في المؤسســـات
الرياضية العامة والخاصة من أجل اســتخدام وتطــبيق معلومــاتهم ومــا تم دراســته في
مساقات التخصـص. كمـا يلـزم الطـالب بتقـديم الطالب تقـارير أسـبوعية طيلـة فـترة

التدريب تبيـن المهارات التي اكتسبها الطالب. 

 - ادارة المنشآت لذوي االحتياجات الخاصة2827

يهدف هذا المساق لتزويد الطالب  بمبادئ اختيار أنشطـة رياضية تتناسب مع حاجات
ذوى االحتياجات الخاصة وقدراتهم و مراعاة ذلك أثنــاء الممارســة من حيث الخصــائص

،  و مراعاة األمن والسالمة في اختيار األنشطـة و األلعاب.   النفسية والفسيولوجية

 - معايير الجودة الشاملة للمنشآت2828

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم وإجراءات السالمة والصحة المهنية في
المالعب الرياضية وخاصة العمل على توفر متطلبات السالمة وظــروف العمــل اآلمنــة
ــة ــية الخارجي ــآت الرياض ــاـء الشــائعة  في المنش ــية لتجنب االخط في المالعب الرياض
والداخلية،  كما يهدف هذا المساق إلى تزويــد الطــالب بكيفيـــة  العنايــة بعوامــل األمن
والسالمة في المالعب بشكل عام باإلضافة إلى تقييم ظروف بيئة العمل ومــدى تــوفر
شـروط السـالمة والصـحة المهنيــة من حيث  وجـود إضـاءة، أنظمــة ألمراقبـــة التهويـة

واستخدام أرضيات مناسبة لجميع فصول السنة.

 - ادارة البطوالت والمناسبات الرياضية2829

للتخطيط والضرورية  األساسية  بالمهارات  الطالب   تزويد  إلى  المساق  هذا  يهدف 
إلعداد البطوالت والمناسبات الرياضية ، إعداد ميزانية تقديريـة للبطــوالت والمناســبات
الرياضية ، مكان انعقاد البطولة ، أساســيات اختيــار موقــع عقــد البطولــة ، التســهيالت
التي استحدثت في مجال البطولة ، مركز االتصاالت البطولة ،  ترتيبات إقامــة الســادة
ــدور ــة ، ال ألمشاركين إعداد الدعوات للسادة المشاركين في البطولة ، الدعاية للبطول
ــة في ــرويج للبطول الذي تلعبه الصحافة في ألدعاية الدعاية في مقر البطولة ، عرض ت
اإلذاعة والتلفزيون قائمة لمراجعة تنفيــذ إجــراءاـت الدعايــة للبطولــة ، إعــداد ألبرنــامج
قائمة مراجعة اإلجراءاـت المطلوب تنفيذيها إجراءات تنفيذ البطولة وتقيمه، اإلجــراءات
التي تتخذ قبل بدء البطولة ، اإلجراءاـت التي تتخـذ أثناء انعقــاد البطولــة ، إجــراءات مــا
بعد البطولة ، نقل المعدات، إعداد الحسابات، خطابات الشكر، أعداد ملــف البطولــة ،

نموذـج تقييم سير العمل في البطولة ، لجنة تقييم أداـء البطولة .
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 -  اإلعالم الرياضي2821

يتناول هذا المساق اساسيات مفهوم االعالم واالتصال وتطوره تاريخيا من حيث انواعه
مع تكوين قاعدة متينة عن كيفيــة جمــع األخبــار واساليبه ونظرياتـه القديمة والمعاصرة

الرياضية وصياغة  المواضيع بصورة أكثر عمقا ووضوحا.

 - التسويق في المجال الرياضي2826

يهدف هذا المساق إلى تكويـن قاعدة معرفيـة متينة لدى الطالب في المبادئ والعناصر
ــار المــزيـج التســويقي، وخطــط التســويق األساســية للتســويق الرياضــي وكيفيــة اختي
ومحتويات تلك الخطط واالتجاهات البيئيـة الــتي تــؤثر على التســويق،  وإعطــاء صــورة
عامة عن التخطيط االستراتيجـي في إدارة التسويق والتركــيز على التســويق الرياضــي
وبحوث السوق وانظمـة المعلومات والهدف التســويقي من الرياضــة وعالقــات وســائل
االعالم الرياضــية واســتخدام االعالن على مالبس وادوات الالعــبين الرياضــية و حقــوق
ــتثمار المرافـــق ــية و اسـ ــبات الرياضـ ــوني لألنشـــطة والمناسـ البث االذاعي والتلفزيـ
والخدمات في الهيئات الرياضية. الــتي تمثـل العمــل التســويقي الرئيســي في المجــال
ــط ــام بالتخطي ــاق القي ــاـء من المس ــد االنته ــالب عن ــتطيـع الط ــي،  ، حيث يس الرياض
االستراتيجي الذي يتيـح له الخروج من المشاكل المحيطة بالعمــل والتوصــل إلى الحــل

األمثل.

 - العالقات العامة ووسائل االتصال2822

يهدف المساق إلى تحديـد أهميـة العالقة في المجال الرياضي وظائف العالقات العامة 
والمواصفات الخاصة بالعامل في مجال العالقات العلميــة ودورهــا في تحقيــق أهــداف

ولتحقيق ذلك يتضمـن المساق: ماهية العالقات العامة / العمليات المؤسسات الرياضية
األساسية للعالقات العامة / تنظيم برامـج العالقات العامـة في المؤسسـات الرياضـية /
ــرأي العــام في المجــال الصــفات الالزمــة للعــاملين في مجــال العالقــات العامــة / ال
ــة / ــات العام الرياضي / وسائل العالقات العامة / مواصفات اختصاصات مسئول العالق
دور العالقــات العامــة ودور المســئولين في تحقيــق أهــداف ورســالة التربيـــة الرياضــية

وتوضيح فلسفة المؤسسات الرياضية.

  (  ILO's  المخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 
من خالل الخطة الدراسية المقترحة لهذا البرنامج، فإننا نتوقــع الوصــول إلى

المخرجات التعليمية المذكورة أدناه من خالل إكساب الطالب :

القدرة على التخطيط والتنظيم للمشروعات الرياضية المختلفة.(1
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ــات األنديــة –(2 ـــة في قطاع ــات اإلداري ــكالت والمعوق ــل المش ــدرة على ح الق

االتحاداـت –البطوالت والمدارس الرياضية.

القـــدرة على عمـــل مقترحـــات تمويــــل للمشـــروع بـــاللغتين بالعربيـــة(3

واالنجليزية.

ــع(4 ــاليف ووض ــدير التك ــا من حيث تق ــة مالي ــدرة على إدارة المؤسس الق

الموازنة ومراقبة صرف المال فيه بالشكل المضبوط والسليم

القدرة على  وضع االستراتيجيات والسياسات والقواعد.(5

معرفة التعامــل مــع الشــؤون الرياضــية بمــا يتعلــق باإلصــابات والتــدريب(6

ونفسية الرياضي.

مراقبة تطبيق معايير الجودة الشاملة للمنشآت الرياضية وسالمة المباني(7

.

القدرة على إدارة ومتابعة العنصر البشــري في المؤسســة الرياضــية من(8

خالل تحديد احتياجات العاملين وتوزيــع المهــام وتطــوير وتــدريب الفريــق

إلنجاز االهداف.

مهــارات االتصــال الفعــال مــع األطــراف ذات العالقــة  بــاللغتين العربيــة(9

واالنجليزية, وكذلك اكتساب المهارات السلوكية عنــد تعاملــه مــع األفــراد

داخل المؤسســة أو خارجهــا. )التعــرف على المفــاهيم المرتبطــة بمجــال

العالقــات العامــة في هــذا المســتوى والقــدرة على التواصــل مــع البيئــة

الخارجية بأسلوب علمي(.

ــط بالمؤسســة من حيث(10 ــتي تحي ــدرة على التعامــل مــع المخــاطر ال الق

تحديدها وتحليلها ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها

القدرة على توفير التوريــدات الالزمــة بالمؤسســة الرياضــية وفــق حاجــة(11

مدروسة ومن مصــادرها الجيــدة ويلم بالتعاقــدات مــع المــوردين وكيفيــة

انجازها.

الرياضيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي       (12 اإلعالم ميضايرلا عاطقلا يف  دارفألا ع والتعام:نوناقلا ملع ىلإ ل الرياضيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي التسوييضايرلا مالعإلا عم لماعتلاو يضايرلا ق عل:نوناقلا ملع ى .القدر ة
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تعلم اساليب وخطوات إدارة الفعاليات وتنظيمها بشكل مهني.(13

في تخصص ادارة المنشأت الرياضية : شروط ومعايير قبول الطلبة
جميع فروع الثانوية العامة بنجاح .●

دائرة العلوم المالية والمصرفية 

الدوائر الجاذبة بشكل كبير لطلبةتعدُّ دائرـة العلوم المالية والمصرفيـة من 
الثانوية العامة فهذه الدائرة تضم تخصصات تالقي رواجاً كبيراً في سوق العمل وهي:

، وتخصص اإلدارـة المالية المحوسبة.المحاسبة التقنية
وتسعى الدائرة من خالل برامجها إلى خلق كوادر فاعلة قادرة على التفكير 

واإلبداع، وإكساب خريجيها المهارات والقدرات التي تؤهلهم لممارسة وظائفهم
المحاسبية والمصرفية بنجاح، وتمكنهم من االندماج والمشاركة الفعّالة من أجل

االرتقاء بالمجتمـع الفلسطيني ودفع عجلة التطور إلى األمام.
ً ولتحقيق أهداـف هذه التخصصات فإن الدائرة تضم في صفوفها كادراً متميزا

عالي التأهيّل من المدرسين الذين يتمتعوـن بقدرات تدريسيـة عالية المستوى مع وجود
تطوير ذاتـي ومستمر لهذا الكادر.
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التخصصات التابعة للدائرة :
 .المحاسبة التقنية.1
اإلدارة المالية المحوسبـة ..2

تخصص المحاسبـة التقنية.1
 ساعة معتمدة موزعة على66مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع 

أربعة فصول دراسية،  يهدف هذا التخصص إلى إكساب الطالب العديد من المهارات
في مجاالت المحاسبة المختلفة مثل محاسبة الشركات ومحاسبة التكاليف والمحاسبة

الضريبية والمحاسبة الحكوميـة وأساسيات اإلدارة المالية والتدقيق المالي ومراجعة
الحسابات ومهارات في استخدام آخر ما وصل إليه علم تكنولوجيا المعلومات في

مجال المحاسبة  من خالل تدريب الطالب وإكسابه مهارات استخدام البرامج
المحاسبية المحوسبة المستخدمـة في سوق العمل وكذلك اإلحصاء المحوسب. األمـر

الذي سيسهم في تطوير العمل المحاسبي جودة ودقة وسرعة وإتقاناً.

اكاديمي ةرئادلل ة  محاضر ة

الخطة الدراسية:
الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.اختياريةمتطلبات الكلية ال1
3.متطلبات البرنامج17
4.متطلبات التخصص 32
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المجموع66

 ساعة معتمدة17متطلبات الكلية اإلجبارية : 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9واالختيارية ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة17متطلبات البرنامج: 

وصف متطلبات البرنامج: 

:- 1 –المحاسبة 2230

مدخل إلى علم المحاسبة، والنظام المحاسبي ونظريـة القيد المزدوج، ومصادر القيود
والدفاتر المحاسبية، والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية، ومعالجة المحاسبة

للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، و معالجة المحاسبة لعمليات البضاعة، و المعالجة
المحاسبية لعمليات الحسم، والمعالجة المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات

الختامية والقوائم المالية.

-  اإلدارة:2231

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معارف ومهارات إدارة األعمال؛ حيث يتناول
المساق ماهية إدارة األعمال ونظريات اإلدارة والتخطيط والتنظيم واالتصال والتفاوض

والقيادة والتحفيز وعملية اتخاذ القرار والرقابة ووظائف المنشأة. ويتم تنفيذ المساق
باستخداـم المحاضرات والزيارات الميدانية وورش العمل وكتابة التقارير والتعليم

االلكتروني والحاالت الدراسية والمناقشات الجماعية.
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المساق باللغة
اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المسا

ق

رقم
المساق

Accounting 13 12230المحاسبة
Management32231اإلدارة
Computerized 
Statistics

3
مبادئ االحصاء

المحوسب
2732

Economics2232االقتصاد

Commercial English
اإلنجليزي

التجاري
2733

Business 
Mathematics

الرياضيات
المالية

2523
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محاضرة اإلدارة لطلبة دائرة العلوم اإلدارية والمصرفية

– مبادئ االحصاـء المحوسب:- 2732
يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب معارف ومهارات التعامل مع المفاهيم

والمقاييس اإلحصائيـة واالحتمالية وتطبيقاتها؛ حيث يتناول المساق ماهية اإلحصاء
وجمع البيانات وعرضها وتصميم اإلستمارات اإلحصائيـة وحساب مقاييس النزعة

المركزيـة ومقاييس التشتت وإيجاـد معامالت اإلرتباط ومعدلة اإلنحداـر وحساب األرقام
القياسية لألسعار والكميات واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالـت وحسابها وتطبيق

التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار الفرضيات واستخدام
 لغايات إحصائيةـ.SPSS وبرنامج Excelبرنامج 

 االقتصاد:2232-

, وقوانين العرض المفاهيم األساسية لعلم االقتصاد ، عناصر اإلنتاج المختلفة   
والطلب , والمفاهيم األساسية المتعلقة باالستهالك واالسـتثمار، مفـاهيم األجـور
والبطالة والتضخم ، السياسات النقدية والمالية، مفاهيم الــدخل القــومي النــاتج

القومي.

الرياضيات المالية:2523- 

هذا المقرر يهدف إلى تعريـف الدارس بتطبيقات الفائدة البسيطة و المركبة ، بعد
مراجعة مركزة لمهارات الرياضيات األساسية من خالل الوحدة األولى و الثانية ، ومن

ثم الخوض في التطبيقات العملية للفائدة البسيطة و المركبة ، للمهتميـن في
المجاالت التمويلية و المصرفيـة البنكية ، ويجب أن يكون الطالب قادرا على توظيف
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المهارات الحسابيـة األولية في العمليات المالية المصرفية بشقيها )الودائع و
القروض( .

االنجليزي التجاري:2733- 

يهدف إلى تطويـر مهارات الطالب اللغوية في المجاالت التجارية والمحاسبية مثل
كتابة الرسائل والمذكراـت والمحادثات التلفونية، وقراءة التقارير والملخصات،

والتحادث في مكان العمل، واالستيراد والتصدير، والزيارات، واالجتماعات، وطلبات
العمل،واستخدام المهارات اللغوية بطريقـة عملية تناسب التخصص والحياة العملية

المستقبلية.

 ساعة معتمدة26متطلبات التخصص: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المسا

ق

Auditing3
التدقيق ومراجعة

الحسابات
2521

Cost Accounting32524محاسبة التكاليف

Financial Firms Accounting3
محاسبة المنشآت

المالية
2528

Accounting Software 
Application 1

2
تطبيقات برمجية

(1محاسبية)
2611

Accounting Software 
Application 22

تطبيقات برمجية
(2محاسبية)

2612

Corporate Accounting32734محاسبة الشركات

Government Accounting3
محاسبة حكومية

ومنظمات غير ربحية
2735

Taxation32736المحاسبة الضريبية

Field Training 12
 التدريب الميداني)

1)
2737

Field Training 22
التدريب الميداني )

2)
2739

Principles of Financial
Management

أساسيات االدارـة3
المالية

2519

Accounting 23 ( 2محاسبة)2520

وصف متطلبات التخصص: 
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(: 2 - محاسبة )2520

تعريف الطلبة على العمليات المحاسبيةمـن حيث الجرـد لألصول الوهمية والثابتة
والمتداولة، وعلى إثبات العمليات المحاسبية بطرائق المحاسبة المختلفة،  وتوظيف

المهارات الحسابيـة لدى الطالب دون استعمال اآللة الحاسبة، واالهتمام بالناحية
التطبيقية , وتوظيف المفاهيم والمعارف التي اكتسبها الطالب في الحياة العملية.

 - أساسيات اإلدارة المالية :2519

تغطي هذه المادة وظائف اإلدارة المالية وأهدافها المختلفة من السيولة والربحيـة
وتعظيم ثروة المالك ، مع دراسة النسب المالية التي يتم من خاللها تقييم األداء

المالي وإدارة رأس المال العامل وسياساته المختلفة مثل إدارة النقدية , وإدارة
الذمم المدينة, وإدارة المخزوـن السلعي , إضافة إلى القيمة الزمنيـة للنفوذ مع

االهتمام بقرارات االستثمار الطويل األجل )االستثمار في الموجودات الثابتة( , إضافة
إلى دراسة التمويل في الشركة وقواعد المفاضلة بينها.

- التدقيق ومراجعة الحسابات: 2521

ماهية التدقيق وأهدافه وأنواعه ، كيفية اكتشاف األخطاء والغش في العمليات
المحاسبية والحسابية، وتدقيق القوائم المالية وإعداد التقارير بمختلـف أنواعها.

محاسبة التكاليف  :2524 - 

محاسبة التكاليف من الناحية النظرية  والعملية ، وتمكيـن الطالب من كيفية استخراـج
تكلفة الوحدة المنتجة، والتمييز بين عناصر التكاليف المختلفة , وكذلك إعداد التقارير

والكشوفات وحسابات المراقبـة والقوائم المالية.

 محاسبة المنشآت المالية:2528-

هذا المقرر يشمل على القوائم المالية في قطاع البنوك التجاريةوالمصارـف اإلسالمية
وكذلك قطاع التأمين حيث يتطرق إلى معرفة األنواع المختلفة للقطاعات واإلجراءاـت

المنظمـة ضمن األسس المحاسبية المتعارف عليها.

( :1- تطبيقات برمجية محاسبية )2611

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب عملياً على برامـج محاسبية معتمدة ومرخصة
في السوق الفلسطيني,  وذلك ابتداءً من الفصل الثالث والرابع حيث يشمل التدريب
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على ادخال كافة البيانات المحاسبية لمؤسسة تجارية ومعالجة هذه البيانات محاسبياً ,
(  في المحاسبة المحوسبة ,Excelالـ)وانتاج التقارير المناسبة باستخداـم برنامج 

والعربي في المحاسبة واإلدارة المالية.

( :2 - تطبيقات برمجية محاسبية )2612

يهدف هذا المساق الى تدريب الطالب عملياً على برامـج محاسبية معتمدة ومرخصة
في السوق الفلسطيني وذلك ابتداءً من الفصل الثالث والرابع حيث يشمل التدريب

على إدخال كافة البيانات المحاسبية لمؤسسة تجارية ومعالجة هذه البيانات محاسبياً ,
( ( , وبرنامج االنظمـة الموثوقةـ. Auditوانتاج التقارير المناسبة باستخداـم برنامج

محاسبة الشركات: 2734- 

يغطي هذا المساق الموضوعات التالية: مدخاللىمحاسبةالشركات,
تكوينشركةتضامنوتسجيلهاواشهارها, الحساباتالمتعلقةبالشركات,

الجردوالحساباتالختاميةوالميزانيةالعموميةـ, التغييرفيعقدشركاتالتضامن,
فسخشركاتالتضامنوتصفيتهاـ, الشركاتالعاديةالمحددة )التوصيةالبسيطة(ـ,

المدخاللىمحاسبةشركاتاالموال, النظامالمحاسبيفيالشركاتالمساهمةـ,
رأسمااللشركاتالمساهمةالعامةـ,  تعديالترأسمااللشركاتالمساهمةالعامةـ,

الحساباتالختاميةوالميزانيةالعموميةـ, االحتياطاتوالمخصصات,
الشركاتالمساهمةالخصوصية )ذاتالمسؤوليةالمحدودة(.

محاسبة حكومية ومنظمات غير ربحية :2735 - 

يغطي هذا المساق الموضوعات التالية: مدخاللىالمحاسبةالحكوميةـ, الموازنةالعامة,
الرقابةالداخليةـ, المشترياتالحكوميةـ, الدفاتروالسجالتالحكوميةـ, القيودالمحاسبية,

محاسبةالمنظماتغيرالربحيةـ, االنديةوالجمعياتالخيرية.
 المحاسبة الضريبية:2736-

هذا المساق يقسم إلى قسمين األول يعالج ضريبة الدخل في مناطق السلطة
الفلسطينيـة والثاني يعالج ضريبة القيمة المضافة في مناطق السلطة الوطنية

الفلسطينيةـ.
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المحاسب ةرئادلل ة     طلب ةرئادلل ة محاضر ة مةيميداكا ةرضاحم ن جانةيميداكا ةرضاحم نم ب

: 1 التدريب الميدانـي 2737-

يهدف التدريب إلى إكساب الطالب المهارات في التعامل مع متطلبات العمل المحلي
, وتسخيـر المعلومات والمهارات في مجال أسس المحاسبة  التي حصل عليها خالل

دراسته الكتساب الخبرة المطلوبةـ.

:2التدريب الميدانـي 2739-

( ، حيث يتدرب الطلبة من خالل هذا1يعتبر هذا التدريب مكملة لتدريب ميداني)
المساق على مهارات تخصصيـة متعمقة في مجال المحاسبة وتطبيقات الحاسوب في

مجال لمحاسبة . كذلك تدريب الطالب على العديد من برامـج المحاسبة في مختلف
قطاعات الفلسطيني . 
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تطبيق عملي ألحد برامـج المحاسبة

اإلدارة المالية المحوسبة :.2

مقدمــة:

يهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطالب العديد من المهارات في مجال اإلدارة المالية
واستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات فيها من خالل تزويد الطالب بالتدريب على
البرامج المحوسبة ،  وسيتم ذلك من خالل طرح المساقات ذات العالقة في اإلدارة
المالية، والتطبيقات البرمجيـة المحوسبة المتخصصـة في مجال اإلدارة المالية بحيث

يكون الطالب بعد تخرجه مؤهالً للعمل في مجال المؤسسات المالية, األمر الذي
سيسهم في تطور العمل المالي جودة ودقة وسرعة وإتقاناً. 

ويتم العمل على تحقيق أهداـف التخصص من خالل طرح مساقات في اإلدارـة  مثل
1 ومساقات أخرى في مجال المحاسبة واإلدارة المالية مثل:محاسبـة2 وادارة1ادارة

 و أساسيات اإلدارة المالية, والمحاسبة اإلداريةـ, وإدارة االستثمار, والتأمين2ومحاسبة
وإدارة الخطر, الجدوى االقتصاديـة وتقييم المشاريع, وإدارة العمليات المصرفية

والتحليل المالي واالقتصاد اإلسالمي ومساقات أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات
مثل: مقدمة في الحاسوب, ومقدمة في قواعد البيانات, وأنظمـة المعلومات اإلدارية,

والتطبيقات البرمجيـة المحاسبية والتحليل المالي باستخدام برنامج "اكسل".
حيث يهدف هذا التخصص إلىإعداد الخريجيـن المؤهلين بالمهارات العلمية العالية

والقادرين على اإلطالع بالمهام الفنية من اجل تحقيق طموحاتهم الشخصية
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وطموحات المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين من خالل استحداث
مهارات عملية جديدة.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.اختياريةمتطلبات الكلية ال1
3.متطلبات البرنامج17
4.متطلبات التخصص 34
المجموع68

 ساعة معتمدة17متطلبات الكلية: 

* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9واالختيارية ووصفها , ص

* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات البرنامج

 .129 وص128 ,ص127ووصفها , ص

 ساعة معتمدة51متطلبات تخصص اإلدارة المالية المحوسبة: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المسا
ق

رقم
المسا

ق
Principles of Financial

Management
2519أساسيات االدارـة المالية3

Accounting 23 ( 2محاسبة)2520
Taxation32736المحاسبة الضريبيـة

Field Training 12(1التدريب الميداني)2737
Accounting Software

Application 1
2

تطبيقات برمجية محاسبية)
1)

2611

managerial Accounting32524محاسبة اداريـة
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BanksOperations  Management32726إدارة العمليات المصرفية
Insurance & Risk Management32727التأمين وإدارة الخطر

Financial Markets32728اسواق مالية
Feasibility Study & Project

Evaluation
الجدوى االقتصادية وتقييم3

المشاريع
2729

Financial Analysis – By using
Excel

2731تحليل مالي )اكسل(3

Investment Management32764ادارة واستثمار

وصف متطلبات تخصص اإلدارة المالية المحوسبة:

 المحاسبة الضريبية:2736

هذا المساق يقسم إلى قسمين األول يعالج ضريبة الدخل في مناطق السلطة
الفلسطينيـة والثاني يعالج ضريبة القيمة المضافة في مناطق السلطة الوطنية

الفلسطينيةـ.

 - أساسيات اإلدارة المالية :2519

تغطي هذه المادة وظائف اإلدارة المالية وأهدافها المختلفة من السيولة والربحيـة
وتعظيم ثروة المالك ، مع دراسة النسب المالية التي يتم من خاللها تقييم األداء

المالي وإدارة رأس المال العامل وسياساته المختلفة مثل إدارة النقدية , وإدارة
الذمم المدينة, وإدارة المخزوـن السلعي , إضافة إلى القيمة الزمنيـة للنفوذ مع

االهتمام بقرارات االستثمار الطويل األجل )االستثمار في الموجودات الثابتة( , إضافة
إلى دراسة التمويل في الشركة وقواعد المفاضلة بينها.

(: 2 - محاسبة )2520

تعريف الطلبة على العمليات المحاسبية  من حيث الجرد لألصول الوهميـة والثابتة
والمتداولة، وعلى إثبات العمليات المحاسبية بطرائق المحاسبة المختلفة،  وتوظيف

المهارات الحسابيـة لدى الطالب دون استعمال اآللة الحاسبة، واالهتمام بالناحية
التطبيقية , وتوظيف المفاهيم والمعارف التي اكتسبها الطالب في الحياة العملية.
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اكاديمي ةرئادلل ةت  محاضر ة

: 1- التدريب الميدانـي 2737

 يهدف التدريب إلى إكساب الطالب المهارات في التعامل مع متطلبات العمل المحلي
, وتسخيـر المعلومات والمهارات في مجال أسس المحاسبة  التي حصل عليها خالل

دراسته الكتساب الخبرة المطلوبةـ.

( :1 - تطبيقات برمجية محاسبية )2611

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب عملياً على برامج محاسبية معتمدة ومرخصة
في السوق الفلسطيني,  وذلك ابتداءً من الفصل الثالث والرابع حيث يشمل التدريب

على إدخال كافة البيانات المحاسبية لمؤسسة تجارية ومعالجة هذه البيانات محاسبياً ,
(  في المحاسبة المحوسبة ,Excelوإنتاج التقارير المناسبة باستخداـم برنامج الـ)

والعربي في المحاسبة واإلدارة المالية.

 - محاسبة إدارية :2725

يهدف المقرر إلى بيان كيف يمكن إلدارة المشروع التجاري أن تستعمل البيانات
المحاسبية في أغراض التخطيط والرقابة، وفي حل المشكالت التي تعترض اإلدارة

كالعالقة بين حجم المبيعات والتكلفة، والربح، وقرار التسعير، وقرار التصنيع أو الشراء
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من موردين، وتحليل تكاليف التوزيع، وتقييم أعمال اإلدارة الالمركزيةـ، والموازنات
التقديرية، والميزانيات الرأسمالية وغيرها من القرارات اإلداريةـ.

 - إدارة العمليات المصرفية:2726

يتضمن المساق التعرف على عمليات متعددة متعلقة باإلعمال المصرفيـة الداخلية
والخارجية باإلضافة الى التعريف على العمليات البنكية االلكترونية والعالقات مع

البنوك المرسلة وعلى طبيعة تمويل التجارة الخارجية واالعتمادات المستنديـة وبواصل
التحصيل والقوانيـن والقواعد األساسية المتعلقة باألعمال البنكيـة  واستثمارات البنوك.

 - التأمين وإدارة الخطر:2727

يهدف هذا المقرر إلى تعريـف الطالب بمفاهيم التأمين ضد الخطر واألخطار القابلة
للتأمين والتعرف على المبادئ التي يقوم عليها التأمين وتناول أنواع التأمين مع التركيـز

على أنظمة بوالص التامين واحتساب أقساطها.

–اسواق مالية :2728

تكمن أهميـة دراسة هذا المساق لتعريف الطالب باألسواق المالية وأنواعها وتنظيمها
واجراءاتها  وآلية االستثمار في االدواـت االستثمارية المسموـح تداولها فيها بلغة يفهمها

الدارس وتسهل له اخذ المهارات المتطلبة للعمل باألسواق المالية بعد تخرجه.

 - الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع :2729

يهدف المقرر إلى بيان كيفية إجراء دراسة جدوى إنشاء المشروع الجديد، والجوانـب
التي يتم تناولها قبل البدء بالمشروع، ثم يعالج بالتحليل والتقييم نوعين من المشاريع:

المشاريع المنوي إنشاؤها، والمشاريع القائمة، ويبحث في كيفية تقييم المشاريع
القائمة وطرق التنبؤ بفشل المشاريع قبل وقوعه، وكيفية معالجة المشاريع الفاشلة

إلنقاذها أو تصفيتها .

 - تحليل مالي )اكسل(:2731

يهدف هذا المساق إلى إبراز أُسس وآليات استخداـم الحاسوب في التحليل المالي
باعتباره وظيفة مالية ومحاسبية في منهج اتخاذ القرارات، والتحليل المالي هو المجال

العلمي المختص في قياس وتقويم النشاط الذي يزود متخذ القرار بالمعلومات
والمؤشرات المطلوبـة ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات ويتطلب المساق تعريف

 وكيفية االستفادة منها في إجراـء التحليل المالي.Excelالطالب باألنظمة الحاسوبية ))
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البرامجت    ألحد عمليراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي تطبييضايرلا مالعإلا عم لماعتلاو يضايرلا ق

–ادارة واستثمار:2764

تتناول  المادة دراسة األصل االقتصادي لمفهوم االستثمار والتعريف باالستثمار
ومفهومي العائد والمخاطر وانواعها ثم سلوك نمط المستثمرين وكذلك االستثمار

والمضاربة وإلقاء نظرة شاملة الى بدائل االستثمار المختلفة ، والمقومات األساسية
لقرار االستثمار وانواعها ، كما تتناول المادة دراسة االستراتيجياـت المالئمة ومجاالت

وأدوات االستثمار ، وتتطرق المادة ايضا" الى تصميم المحافظ االستثماريـة وتقييم
كفاءتها وكفاءة مديرو المحافظ
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التطبيقي ةرئادلل ة    المهةيميداكا ةرضاحم ن كلي ةرئادلل ة طلب ةرئادلل ة
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دائــرة الهندسة المدنية و المعمارية
التخصصات التابعة للدائرة تشمل:

: قسم الهندسة المدنية والمعمارية
. الهندسة المدنية
. الهندسة المعمارية
.المساحة

: قسم التصميم الداخلي
. التصميم الداخلي

دائرة الهندسة المدنية و المعمارية

تم استحداث  دائرة الهندسة المدنيـة و المعمارية هذا العام و ذلك بعد تقسيم دائرة
المهن الهندسية الى دائرتين بسبب تضخم الدائرة  بشكل كبير و احتوائها على اثني

عشر تخصصا و قرابة االلف طالب و طالبة و تعتبر دائرة المهن الهندسية النواة
األساسية التي انطلقت منها جامعة بوليتكنك فلسطينـ.

 تمتلك دائرة الهندسة المدنية و المعمارية طاقم تدريسي يتمتع بكفاءة وخبرة عالية،
وقد طورت هذه الدائرة تخصصاتها لتواكب التطور الحاصل في هذا المجال من

مجاالت الهندسة و ما يطرـأ من تكنولوجيا بهذا الخصوص. تم تصميم تخصصات الدائرة
للعمل على سد النقص في احتياجات المجتمع المحلي، بحيث تقوم الدائرة برفد
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المجتمع المحلي بخريجيـن مؤهلين،  وقادرين على متابعة التطورات والتغيرات التقنية
في مجال الهندسة البناء و العمران، كما و يمتلك الخريج كل ما يمكنه من العمل في

ذا المجال كمساعد مهندـس او فني مشرف على بعض المشاريع، باالضافة الىه
امتالكه لفرصة متابعة دراسته من حيث انتهى للحصول على درجة البكالوريوس في

الهندسة في حال رغب الخريج بذلك.
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قسم الهندسة المدنية والمعمارية 
يقوم هذا القسم على مجموعة من التخصصات التي تواكب معطيات الحضارة الحديثة

وهذه, وتراعي حاجة السوق المحلي من الفنيين ذوي الكفايات  العملية العالية ، 
:التخصصات هي

* دبلوم الهندسة المدنية .
* دبلوم الهندسة المعمارية .

* دبلوم المساحة.

وتكمن أهميـة هذا القسم في التخصصات التي يطرحها، وحاجة السوق المحلي
لها، والدور الهام الذي لعبه خريجو هذه التخصصات خالل أكثر من عقدين من الزمن.

ً لقد أثبتوـا كفايتهم المميزة التي يشهد لهم بها كل من تعامل معهم ؛ إذ لعبوا دورا
مميزاً في خدمة السوق المحلي والعربي، حيث كانوا عماداً للشركات والمكاتب

الهندسية ، وأوجدوا لهم المكانة التي يستحقونها في كل مجاالت العمل الهندسي.
يتم اآلن دراسة إمكانيـة فتح تخصصات جديدة وفق منظور احتياجات السوق ، وفي

هذا السياق تبلورت فكرة إحياء وتفعيل  تخصص جديد هو هندسة المباني والمساحة
على مستوى برنامج الدبلوم، وسيتم العمل به بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم

العالي.

طلبة الهندسة المدنيـة والمعمارية
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تخصص الهندسة المدنية:.1

[ ساعة معتمدة، ، إن76مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
التطور العمرانـي المستمر في المنطقة والتوجه نحو االستثمار في مجال اإلسكان، زاد

من المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق المهندسين المدنيين، لذا اقتضت الحاجة
إلى تخريـج كادر فني مؤهل يحمل اسم مساعد مهندس مدني، يستطيع تحمل
المسؤوليات ومتابعة األعمال المكلف بها، مما ينعكس إيجابا على سير أعمال

المشروع.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
.2متطلبات القسم9
3.متطلبات التخصص 51
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة9متطلباتالبرنامج: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Mathematics (1)3 1الرياضياتACA1352005
Engineering drawing2الرسم الهندسيME 1212006
Engineering Workshop2المشغل الهندسيME 1232007

Industrial Supervision & Org.1
اإلشراف والتنظيم

ME 1112008الصناعي

Introduction to Eng. 
Professions

1
مقدمة في المهن

2589الهندسية

وصف متطلباتالبرنامج:

:1 - الريـاضيـات 2005
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االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق , االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات . التكامل

المحدود وتطبيقاتهـ. طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة. 

- الرسم الهندسي:2006

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب على مبادئ الرسم الهندسي و إكسابه القدرة على
قراءة الرسومات الهندسية  المجسمـة و التخطيطية من خالل التعرف على أساسيات
و مبادئ الرسم الهندسي,رسم األشكال الهندسية المنتظمة و المنحنيةـ, كتابة األحرف
العربية واإلنجليزيـة بخط هندسي,اإلسقاط العمودي و استخراج المسقط الثالث,رسم

المقاطع, رسم األيزومتريـ, الرسم الحر.

-المشغل الهندسي:2007

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على مبادئ التصنيع ,  والتعامل السليم مع
اآلالت والمعدات واألدوات المختلفة دون الوقوع أو التسبب بالحوادـث العملية داخل

الورش والمصانع والمشاريع اإلنشائيـة المختلفة , و إكسابه القدرة على معرفة
العمليات الالزمة إلنجاز قطعة ما  .

 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

اإللمام بطبيعة المنشآت الصناعية الكبرى والصغرى وخصائصها ومتطلبات إنشائها
والعوامل المؤثرة علي نجاحها, التعرف على الهياكل التنظيمية في المنشآت الصناعية

ومهام اإلشراـف الصناعي فيها ومسؤوليات المشرف في العمل الصناعي, تنمية
االتجاهات اإليجابية لدى الطالب فيما يتعلق بأمور السالمة والصحة المهنية في العمل

الصناعي , من خالل اإللمام باألسس ذات العالقة والوسائل واإلجراءات المتبعـة
للوقاية من الحوادث الصناعية, التعرف إلي عناصر التكاليف الصناعية وأساليب تقليل

الكلفة ومعالجة الفواقد في العمل الصناعي, اإللمام بأهم الجوانب التي عالجتها
التشريعات النيابية ذات العالقة بالعمل والعمال كقانون الضمان االجتماعي.

-مقدمة في المهن الهندسية :2589

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم الهندسة والفنون التطبيقية , والعالقة
المتبادلة بينهما وطبيعتهما كمهن وتطور هذه المهن عبر التاريخ، كذلك يناقش المساق
العالقة بين المهن الهندسية المساعدة والمهن التطبيقية وبين التكنولوجيا والمجتمع ,

ودور وتأثير أصحاب هذه المهن داخل مجتمعهم، كما أن الطالب يتعرف في هذا
المساق بإيجاز على أقسام المهن الهندسية والتطبيقية المختلفة التقليدية منها
والحديثة واألخالقيات المهنيـة وما يمكن أن يضاف في خطط التعليم الهندسي

والتكنولوجي بهدف تطويرها.
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 ساعة معتمدة 51متطلبات تخصص الهندسة المدنية  

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Surveying I2 1المساحةCIVS1202162

Surveying I Practical1 عملي1المساحة / CIVS1102163

Building Materials2مواد البناءCIVM1202164
Civil Surveying2المساحة المدنيةCIVS1232168

Civil Surveying Lab1
المساحة المدنية /

عملي
CIVS1132169

Concrete Properties2خواص الخرسانةCIVM1222171

Building Drawing2رسم األبنيةCIVC1212173
Soil Mechanics & 
Foundations

3
ميكانيكا التربة

واألساسات
CIVG2302182

Projects Management2ادارة المشاريعCIVC2262183

Legislations&  Laws 1القوانين
والتشريعات

ARC 2102222

Project2المشروعARC 2202228

Field Training I2( التدريب الميداني
1)

2434

Field Training II2( التدريب الميداني
2)

2435

Statistics & Strength of 
Material

3
استاتيكا ومقاومة

المواد
2597

Buildings Construction 12( 1إنشاء مباني)2598

Buildings Construction 22( 2إنشاء مباني)2599
Highway Engineering and 
Drawing 

3
هندسة  ورسم

الطرق
2600

Quantity Surveying22601حساب الكميات

Contracts &Specifications22602العقود والمواصفات

Structural Analysis22603تحليل اإلنشاءات
Stcel Structures &Rria. Con. 
Design

3
تصميم المنشات

الخرسانية والمعدنية
2604

Computer Aided Drawing3
استخدام الحاسوب

في الرسم
2605

Material Testing  11( 1فحص المواد)2606

Material Testing 21(  2فحص المواد)2607

Sanitary Systems32608األنظمة الصحية
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وصف متطلبات تخصص الهندسة المدنية :

1- المساحة2162

      يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق الى
تعريفالطالبعلىالمساحةاألرضيةودورهاوأقسامها,قياسالمسافاتاألرضيةوالزواياباستخداما

( .Levelألدواتالمساحية, قياساالرتفاعاتباستخدامجهازالميزانيةـ)

/ عملي :1- المساحة 2163

تمكينالطالبمنقياسالمسافاتاألرضيةوالزوايابإستخداماألدواتالمســــــــاحية, وتمكينـــــــــه
 (.Levelمنقياساالرتفاعاتباستخدامجهازالميزانيةـ) 

اكاديمي ةرئادلل ةت  محاضر ة
-  مواد البناء :2164

ــوتركيبهذهالموادـ, ــ ــاقإلىتعريفالطالبعلىموادالبناءالمختلفة,خصائصـ ــ يهدفتدريسهذاالمسـ
المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاتالفنيةومعاييرالجودةلهذهالمواـد ,

أماكنوطرائقالتزويدبهذهالموادوأسعارهابشكلعام.

- المساحة المدنية:2168
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(( واستخدامـه في قياس الزوايا األفقيةTheodoliteالمساحة باستخدام جهاز الثيودواليت
ـــة , و التعــرف على جهــاز التوتــال ستيشــن ) Totalو العمودي  Stationواســتخدامـه في )

قياس المسافات و الزوايا , كذلك التعــرف على المســاحة  التاكيوميتريـــة واســتخدامها
في قيـاس المسـافات األفقيــة والعموديــة , و التعـرف على أنـواع المنحنيـات و كيفيـة

توقيعها.

-  المساحة المدنية /عملي :2169

( واستخدامه في قياس الزوايا األفقيـةTheodoliteالمساحة باستخدام جهاز الثيودواليت)
( واستخدامه فيTotal Stationو العمودية , و التعرف على جهاز التوتال ستيشن )

قياس المسافات و االرتفاعات , كذلك التعرف على المساحة  التاكيوميترية
واستخدامها في قياس المسافات األفقيـة والعمودية , و التعرف على أنواع المنحنيات

و كيفية توقيعها.

 -  خواص الخرسانة :2171

يقوم  هذا المساق على التعريف بـ: خواص الخرسانة و مكوناتها مناالسمنت و
الحصمة و ماء الخلط و اإلضافات، تصميم الخلطات الخرسانية، صناعة الخرسانة

الطازجة و مرحلة ما قبل الصب و ما بعد الصب، خواص الخرسانة الطازجةو
الخرسانة المتصلدة، الخرسانة الخفيفة، الخرسانة مسبقة التصنيع.
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. الخرسان ةرئادلل ة    خوا.ةناسرخلا ص حو:ايراتركسلاو بتاكملا ل محاضر ة

-  رسم األبنية :2173

يهدفتدريسهذاالمساقإلىتعريفالطالبعلىكيفيةتحضيرالمخططاتالمعماريةوالمدنيـة
Designوالكهربائيةوالميكانيكيةلألبنيةـ, وتمكينهمنتحضيرجميعالمخططاتالتصميميـة ) 

Drawings,الالزمةلمشروعمبنىمتوسطباستخدامالرسم-)
(CADاليدويوالرسمبإستخدامالكمبيوتر.)

- ميكانيكا التربة واألساسات:2182

ها,تيهدفتدريسهذاالمساقإلىتعريفالطالبعلىصفاتالتربةومكونا
الفحوصاألساسيةللتربةخاصةذاتالعالقةبخواصهاالفيزيائيةوتفاعلهامعاألحمااللمختلفة,عال

 .قةخصائصالتربةبتصميماألساساتالمختلفة

 -  إدارة المشاريع2183

يهدفتدريسهذاالمساقإلىتعريفالطالبعلىطرائقإدارةالعملوتنظيمهفيالمشاريعاإلنشائية,
الطرائقالعلميةإلدارةالمواردفيالمشاريعاإلنشائيةـ,

كيفيةتحضيربرامجالعماللزمنيةللمشاريعاإلنشائية ,إكسابالطالبالقدرةعلىاستخدامبرامجال
كمبيوترإلدارةالمشاريعـ.

-   القوانين والتشريعات:2222

يهدف المساق إلىإعطاء الطالب فكرة عن قانون تنظيـم المدن والقرى واألبنية
المعمول به في األراضي الفلسطينية, معرفة سلطات التنظيم وصالحياتها, الخطواـت

المتبعة إلصدار التراخيص لألبنيـة الجديدة أو القديمة , اعتماد مخططات تقسيم
األراضي.

-  المشروع:2228

يهدف المساق إلى تطبيـق الطالب لجميع المعلومات والمهارات التي اكتسبها خالل
المساقات النظرية والعملية السابقة, وإلى إكساب الطالب مهارات البحث

واالستقصاء وحل المشكالت وذلك من خاللخالل إنجاز مشروع تصميمي متكامل في
مجال اإلنشاءات أو أي مجال يحدده المشرف وذلك وفق اآللية التالية )إعداد مقدمة

عن المشروع,وضع أفكار للمشروع, عمل كل الحسابات والتصاميم الالزمة للمشروع,
إخراج المشروع وإعداد التقرير الكامل للمشروع( .
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( :1-  التدريب الميداني )2434

يهدف هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من متابعة أعمال البناء وتنفيذ المشاريع في
مراحلها المختلفة، وإكسابه الخبرة العملية من خالل االحتكاك المباشر بسوق العمل . 

( :2-  التدريب الميداني )2435

يهدف هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من متابعة أعمال البناء وتنفيذ المشاريع في
مراحلها المختلفة، وإكسابه الخبرة العملية من خالل االحتكاك المباشر بسوق العمل . 

-اإلستاتيكا ومقاومة المواد:2597

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بالمبادئ والنظريات والقوانين األساسية الخاصة
بعلم السكون، وكذلك تعريفه بالخواص الميكانيكيـة للمواد، من خالل دراسة المتجهات
ومتجهات القوى, اتزان مجموعة من القوى التي تؤثر في مستوى، العزوم واالزدواجـ,

اتزان األجسام الصلبة, تحليل الكمرات البسيطـة وإيجاد قوى القص وعزوم االنحناـء مع
التمثيل البياني للعالقة بينهماـ, حساب مركز الثقل، المركـز الهندسي، وعزم القصور

للمساحات واألشكال الهندسية المنتظمة واالنفعال و اإلجهاد، وعزم االلتواء, التحدب
في الكمرات واالنبعاج في األعمدة.

(:1 -  إنشاء المباني)2598

يهدف المساق الى تعريفالطالبعلىمراحإلنشاءهياكالألبنية,طرائـق
تنفيذاألعمال,المواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيإنشاءهياكالألبنيةـ,

هاأثناءتنفيذاألعمالـ.باحتياطاتالسالمةالواجباألخذ

(:2- إنشاء المباني )2599

Finishingيهدف المساق الى تعريفالطالبعلىمراحألعمااللتشطيبلألبنية )) 
Works,طرائقتنفيذاألعمال,المواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيتشطيباألبنية,

هاأثناءتنفيذاألعمالـ.باحتياطاتالسالمةالواجباألخذ

 - هندسة  ورسم الطرق:2600

يهدف المساق الى تعريـف الطالب على أنواع الطرق واستخداماتها, التصميم
الهندسي ومساراتها االفقية والرأسية, كيفية تصريف المياه على الطرق, هندسة
المواصالت والطرق, وتمكينـه من إعداد وتحضير كافة مخطوطات أعمال الطرق.
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 - حساب الكميات:2601

يهدف المساق الى جعل الطالب قادرا على حساب كميات األعمال والمواـد الالزمة
لتنفيذ مشاريع المباني وذلك من خالل تزويده بالمعرفة الكافية لحساب الكميات

المختلفة.

 -  العقود والمواصفات:2602

يهدف المساق الى تعريـف الطالب بأنواع المقاوالت اإلنشائيةـ, وتوضيح واجبات
ومسؤوليات المهندسيـن والمقاولين , وتقديم نماذـج عن االتفاقيات وبعض المواد من

الشروط العامة لعقد المقاولة كما وردت في دفتـر عقد المقاولة الفلسطيني
(. كما يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالبFIDICالمنسوب إلى الشروط الدولية)

بالمواصفات الفنية للمواد اإلنشائيـة وألساليب التركيب وأوضاع العمل التي تؤثر على
طريقة التركيب والتشغيل , ويهدف كذلك إلى تعريف الطالب على المصطلحات

والتقارير القانونية والتعاقدية.

-  تحليل اإلنشاءات :2603

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقإلىتعريف يهدفتدريسهذاالمـس
Staticallyالطالبعلىالطرائقالمختلفةلتحلياللمنشآتالمحددةوغيرالمحددةإنشـــــــــــــــائيًا)

Determinate  and   Indeterminate  Structures(تمكينالطالبمنتحلياللجوائز  ,)Beams,− (ـ 
( إنشائيًا.Trusses( , الجملونات) Framesاإلطارات) 

 - تصميمالمنشاتالخرسانية والمعدنية :2604

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بالمبادئ األساسية لتصميم العناصر الخرسانية
والمعدنية البسيطة للمنشآت الخرسانية والمعدنية، وكذلك تعريفه بالتفصيالت الخاصة
بحديد التسليح والمقاطع والوصالت الخاصة بهذه العناصر؛ من خالل تصميم الكمرات
الخرسانية المسلحة,تصميم البالطات الخرسانية المسلحة,تصميم األعمدة الخرسانية

المسلحة,تصميم األساسات للمباني,تصميـم األجزاـء المعدنية والوصالت الخاصة
بها,تصميم الوصالت المعدنية عند أماكن ارتكاز المنشآت المعدنيـة على

األساسات,رسم التفصيالت الخاصة بحديد التسليح للعناصر الخرسانية والتفصيالت
الخاصة بالمقاطع والوصالت للعناصر المعدنية.

-  استخدام الحاسوب في الرسم:2605
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هذا المساق يتعلق بتعريـف الطالب بالحاسوب وأنواعه وأحجامهوأجزائـه وتسمياتـه
وإمكانياته وحدوده في الرسم والتصميم والتخزين , وحل المعادالت والتصنيف

والتبويب وتعريفه باللغات وبرامج الرسم بصفة خاصة واستعمال بعض هذه البرامـج
في رسم المساقط والواجهات وااليزومتريك والمناظير واسقاط الظالل ورسم

التفاصيل وتكبيرها وتصغيرها باستعمال امكانيات الحاسوب، وطباعته واخراج هذه
الرسومات على ورق.

( :1 - فحص المواد)2606

يهدف المساق الى تعريـف الطالب على مكونات البيتون وأثرها على خصائص
الخلطات البيتونيةـ, فحوص اإلسمنت, فحوص التأكد من جودة

البحص)الركام( ,خصائص البيتون الطازج والمتصلد وفحوص هذه الخصائص, فحوص
البلوك )الطوب( والبالط.

( :2 - فحص المواد )2607

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب على التجارب المخبرية لميكانيكا التربةـ, وتمكينـه
من تنفيذ هذه التجارب وإيجاد الخواص الفيزيائية للتربة من النتائج المخبرية.

 -  األنظمة الصحية:2608

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب على مكونات المياه وطرائق الحصول عليها من
مصادرها الطبيعية وطرائق معالجتها, المبادئ النظريـة لجريان المياه, أنظمـة توزيع

المياه وطرائق تصميم شبكات التوزيع وأنواع المواسير, أنظمـة الصرف الصحي,
أنظمـة وطرائق معالجة المياه العادمةـ, الفحوصات التي تجري على المياه,الفحوصات

التي تجري على المواسير, المنشآت الصحيةـ.

تخصص الهندسة المعمارية.2

( ساعة معتمدة ، إن75 مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتان دراسيتان بواقع )
التطور العمرانـي الهائل الذي تشهده مدن الضفة الغربية في وقتنا الحاضر أوجد

ضرورة ملحة لوجود كادر فني يتقن فهم و رسم المخططات المعمارية واإلنشائية
المختلفة وإخراجها، و يكون هذا الفني بمثابة حلقة وصل بين المهندـس والمنفذ

للمشروع، مما يؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية البناء.
يهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطلبة العديد من المهارات الفنية في مجال الرسم
والتصميم المعماري واكتساب المهارات الالزمة لممارسة أعمال الرسم المعماري

واإلنشائي، وكذلك الرسم بالحاسوب.

الخطة الدراسية :
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الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات البرنامج9
3.متطلبات التخصص 50
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة9متطلباتالبرنامج: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المسا

ق
Mathematics (1)3( 1الرياضيات)ACA1352005
Engineering drawing2الرسم الهندسيME 1212006
Engineering Workshop2المشغل الهندسيME 1232007

Industrial Supervision & Org.1
االشراف والتنظيم

ME 1112008الصناعي

Introduction to Eng. 
Professions

1
مقدمة في المهن

الهندسية
2589

وصف متطلبات البرنامج:

:1 - الريـاضيـات 2005

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق , االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات , التكامل

المحدود وتطبيقاته , طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  

- الرسم الهندسي:2006

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب على مبادئ الرسم الهندسي , و إكسابه القدرة
على قراءة الرسومات الهندسية  المجسمة و التخطيطيـة من خالل التعرف على

أساسيات و مبادئ الرسم الهندسي,رسم األشكال الهندسية المنتظمة و المنحنيةـ,
كتابة األحرف العربيـة واإلنجليزية بخط هندسي,اإلسقاط العمودي و استخراج المسقط

الثالث,رسم المقاطع, رسم األيزومتريـ, الرسم الحر.
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-المشغل الهندسي:2007

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على مبادئ التصنيع والتعامل السليم مع اآلالت
والمعدات واألدواـت المختلفة دون الوقوع أو التسبب بالحوادث العملية داخل الورش

والمصانع والمشاريع اإلنشائية المختلفة , و إكسابه القدرة على معرفة العمليات
الالزمة إلنجاز قطعة ما  .

 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

اإللمام بطبيعة المنشآت الصناعية الكبرى والصغيرة وخصائصها ومتطلبات إنشائها
والعوامل المؤثرة علي نجاحها, التعرف إلى الهياكل التنظيمية في المنشآت الصناعية

ومهام اإلشراـف الصناعي فيها ومسؤوليات المشرف في العمل الصناعي, تنمية
االتجاهات اإليجابية لدى الطالب فيما يتعلق بأمور السالمة والصحة المهنية في العمل
الصناعي من خالل اإللمام باألسس ذات العالقة والوسائل واإلجراءات المتبعة للوقاية
من الحوادـث الصناعية, التعرف إلى عناصر التكاليف الصناعية وأساليب تقليل الكلفة
ومعالجة الفواقد في العمل الصناعي, اإللمام بأهم الجوانب التي عالجتها التشريعات

النيابية ذات العالقة بالعمل والعمال كقانون الضمان االجتماعي.

-مقدمة في المهن الهندسية2589

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم الهندسة والفنون التطبيقية والعالقة
المتبادلة بينهما وطبيعتهما كمهن وتطور هذه المهن عبر التاريخ، كذلك يناقش المساق

العالقة بين المهن الهندسية المساعدة والمهن التطبيقية وبين التكنولوجيا والمجتمع
ودور وتأثير أصحاب هذه المهن داخل مجتمعهم، كما أن الطالب يتعرف في هذا
المساق بإيجاز على أقسام المهن الهندسية والتطبيقية المختلفة التقليدية منها
والحديثة واألخالقيات المهنيـة وما يمكن أن يضاف في خطط التعليم الهندسي

والتكنولوجي بهدف تطويرها.

 ساعة معتمدة50متطلبات تخصص الهندسة المعمارية:

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق

رقم
المسا

ق
Projects Management2إدارة المشاريعCIVC2262183
Architectural Drawing (1)2( 1الرسم المعماري)ARC 1222207
Architectural Drawing (2)3( 2الرسم المعماري)ARC 2212208
Free Hand Sketching2الرسم الحر والخطوطARC 1212209
Surveying (1)2( 1المساحة)CIVS1202212
Architectural Modelling2االشكال التجريبية والنماذجARC 2262213
Graphic Composition22216 المهارات الفنية
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Working Drawing (1)2( 1المخططات التنفيذية)ARC 2312217
Working Drawing (2)2( 2المخططات التنفيذية)ARC 2222218
Principles of Arch. 
Design

ARC 2232221مبادىء التصميم المعماري2

Legistlations& Laws1القوانين والتشريعاتARC 2102222
History of Architecture2تاريخ العمارةARC 1232223
Surveying (1) / Practical1( عملي1المساحة / )CIVS1102224
Project2المشروعARC 2202228
Field Training I2( 1التدريب الميداني)2434
Field Training II2( 2التدريب الميداني)2435

 Air conditioning and 
plumbing

2
التكييف والتمديدات

الصحية
2592

Lighting and electrical 
installation

1
اإلنارة والتمديدات

الكهربائية
2593

Computer Aided Drawing3
استخدام الحاسوب في

(2الرسم )
2594

Buildings Construction 12( 1إنشاء مباني)2598
Buildings Construction 22( 2انشاء مباني)2599
Quantity Surveying22601حساب الكميات
Contracts 
&Specifications

2602العقود والمواصفات2

Computer Aided Drawing3
استخدام الحاسوب في

الرسم
2605

Sciagraphy and 
perspective 

2609الظل والمنظور الهندسي2

وصف متطلبات تخصص الهندسة المعمارية :

 -  إدارة المشاريع2183

يهدفتدريسهذاالمساقإلىتعريفالطالبعلىطرائقإدارةوتنظيمالعملفيالمشاريعاإلنشائية,
الطرائقالعلميةإلدارةالمواردفيالمشاريعاإلنشائيةـ,

كيفيةتحضيربرامجالعماللزمنيةللمشاريعاإلنشائية ,إكسابالطالبالقدرةعلىاستخدامبرامجال
كمبيوترإلدارةالمشاريعـ.

( :1 - الرسم المعماري )2207
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يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمهارات اليدوية في رسم المشاريع بمقاييس
رسم مختلفة, كما يتعرف الطالب على األدواـت والرموز المستخدمـة في الرسم
لتمكن الطالب من رسم مساقط أفقية وواجهات معمارية والقدرة على إظهار

المشاريع بالطريقة المناسبة.

(:2 - الرسم المعماري )2208

يهدف المساق إلى تنمية مهارات الطالب في رسم وإظهار الرسومات المعمارية
بطرائـق متعددة و إكسابه القدرة على رفع و إعداد مخططات لمشاريع  قائمـة  من

خالل التعرف على طرائق االظهار ووسائله,رفع مبنى قائم,رسم الحدائق, إعداد
مخططات معمارية لمشاريع صغيرة.

احد الطلبة يتابع احدى الرسومات المعمارية.
-الرسم الحر والخطوط:2209

تعريف الطالب بالخط الكوفي والكتابة به , الحروف الالتينيـة والكتابة بها , استخدام
التقنيات المخلفة باالعمال الفنية مثل: قلم الرصاص , قلم الحبر , األلوان ,التدرب

على ادراك النسب واستخداـم الحواس بطريقـة غير محدودة لتنميـة الناحية
الوجدانية,تعليـم الطالب على كيفية استخداـم قلم الرصاص واأللوان في األعمال

الفنية، وتدريبه على استخدام الحواـس وتنميـة الناحية الوجدانيـة واإلحساس والتذوق
الجمالي.كذلك اكساب الطالب بعض المهارات واألساليب المختلفة في إعداد

الرسومات لتنميـة الناحية اإلبداعيةلديه,تنمية قدرات التعبير عن األفكار باستخدام
أدوات التعبير المختلفة بدون استخدام األدواـت الهندسية, زيادة إحساس الطالب

بإدراك الضوء والظل والحجوـم وطبيعة المواد.

1- المساحة2212
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      يهدف المساق إلى
تعريفالطالبعلىالمساحةاألرضيةودورهاوأقسامها,قياسالمسافاتاألرضيةوالزواياباستخداما

(.Levelألدواتالمساحية, قياساالرتفاعاتبإستخدامجهازالميزانيةـ)

- األشكال التجريبية والنماذج:2213

يهدف المساق إلى تعريـف وتدريب الطالب على تشكيل السطوح وبناء المجسمات
من خالل اعطائه صورة واضحة عن أهمية المجسمات ومجال استخدامها في توضيح

األفكار المرسومة,األدوات والمواد المستعملـة في عمل المجسمات, مراحل بناء
وتنفيذ المجسمات والقواعد العامة والمهارات األساسية الالزمة لذلك,تطبيق األسس

االقتصاديـة واستعماالت المواد لتوفير الوقت والجهد.

-  المهارات الفنية:2216

يهدف المساق إلى تنمية ملكة اإلبداع لدى الطالب وقدرته على االبتكار والتخيل
وتقوية قدراته الفنية من خالل اعطائه صورة واضحة عن تطور الفنون

ومدارسها,األساليب الفنية  وأسس التشكيل الفني ,تطويع المواد المختلفة في
التشكيل ,استخدام األلوان في اظهار المجسمات.

:1-  المخططات التنفيذية 2217

ومعرفة الرسم التنفيذي لألعمال يهدف هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من فهم
و معرفة رسم األسقف الخرسانية بأنواعها , الخرسانية مثل القواعد واألعمدة ,

 ورسم وفهم واإللمام بكيفية التعامل مع جميع القطاعات التفصيلية اإلنشائية،
مخططات أعمال الكهرباـء والتمديدات الصحية وتمديداـت التكيف والتبريد.

مشروع مدينة طالبية.

:2 - المخططات التنفيذية 2218
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يهدف هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من فهم ورسم المخططات التنفيذية
للتشطيبات على مستوى المساقط األفقية والمقاطع والواجهات وأعمال التشطيبات

الداخلية والخارجية , وكذلك يتعلم الطالب رسم التفاصيل المعمارية المختلفة من
األسقف المعلقة والعوازل وفواصل التمدد.

 -  مبادئ التصميم المعماري:2221

التصميم          ,   عناصر للهندس ةرئادلل ةالمعماري ةرئادلل ةت بالنسب ةرئادلل ة وأهميته التصميم بدور الطالةيميداكا ةرضاحم نم ب تعريميمصتلا رصانع , ةيرامعملاةسدنهلل ةبسنلاب هتيمهأو ميمصتلا رودب بلاطلا ف المساةيزيلجنإلا ةغللاب قتإل:نوناقلا ملع ى يهديهو ةيعرف ف

وعم:نوناقلا ملع ىلإ ل   ,           موقيضايرلا عاطقلا يف  دارفألا ع تحلي:نوناقلا ملع ىلإ ل مةيميداكا ةرضاحم ن التصميم لعملي ةرئادلل ة األساسي ةرئادلل ة والمبادلمعو عقوم ليلحت نم ميمصتلا ةيلمعل ةيساسألا ئ التصميم مفردا ةرئادلل ةعباتلا ت به المؤثر ة والعوام:نوناقلا ملع ىلإ ل

هذةيلهألا تاسسؤملا ،هيف اهرفاوت بجاولا طورشلاو رجاتلا ديدحتو ه ,   ,      ,      فيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي العامليةيميداكا ةرضاحم ن ميضايرلا عاطقلا يف  دارفألا ع التعام:نوناقلا ملع ىلإ ل الجمالي ةرئادلل ة بالقيم واإلحسام.س الذوةيزيلجنإلا ةغللاب ق تنمي ةرئادلل ة العمرانيراجتلا لجسلا مادختساو تابثإلا ي التخطيهذه يف نيلماعلا عم لماعتلا , ةيلامجلا ميقلاب ساسحإلاو قوذلا ةيمنت , ينارمعلا ط اسهذه يف نيلماعلا عم لماعتلا , ةيلامجلا ميقلاب ساسحإلاو قوذلا ةيمنت , ينارمعلا طيطختلا س برنامجت

التصميم      . بعملي ةرئادلل ة معرفته خال:ايراتركسلاو بتاكملا ل مةيميداكا ةرضاحم ن المهن ةرئادلل ة

-   القوانين والتشريعات:2222

يهدف المساق إلىإعطاء الطالب فكرة عن قانون تنظيـم المدن والقرى واألبنية
المعمول به في األراضي الفلسطينية, معرفة سلطات التنظيم وصالحياتها, الخطواـت

المتبعة إلصدار التراخيص لألبنيـة الجديدة أو القديمة, اعتماد مخططات تقسيم
األراضي.

 - تاريخ العمارة:2223

يهدف المساق إلىتعريـف الطالب بمر العصور وباألسس المعمارية التي استخدمها
اإلنسان لتشييد مسكنه ومبانيه, تزويد الطالب بالنظريات والقواعد المعمارية التي
استخدمها اإلنسان عبر العصور,توضيح العوامل المؤثرة في تشييد المباني وتطور

األشكال والعناصر المعمارية المختلفة .

/عملي1- المساحة 2224

يهدفتدريسهذاالمساقإلىتمكينالطالبمنقياسالمسافاتاألرضيةوالزواياباستخداماألدواتالمسا
(.Levelحية وتمكينالطالبمنقياساالرتفاعاتبإستخدامجهازالميزانية) 

-  المشروع:2228

يهدف المساق إلى تطبيـق الطالب لجميع المعلومات والمهارات التي اكتسبها خالل
المساقات النظرية والعملية السابقة , وإلى اكساب الطالب مهارات البحث

واالستقصاء وحل المشكالت وذلك من خالل إعداد تقرير عن المشروع,وضع أفكار
للمشروع, وضع مساقط وواجهات للمشروع, إخراـج المشروع.

:1-  التدريب الميداني2434
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يهدف هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من متابعة أعمال البناء في مراحلها المختلفة ،
وإكسابه الخبرة العملية من خالل االحتكاك المباشر بسوق العمل . 

:2-  التدريب الميداني2435

يهدف هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من متابعة أعمال البناء في مراحلها المختلفة ،
وإكسابه الخبرة العملية من خالل االحتكاك المباشر بسوق العمل . 

-  التكييف والتمديدات الصحية:2592

تعريف وتقديم أنظمـه الخدمات المتبعة والمستخدمه في البنايات تنميـة القدرات لدى
الطلبة لتقييم النظام المستخدـم في المباني ومدى مالئمتـه لألبنيةالمختلفة ,  تنمية

المهارات الختيار النظام األفضل المالئم مع التكوين المعماري ,  تنمية قدرة الطالب
على قراءة المخططات للتمديدات الصحية ومعرفة الرموزالخاصة بها , التعرف على

الجوانب العملية في اعمال التمديداـت والتكيف للمباني.

-  اإلنارة والتمديدات الكهربائية :2593

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمتطلبات اإلضاءة االصطناعية الحديثـة ,
وقراءة المخططات , وإجراء الحسابات األولية الالزمة لتحديد متطلبات اإلضاءة ,

واختيار نوع المصابيـح المناسبة , وتعريف الطالب بالنظريات والقوانين المتعلقة
بحسابات اإلنارة من خالل أمثلة وتطبيقات مختلفة، إضافة إلى المواد الالزمة إلجراء

التمديدات وحساب مقاطع األسالك وحساب الهبوط في الجهد والحماية واللوحات
الكهربائيـة والتأريض وذلك من خالل تطبيقات متنوعة , إضافة إلى حساب األحمال

وتحديد مواقعها، وكذلك تصميم الصواعد للخدمات الكهربائيـة بكافة أنواعها. 

(:2-  استخدام الحاسوب في الرسم )2594

يهدف هذا المساق إلى تنميـة وتطوير قدرات الطالب على استخداـم الحاسوب في
عملية التصميم المعماري ابتداء بالفكرة التصميمية وانتهاء بإخراج المشاريع الهندسية
بأشكالها المختلفة، كما يعمل هذا المساق على توسيع مدارك الطلبة في كيفية تطويع
التطور اإللكترونـي لخدمة العمل الهندسي , وذلك من خالل تعلم البرامج الخاصة في

الرسم المعماري بالحاسب اآللي وأساليب اإلظهار المتنوعة، وذلك بتعلم برامج )
PhotoShop , 3D Max , AutoCADوغيرها من البرامـج المخصصة في معالجة الصور )

وإخراج المشاريع.
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بالحاسوب   الرسم محاضر ة

:1-  إنشاء المباني 2598

يهدف المساق إلى تعريفالطالبعلىمراحإلنشاءهياكالألبنية,طرائـق
تنفيذاألعمال,المواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيإنشاءهياكالألبنيةـ,

احتياطاتالسالمةالواجباألخذبهاأثناءتنفيذاألعمال.

:2- إنشاء المباني 2599

Finishingيهدف المساق الى تعريفالطالبعلىمراحألعمااللتشطيبلألبنية ) 
Works,طرائقتنفيذاألعمال,المواصفاتالفنيةومعاييرالجودةالمتبعةفيتشطيباألبنية, )

احتياطاتالسالمةالواجباألخذبهاأثناءتنفيذاألعمال.

 - حساب الكميات:2601

يهدف تدريس هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من حساب الكميات , وتحضيـر
المطالبات للمشاريع اإلنشائية ,قراءـة المخططات والحسابات الفنية المتعلقة بكمياتها

, العناصر اإلنشائيـة المختلفة وكيلها .

 -  العقود والمواصفات:2602

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بأنواع المقاوالت االنشائيةـ, وتوضيح واجبات
ومسؤوليات المهندسيـن والمقاولين وتقديم نماذج عن االتفاقيات وبعض المواد من

الشروط العامة لعقد المقاولة كما وردت في دفتـر عقد المقاولة الفلسطيني
(. كما يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالبFIDICالمنسوب إلى الشروط الدولية)

بالمواصفات الفنية للمواد اإلنشائيـة وألساليب التركيب وأوضاع العمل التي تؤثر على
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طريقة التركيب والتشغيل , ويهدف كذلك إلى تعريف الطالب على المصطلحات
والتقارير القانونية والتعاقدية.

-  استخدام الحاسوب في الرسم:2605

يهدف المساق إلى تعريـف الطالب بالحاسوب وأنواعه وأحجامهوأجزائـه وتسمياته
وإمكانياته, وحدوده في الرسم والتصميم والتخزيـن وحل المعادالت والتصنيف

والتبويب , وتعريفه باللغات وبرامـج الرسم بصفة خاصة واستعمال بعض هذه البرامـج
في رسم المساقط والواجهات وااليزومتريك والمناظير واسقاط الظالل ورسم

التفاصيل وتكبيرها وتصغيرها باستعمال امكانيات الحاسوب، وطباعته وإخراج هذه
الرسومات على ورق.

- الظل والمنظور الهندسي:2609

يهدف المساق الى تزويد الطالب بكم من المعلومات التي تمكنـه من رسم المنظور،
معتمدا على المخططات قبل أن تكون المنشآت موجودة في الواقع,

واعطائهإمكانيات أفضل للتعبير عن التصميمات,كما يمكنـه من رسم مناظير نقطة
التالشي الواحدة ,  رسم مناظير نقطي التالشي, رسم المناظير المعمارية الخارجية

البسيطة والمركبةـ, رسم المناظير المعمارية الداخلية البسيطة والمركبة,  إسقاط
ورسم الظالل على المخططات المعمارية ثنائيـة وثالثية األبعاد,  قراءة المخطط

الهندسي والمعماري بشكل جيد.

طلبة دائرـة المهن في محاضرةطلبة الهندسة المعمارية في محاضرة أكاديميـة
أكاديمية

تخصص المساحة.3

( ساعة معتمدة ، ويهدف76مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع )
هذا البرنامـج إلى إكساب الطالب جميع المهارات العلمية والعملية , إلعداد أعمال
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المساحة المختلفة سواء من حيث الرفع وإعداد المخططات أو اإلفراـز وعمل
الشبكات أو الميزانيةـ.  ويعتبر هذا التخصص من البرامج النادرة على مستوى

فلسطين. 

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية17
2.متطلبات الدائرة8
3.متطلبات التخصص 51
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة8متطلبات الدائرة: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المسا

ق
Mathematics (1)3 1الرياضيات            ACA1352005
Engineering Drawing 2الرسم الهندسيME 1212006
Engineering workshop 2 المشغل الهندسيME 1232007

Industrial Supervision & Org.1
األشراف والتنظيم

ME 1112008الصناعي

وصف متطلبات الدائرة:

:1 - الريـاضيـات 2005

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق , االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات . التكامل

المحدود وتطبيقاته , طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  
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2018تخصص المساحة دفعة 
 - الرسم الهندسي:2006

لغة الرسم، أدوات الرسم، قياسات وأحجام لوحات الرسم، أنواع الخطوط، العمليات
الهندسية، تنفيذ رسم بمقياس رسم محدد )تكبيـر وتصغير( , اإلسقاط المتعامد، رسم

المناظير الهندسية، الرسم باليد الحرة استنتاج المسقط الثالث.

 -المشغل الهندسي:2007

المعادن ومواصفاتها، الخصائص والمواصفات، أدوات القياس بمختلف أنواعها، تخطيـط
وتشكيل قطع العمل، المبارد اليدوية، المنشار، قص المعادن، ربط قطع العمل

بالتباشيم، لحام القوس الكهربائي، التمديداـت الكهربائيةـ، أجهزة القياس الكهربائيـة
وتشغيل اآلالـت والمحركات والمحوالت الكهربائيةـ، العناصر والدوائر اإللكترونيةـ.
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 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

التعريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعي، دراسة التكاليف وحسابات الجدوى
االقتصاديـة للمشاريع الصناعية , باإلضافة إلى برامـج الصحة المهنيـة والسالمة واألمن

الصناعي ومتطلباتها، والعالقات الصناعية ومتطلباتها.

 ساعة معتمدة 51متطلبات تخصص المساحة اإلجبارية:

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق

رقم
المسا

ق
Catography32742رسم الخرائط

Catography /practical12743رسم الخرائط/عملي

Legal Principles of 
Surveying& land 
percolation

2
المساحة العقارية والتشريعات

واالفراز
2744

Legal Principles of 
Surveying& land 
percolation/p

1
المساحة العقارية والتشريعات

واالفراز/عملي
2745

Photogrammetry(1)3( 1التصوير الجوي)2746
Photogrammetry (1)/p1( عملي1التصوير الجوي/)2747
Photogrammetry(2)3( 2التصوير الجوي)2748
Photogrammetry (2)/p1( عملي2التصوير الجوي/)2749
Linear algebra & theory 
of errors

2750الجبر ونظرية األخطاء3

Geology22751الجيولوجيا
Geoldesy& astronomy 
for land Surveying

2752الجيوديسيا والفلك للمساحة3

Calculation of quantity 
& specifications 
Surveying

2
حساب الكميات والمواصفات

المساحية
2753

Highway Drawing/p12754رسم الطرق /عملي

Geographical 
information system GIS

نظم المعلومات الجغرافية2
G.I.S

2755

Geographical 
information system 
GIS /practical

1
نظم المعلومات الجغرافية

G.I.Sعملي/ 
2756

Highway Engineering32757هندسة الطرق

Field Training I2( 1التدريب الميداني)2758
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Field Training II2(2التدريب الميداني)2759

Computer aided drawing
CAD

2760الرسم باستخدام الحاسوب2

Global Positioning 
system GPS

2
نظم تحديد الموقع باألقمار

G.P.Sالصناعية 
2761

Global Positioning 
system GPS /p

1
نظم تحديد الموقع باألقمار

 /عمليG.P.Sالصناعية 
2762

Graduation Project22763مشروع التخرج

وصف متطلبات تخصص المساحة :

- رسم الخرائط:2742

تعريف الخريطة أساسيات علم الخرائط،اهميتها،مجاالـت استخدامها، أنواع الخطوط
المستخدمـة في رسم الخرائط،مقياس الرسم، أساليب اإلسقاط من الكرة الى

االحداثيات المستوية. خصائص إسقاطات الخرائط ومبدأ أساليب اإلسقاط، إسقاط
UTM.فكرة عن تنسيق التحويالت ومبادئ حسابات اإلحداثيات في إسقاط الخرائط .

الجوانبالمختلفة إلعداد خريطـه طريق التقنيات التقليديه. والمعايير الختبار دقة
الخرائط . مقدمة نظرية لرسم الخرائط باستعمال الكمبيوتر،  طرق بناء الخريطـة

الرقمية ، واالحتفاظ بالخرائـط ، وتعديلها وعيوبها ، واستغاللها .

- رسم الخرائط/عملي:2743

تطبيقات على تحضيـر خرائط مختارة باستعمال الطرق التقليدية. إكساب الطالب
مهارة وخبرة تحضيـر الخرائط الرقمية ومعالجتها باستخدام الحواسيب المختلفة.

المساحة العقارية والتشريعات واالفراز نظري وعملي :-  2745، 2744

مقدمة حول أهميـة وتاريخ المساحة العقارية ، معرفة أنواع األراضي ) األراضي
األميرية ، األراضي الموقوفـة ، األراضي المملوكة( ، التعريف بالمؤسسات والدوائر
التي تعني بقضايا الملكية واإلستمالك والتنظيم لقطع األراضي والطرق والممرات ،

معرفة القوانين واألنظمة والتعليمات واألسس المتبعة لدى دائرة األراضي والمساحة
والبلديات والمؤسسات األخرـى ذات العالقة، طرق تسجيل العقارات ونقل ملكيتها ،
إفراز األراضي بطرق مختلفة مع التركيز على إعطاء مشروع متكامل وإفرازه بأكثر

من طريقة ، توضيح كيفية إفراز العقار ) إفراـز شقة( ، إعادة الحدود المفقودة وتعديل
الحدود بين المجاورين.

(:1- التصوير الجوي )2746
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أساسيات علم التصوير الجوي وتشمل: مفهوم التصوير الجوي،مقدمة عن نشأة
الصور ،انواع الصور الجويـة ومحتوياتها،مجاالـت التصوير الجوي،مراحل انتاج

المخططات من الصور الجوية، الفرق بين الصورة الجوية والخريطة،الخصائـص
الهندسية للصورة الجوية،حساب مقياس رسم الصورة الجوية، أنواع التشوه في

الصورة الجوية.مقدمـة عن نشأة وتطوير المساحة الجوية ، رحلة الطيران المساحية ،
نقاط الضبط األرضي ، طرق المساحة الجوية البسيطة ، الصور األرثوغرافية

)اإلسقاط العمودي( ، تعديل الخريطةـ.

(/عملي:1- التصوير الجوي )2747

تطبيقات على استخدام الستيريوسكوـب بأنواعه المختلفة ، طرق التقاطع المختلفة
في تحضيـر الخرائط ، قياس البراالكـس باستخداـم قضيب البراالكـس وتحديد

االرتفاعات، حساب احداثيات النقاط.

(:2- التصوير الجوي )2748

 ( ، التوجيه الداخلي والنسبي والمطلق ، التجسيم ومفهومAnalogueطرق التناظر )
الرؤية المجسمة ، أنواع أجهزة الرسم التجسيمـي وخطوات توجيه الصور للحصول
على الرؤية المجسمـة بالطريقة اليدوية،  العناصر الميكانيكيـة والبصرية في أجهزة

( ، الطرق التحليلية بما فيهاAnalyticalالتناظر المجسمة لألجهزة التحليلية المجسمة )  
التقاطع الفراغي والتوجيه النسبي والمطلق ، تحضيـر الخرائط المختلفة باستخدام

األجهزة التحليلية المجسمة ، رسم الخرائط الكنتورية، مقدمة عن التصوير األرضي
وطرق الحلول الخاصة بها، ومعايرة الكاميرا ، تخطيـط مشاريع التطوير الجوي لمنطقة

ما.  
التجسيم وتشمل مفهوم الرؤية، المجسم وانواع اجهزة الرسم التجسيمي، خطوات

توجيه الصور للحصول على الرؤية المجسمـة بالطريقة  اليدوية.

(/عملي:2- التصوير الجوي )2749

تطبيقات على استخدام األجهزة التحليلية المجسمـة تشمل التوجيه الداخلي والنسبي
والمطلق ، تحضيـر الخرائط المختلفة باستخداـم األجهزة الرقميـة المجسمـة ، رسم

الخرائط الكنتوريـة والتثليث الجوي.
- الجبر ونظرية األخطاءـ:2750
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المعدالت الخطية , المصفوفات و محدداتها و معكوسها , فترات الثقة , الفحص
االحصائي و اكتشاف االخطاء، أسس نظرية األخطاء، تصحيح شبكات المساحة

البسيطة ومسائل على التصوير الجوي، طرق المصفوفات، استخداـم برامـج الكمبيوتر
(Excelفي حلول المسائل، مبدأ دراسة انتشار األخطاء في األعمال المساحية, أوزان )

وأهمية القراءات وعالقتها بالدقة.

- الجيولوجيا :2751

تعريف علم الجيولوجيا والعلوم المرتبطـة به، عالقة علم الجيولوجيا بالهندسة المدنية
وهندسة المساحة، أغلفة األرض، المعادن السيليكية وغير السيليكية، الصخور )النارية

والرسوبية والمتحولة(، عوامل التجويـة الميكانيكية والكيماوية والبيولوجية باإلضافة
لفعل النباتات،  الرواسب على سطح األرض وتكون التربة، طرق نقل التربـة وتميز
خصائص التربة المتبقيـة عن التربة المنقولة، االستكشاف الجيولوجي لموقع البناء،

المياه الجوفية وتصرفها داخل طبقات األرض، بعض العوامل الجيولوجية التي تؤثر في
بعض المشاريع الهندسية.  

- الجيوديسيا والفلك للمساحة:2752

مقدمة عن علم الجيوديسيا وأغراضه ، لمحة تاريخيـة لألسطح المختلفة والمعتمدة في
القياسات الجيوديسية، اإلحداثيات والحسابات على سطح الكرة األرضية ، الشبكات

الجيوديسيـة والتثليث ، التسوية الدقيقة واالرتفاعات، والسطح المرجعي لالرتفاعات )
Geoid ( أنظمـة وطرق اإلسقاط المستخدمة ، )map projections, المثلث الفلكي , )  

انظمـة االحداثيلت الفلكية و عالقتها بانظمة االحداثيات األرضية , أنظمـة الوقت.

- حساب الكميات والمواصفات المساحية:2753

يهدف المساق الى جعل الطالب قادرا على حساب كميات األعمال والمواـد الالزمة
لتنفيذ مشاريع المباني وذلك من خالل تزويده بالمعرفة الكافية لحساب الكميات

المختلفة.
رسم الطرق /عملي:-  2754

التعريف بأوراق الرسم وأنواع الخطوط، وحدات القياس، الكتابة، المخططات
الطبوغرافية، رسم المسارات، التصميم األفقي، التصميم الرأسي، المقاطع العرضية،
المقاطع العرضية النموذجية، شكل الكميات التراكمي ، التقاطعات، اللوحات النهائية.
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:G.I.Sنظم المعلومات الجغرافية - 2755

 ، التعرفGIS ، التجهيزات الالزمة لـ GISمقدمة عن  نظم المعلومات الجغرافية الـ 
 ،GIS ، التطبيقات المتعددة لـ GISعلى البرامـج الالزمة والمتوفرة، أهميـة وجدوى الـ 

 ، GIS  ، انتشار الخطأ وموضوع الدقة في الـ Codingالترميز 

 /عملي:G.I.Sنظم المعلومات الجغرافية -  2756

,Geomedia مثل GISيشتمل هذا المساق على تدريبات عملية على استخداـم برامـج الـ 
AreGISوغيرها ، تشتمل التدريبات على بناء قواعد البيانات والتحرير وتبادل الملفات 

واالستفسارات.

هندسة الطرق :- 2757

التعريف بأنواع الطرق ، خصائص مستعمل الطريق والمركبة ، المعلومات الالزمة
لتصميم طريق ، اختيار مسار الطريق ، التصميم األفقي والراسي والمخطـط النهائي
للطريق ، التصميم النهائي للطريق ، التصميم العرضي وتنفيذ جسم الطريق، شكل

الكميات التراكمـي ، إنشاء العبارات واألرصفة ، الخلطات اإلسفلتية والخرسانية ،
هندسة المرور، خراب وصيانة الطرق ، اإلدارة والقبول .

( :2، 1تدريب ميداني )-  2758،2759

يهدف هذا المساق إلى تمكيـن الطالب من تنفيذ اعمال المساحة واالفراز ومخططات
الطابووتنفيذ المشاريع في مراحلها المختلفة، وإكسابه الخبرة العملية من خالل

االحتكاك المباشر بسوق العمل . 
الرسم باستخدام الحاسوب:-  2760

إعداد لوحة إلكترونية، أوامر الرسم، أوامر تعديل الرسم، أوامر معاينة الرسم،
الطبقات، التحكم في خصائص عناصر الرسم، أنماط الكتابة والخطوط ومناسبتها

لمقاييس الرسم، رسم األبعاد، رسم المساقط والواجهات المعمارية، رسم المناظير
االيزومترية، الطباعة، تطبيقات مختلفة.

:G.P.Sنظم تحديد الموقع باألقمار الصناعية - 2761

أنواع  األقمار الصناعية المستخدمـة في تحديد المواقع الجيوديسية ، األنظمـة المختلفة
المستخدمـة في تحديـد المواقع بواسطة األقمار الصناعية ، مدارات األقمار الصناعية ،

استخدامات األقمار الصناعية في التطبيقات الهندسية ، مصادر األخطاـء في المسح
بواسطة األقمار الصناعية، مبدأ حساب اإلحداثيات والمواقع باستخداـم األقمار
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الصناعية، ،طرق الرصد المختلفة
 مبدأ عملها وخصائصها،GPSباستخداـم الـ 

 والديناميكي ،RTKوالقياس السريع 
Static.

طالب تخصص المساحة اثناء االعمال الميدانيـة
 /عملي:G.P.Sنظم تحديد الموقع باألقمار الصناعية -  2762

 المستخدمة , المسح بواسطة األقمار الصناعية، حسابGPSمقدمة في أجهزة 
اإلحداثيات والمواقع باستخدام األقمار الصناعية، تطبيقات عملية على طرق الرصد

.Static والديناميكي ،RTK، والقياس السريع GPSالمختلفة باستخداـم الـ 
.و ذلك باستخداـمGPS تطبيقات عملية على طرق الرصد المختلفة باستخدام الـ 

 وعالقتها بالجيوئيـد و االرتفاعاتGPSاألجهزة المالحية. وتحديـد االرتفاعات باستخدام  
في المساحة المستويةـ.

مشروع التخرج:-  2763

يتم من خالل المشروع تعميق الفهم لجانب من جوانب التخصص أو محاولة تحقيق
إضافة علمية بناءه تحت إشراف الهيئة التدريسية للكلية. ثم تقدم المشاريع للمناقشة

من قبل لجان تحددها الدائرة تتكوـن من أهل اإلختصاص من داخل وخارج الكلية.
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قسم التصميم الداخلي ويشمل التخصصات
التالية:

تخصص التصميم الداخلي:.1

[ ساعة معتمدة ، يعتبر75  مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتان دراسيتان بواقع ]
هذا التخصص من األهمية بمكان بحيث أنه أصبح من أهم متطلبات الحياة العصرية ،

من حيث استغالل الخامات و توظيفها في الناحية الجمالية بعد دراسة شاملة للوظيفة
و الحركه داخل الفضاء الداخلي للمكان الذي نعيش فيه ، سواء بيئة المنزل و العائلة

أو بيئة العمل أو البيئة المحيطة بنا.
يهدف إلى إكساب الطـالب مهـارات عمليـة متمـيزة في مجـال التصـميم الـداخلي

 و كذلك تصميم األثاث الداخلي و تكوينات  و نظريات األلوان وللمباني بشكل عام
أعمــال النجــارة باختالفهــا و النمــاذج و أعمــال الجس , باســتخدام كافــة الوســائل

التكنولوجية الحديثة .

احد اعمال طلبة التصميم الداخلي 
الخطة الدراسية :
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 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة14متطلباتالقسم: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Engineering Drawing 2الرسم الهندسيME 1212006

Free Hand Sketching2
الرسم الحر

والخطوط
ARC 1212209

Aesthetics3علم الجمالARC 1362253
Principles of Interior Design3مبادىء التصميمARC 1352275

 Abrief History of  Art32588تاريخ الفن الموجز
Introduction to Eng. 
Professions

1
مقدمة في المهن

الهندسية
2589

وصف متطلباتالقسم:

- الرسم الهندسي:2006

يهدف المساق الى التعرف على أساسيات و مبادئ الرسم الهندسي,رسم
األشكال الهندسية المنتظمة و المنحنية, كتابة األحرف العربية واإلنجليزية بخط

هندسي,اإلسقاط العمودي و استخراج المسقط
الثالث,رسمالمقاطع,رسماأليزومتري,الرسم الحر.

- الرسم الحر والخطوط2209

يهدف المساق إلى محاكات وتقليد الواقع المرئي وذلك عن طريق تدريب العين على
المسافات والنسب , وتعلم الطالب مهارات استخداـم التحليل وأقالم الرصاص ,كما

يهدف إلى  تنمية قدرته على التعرف والتخيل , تنميـة الذوق السليم لديه , تنمية قدره
الطالب على إدراك النسب, تنميـة القدره عند الطالب على التعبير على أفكاره وخيالة
, التعرف على النسب المنظوريه واستخداـم أقالم الرصاص واأللوان الخشبية و الفحم

النباتي,التظليل بوجود مصدر ضوئي والتدريب على استخدام أدوات مختلفة في
تسجيد األشكال والتدرج في الظالل.
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- علم الجماـل2253

تعريف الطالب باألسس الفنية للعمل الفني وكيفية التعامل معها ؛ من خالل دراسة
العالقة بين علم الجمال والفن عبر العصور, واهم نظريات علم الجمال والنقد

والدوافع واألهداـف االجتماعية والعلمية والتربويـة , التي أدت إلى ظهور علم الجمال ,
ودراسة مميزاـت العمل الفني الخاصة وعالقة الفن بأنواع النشاط اإلنسانـي , ومعاني

وقواعد وقيم علم الجمال, ونظرة الدين والعقيدة اإلسالمية وتقييمها للفن عبر
المدارس والعصور اإلسالمية المختلفة .

- مبادئ التصميم :2275

يهدف المساق الى تعريـف الطالب على أسس التصميم,وتنميةقدرته على استخدام
خامات مختلفه وتوظيفها فىالتصميم,التعرـف على عناصر التصميم, تنميـة االحساس
باللون , إكسابه بعض المهارات واألساليب المختلفهفى استخداـم األدوات والخامات
المختلفهفى أعمال التصميم , تنميـة القدرة اإلبداعيـة عند الطالب للتصميم والتنفيذ,

باإلضافة إلى إكسابهالمهارهفى توظيف اللون فى أعمال التصميم .

- تاريخ الفن الموجز :2588

يهدف هذا المساق إلى إكساب معلومات ومفاهيم فنيـة وافية عن كيفية نشوء الفن
في العالم ومراحل تطوره بدءاً من العصور الحجرية القديمة و حتى العصر الحديث ,

ودراسة فنون الرسم والنحت والزخرفة والعمارة والصناعات اليدوية , وكذلك التعرف
على أهميـة الفن في حياة اإلنسان , وتفهم األسباب التي أدت إلى نشوئه , كما يهدف
الى إعطاء الطلبة خلفية ثقافية عن فنون الماضي و الحاضر تمكنهم من نقد وتحليل
األعمال الفنية القديمة و الحديثة و التميز بين الجميل و القبيح , وتزودهم بمعلومات

عن الخبرات والمهارات الفنية التي كان يمتلكها الفنانون عبر مراحل مختلفة من
التاريخ , ويطلعون على المفاهيم والفلسفات الجمالية التي تبنتها الحضارات القديمـة

المتتالية في التعبير الفني .
وتساعد دراسة المساق الطلبة على تكوين اتجاهات وأنماط فنية جديدة تعزز قدرتهم

على اإلبداع واالبتكار , وتنميـة القدرة الذوقية و الحسية بالعالقات التشكيلية وقيمها
الجمالية  . 

- مقدمة في المهن الهندسية :2589

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم الهندسة والفنون التطبيقية والعالقة
المتبادلة بينهما وطبيعتهما كمهن وتطور هذه المهن عبر التاريخ، كذلك يناقش المساق

العالقة بين المهن الهندسية المساعدة والمهن التطبيقية وبين التكنولوجيا والمجتمع
ودور وتأثير أصحاب هذه المهن داخل مجتمعهم، كما أن الطالب يتعرف في هذا
المساق بإيجاز على أقسام المهن الهندسية والتطبيقية المختلفة التقليدية منها
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والحديثة واألخالقيات المهنيـة وما يمكن أن يضاف في خطط التعليم الهندسي
والتكنولوجي بهدف تطويرها.

نماذج اعمال طلبة التصميم الداخلي 

ساعة معتمدة45متطلبات تخصص التصميم الداخلي : 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق

رقم
المسا

ق
Architectural Drawing (1)2(1الرسم المعماري)ARC 1222207
Project2 المشروعARC 2202228
Interior Design I2(1التصميم الداخلي)ARC 2202277
Executive Drawings3المخططات التنفيذية /ديكورARC 2372278
Shades, Rendering2الظالل واإلظهارARC 2392279
Interior Design Models2نماذج التصميم الداخليARC 2242280
Carpentry. PaintyStey I2مشاغل النجارة والدهانARC127W2281
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(1والتنجيد )

Carpentry. PaintryStery II2
مشاغل النجارة والدهان

ARC227W2282(2والتنجيد)

History of Furniture2تاريخ األثاثARC 1252283

Quantities Sweveying& 
Specifications 

3
حساب الكميات

ARC 2362286والمواصفات/ديكور

Interior Design II2(2التصميم الداخلي)ARC 2212307
Field Training  I2(1التدريب الميداني)2434
Field Training  II2( 2التدريب الميداني)2435
Raw Materials Technology 
and Carpentry 

2590تكنولوجيا الخامات والنجارة3

Computer Aided Drawing 13
استخدام الحاسوب في

(1الرسم)
2591

Air conditioning and 
Plumping 

2592التكيف والتمديدات الصحية 2

Lighting & Electrical 
Installations  

2593االنارة والتمديدات الكهربائية1

Computer Aided Drawing23
استخدام الحاسوب في

(2الرسم )
2594

Engineering Perspective22595المنظور الهندسي
Industrial Arts (Upholstery )32596الفنون الصناعية /تنجيد

مشروع متحف الذاكرة الفلسطيني.

وصف متطلبات تخصص التصميم الداخلي :

:1 - الرسم المعماري 2207
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يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمهارات اليدوية في رسم المشاريع بمقاييس
رسم مختلفة, كما يتعرف الطالب على األدواـت والرموز المستخدمـة في الرسم
لتمكن الطالب من رسم مساقط أفقية وواجهات معمارية , والقدرة على إظهار

المشاريع بالطريقة المناسبة.
-المشروع:2228

يهدف المساق إلى إكساب الطالب مهارات البحث واالستقصاء وحل المشكالت ,
وذلك من خالل إنجاز مشروع تصميم داخلي متكامل يقدم الطالب فيه مجموع

الخبرات و المهارات المكتسبة لديه خالل فترة الدراسة السابقة في التخصص , كما
يترك للطالب هامشاً كبيراً من الحرية في اإلبداع الفني وابتكار التصميم ضمن مناخ
من المنافسة لتقديم العمل اإلبداعي األفضل و التصميم المتميـز  بينه و بين زمالئه

الطلبة في التخصص , ينقله الخطوة األولى واألقرب للتطبيق العملي لما هو في
الحياة المهنيـة والعملية .

 : 1-التصميم الداخلي2277

يتعرف الطالب على مفهوم التصميم الداخلي واالصطالحات والرموز األساسية لعناصر
التأثيث الداخلي , والمبادئ واألسس التأثيثية عليها توزيع األثاث في الفراغات

المختلفة , ودراسة االحتياجات النفسية والجسديـة التي يجب أن تتوافر في المسكن ,
ودراسة فراغاته من خالل دراسة محدداـت التصميم الداخلي والموقع والفراغ

والوظيفة والخصائص.
كما يتم تنمية القدرة على ابتكار التصميمات الداخلية ضمن مقاييس ونسب وربطها

بالتصميم المعماري وذلك من خالل تطبيقات مختلفة مثل: غرف النوم وأنواعها،
الحمامات، الصالون، المطبخ،( الخ

- المخططات التنفيذية /ديكور: 2278

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأنواع الوصالت الخشبيـة و طرائق تنفيذها ,
كذلك طرائق رسم و تنفيذ األرضيات و األسقف و الجدران الخشبية .

كما يتطرـق المساق إلى طرائق رسم األدراج الخشبيـة و تنفيذها باإلضافة إلى األبواـب
و الشبابيك.

- الظالل واإلظهار:2279

إكساب الطالب القدرة على تحديد الظالل وإسقاطها بشكل سليم وتنمية ملكة الحس
الخيالي لديه كما ويتم إكساب المخططات تعبير واقعي ومحاكاة للحقيقة بشكل
صادق من خالل اختيار وسائل اإلظهار المناسبة حسب نوع وماهية كل مشروع

والقدرة على اإلخراـج بشكل متناسق ،إكساب الطالب القدرة على تحديـد الظالل
وإسقاطها بشكل سليم،تنمية ملكة الحس والخيال وإثراؤها علميا،اغناء اللوحات
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والمخططات لتعبر واقعيا ما أمكن ،محاكاة الحقيقة بشكل صادق،اختيار وسائل
اإلظهار المناسبة حسب نوع وماهية المشروع،

القدرة على إنهاء اللوحات وإخراجها بشكل متناسق مألوف.

محاضرةلطلبة التصميم الداخلي
- نماذج التصميم الداخلي:2280

يهدف المساق الى تطويـر موهبة الطالب وصقلها بالتجربـة والمراس,وتنميةقدرتهعلى
تجسيد فكرة التصميم, الدقة في العمل, إكسابه القدرة علي معالجة المشاكل التي

قد تواجهـه خالل عمل النموذجـ.

:1- مشاغل النجارة والدهان والتنجيد 2281

يهدف المساق إلى ربط المعلومات الفنية والتطبيـق العملي , والتعرف على أدوات
النجارة اليدوية والكهربائيـة وأدوات التنجيد اليدوية واستعمالها بكفاية وطريقة

صحيحة , والتعرف على الخامات المستخدمـة في النجارة والتنجيد , وفهم أسس
وفنيات أعمال النجارة ليصبح الطالب قادراً على تنفيذ بعض المهارات األولية كمبادئ

أساسية , وتهيئتـه لمواجهة تمارين أكثر صعوبة.
كما يتعرف الطالب على أسس السالمة المهنية لحماية نفسه وغيره من األخطار,

والمحافظة على األدوات والخامات المختلفة من التعرض للتلف وتنمية روح العمل
الجماعي من خالل تنفيذ تمارين مشتركة.

:2- مشاغل النجارة والدهان والتنجيد 2282

يهدف المساق إلى ربط المعلومات الفنية والتطبيـق العملي , واستعمال أدوات وعدد
النجارة بكفاية وبطريقة صحيحـة , وإكسابه المهارات الالزمة للمهنة في النجارة

والتنجيد , وفهم أسس وفنيات أعمال التشطيب النهائي والدهان للمشغوالت الخشبية
ليصبح الطالب قادراً على تنفيذ بعض المهارات والتمارين الصعبة ومراحل العمل فيها
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من مرحلة البدء بالعمل حتى إنهاء المشغوالت , باإلضافة إلى أعمال التشطيب
والدهان وإضافة الكماليات باستخدام العدد واألدوات واألجهزة الكهربائية المحمولـة

والثابتة , وحساب الكميات للمشغوالت .
تمكين الطالب من قراءة المخططات التنفيذية للمشغوالت الخشبيـة , وطرائق فك
الرموز والقياسات , وتحويل هذه المخططات من رسومات على الورق إلى نماذـج

مجسمة بقياساتها الطبيعيةـ.

- تاريخ األثاث :2283

يتعرف الطالب ضمن دراسته لهذا المساق على نشأة وتاريخ األثاث , ومراحل تطوره
من خالل المرور باألزمنة والعصور القديمة , ومعرفة مميزات وطابع كل منها , دراسة

المؤثرات والزخارف والخامات المختلفة ألثاث كل عصر وطراز منذ النشأة وحتى
العصر الحالي ؛ لدفع الطالب إلى معرفة األساليب القديمة والطرز المميزة ومقارنتها

بالطرز المعاصرة.

- حساب الكميات والمواصفات/ديكور2286

تعريف الطالب بحساب الكميات ألعمال المنجور والتشطيبات والمنشآت المعدنية
والخشبية وأسقف القرميد واألسقف المستعارة وأعمال التمديداـت , كذلك يبحث هذا

المساق  في أنواع العطاءات ووثائقها والدعوة إليها والواجبات المترتبة على المهندس
و المالك والمقاول.

:2- التصميم الداخلـي 2307

يتعرف الطالب على مفهوم التصميم الداخلي واالصطالحات والرموز األساسية لعناصر
التأثيث الداخلي والمبادئ واألسس التأثيثيـة عليها , توزيع األثاث في الفراغات

المختلفة , ودراسة االحتياجات النفسية والجسديـة التي يجب أن تتوافر في الموقع ,
ودراسة فراغاته من خالل دراسة محدداـت التصميم الداخلي والموقع والفراغ

والوظيفة والخصائص.
كما يتم تنمية القدرة على ابتكار التصميمات الداخلية ضمن مقاييس ونسب وربطها

بالتصميم المعماري من خالل تطبيقات مختلفة مثل:) المسارح ودور السينما، المحال
التجارية، الفنادق، المكتبةـ، الحضانة ( الخ.

:1- التدريب الميدانـي 2434

لقد روعي عند إعداد الخطة الدراسية اعتماد التدريب الميدانيكجزـء أساسي من
واعتباره شرطاً ضرورياً لتخرج الطالب ، وقد خصصت له مدةستة عشر مكوناتها 

أسبوعا شاملة لالمتحاناتيقوم فيه بتدعيم خبراتـه النظريـة التي تلقاها في كل من
مساق تكنولوجيا خامات الديكور ومساق تاريخ األثاث , هذا باإلضافة إلى المساقات

 ~213~ 



_ دليل الطالب دائرة المهن الهندسيةالمهن التطبيقيةكلية 

العملية في صميم التخصص وهي إما أن تم دراستها مسبقا في مساق التصميم
( أو تكون متزامنة مع1( ومساق مشاغل النجارة والدهان والتنجيد )1الداخلي )

( , ومساق مشاغل النجارة2( مثل مساق التصميم الداخلي )1التدريب الميدانـي )
( , ومساق التمديداـت الصحية والكهربائيـة , وذلك يكون عن2والدهان , والتنجيد )

( زيارة ميدانية حسب خطة مدروسة لتغطية جوانب عديدة تكمل15طريق عمل )
النواقص لدى المتدرب وتعزز خبراته .

:2- التدريب الميدانـي 2435

ً بُنيت الخطة الدراسية للمسار التطبيقي على أساس أن يكتسب الطالب قدراً كـافيا
منالمهارات والكفايات المهنية التخصصيـة بمجالي التطبيقات العملية والمعلومات
الثقافية , ليكون مؤهالً بصورة ممتازة لدخول سوق العمل أو استكمال الدراسة ،

ومواجهة متطلباتالحياة والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية , وفي ضوء
ما يتسم به عصرنا الحالي من متغيراتسريعـة ومتالحقة في كل المجاالت التكنولوجية

وتطبيقاتها ، لذا فقد أصبح التدريبالميداني للطالب في مواقع العمل أثناء الدراسة
مطلباً أساسياً تسعى لتحقيقه كالألطراف المعنية بإعداد الكوادر الفنية التي يتطلبها

سوق العمل.

 :-تكنولوجيـا الخامات والنجارة2590

يتطرق مساق تكنولوجيا ديكور إلى تزويد الطالب بما يلزم من معلومات عن
خامات الديكور والنجاره  وطرائق استعمالها وتقنيات التركيب بحيث يستطيع الطالب

بعداناهائه من دراسة هذا المساق أن يكون قادرا على تمييز المواد بطرائـق علمية
وأسس صحيحه , كما يتطلب هذا المساق متابعة التطور التكنولوجى الذى يطرـأ على
مواد وخامات الديكور؛ وذلك من خالل دراسة أحدث المواد والتطورات التى قد تطرأ

على استخدامها  .

:1-  استخدام الحاسوب في الرسم 2591

هذا المساق يتعلق بتعريـف الطالب بالحاسوب وأنواعه وأحجامهوأجزائـه وتسمياتـه
وإمكانياته , وحدوده في الرسم والتصميم والتخزيـن , وحل المعادالت والتصنيف

والتبويب , وتعريفه باللغات وبرامـج الرسم بصفة خاصة , واستعمال بعض هذه البرامج
في رسم المساقط والواجهات وااليزومتريك والمناظير , واسقاط الظالل ورسم

التفاصيل وتكبيرها وتصغيرها باستعمال امكانيات الحاسوب، وطباعته وإخراج هذه
الرسومات على ورق.

-  التكيف والتمديدات الصحية:2592
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تعريف وتقديم أنظمـة الخدمات المتبعة والمستخدمه في البنايات تنميـة القدرات لدى
الطلبة لتقييم النظام المستخدـم في المباني ومدى مالءمتـه لألبنيةالمختلفة , تنمية

المهارات الختيار النظام األفضل المالئم مع التكوين المعماري , تنمية قدرة الطالب
على قراءة المخططات للتمديدات الصحية ومعرفة الرموزالخاصة بها , التعرف على

الجوانب العملية في اعمال التمديداـت والتكيف للمباني.

-اإلنارة والتمديدات الكهربائية:2593

 يهدف هذا المساق إلى تعريـف الطالب بمتطلبات اإلضاءة االصطناعية الحديثـة ,
وقراءة المخططات , وإجراء الحسابات األولية الالزمة لتحديد متطلبات اإلضاءة ,

واختيار نوع المصابيـح المناسبة , وتعريف الطالب بالنظريات والقوانين المتعلقة
بحسابات اإلنارة من خالل أمثلة وتطبيقات مختلفة، إضافة إلى المواد الالزمة إلجراء

التمديدات وحساب مقاطع األسالك وحساب الهبوط في الجهد والحماية واللوحات
الكهربائيـة والتأريض وذلك من خالل تطبيقات متنوعة إضافة إلى حساب األحمال

وتحديد مواقعها، وكذلك تصميم الصواعد للخدمات الكهربائيـة بكافة أنواعها. 

(:2-استخدام الحاسوب في الرسم )2594

يهدف هذا المساق إلى تنميـة وتطوير قدرات الطالب على استخداـم الحاسوب ابتداء
بالفكرة التصميمية وانتهاء بإخراج المشاريع الهندسية بأشكالها المختلفة، كما يعمل
هذا المساق على توسيع مدارك الطلبة في كيفية تطويع التطور اإللكترونـي لخدمة

العمل الهندسي , وذلك من خالل تعلم البرامج الخاصة في الرسم المعماري بالحاسب
, sketchup, 3D Maxاآللي وأساليب اإلظهار المتنوعة ، وذلك بتعلم برامـج ) 

AutoCAD. وغيرها من البرامـج المخصصة في معالجة الصور وإخراـج المشاريع ) 

–المنظور الهندسـي2595

رسم المنظور الهندسي للمعالم المختلفة الموجودة في الطبيعة , باستخدام أنواع
المنظور المختلفة واختيار البعد و الزاوية المناسبة لذلك , و كذلك قدرة الطالب على

رسم المشاريع المختلفة باستخداـم المسقط األفقي.
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متابعة اعمال طلبة التصميم الداخلي في المرسم.

- الفنوـن الصناعية / تنجيد:2596

يهدف هذا المساق الى تمكيـن الطالب من التعرف على الصناعات الفنية اليدوية ,
وإكسابه معلومات وطرائق لتنفيذ األعمال الفنية الحرفية , وتنمية قدراته على ربط
المعلومات النظرية المكتسبة بالتطبيق العملي , وحصوله على المعرفـة الكاملة في

كيفية التعامل مع الخامات المستخدمـة في الحرف المتنوعة.

دائرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائية

التخصصات التابعة للدائرة تشمل:

: قسم الهندسة الميكانيكية
. السيارات
. التكييف والتبريد والتدفئة
. االنتاج واالالت
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: قسم الهندسة الكهربائية
. االتمتة الصناعية
. االلكترونيات الصناعية والتحكم المحوسـب
.االتصاالت
.األنظمة الذكية في المباني

إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام

دائرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائية
  

تم استحداث  دائرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائية هذا العام و ذلك بعد تقسيم
دائرة المهن الهندسية الى دائرتيـن بسبب تضخم الدائرة  بشكل كبير و احتوائها على
اثني عشر تخصصا و قرابـة االلف طالب و طالبة و تعتبر دائرة المهن الهندسية النواة

األساسية التي انطلقت منها جامعة بوليتكنك فلسطين، بحيث تضم دائرة الهندسة
الميكانيكيـة و الكهربائيـة اول تخصصات الجامعة بشكل عام.

كون الدائرة هي االقدم في الجامعة فقد تعاقب على العمل فيها كفاءات و خبرات
مختلفة في مجاالت الهندسة و الذين خرجوا منها فيما بعد لتأسيس الجامعة، و حاليا

يعتبر طاقم الدائرة التدريسي من الكفاءات المميزة في جميع التخصصات التابعة
للدائرة، و هو ما يتجلى في العمل على التطوير بشكل دائم للكادر التدريسي للحصول

على احدث التقنيات في المجاالت المختلفة من خالل الدورات التدريبية و االشتراك
في المشاريع المختلفة الممولة من الجهات المانحة لمواكبة التطور الهائل الحاصل

في األسواق المحلية والعالميةـ. اضافة الى كون الجامعة مرجعا مهما في مجاالت
الميكانيك و الكهرباء بالنسبة للسوق المحلي و الذي جعل منها شريكا استشاريا في

عدة مجاالت من مجاالت الهندسة.
تمتاز الدائرة بنوعية مميزة من الخريجيـن مما يمكنهـم جميعا من االنخراط في سوق
العمل، سواءـا كموظفين في بعض المؤسسات الصناعية او من خالل تاسيس العمل

الخاص بهم. ومن خالل متابعة الواقع، نجد أن الخريجيـن يلعبون دورا مهما ومميزـا في
إعطاء صورة تزيدنا فخرـا بهم، ألنهم قادرين على اللحاق بركب الصناعة التي باتت

تشكل العمود الفقري لتقدم المجتمعات.
وتسعى الدائرة إلى توطيد العالقة مع المجتمع المحلي وذلك من خالل عقد دورات

فنية و ورش عمل في العديد من المجاالت، ومن خالل توجيه أنظار العديد من الطلبة
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إلى البحث عن المشاكل التقنية التي تواجه الصناعة المحلية، األمـر الذي كان له األثر
االيجابي والواضح في إكساب الدائرة السمعة الممتازة وفتح آفاق عمل جديدة للطلبة

الخريجين.
ومن الجديـر بالذكر أن دائرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائية مزودة بالعديد من
المراسم والمشاغل الهندسية ومختبراـت الحاسوب، والتي من خاللها يتم تزويد

الطالب بالتدريب المهني والتقني إلى الجانب النظري، بحيث يكون الطالب الخريج
مؤهل ومدرب فنيا وتقنيا ومتميزا بين باقي خريجي الدوائر والتخصصات األخرى داخل

وخارج الجامعة.

قسم الهندسة الميكانيكيـة

يعتبر قسم الهندسة الميكانيكيـة أحد الفروع المركزية للتخصصات الهندسية و يعمل
على اعداد  وتأهيل مهندسين ميكانيكيين من مختلف االختصاصات وتزويدهم بمستوى

عالي منالمعرفـة والمهارة يواكب التقدم العلمي والتقني ،كما ويتمتع هذا القسم
بأهمية خاصةٍ في إعداد الخريجيـن القادرين على خدمة المجتمع المحلي بكفاية عالية

والنهوض بمستوـى العمل الهندسي التطبيقي ومتابعة تطويره المتسارع في شتى
مجاالت الحياة، وهو أحد االقسام  الرئيسيـة التي أسس عليها بوليتكنك فلسطين فقد

م.1978تأسست دائرـة الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والتكنولوجيا عام 
يهدف  إلى تخريج فنيين من مساعدي المهندسيـن حملة الدبلوم في العلوم الهندسية

في المجاالت التالية:التطبيقية 

. الســيارات 1
. التكييف والتبريد والتدفئة2
. اإلنتاج واآلالت .3

باإلضافة إلى الناحية األكاديميـة يقوم القسم بتقديم خدمات عديدة للمجتمـع المحلي
ً والمؤسسات العامة من خالل المشاغل والمختبرات التابعةله والمجهزة تجهيزاً جيدا
على أعلى وأحدث المواصفات من خالل كوادر علمية وفنية مدربة وذات خبرة عالية.

وقد اعتمدت وزارة النقل والمواصالت شهادة الكلية في مجال فحص وتدقيق
مواصفات المركبات وأقرت منح رخصة مدير كراـج لخريجي دبلوم السيارات دون

حضور دورات خاصة.

تخصص السيارات :.1

[ ، يهدف هذا البرنامج75مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
إلىإكساب الطالب المعرفة و المهارة الالزمة و اكتشاف األعطال و معالجتها  في
المركبات الحديثة, باإلضافة إلى صيانة و معايرة األجهزـة المختلفة للسيارة حسب

كتالوجات الشركات الصانعة بما في ذلك األنظمـة االلكترونيـة و أنظمـة حقن الوقود في
محركات البنزين و الديزل.
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من هنا كان البد من إيجاد كادر ماهر قادر على تشخيص األعطال و تحديدها بدقة و
إجراءأعمال الصيانة و اإلصالح الالزمة لذلك، و ذلك باالستعانة باألجهزة الحديثة

للفحص و التحليل، و على هذا األساس تم تجهيز مشاغل السيارات في الجامعة
بأحدث األجهزة التي تالئم كافة المتطلبات في عملية تشخيص األعطال و احتياجات

السوق المتزايدةـ.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات البرنامج18
3.متطلبات التخصص 41
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة18متطلبات البرنامج: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Mathematics (1)3( 1الرياضيات)ACA1352005
Engineering Drawing 2الرسم الهندسيME 1212006
Engineering workshop 2 المشغل الهندسيME 1232007

Industrial Supervision & Org.1
اإلشراف والتنظيم

ME 1112008الصناعي

Mechanics, Heat & Light 2
الميكانيكا والحرارة

ACA 1212094والضوء

Mechanics, Heat & Light Lab1
تجارب في الميكانيكا

ACA 1112095والحرارة والضوء

Mechanics2 الميكانيكاME 1242096
Mechanics  Lab.1الميكانيكا /عمليME 1142097

Mechanical Drawing 12( 1الرسم الميكانيكي)ME 1222098

Properties of Materials 2
المواد الهندسية

ME 1252099وخواصها 
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وصف متطلبات البرنامج:

:1 - الريـاضيـات 2005

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق , االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات . التكامل

المحدود وتطبيقاتهـ. طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  

 - الرسم الهندسي:2006

لغة الرسم، أدوات الرسم، قياسات وأحجام لوحات الرسم، أنواع الخطوط، العمليات
الهندسية، تنفيذ رسم بمقياس رسم محدد )تكبيـر وتصغير( اإلسقاط المتعامد، رسم

المناظير الهندسية، الرسم باليد الحرة استنتاج المسقط الثالث.

 -المشغل الهندسي:2007

المعادن ومواصفاتها، الخصائص والمواصفات، أدوات القياس بمختلف أنواعها، تخطيـط
وتشكيل قطع العمل، المبارد اليدوية، المنشار، قص المعادن، ربط قطع العمل

بالتباشيم، لحام القوس الكهربائي، التمديداـت الكهربائيةـ، أجهزة القياس الكهربائيـة
وتشغيل اآلالـت والمحركات والمحوالت الكهربائيةـ، العناصر والدوائر اإللكترونيةـ.

 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

التعريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعي، دراسة التكاليف وحسابات الجدوى
االقتصاديـة للمشاريع الصناعية , باإلضافة إلى برامـج الصحة المهنيـة والسالمة واألمن

و التعريف بقوانين العمل فيالصناعي ومتطلباتها، والعالقات الصناعية ومتطلباتها , 
األردن و فلسطينـ.

 - الميكانيكا والحرارة والضوء:2094

وحدات القياس األساسية،ثم الكميات المتجهة ثم معادالت الحركـة في خط مستقيم،
فالحركـة في خط مستوٍ ,  قوانين نيوتن الثالثة في الحركة و تطبيقاتها المختلفة ,
مفهوما الشغل و الطاقة بأنواعهما، و التصادمات و قانون حفظ كـميـة التحـرك و

مركـز الكـتلة , الحركــة الـدورانية و كـميـة تحـرك الزاويـة و العـزوم.

 - تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء:2095
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( في المواضيع الرئيسية1يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء )
التالية:الميكانيكا و حركة األجسام،الحرارة و الديناميكا الحرارية، الضوء و

البصريات،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي.

- الميكانيكا 2096

مقدمة في قوانيـن نيوتن، القوة ، تحليل القوى في اتجاهين متعامدين ، محصلة
القوى ، اتزاـن جسيم، عزم القوة ، اتزاـن األجسام.

- الميكانيكا/ عملي:2097

يتناول الشد في األسالك والحبال وقوى االنضغاط في األعمدة واالحتكاك وتطبيقاته ,
العزم وقوى الشد واالنضغاط في أعضاء األساسات، القوة في العوارض البيسطة،

مركز المساحة لألشكال الهندسية.

:1 - الرسم الميكانيكي 2098

أنواع القطاعات، الرسم التجميعي البسيط، الرسم التجميعـي المركب )باستخداـم
البراغي وتقنيات الربط األخرى( , الرسم التفصيلي، رسم االنفرادات وتقاطعات
السطوح والمجسمات، الرسم التخطيطي، رسم مخططات تحتوي الرموز الفنية

المختلفة )األنابيب والصمامات، رموز اللحام، عالمات التشغيل والتفاوت(.

 - المواد الهندسية وخواصها:2099

أنواع المواد الهندسية ومصادرها وتشكيلها، الخصائص، المواد،  الخواص الميكانيكيـة
للمواد وفحصها، التآكل واألكسدة، سلوك المواد تحت تأثير القوى الخارجية وتغيرات

درجة الحرارة.

 ساعة معتمدة41متطلبات تخصص السيارات :

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المس
اق

Strength of Materials2مقاومة الموادME 2252102
Strength of Materials Lab12103مقاومة المواد/عملي
Theory of Machines2نظرية اآلالتME 2262113
Theory of Machines Lab1    نظرية اآلالت/عمليMEP 2162114

Fluids & Hydraulic Machines3
الموائع واآلالت

ME 2322121الهيدروليكية

Fluids & Hydraulic Machines 
Lab

1
الموائع واآلالت

ME 2122122الهيدروليكية/ عملي
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Thermodynamics2الديناميكا الحراريةME 1232123

Thermodynamics Lab1
تجارب في

ME 1162124الديناميكاالحرارية

Internal Combustions Engines3
محركات االحتراق

MEA 1322125الداخلي

Internal Combustions Engines 
Lab

1
محركات االحتراق

MEA 1122126الداخلي/عملي

Vehicles Electricity2كهرباء المركباتMEA 2232127
Vehicles Electricity Lab1كهرباء المركبات/عمليMEA 2132128
Vehicles Hydraulics2هيدروليك المركباتMEA 2282129

Automobile Science3علم السياراتMEA 2312130

Diagnosis & Maintenance2الصيانة وتشخيص
األعطال

MEA 2242131

Diagnosis & Maintenance Lab2
الصيانة وتشخيص

MEA 2262132األعطال/عملي

Automotive Workshop I2 1مشاغل السياراتMEA 2212133

Automotive Workshop II2 2مشاغل السياراتMEA 2222134

Field Training I31التدريب الميدانيMEA 2362135

Field Training II32التدريب الميدانيMEA 2382136

Project2المشروعMEA 2202137

وصف متطلبات تخصص السيارات :

 - مقاومة المواد:2102

اإلجهاد البسيط واالنفعال، قانون هوك، منحنى اإلجهاـد واالنفعال، اإلجهاد المركب، قوة
القص، حساب الوصالت الميكانيكيةـ، عزم االنحناـء واإلجهاد، االلتواءـ.

 - مقاومة المواد/عمليـ:2103

العالقة بين التماثل في اإلجهاـد واالنفعال في حالة الشد واالنضغاط، إيجاـد معامل
المرونه، حساب وإيجاد معامل الجساءة في المطاط، مقارنة لقوة الشد لمواد

مختلفة، حساب الجساءة في الزنبركات، حساب عزم االنحناءـ.

 - نظرية اآلالت:2113

الحركة المجردة، األزدواج الحركي، أشهر المكنزمات )اآلليات(، مضلع السرعة المركز
اللحظي والتسارع، المسننات، الكامات، االحتكاك اآللي، منظمات الحركة، االتزان.
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 - نظرية اآلالت /عملي:2114

تحليل انزالق القوالـب أو الكـتل، الذراع المـهتز، مكـنزمات أو آليـات تستخـدـم فـي
الماكـينات، مضلـع تحليـل السرعـة والتسارع، االحتكاك، االتزاـن االستاتيكي

والديناميكي.

 - الموائع واآلالت الهيدروليكية:2121

خواص الموائع ، استاتيكا الموائع ، المكابس الهيدروليكية ، أجهزة قياس الضغط ،
القوى الهيدروستاتيكيـة المؤثرة على السطوح، ديناميكا الموائع ، معادلة االستمراريـة ،

طاقة المائع في االنسياب المستقر ، معادلة برنولي وتطبيقاتها، حركة الموائع
الحقيقية ، أنواع الجريان للمائع ، رقم رينولدز للجريان ، الضياعات في مسار المائع ،
اآلالت الهيدروليكية، مبدأ عمل المضخات ، المضخات الديناميكيـة الدوارة ، المضخات

االيجابية وأنواعها ، جداول ومخططات المضخات ، خواص المراوح وأنواعها
واختيارها ، خواص التوربينات الهيدروليكية وأنواعها واختيارها.

 - الموائع واآلالت الهيدروليكية/عملي:2122

نماذج التدفق، قياس الضغط، التغير المفاجئ في مقاطع األنابيب، التدفق خالل
الفنشوري، المفاقيد، االحتكاك في األنابيب، ضغط السائل على سطح منبسط أو

نصف كروي، المضخات التردديـة أحادية المرحلة ومتعددة المراحل، المضخات الطاردة
المركزية، مضخات المسننات وتوصيل المضخات على التوالي والتوازي.

 - الديناميكا الحرارية:2123

مقدمة، أمثلة عامة، الوحدات، أساسيات الديناميكا، الشغل والطاقة، القانون األول
للديناميكا الحرارية، النظام المفتوح وتطبيقاته، القانون الثاني في الديناميكا الحرارية،

اإلنتروبيـ، الغازات المثالية، خصائص البخار والمواـد النقية.

 - تجارب في الديناميكا الحرارية:2124

بويلرمارست، تعيين ضغوط ودرجـات حرارة اإلشبـاع للمـواد النقية، محطـة توليد
طـاقة بخاريـة، دورة التبـريـد والمضخـة الحراريـة، ضـاغط الهواـء الترددي أحادي

المـرحلة.

 - محركات االحتراق الداخلي:2125

مبادئ عمل محركات االحتراق الداخلي، الترددية رباعية األشواط، ثنائيـة األشواط،
أجزاء ومواصفات محركات االحتراق الداخلي، الصمامات، حسابات المحركات

وخصائصها، الوقود المستخدم، نظم التغذية في المحركات )بنزينـ، ديزل(، نظم
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التبريد، نظم التزييت، الشحن الجبري في المحركات. المحركات الدوارة والمحرك
التربيني الغازي.

 - محركات االحتراق الداخلي / عملي:2126

يتضمن هذا المساق دراسة مخبرية لمحركات االحتراـق الداخلي ثنائيـة ورباعية
األشواط )البنزيـن والديزل( وحساب القدرة البيانية والفرملية، االستهالك النوعي

للوقود، خصائص المحركات وحساب الكفاية الحجمية والكفاية الحرارية والميكانيكية
والحرارة المفقودة واالتزاـن الحراري، أداـء المحركات.

 - كهرباء المركبات:2127

البطـاريات، نظـام االشتعـال العـادي، نظـام الـقن اإللكـتروني، محرك بدء الحركـة،
دائـرة التولـيد والشحـن، دائرة منظـم التوليـد والشحـن، ساعات البيان، األضواء.

 - كهرباء المركبات/عملي:2128

 فـك وتركـيب وإجراء الفحص الالزم واإلصـالح لألجهـزة الكـهربائيـة في المركبات،
تحديد أعطال الدوائر الكهربائية، تتبع الدوائر الكهربائيـة تبعا لمخططات الصيانة

واإلصالح، استعمال أجهزة الفحص والمعايرة لضبط عمل األنظمـة الكهربائيـة المختلفة
في المركبات.

 - هيدروليك المركبات:2129

مقدمه عامه، زيت النظام الهيدروليكي، خزانات الزيت، المضخات، الصمامات، النظم
الهيدروليكية، المجمعات الهيدروليكية، الكسكيتات والحشوات، مانعات التسرب،

األنابيب والخراطيم، أداء المضخات والنظم الهيدروليكية، األعطال والصيانة للنظام
الهيدروليكي.

 - علم السيارات:2130

نظام التوصيل، أجهزة نقل القدرة، نظام وصل وفصل الحركة-القابض-، مقاومات
الطريق، محول العزوم, صندوق السرعات العادي و األوتوماتيكي ، المحاور والوصالت

المفصلية، التروس التفاضلية، تركيب المحاور، نظام العمل والمعالجة، اإلطارات،
الهيكل الخارجي، نظام التعليق، نظام التوجيهـ, و نظام الفرملة.

 -الصيانة وتشخيص األعطال:2131
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مقدمة عن الصيانة، العوامل الفنية العامة المؤثرة على المركبات، العوامل المؤثرة
في االستهالك، اكتشاف وكشف األعطال، طرائق الصيانة، كشف األعطال الميكانيكية

في محركات االحتراق الداخلي باستخداـم بعض المعدات واألدوات، كشف وصيانة
أجزاء أنظمة التبريـد والتزييت، وأنظمة الوصل والقيادة، الكوابح، استخداـم الكتالوجات

في عمليات الصيانة، كشف وصيانة أجزاء دورة االشتعال وجدولة إعطابها.

 - الصيانة وتشخيص األعطال/عملي:2132

الكشف بالحواس، الكشف باستخدام أجهزة مساعدة، الكشف على نظام تزويد
الوقود في محركات اإلشعال بالشرارة باستخدام األجهزة المساعدة، فحص وضبط

مضخة وقود الديزل، استخدام تحليالت الفحص في محرك بدء الحركة، نظام الشحن،
دائرة االشتعال، توقيت الشرارة، أداء المحرك تبعا للمعلومات المأخوذة من كتيبات
الشركات المصنعة، فحص وصيانة االطارات والكوابحـ، فحص وصيانة أجزاـء دورتي

التبريد والتزييت.

(:1-مشاغل سيارات)2133

األدوات والمعدات واألجهزة المستخدمة في التصليح والصيانة، تثبيت وضبط
المركبات، الصمامات، رأس األُسطوانات، مجموعة عمود المرفق، األُسطوانات،

تزييت المحركات، نظام التبريد، نظام الوقود في محركات االشتعال بالشرارة، نظام
الوقود في محركات اإلشتعال بالضغط، ضبط أداـء المحرك، القياسات الالزمة

لمجموعة األسطوانات، عمود المرفق وعمود الكامات.

(:2 -مشاغل سيارات)2134

الكوابح، الكلتش، صندوق التروس ) االنزالقـي والهيدروليكي(، التروس التفاضلية،
أعمدة التوصيل، المحاور الخلفية حواملها، نظام القيادة، إطارات السيارات، األبواب،

الشبابيك واإلطارات.

(:2(،التدريب الميداني )1 -  التدريب الميدانـي )2136 و2135

ً تدريب الطالب على مهارات معينة ضمن تخصصـه داخل مختبراـت الجامعة، وميدانيا
بالتعاون مع الصناعة المحليـة والمؤسسات والهيئات المحلية، تحت إشراف ومتابعة

الهيئة التدريسية. 

 - المشروع :2137

يهدف مشروع التخرـج كمتطلب للطلبة المتوقع تخرجهـم إلى إعطاء الطالب فرصة
أكاديميـة يستطيع ضمن إطارها التعمق في فهم جانب أو أكثر من جوانب تخصصه
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والمحاولة لتحقيق إضافة علمية بناءة مستعيناً بتحصيلـه األكاديمي، وبقدراته الذاتية
وبإمكانات الجامعة من مكتبات ومختبراـت ومشاغل وهيئة تدريسية وغيرها.

تخصص التكييف والتبريد والتدفئة.2

[ ساعة معتمدة، ويهدف هذا76مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
البرنامج إلى تخريج فنييـن لديهم القدرة على تركيب أنظمة التكييـف و التبريد و

التمديدات الصحية ، و كذلك إجراء الصيانة الدورية والطارئة لهذه األنظمة، إضافة إلى
تقييم و تمديـد شبكات التدفئة المركزية، كذلك القدرة على الصيانة العامة في

المصانع.
و يعتبر هذا التخصص من التخصصات المهمـة التي تواكب التطور العلمي الحاصل في
سوق العمل، و يتم العمل على تحديث و تطوير هذا البرنامج بما يواكب هذا التطور.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات البرنامج18
3.متطلبات التخصص 42
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة18متطلبات البرنامج: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المسا

ق
Mathematics (1)3(1الرياضيات)ACA1352005
Engineering Drawing 2الرسم الهندسيME 1212006
Engineering workshop 2 المشغل الهندسيME 1232007

Industrial Supervision & Org.1
األشراف والتنظيم

ME 1112008الصناعي

Mechanics, Heat & Light 2
الميكانيكا والحرارة

والضوء
ACA
121

2094
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Mechanics, Heat & Light Lab1
تجارب في الميكانيكا

والحرارة والضوء
ACA
111

2095

Mechanics2 الميكانيكاME 1242096
Mechanics  Lab.1الميكانيكا /عمليME 1142097

Mechanical Drawing 12(1الرسم الميكانيكي)ME 1222098

Properties of Materials 2
المواد الهندسية

ME 1252099وخواصها 

وصف متطلبات البرنامج:

:1 - الريـاضيـات 2005

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق . االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات . التكامل

المحدود وتطبيقاتهـ. طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  

 - الرسم الهندسي:2006
لغة الرسم، أدوات الرسم، قياسات وأحجام لوحات الرسم، أنواع الخطوط، العمليات

الهندسية، تنفيذ رسم بمقياس رسم محدد )تكبيـر وتصغير( اإلسقاط المتعامد، رسم
المناظير الهندسية، الرسم باليد الحرة استنتاج المسقط الثالث.

 -المشغل الهندسي:2007

المعادن ومواصفاتها، الخصائص والمواصفات، أدوات القياس بمختلف أنواعها، تخطيـط
وتشكيل قطع العمل، المبارد اليدوية، المنشار، قص المعادن، ربط قطع العمل

بالتباشيم، لحام القوس الكهربائي، التمديداـت الكهربائيةـ، أجهزة القياس الكهربائيـة
وتشغيل اآلالـت والمحركات والمحوالت الكهربائيةـ، العناصر والدوائر اإللكترونيةـ.

 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

التعريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعي، دراسة التكاليف وحسابات الجدوى
االقتصاديـة للمشاريع الصناعية باإلضافة إلى برامـج الصحة المهنية والسالمة واألمن

الصناعي ومتطلباتها، والعالقات الصناعية ومتطلباتها.

 - الميكانيكا والحرارة والضوء:2094
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وحدات القياس األساسية،ثم الكميات المتجهة ثم معادالت الحركـة في خط مستقيم،
فالحركـة في خط مستوٍ.  قوانين نيوتـن الثالثة في الحركة و تطبيقاتها المختلفة,

مفهوما الشغل و الطاقة بأنواعهما، و التصادمات و قانون حفظ كـميـة التحـرك و
مركـز الكـتلة , الحركــة الـدورانية و كـميـة تحـرك الزاويـة و العـزوم.

 - تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء:2095

( في المواضيع الرئيسية1يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء )
التالية:الميكانيكا و حركة األجسام،الحرارة و الديناميكا الحرارية، الضوء و

البصريات،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي.
- الميكانيكا 2096

مقدمة في قوانيـن نيوتن، القوة ، تحليل القوى في اتجاهين متعامدين ، محصلة
القوى ، اتزاـن جسيم، عزم القوة ، اتزاـن األجسام.

- الميكانيكا/ عملي:2097

يتناول الشد في األسالك والحبال وقوى االنضغاط في األعمدة واالحتكاك وتطبيقاته ,
العزم وقوى الشد واالنضغاط في أعضاء األساسات، القوة في العوارض البيسطة،

مركز المساحة لألشكال الهندسية.

:1 - الرسم الميكانيكي 2098

أنواع القطاعات، الرسم التجميعي البسيط، الرسم التجميعـي المركب )باستخداـم
البراغي وتقنيات الربط األخرى( , الرسم التفصيلي، رسم االنفرادات وتقاطعات
السطوح والمجسمات، الرسم التخطيطي، رسم مخططات تحتوي الرموز الفنية

المختلفة )األنابيب والصمامات، رموز اللحام، عالمات التشغيل والتفاوت(.

 - المواد الهندسية وخواصها:2099

أنواع المواد الهندسية ومصادرها وتشكيلها، الخصائص، المواد،  الخواص الميكانيكيـة
للمواد وفحصها، التآكل واألكسدة، سلوك المواد تحت تأثير القوى الخارجية وتغيرات

درجة الحرارة.

 ~228~ 



_ دليل الطالب دائرة المهن الهندسيةالمهن التطبيقيةكلية 

جانب من محاضرة طلبة التكييف والتبريـد والتدفئة 

  ساعة معتمدة42متطلبات تخصص التكييف والتبريد والتدفئة :

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المس
اق

Electronics I 2(1إلكترونيات)ELE 1212013
Applied electricity 2الكهرباء التطبيقيةELE 1202100

Applied electricity Lab  1الكهرباء التطبيقية/عمليELE 1102101

Fluids & Hydraulic Machines 3الموائع واآلالت
الهيدروليكية

ME 2322121
Fluids & Hydraulic Machines 
Lab 

1
الموائع

ME 2122122واآلالتالهيدروليكية/عملي

Thermodynamics 2 الديناميكا الحراريةME 1232123

Thermodynamics  Lab 1
تجارب في الديناميكا

ME 1162124الحرارية

Heat Transfer 2 انتقال الحرارةME 1282147

Heat Transfer Lab1 انتقال الحرارة /عمليME 1182148

Building air-Conditioning2 تكييف المبانيMER 2252149

Plumbing &Central heating2
تدفئة وأنظمة صحة

MER 2232150المباني 

Refrigeration 2 التبريدMER 2212151

Energy conversion 2 مبادئ الطاقةMER 2222152
A.C.&Refrigeration Control 
Sys

2
أنظمة تحكم في التكييف

MER 2242153والتبريد 

A.C.&Refrigeration Control 1كييف التأنظمة تحكم فيMER 2142154
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Sys Labوالتبريد/عملي
Ref. & Central Heating1 تبريد وتدفئة /عمليMER 2152155

Maint. Of A. C& Refrigeration
Sys .

2
صيانة أجهزة التكييف

MER 2262156والتبريد 

A.C.& Refrigeration 
Workshop

MER 2312157مشاغل التكييف والتبريد 3

Central heat & plumb. 
Workshop 

2
ألنظمةامشاغل التدفئة و

MER 2232158الصحية

Field Training I3(1التدريب الميداني)MER 2302159

Field Training II3(2التدريب الميداني)MER 2382160

Project 2 المشروعMER 2202161

وصف متطلبات تخصص التكييف والتبريد والتدفئة :

:1  – إلكترونيات2013

الصمام الثنائي) الديود( وتمثيـل خواص حسب التقريب األول والثاني ، خط العمل،
دوائر التوحيد نصف موجة وموجة كاملة أحادية الطور، المرشحات،  تطبيقات على

BJT وثنائي القطبيـةUJTالديود ، ديود زينر وخواصه وتطبيقاته ، الترانزيستور أحادي 
وخواصه وأنحيازه وتطبيقات عملية عليه ، دراسة بعض خواص الثايريستوـر وتطبيقاته،

أنحيازه وتطبيقاته .  FETتراززيستور

 - الكهرباء التطبيقية:2100

مقدمة، مفاهيم، طرائق تحليل دوائر التيار المتردـد والمستمر بما يشمل الفولتية
والتيار والمقاومة، قوانين ونظريات دوائر التيار المستمر، دوائر التيار المتردـد أحادي

الطور، الدوائر المغناطيسية، المحول الكهربائي، آالت التيار المتردد والمستمر، أجهزة
القياس الكهربائية، المصهراتـ، المرحالت والقواطع الكهربائيةـ.

 - الكهرباء التطبيقية/عملي:2101

أجهزة القياس الكهربائية، أنواعها واستخدامها، دوائـر التيار المستمر وتطبيـق قانون
أوم، قوانيـن كيرتشوـف الفولتية والتيار والمقارنة مع النتائج المخبريةـ، دوائر التيار

المتردد أحادي الطور، المحول، وآالت التيار المستمـر والمتردد )مبدأ العمل
والحسنات(، المصهرات، المرحالت والقواطع الكهربائيةـ.
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 - الموائع واآلالت الهيدروليكية:2121

خواص الموائع ، استاتيكا الموائع ، المكابس الهيدروليكية ، أجهزة القياس الضغط ،
القوى الهيدروستاتيكيـة المؤثرة على السطوح، ديناميكا الموائع ، معادلة االستمراريـة ،

طاقة المائع في االنسياب المستقر ، معادلة برنولي وتطبيقاتها، حركة الموائع
الحقيقية ، أنواع الجريان للمائع ، رقم رينولدز للجريان ، الضياعات في مسار المائع ،
االالت الهيدروليكية، مبدأ عمل المضخات ، المضخات الديناميكيـة الدوارة ، المضخات

االيجابية وأنواعها ، جداول ومخططات المضخات ، خواص المراوح وأنواعها
واختيارها ، خواص التوربينات الهيدروليكية وأنواعها واختيارها.

 - الموائع واآلالت الهيدروليكية/عملي:2122

نماذج التدفق، قياس الضغط، التغير المفاجئ في مقاطع األنابيب، التدفق خالل
الفنشوري، المفاقيد، االحتكاك في األنابيب، ضغط السائل على سطح منبسط أو

نصف كروي، المضخات التردديـة أحادية المرحلة ومتعددة المراحل، المضخات الطاردة
المركزية، مضخات المسننات وتوصيل المضخات على التوالي والتوازي.

 - الديناميكا الحرارية:2123

مقدمة، أمثلة عامة، الوحدات، أساسيات الديناميكا، الشغل والطاقة، القانون األول
للديناميكا الحرارية، النظام المفتوح وتطبيقاته، القانون الثاني في الديناميكا الحرارية،

االنتروبيـ، الغازات المثالية، خصائص البخار والمواـد النقية.

 - تجارب في الديناميكا الحرارية:2124

بويلرمارست، تعيين ضغوط ودرجـات حرارة اإلشبـاع للمـواد النقية، محطـة توليد
طـاقة بخاريـة، دورة التبـريـد والمضخـة الحراريـة، ضـاغط الهواـء الترددي أحادي

المـرحلة.
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جانب من محاضرة اكاديمية.

 - انتقال الحرارة: 2147

مقدمة، طرائق انتقال الحرارة، التوصيل الحراري، الحمل الحراري الحر والقسري ،
اإلشعاع الحراري، النفوذ الحراري وانتقال الحرارة المركب ، نفاذ الحرارة عبر جدار
مزعنف ، تقوية التبادل الحراري ، العزل الحراري ، دراسة المباني الموفرة للطاقة
وخواصها والجداول التصميمية ، انتقال الحرارة بالغليان والتكاثف ، تصنيف وتصميم

المبادالن الحراريةـ.

 - انتقال الحرارة / عملي:2148

انتقال الحرارة الخطي بالتوصيل خالل جدار بسيط، انتقال الحرارة بالتوصيل خالل
الجدران المركبة، انتقال الحرارة القطري بالتوصيل، المجمعات الشمسية، طريقة

استخدام معدل الفرق اللوغاريتمي فيدرجات الحرارة، معامل التوصيل الكلي وكفاية
المبادل الحراري، انتقال الحرارة بالحمل بين الهواء واسطوانة معدنيـة مصمتة.

 - تكييف المباني:2149

مبادئ تكييـف الهواء، وتعريفات واصطالحات خاصة بتكييف الهواء ، العمليات
السايومترية التي تقع على الهواء الرطب ، تعيين شروط هواء اإلمداد المكيـف ،
المبادئ الفيزيولوجية لالرتياح ، التهويـة والمراوح، حساب حمولة التبريد، تصميم
وصناعة مجاري الهواء ، طرائق تركيب مجاري الهواء توزيع الهواء داخل األماكن
المكيفه للهواء ، الوحدات المستخدمـة في تكييـف الهواء ، منطقة الراحة وتحديد
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األجهزة الالزمة للتكييف ومخططاتها ، تطبيقات تكييـف الهواء ، الضوضاء في أجهزة
التكييف وطرائق خفضها ، طرائق تنقية الهواـء ، أنواع المرشحات وأداؤها واختيارها ،

معالجة الهواء.

 - تدفئة وأنظمة صحة المباني :2150

مبادئ التدفئة المركزية، عزل المباني، حسابات حمل التدفئة، الوقود المستخدـم
بالتدفئة، أنظمة التدفئـة المركزية، أنظمة التدفئـة بالماء الساخن، أنظمـة التدفئة بالهواء
الساخن، أنظمـة التدفئة بالبخـار، أنظـمة مكـافحـة الحـريق، التصـريف داخـل المبـاني،

أنظمــة المـاء البـارد والسـاخن، تدفئــة برك السباحـة، أنظمـة معالجة مياه برك
السبـاحة كـيماوياً وميكانيكاً.

- التبريـد :2151

مفهوم التبريـد وتطبيقاته ، دورة التبريد ذات انضغاط البخار واستعمال المخططات ،
وسائط التبريد ، أنواع ضواغط التبريـد ، مبخرات التبريد ونظام التبريـد الغير مباشر،

أبراـج التبريد ، مكثفات التبريد، أنابيب وسيط التبريد ، التحكم في أجهزة التبريد ،
التبريد التقني والمخططات الميكانيكيـة والكهربائية للثالجات المنزلية والتجارية

ووسائل النقل ، ملحقات دورة التبريد ، طرائق إذابة الصقيع عن سطح المبخر ،
المضخات الحرارية ، نظام التبريد باالمتصاص، حفظ األغذية, العزل الحراري في
التبريد ، حساب حمل التبريد لمستودعات الخزن المبرد ، غرف ومخازن التبريد

السابقة.

 - مبادئ الطاقة:2152

مقدمة عامة عن الطاقة ، التطور التاريخي الستخدام الطاقة ، معدالت النمو في
استهالك الطاقة ، زيادة الطلب على الطاقة ، أزمات الطاقة ، مصادر الطاقه ، مبادئ

تحويل الطاقة، انتاج الطاقة الكهربائية ، الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح ، تخزين
الطاقه ، ترشيد استهالك الطاقة في القطاعات المختلفة ، التلوث البيئي الناتج عن

تحويل الطاقة.

 - أنظمة تحكم في التكييف والتبريد:2153

المفاهيم األساسية ألنظمة التحكم ، أهميـة التحكم ، المكونات األساسية لنظام التحكم
، تصنيف أنظمة التحكم ، العناصر الحساسية للتحكم ، القياس والتحكم في كل من

درجة الحرارة والضغط والتدفق والرطوبة والمستوى للمائع ، أنظمة التحكم في
الرطوبة ، أنظمة التحكم بتكييـف الهواء ، أنظمة التحكم بالماء الساخن والتدفئةـ.

 - أنظمة تحكم في التكييف والتبريد/عملي:2154
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أدوات القياس والتحكم الهوائية، التحكم في درجات الحرارة وقياسها، أجهزة التحكم
الكهربائية، دوائـر التحكم للمكيفات المنزلية، أنظمة التدفئة، أنظمة التبريد، أنظمـة

التحكم في درجة الحرارة، أنظمـة التحكم بالتدفئـة وتكييف الهواء.

 - تبريد وتدفئة / عملي:2155

دراسة االجراءاـت السايكرومتريـة ,التسخيـن والتبريد المحسوس, التبريد و
التجفيف,التسخين و التجفيف ,التسخيـن والترطيب,عمليات خلط وإعادة تدوير الهواء

في جميع االجراءات السايكرومترية , أداء المضخات الحراريـة , تجارب على أبراج
التبريد.

نظام التدفئة المركزيةبرك السباحة

-  صيانة أجهزة التكييف والتبريد:2156

معلومات عامة حول الصيانة ومفاهيمها، صيانة الثالجات بأنواعها، صيانة المكيفات
المنزلية والتجارية ، صيانة مكيفات السيارات ، صيانة غرف التبريد ، صيانة مبردات

المياه ، تتبع و إصالح األعطال في لوحات التشغيل لمعدات أجهزة التبريد وغرف
التبريد ومبردات المياه وأجهزة تكييف الهواء , وتتبع الدوائر الكهربائية وااللكترونيـة

وتحديد وإصالح الخلل فيها باستخداـم الجداول النموذجية لتشخيص األعطال وإصالحها.

- مشاغل التكييف والتبريد:2157

الدورة الميكانيكية األساسية لدورة التبريد وكيفية عملها وتطبيقاتها وملحقاتها ، دراسة
وفحص األجزاـء الكهربائيـة لدورة التبريد في الثالجات ، دراسة الجداول لألجزاـء

الكهربائيـة والميكانيكيـة لدورة التبريد، العمليات المختلفة التي تجرـي بمواسير دوائر
التبريد والتكييف ، لحام وصالت الموات المواسير، الشخن والتفريغ لدورة التبريد ،

طرائق اختبار التنفيس واألجهزة المستخدمـة ، أنواع الثالجات المنزلية والتجارية
وثالجات المياه وخواصها ،تتبع األعطال الميكانيكية والكهربائية للثالجات وصيانتها،
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طريقة فك وتركيب وتغيير أجزاء الثالجة المختلفة ، غرف التبريـد ، المكيفات بأنواعها ،
استخدام الجداول الخاصه بالمكيفات وغرف التبريد.

-  مشاغل التدفئة واألنظمة الصحية:2158

األنابيب المستخدمـة في التركيب، تركيب شبكات التدفئة، تركيب نظام كامل يشمل
وحدة مبادل حراري عادي ووحدة مبادل حراري شمسي، تركيب طقم حمام كامل
مزود بأنظمة ماء بارد وساخن ونظام صحي، صيانة وإصالح جميع أنواع الحارقات،

تركيب مضخات المياه بأنواعها المختلفة مع ملحقاتها، تركيب بويلراـت تسخين المياه
بالكهرباء، استعمال أجهزة تسخيـن المياه بالغاز الطبيعي، واستعمال جهاز )األتمر(ـ،

تسخين برك السباحة شتاءً , أنظمة معالجة مياه برك السباحة: فلترة ومعالجة مياه
برك السباحة ميكانيكيا وكيماوياً.

 :2 , 1 - التدريب الميدانـي2160 – 2159

تدريب الطالب على مهارات معينه ضمن تخصصـه داخل مختبراـت الجامعة مثل :
)صيانة الثالجات المنزلية المختلفة,صيانـة الثالجات التجارية المختلفة,صيانة غرفة
التبريد,تركيب وصيانة المكيفات المختلفة,التدريب على تتبع وإصالح األعطال في

لوحات التشغيل لمعدات غرف التبريد وأجهزة التكيف,التدريب على كيفية استخدام
الجداول النموذجيـة لتشخيص األعطال وإصالحها,تركيب شبكات التدفئة المختلفة
وملحقاتها من مبادالت حرارية ومضخات,تركيـب مضخات المياه المختلفة وأنظمـة
التحكم الخاصة بها حسب الموقع,تركيب األتموروبويلرات تسخيـن المياه المختلفة

ً بالكهرباـء وبالغاز,صيانة وإصالح حارقات التدفئة,صيانة مكيفات السيارات(,وميدانيا
بالتعاون مع الصناعة والمؤسسات والهيئات المحلية مثل)صيانة أبراـج التبريد ,بناء

وإنشاء الثالجات التجارية وغرف التبريد ,فلتره وتسخين ومعالجة مياه برك السباحة,
تركيب التجهيزاـت الصحية الالزمة للمطابخ (، كل ذلك تحت إشراف ومتابعة الهيئات

المحلية، والهيئة التدريسية.

 - المشروع :2161

يهدف مشروع التخرـج كمتطلب للطلبة المتوقع تخرجهـم إلى إعطاء الطالب فرصة
أكاديميـة يستطيع ضمن إطارها التعمق في فهم جانب أو أكثر من جوانب تخصصه
والمحاولة لتحقيق إضافة علمية بناءة مستعيناً بتحصيلـه االكاديمي، وبقدراته الذاتية

وبامكانات الجامعة من مكتبات ومختبراـت ومشاغل وهيئة تدريسية , ويقوم الطالب
بتقديم بحث في جانب علمي شامل للمواد والمهارات التي تم تحصيلها ضمن الفترة

الدراسية وأحياناً يتم عمل نماذـج وأجهزة عملية تظهـر قدرة الطالب على اإلبداع
العملي.
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تخصص اإلنتاج واآلالت.3

 ، يعتبر هذا[ ساعة معتمدة75بواقع ]مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان 
التخصص ذو أهميـة خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي و اإلنتاجي و فرص العمل المتميزة

التي يتمتع بها خريجو هذا التخصص، و يلبي احتياجات جميع فروع المهن الهندسية
للصناعات المحليةـ.

و يرفد هذا القطاع بالكفاءات و أصحاب المهارات العالية التي تحتاجها المصانع و
الورش الصناعية، و يتم العمل على تحديث و تطويـر هذا البرنامج بحيث يواكب

التطورات التقنية في الصناعات المحليةـ.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات البرنامج18
3.متطلبات التخصص 41
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية اإلجبارية : 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة18متطلبات البرنامج: 

المساق باللغة
اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق
رقم

المساق
Mathematics (1)3(1الرياضيات)ACA1352005
Engineering Drawing 2الرسم الهندسيME 1212006
Engineering workshop 2 المشغل الهندسيME 1232007

Industrial Supervision 
& Org.1

األشراف والتنظيم
ME 1112008الصناعي

Mechanics, Heat & 
Light 

ACA 1212094الميكانيكا والحرارة والضوء2

Mechanics, Heat & 
Light/Lab

1
تجارب في الميكانيكا

ACA 1112095والحرارة والضوء

Mechanics2 الميكانيكاME 1242096
Mechanics  Lab.1الميكانيكا /عمليME 1142097

Mechanical Drawing 12(1الرسم الميكانيكي)ME 1222098
Properties of Materials 2 المواد الهندسية وخواصهاME 1252099
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وصف متطلبات البرنامج:

:1 - الريـاضيـات 2005

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق , االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات , التكامل

المحدود وتطبيقاته , طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  

 - الرسم الهندسي:2006

لغة الرسم، أدوات الرسم، قياسات وأحجام لوحات الرسم، أنواع الخطوط، العمليات
الهندسية، تنفيذ رسم بمقياس رسم محدد )تكبيـر وتصغير( اإلسقاط المتعامد، رسم

المناظير الهندسية، الرسم باليد الحرة استنتاج المسقط الثالث.

 -المشغل الهندسي:2007

المعادن ومواصفاتها، الخصائص والمواصفات، أدوات القياس بمختلف أنواعها، تخطيـط
وتشكيل قطع العمل، المبارد اليدوية، المنشار، قص المعادن، ربط قطع العمل

بالتباشيم، لحام القوس الكهربائي، التمديداـت الكهربائيةـ، أجهزة القياس الكهربائيـة
وتشغيل اآلالـت والمحركات والمحوالت الكهربائيةـ، العناصر والدوائر اإللكترونيةـ.

 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

التعريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعي، دراسة التكاليف وحسابات الجدوى
االقتصاديـة للمشاريع الصناعية باإلضافة إلى برامـج الصحة المهنية والسالمة واألمن

الصناعي ومتطلباتها، والعالقات الصناعية ومتطلباتها.

 - الميكانيكا والحرارة والضوء:2094

وحدات القياس األساسية، الكميات المتجهـة , معادالت الحركة في خط مستقيم،
الحركة في خط مستوٍ.  قوانيـن نيوتن الثالثة في الحركـة و تطبيقاتها المختلفة ,

مفهوما الشغل و الطاقة بأنواعهما،  التصادمات و قانون حفظ كـمية التحـرك و مركـز
الكـتلة ,الحركـة الـدورانيـة و كـمية تحـرـك الزاويـة و العـزوم.

 - تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء:2095
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( في المواضيع الرئيسية1يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء )
التالية:الميكانيكا و حركة األجسام،الحرارة و الديناميكا الحرارية، الضوء و

البصريات،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي.

- الميكانيكا 2096

مقدمة في قوانيـن نيوتن، القوة ، تحليل القوى في اتجاهين متعامدين ، محصلة
القوى ، اتزاـن جسيم، عزم القوة ، اتزاـن األجسام.

- الميكانيكا/ عملي:2097

يتناول الشد في األسالك والحبال وقوى االنضغاط في األعمدة واالحتكاك وتطبيقاتهـ:
العزم وقوى الشد واالنضغاط في أعضاء األساسات، القوة في العوارض البيسطة،

مركز المساحة لألشكال الهندسية.

:1 - الرسم الميكانيكي 2098

أنواع القطاعات، الرسم التجميعي البسيط، الرسم التجميعـي المركب )باستخداـم
البراغي وتقنيات الربط األخرى( , الرسم التفصيلي، رسم االنفرادات وتقاطعات
السطوح والمجسمات، الرسم التخطيطي، رسم مخططات تحتوي الرموز الفنية

المختلفة )األنابيب والصمامات، رموز اللحام، عالمات التشغيل والتفاوت(.

 - المواد الهندسية وخواصها:2099

أنواع المواد الهندسية، مصادرها وتشكيلها، الخصائص، المواد،  الخواص الميكانيكيـة
للمواد وفحصها، التآكل واألكسدة، سلوك المواد تحت تأثير القوى الخارجية وتغيرات

درجة الحرارة.

 ساعة معتمدة41متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت :

المساق باللغة
اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المس
اق

Applied Electricity  2الكهرباء التطبيقيةELE 1202100

Applied Electricity Lab   1
الكهرباء

ELE 1102101التطبيقية/عملي 

Strength of Materials 2مقاومة الموادME 2252102
Strength of Materials Lab 12103مقاومة المواد /عملي
Metallurgy 2 ميثالورجيا المعادنMEP 1262104
Metallurgy Lab  1ميثالورجياMEP 1162105
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المعادن/عملي
Metal Forming 3 تشكيل المعادنMEP 2322106
Metal Cutting  3 قطع المعادنMEP 1322107

Material Handling 2مناولة الموادMEP 2272108
Metal Casting 3 صب المعادنMEP 2242109
Metal Casting Lab 1 صب المعادن/عمليMEP 2142110

Machining Wokshop2
مشاغل الخراطة

MEP 2232111والتسوية 

Forging &Weiding 
Workshop 

2
مشاغل الحدادة

MEP 2242112واللحام 

Theory of Machines 2 نظرية اآلالتME 2262113
Theory of Machines Lab 1نظرية اآلالت/عمليMEP 2162114

Mechanical 
Instrumentation

2
أجهزة القياس

MEP 2292115الميكانيكية 

Mechanical 
Instrumentation Lab

1
أجهزة القياس

MEP 2192116الميكانيكية/عملي 

Machining & Welding 
Technology 

2
تكنولوجيا الخراطة

MEP 2212117واللحام 

Field Training I31التدريب الميدانيMEP 2302118
Field Training II32التدريب الميدانيMEP 2362119
Project 2المشروعMEP 2202120

وصف متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت :

 - الكهرباء التطبيقية:2100

التعرف على عناصر الدائرة الكهربائيـة وخصائصها، أساسيات  تحليل دوائر التيار
المستمر و المتردد ، قوانيـن دوائر التيار المستمر،دراسة خصائص  دوائر التيار المتردد

، الدوائر المغناطيسية، المحول الكهربائي،التعرـف على أنواع محركات التيار المتردد
والمستمر، أجهزة القياس الكهربائيةـ، المصهرات، المرحالت والقواطع الكهربائية،

التعرف على العناصر اإللكترونية األساسية.

 - الكهرباء التطبيقية/عملي:2101

أجهزة القياس الكهربائيـة وأنواعها واستخدامها، دوائر التيار المستمر وتطبيق قانون
أوم، قوانيـن كيرتشوـف الفولتية والتيار والمقارنة مع النتائج المخبريةـ، دوائر التيار

المتردد أحادي الطور، المحول، آالت التيار المستمـر والمتردد )مبدأ العمل
والحسنات(، المصهرات، المرحالت والقواطع الكهربائيةـ.

 - مقاومة المواد:2102
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اإلجهاد البسيط واالنفعال، قانون هوك، منحنى اإلجهاـد واالنفعال، اإلجهاد المركب، قوة
القص، حساب الوصالت الميكانيكيةـ، عزم االنحناـء واإلجهاد، االلتواءـ.

 - مقاومة المواد/عمليـ:2103

العالقة بين التماثل في اإلجهاـد واالنفعال في حالة الشد واالنضغاط، ايجاـد معامل
المرونه، حساب وايجاد معامل الجساءة في المطاط، مقارنة لقوة الشد لمواد

مختلفة، حساب الجساءة في الزنبركات، حساب عزم االنحناءـ.

-ميثالورجيا المعادن:2104

الذرة وتـركيبها، األواصر الذرية، التركيب البلوري، العيوب في تركيب الشبكات
البلورية، االنخالعات، الحدود، السبائك، منحنيات التبريد واالتزاـن الحراري، المعالجة
الحرارية للمعادن)التقسية، التقسية السطحيةـ، التلدين ، المراجعـة الحرارية(،وسائل

ومعدات التسخينـ.

-ميثالورجيا المعادن /عملي:2105

المجهر الميثالورجي، المعادن القصيفة واللينة، الفحص الميثالورجي، طرائق الفحص
والمعالجة الميكانيكية والكيميائيةـ، فحص التحوالت لدى التشكيل على البارد، السبائك

ودراسة التجمد، المعالجة الحراريـة للسبائك الحديدية.

-  تشكيل المعادن:2106

التشكيل بالحداده، الدرفله، حسـابات الدرفله، السحـب، سحب األسالك، البثق،
خصائص البثق على الساخن، الثني، تشكيل المعادن بالقص، تكنولوجيا المساحيق،

التكسيه، التشكيل الخفيف، السحب العميق، األساليب الحديثة في التشكيل. التشكيل
على البارد، اللدائن والمواد المركبةـ.

 - قطع المعادن:2107

مقدمة عامة عن تشغيل المعادن، أدوات القطع وموادها وخواصها، عناصر عملية
القطع في التشغيل على المخارط، القوى المؤثرة على أداء القطع في عمليات

الخراطة، حرارة القطع والتبريد، التآكل وعمر أداة القطع، تبويب ماكنات التشغيل،
طرائق تغيير سرعات المخرطة، قطع اللوالب، الثقب وعمليات تشغيل الثقوب،
تشطيب الثقوب والتحكم في أبعادها وجودة أسطحها، عمليات تشغيل السطوح
المستوية بالقشط، عمليات تشغيل السطوح بالتفريز، عمليات التفريز، عمليات

التشغيل بالتجليخ.

 -مناولة المواد:2108
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مبادئ المناولة، أسس ونظريات عمل معدات المناولة، مكونات آالت المناولة، أنشطة
المناولة،  الناقالت المحميـة والناقالت الطائرة، الناقالت القادوسية )الدالء(، الناقالت

العلوية، الناقالت الخاصة بجر األحمال، السيارة وناقالت الرصيف، الرافعات
)المصاعد(، ناقالت القالووظ، الناقالت الدلفينية، الناقالت الهوائية، الناقالت

الهيدروليكية، الشاحنات الصناعية، المحمالت، المعدات المساعدة، مبادئ الصيانة
لمعدات المناولة.

 - صب المعادن:2109

الخواص الميكانيكيـة والفيزيائيـة والكيماوية للمسبوكات، نماذج السباكة الرملية، تجهيز
قوالب الصب، أفران الصهر، صب المعادن في القوالب الرملية، خصائص رمل

المسابك، المواد الرابطة، الدالليك، أنظمة الصب، السباكة اآللية.

 - صب المعادن/عملي:2110

تجهيـز واختبار رمال السباكة، تجهيز قوالب الرمل، طبع النماذج، تجهيـز وتشغيل فرن
البوتقه، الريازق، صب المعدن المنصهر في القوالب، السباكة باستخداـم تقنية الشمع

المفقود، الصب في قوالب معدنية،  تنظيف المسبوكات.

 - مشاغل الخراطة والتسوية:2111

التعريف بالمخرطة الطولية والعرضية، ضبط المساقات في مدى تفاوت محدد،
استخدام تقنيات وأدوات قطع مختلفة )السلبه، التشكيل، التنسيق الداخلي والخارجي

والثقب، ضبط األبعاد( , والتعرف على آالت التسوية المختلفة )التفريز، الجلخ،
القشط(، قطع التروس.

 - مشاغل الحدادة واللحام:2112

اللحام بالقوس الكهربائي، أوضاع اللحام المختلفة، أنواع وصالت اللحام، أنواع قضبان
اللحام، اللحام الغازي )االوكسياسيتالين(، فحص اللحام والتعرف على العيوب، اللحام
باستخداـم الغازات الخاملة والنشطه، اللحام التالمسي، التعريف بالمواصفات الدولية

لقضبان وأسالك اللحام، صيانة آالت اللحام.

 - نظرية اآلالت:2113

الحركة المجردة، األزواـج الحركي، أشهر المكنزمات )اآلليات(، مضلع السرعة المركز
اللحظي والتسارع، المسننات، الكامات، االحتكاك اآللي، منظمات الحركة، االتزان.

 - نظرية اآلالت /عملي:2114
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تحليل انزالق القوالـب أو الكـتل، الذراع المـهتز، مكـنزمات أو آليـات تستخـدـم فـي
الماكـينات، مضلـع تحليـل السرعـة والتسارع، االحتكاك، االتزاـن االستاتيكي

والديناميكي.

 - أجهزة القياس الميكانيكية:2115

وحدات القياس في النظام الدولي، أدوات القياس وكيفية التعامل معها، أدوات
القياس )الورنية، الميكروميتر، مبينات القياس، ضبعات وقوالب القياس(، قياس

السلبات الداخلية والخارجية، أجهزة مقارنة القياس )الميكانيكي، الكهربائي، الهوائي
الضوئي(، نظام التوافق والحدود والمزدوجات، صيانة أدوات وأجهزة القياس، قياس

درجة الحرارة.

- أجهزة القياسالميكانيكية /عملي:2116

قياس وحساب درجة الدقة في أدوات القياس، معايير القياس، حدود الدقة، حساب
درجة الدقة، التدرب على أساليب استخداـم أدوات القياس بصورة سليمة، معالجة

عيوب القياس، قياس وتحديـد قيمة التآكل في السطوح واللوالب، إجراـء عملية
القياس )قياس األبعاد الداخلية والخارجية، قياس الزوايا، استخداـم طاولة الجيب

والكرات(.

-  تكنولوجيا الخراطة واللحام:2117

القياس الدقيق )الورنية، الميكروميتر، ساعة القياس(، التخطيط والشنكرة، الثقب
اآللي والتسنين اليدوي، أشغال الصفيح، الخراطة )أجزاـء المخرطة، ربط المشغوالت،

أنماط الخراطة المختلفة(، المكشطـة النطاحة، التفريز، التجليخ المستوي، اللحام
بالقوس الكهربائي، اللحام باألوكسياسيتالين، لحام التالمس، لحام الغازات الخاملة

التجليخ األسطوانيـ.

(2 ،1- التدريب الميداني )2119، 2118

ممارسة الطالب للمهارات المتعددة لعمليات الخراطة والتفريز والثقب والتجليخ
وتشكيل المواد وغيرها من عمليات القطع في الورش والمصانع المحلية , تحت

اإلشراف والمتابعة الدائمـة من قبل الجامعة , وبالتعاون مع المؤسسات المحلية ,
ودمجه في السوق وإكسابه مهارات إضافية قد ال تكون متوفرة في مشاغل الجامعة.

 - المشروع2120

يعمل مشروع التخرج على تعميق المفاهيم النظريـة المختلفة التي درسها الطالب في
الجامعة , واثراء دراسته بواقع عملي يحفز خريج تخصص االنتاـج واالالت على رفع

وتطوير كفاياته العملية .
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قسم الهندسة الكهربائية
يعتبر قسم الهندسة الكهربائيـة أحد األقسام الرئيسية في الكلية، فقد بدأ بتخصصين

، غير أن حاجة السوق المحلي حملت1978هما: اإللكترونيات والقوى في العام 
القائمين على الكلية فتح تخصصات جديدة ومتميزـة تواكب التطور التكنولوجي

واحتياجات السوق المحليـة وخاصة في مجال الهندسة الكهربائيةـ. ويطرح القسم ماال
يقل عن تخصصيـن من برنامج الدبلوم كل عام حسب حاجة السوق المحلي وعدد
الطالب ورغباتهم، ويوجد لدى الدائرة دراسة متكاملة لفتح تخصصات جديدة في
الفصول القادمة مثل تخصص كهرباء السيارات , وتفعيل نقل الطاقة وتوزيعها ,

التمديدات الكهربائية , وشبكات االتصاالـت .

التخصصات التابعة للقسم:
األتمتة الصناعية..1
اإللكترونيات الصناعية والتحكم المحوسب..2
االتصاالت..3
األنظمة الذكية في المباني..4

تخصص األتمتة الصناعية.1

[ ساعة معتمدة، نظرا77مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
للتطور الواسع والسريع الذي شهده مجال الهندسة الكهربائية في العقود األخيرة،
خاصة في مجال التحكم اآللي الذي يشمل بناء الدوائر الكهربائية وتصميم األنظمـة

الصناعية وعملية الربط بين وحدة التحكم ووحدة اإلنتاج، فقد برزت الحاجة إلى طرح
برنامج هندسي يستعرض العديد من األنظمة الصناعية ويعمل على تأهيل خريجين

يتمتعون بكفاءات هندسية ومهنية عالية وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي
الفلسطيني بمختلفـة أنظمتـه التقليدية والمتطورة.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية اإلجبارية16
2.متطلبات البرنامج20
3.متطلبات التخصص 41
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية اإلجبارية : 
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* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة20متطلبات البرنامج: 

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق

رقم
المس
اق

Mathematics (1)3 1الرياضيات            ACA1352005
Engineering Drawing 2الرسم الهندسيME 1212006
Engineering workshop 2 المشغل الهندسيME 1232007

Industrial Supervision & 
Org.1

األشراف والتنظيم
ME 1112008الصناعي

Electricity & Magnetism2الكهرباء والمغناطيسيةACA1232009

Electricity & Magnetism 
lab

1
تجارب في الكهرباء

ACA 1142010والمغناطيسية

Principles of Elect. Ciruits3مبادىء الدوائر الكهربائيةELE 1312011
Principles of Elect. 
Circuits lab

1
مبادىء الدوائر الكهربائية /

ELE 1122012عملي

Electronics I2 1الكترونياتELE 1212013
Electrical Measurements2القياسات الكهربائيهELE 1232014
Electrical 
Measurement/Lab

1
القياسات الكهربائية /

ELE 1112015عملي

وصف متطلبات البرنامج:

:1 - الريـاضيـات 2005

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق . االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات . التكامل

المحدود وتطبيقاتهـ. طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  

 - الرسم الهندسي:2006

لغة الرسم، أدوات الرسم، قياسات وأحجام لوحات الرسم، أنواع الخطوط، العمليات
الهندسية، تنفيذ رسم بمقياس رسم محدد )تكبيـر وتصغير( اإلسقاط المتعامد، رسم

المناظير الهندسية، الرسم باليد الحرة استنتاج المسقط الثالث.

 -المشغل الهندسي:2007
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المعادن ومواصفاتها، الخصائص والمواصفات، أدوات القياس بمختلف أنواعها، تخطيـط
وتشكيل قطع العمل، المبارد اليدوية، المنشار، قص المعادن، ربط قطع العمل

بالتباشيم، لحام القوس الكهربائي، التمديداـت الكهربائيةـ، أجهزة القياس الكهربائيـة
وتشغيل اآلالـت والمحركات والمحوالت الكهربائيةـ، العناصر والدوائر اإللكترونيةـ.

متابعة احد طلبة االتمتة الصناعية

 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

اإللمام بطبيعة المنشآت الصناعية الكبرى والصغيرة وخصائصها ومتطلبات إنشائها
والعوامل المؤثرة علي نجاحها, التعرف إلى الهياكل التنظيمية في المنشآت الصناعية

ومهام األشراـف الصناعي فيها ومسؤوليات المشرف في العمل الصناعي, تنمية
االتجاهات اإليجابية لدى الطالب فيما يتعلق بأمور السالمة والصحة المهنية في العمل
الصناعي من خالل اإللمام باألسس ذات العالقة والوسائل واإلجراءات المتبعة للوقاية
من الحوادـث الصناعية, التعرف إلى عناصر التكاليف الصناعية وأساليب تقليل الكلفة
ومعالجة الفواقد في العمل الصناعي, اإللمام بأهم الجوانب التي عالجتها التشريعات

النيابية ذات العالقة بالعمل والعمال كقانون الضمان االجتماعي.

 الكهرباء والمغناطيسية / نظري وعملي:2009-2010

الشحنات الساكنة والمتحركة، والمجال الكهربائي والجهد الكهربائي، والتيار الكهربائـي
ومبدأ نقل الطاقة , باإلضافة إلى مفهوم الحث الكهرومغناطيسي , والمجال

المغناطيسي ومتغيراتـه . أما بالنسبة للعملي فالمساق يعالج عملياً : قانون كولوم،
والمجال الكهربائي، وإيجاد سعة مكثف، وقوانين كير تشوف وأجهزة القياس

الكهربائية، وقياس المقاومة والجهد والتيار، والمجال المغناطيسي ، وكذلك قانون
فرادي في الحث الكهرومغناطيسي. 

 – مبادئ الدوائر الكهربائية:2011
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عناصر دوائر التيار المباشر، قوانيـن ونظريات دوائر التيار المباشر، طرائق تحليل دوائـر
التيار المباشر، التيار المتغير أحادي الطور، عناصر دوائر التيار المتغير ، تحليل دوائـر

التيار المتغير ، استعمال األعداد المركبة في تحليل دوائر التيار المتغير ، المغناطيسية
والكهرومغناطيسية ، دوائر الحث  الكهرومغناطيسية ، دوائر  الرنين،  ودوائر التيار

المتغير ثالثي األطوار.

 – مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي :2012

طرائق ربط المقاومات لدوائر التيار المستمر، نظرياـت التيار المستمر، تبسيط
الدوائر، قانوني كير تشوف، استخدام راسم اإلشارة، المكثفات الكهربائية، تطبيقات
على دوائـر التيار المتردـد أحادي الطور، دوائـر الحث الكهربائية، المحوالت الكهربائية،

ودوائر الرنين، والدوائر ثالثية األطوار.

:1 – إلكترونيات 2013

الصمام الثنائي) الديود( وتمثيـل خواص حسب التقريب األول والثاني ، خط العمل،
دوائر التوحيد نصف موجة وموجة كاملة أحادية الطور، المرشحات،  تطبيقات على

BJT وثنائي القطبيةUJTالديود ، ديود زينر وخواصه وتطبيقاته ، الترانزيستور أحادي 
وخواصه وأنحيازه وتطبيقات عملية عليه ، دراسة بعض خواص الثايريستوـر وتطبيقاته،

أنحيازه وتطبيقاتـه . FETتراززيستور

تنفيذ بعض االعمال اثناء المحاضرة.

 - القياسات الكهربائية:2014

أساسيات القياس الكهربائيـة وتصنيف أجهزة القياس الكهربائية واإللكترونية وأجهزة
قياس التيار المباشر والمتردد , وكيفية إطالة مدى القياس في أجهزة القياس، دوائر
البوتنشيوميتروالفلطيات القياسية وقناطر التيار المباشر والمتردد ومولدات اإلشارة
وأجهزة القياس الرقمية، قياس المقاومة وفرق الجهد والتيار ، أثر التحميل ألجهزة

القياس ، قياس القدرة الكهربائيـة ، قياس الطاقة الكهربائية.  
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 - القياسات الكهربائية / عملي:2015

قياس المقاومة وفرق الجهد والتيار، أثر التحميـل ألجهزة القياس، قياس القدرة
الكهربائية، قياس الطاقة الكهربائيةـ، قناطر التيار المباشر، قناطر التيار المتغير،

استخدام راسم اإلشارات الكهربائية )األوسيلوسكـوب( أجهزة القيـاس الرقمية :
)استخداماتها، وتطبيقات إلى زيادة مدى أجهزة القياس المختلفة( .

 ساعة معتمدة41متطلبات تخصص األتمتة الصناعية:

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
المساق باللغة العربية.م

رمز
المساق

رقم
المسا

ق
Electrical Workshop2مشغل الكهرباءELE 1242016

Electrical Drawing2
قراءة المخططات الكهربائية

ELE 1222019ورسمها                  

Elect. Protect. & 
Control Apparatus

2
أجهزة الحماية والتحكم

ELE 1262020الكهربائية

Elect. Protect. & 
Control Apparatus Lab

1
أجهزة حماية وتحكم

ELE 1162021كهربائي/عملي

Electrical Machines I2(1اآلالت الكهربائية)ELW 2232022
Electrical Machines II2( 2اآلالت الكهربائية)ELP 2212038
Electrical Machines II 
Lab

ELP 2112039(/عملي2اآلالت الكهربائية )1

Power Electronics Lab1إلكترونيات القدرة /عمليELI 2172052
Theory of Machines2نظرية اآلالتME 2222053
Electric Drive I2( 1القيادة الكهربائية)ELI 1242054
Electric Drive II2( 2القيادة الكهربائية)ELI 2232055
Electric Drive  I  Lab1( عملي1القيادة الكهربائية/)ELI 2132057
Electric Drive  II Lab1( عملي2القيادة الكهربائية/)ELI 2122058
Applied Mathematics2الرياضيات التطبيقيةACA 2222059
Project2المشروعELI 2202062
Electronics  II2( 2إلكترونيات)ELI 1222063
Electronics II Lab1( عملي2إلكترونيات/)ELI 1122064
Electronics III2(3إلكترونيات)ELI 2212065
Electronics III Lab1(عملي3إلكترونيات/)ELI 2112066
Electrical Drive (3)3( 3القيادة الكهربائية)2431
Electrical Drive (3) 
Lab

2432/عملي(3 )القيادة الكهربائية1

Power Electronics22433إلكترونيات القدرة
Field Training I2( 1التدريب الميداني)2434
Field Training II2( 2التدريب الميداني         )2435
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وصف متطلبات تخصص األتمتة الصناعية  :

 - مشغل الكهرباء:2016

التعرف على المعدات واألدوات في المشغل، التمديدات الكهربائية، دراسة مخططات
تمديدات المنازل والمصانع، القواطع الكهربائية، لوحات التوزيع، أنواع المحوالت

فاز(،  لف المحركات الكهربائيةـ، إعادة لف3 فاز(، أنواع المحركات )فاز+3)فاز+
المحوالت الكهربائيةـ، اللحام الكهربائي.

 - قراءة المخططات الكهربائية ورسمها:2019

دعم المعلومات الفنية والمهنيـة لدى الطالب في مجال تخصصـه وتنمية المهارات فيما
يتعلق بعمل الرسومات الكهربائيـة واإللكترونيـة والمتعلقة بالتمديدات واآلالـت واألجهزة

والدوائر المختلفة، وقراءـة رسومات الكاتالوجات ذات العالقة وتحليلها.

 - أجهزة الحماية والتحكم الكهربائية /نظري وعملي:2021، 2020

إكساب الطالب المهارات الالزمة الستخداـم أجهزة الحماية، والتحكم الكهربائيـة
بالدراسة العملية ألنواع عملية تمثل حاالت عمل من الواقع الصناعي والمهني ,

المصهرات والمفاتيح الكهربائيـة , والمفاتيح والقواطع اليدوية واآللية , والمؤقتات
والمرحالت , واستقصاء خواصها ودوائر توصيلها , ومصادر التغذية الكهربائية.

جانب من محاضرة اكاديميةـ.
(:1- اآلالت الكهربائية)2022

آالت التيار المباشر، التركيب ، مبدأ العمل، األنواع، طرائق التوصيل، الخواص
التشغيلية ومنحنيات العزوم، طرائق بدء الحركة والكبح ، المنحنيات الهستيرية

وطرائق اللف ,المحوالت و المحركات الكهربائيـة :) األنواع والتركيب ومبدأ العمل( ,
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الدائرة الكهربائية المكافئة ، المحوالت ثالثية األطوار وطرائق توصيله، تشغيل
المحوالت على التوازي، خسائر المحول وطرائق التبريـد للمحوالت . 

(:2- اآلالت الكهربائية)2038

آالت التيار المتردد بأنواعها المختلفة،  اآلالت الحثيـة :) األنواع ، التركيب ، مبدأ العمل(
،  الخواص التشغيلية ومنحنيات العزوم، طرائق بدء الحركة والكبح للمحركات أحادية

وثالثية األطوار( , اآلالت التزامنيـة :)مبدأ العمل،  الخواص التشغيلية ومنحنيات
العزوم ، طرائق بدء الحركة، المكثف المتزامن( ، إضافة إلى دراسة أنواع خاصة من

المحركات الكهربائيـة .  

/عملي :2 - اآلالت الكهربائية 2039

دراسة أنواع اآلالـت الكهربائيه )آالت التيار المستمـر والمتردد( ، والقدرة ، والكفاية ،
وخواص اآلالـت الكهربائيـة كمحركات ، ومولدات ، ومحوالت ، وطرائق التحكم بسرعة

المحركات الكهربائيـة ، والتحكم في الجهد الناتج من المولدات الكهربائيـة : دراسة
الدوائر المكافئة للمحوالت الكهربائيـة )واحد فاز وثالثة فاز( ، وتنظيم الجهد ، وخواص

المحوالت الكهربائيـه ، واختبارات الدائرة المفتوحة ودائرة القصر للمحوالت
الكهربائيـة . دراسة أنواع اآلالت التزامنيـة وغير المتزامنة )الحثية(، والقدرة ، والكفاية

ومعامل القدرة ، والدوائر المكافئة ، والتحكم بالسرعه ، وطرائق بدء التشغيل ،
والخواص الميكانيكيـة والكهروميكانيكية لآلالت الكهربائية.

 - الكترونيات القدرة / عملي:2052

إكساب الطالب بعض الخبرات العملية في فحص وتشغيل أشباه الموصالت
المستخدمـة في دوائـر األتمتـة الصناعية كالديود , والترانزيستورـ، الثايريستور، الترياك
والدياك, وكذلك الترانزيتسور المجال. إضافة إلى بناء بعض دوائر القدح المستخدمـة

في دوائـر التيار المتغير والمباشر ودراسة اهم تقنيات اطفاءالثايرستور، بناء دوائر
التوحيد أحادية وثالثية الطور، دراسة أنظمـة التحكم في منظمات الجهد أحاديـة وثالثية

الطور، دراسة بعض دوائـر القطع، دوائـر العاكس وتطبيقات عملية على استخدامات
الثايريستور.

 - نظرية اآلالت:2053 

دراسة التحليل التركيبي والكينماتيكي لآلالت المستوية والفراغية المصممـة لنقل
وتحويل الحركة , ودراسة حساب نقل الحركة لآلالت عن طريق استعمال مضلعات

السرعة والتسارع . كما يهدف إلى دراسة اتزاـن الكتل والمحاور الدوارة، ونقل
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الحركة بوساطة الحدبات وتوابعها المختلفة، نقل الحركة بوساطة االحتكاك في كل
من المحامل البسيطـة والتروس، نقل الحركـة بوساطة الوصالت الميكانيكية.

(:1 - القيادة الكهربائية )2054

دراسة أسس القياده الكهربائية لمحركات التيار المستمر والمحركات الحثيـة بما يتعلق
بمنحنيات الخواص الميكانيكيـة والكهروميكانيكية ، طرائق التحكم بالسرعة ، طرائق

بدء الحركة وشروط التشغيل ، باالضافة الى طرائق كبح وعكس اتجاه دوران
المحركات ، تحديد القدرة، المحركات الكهربائية وكيفية اختيارها.

(:2 - القيادة الكهربائية )2055

نظم القيادة اآللية المغلقة، ووظائفها، وأنواعها، وخصائصها االستاتيكيةوالدينامكيةـ،
وكيفية تشغيلها وإيقافها، وتثبيت سرعة المحرك أثناء الحمل باستخدام التغذية الراجعة

المناسبة، ودراسة استقرار النظم اآللية المغلقة، من خالل أمثلة لنظم قيادة آلية
مغلقة، والتعرف على نظم المتابعـة , كذلك التعرف على نظم القيادة المبرمجــة

والمتكيفـة : أهميتها الـعملية واستخـداماتهاـ.

( / عملي:1 - القيادة الكهربائية )2057

  القيام بتجارب عملية تهدـف لدراسة الخواص الميكانيكيـة والكهروميكانيكية
للمحركات الكهربائيـة بأنواعها، والتعرف على الطرائق الكهربائيـة لتنظيم سرعة

المحركات الكهربائية، وعلى دوائر بدء الحركة، اإليقاف وعكس اتجاه دوران للحركات
حسب المبادئ المستخدمة في القيادة اآللية.

( / عملي:2 - القيادة الكهربائية )2058

دراسة أنظمة القيادة اآللية المغلقة والقيام بإجراء تجارب علمية تهدف لدراسة خواص
عناصر التحكم األولية , ومجموعاتها , واستخدامها , كيفية استخداـم التغذية الراجعة

بأنواعها، دراسة الخواص الميكانيكيـة والكهروميكانيكية للنظم المغلقة ومقارنتها
بالنظم المفتوحة، والتعرف على طرائق إيقاف وتشغيل النظم المغلقة، ودراسة

الحاالت العابرة واستقرار النظم المغلقة.

 - الرياضيات التطبيقية:2059
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مفهوم األعداد المركبة، إجراـء العمليات الرياضية على األعداد المركبة، تحويل األعداد
المركبة من الشكل الكالرتيزيإلى القطبي وبالعكس، التمثيل البياني للألعاد المركبة،

التحليل الجبري، حل المعادالت التربيعيـة والتكعيبية ذات الجذور المركبة وغيره، تطبيـق
نظريـة ديموافرـ، المتتالية والمتسلسلة وأنواعها، مفهوم التقارب والتباعد واختياراتها،

متسلسلة تايلور وماكلورين وتطبيقاتها، متسلسالت وتكامل فوريير وتطبيقاتها،
باإلضافة إلى تحويالت البالس واستخدامها في حل الدوائر الكهربائيةـ.

 – المشروع :2062

يهدف مشروع التخرـج كمتطلب للطلبة المتوقع تخرجهـم إلى إعطاء الطالب فرصة
أكاديميـة يستطيع ضمن إطارها التعمق في فهم جانب أو أكثر من جوانب تخصصه ,
والمحاولة لتحقيق إضافة علمية بناءة مستعيناً بتحصيلـه األكاديمي، وبقدراته الذاتية

وبإمكانات الجامعة من مكتبات ومختبراـت ومشاغل وهيئة تدريسية وغيرها.

(:2 - إلكترونيات )2063

تعريف الطالب بالتطبيقات العملية للصمامات الثنائية كدوائر التحويل من جهد متردـد
إلى جهد مستمر , و دوائـر القص و التثبيت و مضاعفة الجهد, و تطبيقات الترانزستور

المتعلقة بالدوائر اإللكترونيـة للمضخمات والمتذبذبات بأنواعها المختلفة، وتأهيله
بالطرائـق الرياضية لتحليل الدوائر اإللكترونية وبخاصة المضخمات، وذلك من خالل

تمثيل النبائط اإللكترونيـة بنماذج دوائر لمختلف التردداتـ.

( عملي:2 - إلكترونيات )2064

تأهيل الطالب بالطرائـق العملية والرياضية الالزمة، لتصحيـح بعض الدوائر اإللكترونية
وتمكينـه من فهم مبدأ عمل المضخم التشغيلي، وإجراـء بعض التطبيقات عليه , و
كذلك التعرف على العناصر اإللكترونية المختلفة والتعامل معها مثل الديودات و

دوائرها المختلفة و الزينر و عمله كمنظم و الترانزستوراـت المختلفة, و كذلك دراسة
 (.ne555دوائر المؤقتات الزمنية و تطبيقاتها ) 

مشروع تخرـج "روبوت آلي لحمل الحاجيات"
(:3 - إلكترونيات )2065
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أنظمـة األعداد،  الجبر البولي، دوائر المنطق التجميعية )التوفيقية(، النطاطات،
العدادات والمسجالت، الذاكرة، الميكروبروسيسور.

( عملي: 3 - إلكترونيات )2066

التعرف على مختبـر دوائر المنطق، بوابات المنطق، الجبر البولي وقانون ديمورغات،
(  وتطبيقاتها، المقارنات والمجمعات، دوائر االختيار، دوائـر الترميز وفكXORبوابة )

الترميز، دوائر تحويـل الترميز، دوائر 
النطاطات، دوائر العد غير التزامنية، دوائر العد التزامنيةـ، دوائر المسجالت، دوائر

الذاكرة.

اجراء عمليات الفحص.
( :3 - القيادة الكهربائية )2431

دراسة بعض نظم القيادة اآللية  المستخدمـة في الحياة العملية مثل الضواغط الهوائيـة
،السيور الناقلة ،الرافعات ،ماكنات التعبئة , بحيث يتم تحديـد أجهزة الحماية والتحكم

ومتطلبات التشغيل وبعض الحسابات الميكانيكية المتعلقة بهذه االنظمة،كما يتم
تصميم دوائر التحكم التقليدي والقدرة،التعرف على المجسات المستخدمة في

األنظمة الصناعية ،دراسة مكونات أجهزة التحكم القابلة للبرمجة .

( /عملي:3 - القيادة الكهربائية )2432

القيام بتجارب عملية في مجال التحكم النيوماتيكيوااللكترونيوماتيكـي للتحكم بحركة
( بلغات البرمجةPLCالبشونات الهوائيـة في األنظمـة الصناعية,برمجةأجهزـة الـ)

الثالث:قائمة التعليمات , اللغة السليمة , اللغة المنطقية,وإجراء تطبيقات عملية على
(( في األنظمـة الصناعية .PLCانظمـة التحكم المبرمج

 - إلكترونيات القدرة:2433
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موحدات  القدرة، ترانزيستور القدرة، ثايريستور القدرة، دوائر التوحيد غير المتحكم
بها أحاديـة وثالثية الطور، تقنيات قدح وطفي الثايريستور، دوائر التوحيد ودوائر

منظمات الجهد أحادية وثالثية الطور، مبدأ عمل ودوائر القاطع والعاكس.
( :1- التدريب الميدانـي )2434

ً تدريب الطالب على مهارات معينة ضمن تخصصـه داخل مختبراـت الجامعة، وميدانيا
بالتعاون مع الصناعة المحليـة والمؤسسات والهيئات المحلية، و تحت إشراف ومتابعة
الهيئة التدريسية. ويعتبر هذا التدريب المدخل إلى الحياة العملية ويجب على الطالب

التعامل بفعالية وتطبيق ما تم دراسته نظريا . 

( :2- التدريب الميدانـي )2435

( هو دمج الطالب في الحياة العملية التخصصيـة , وما2الهدف من تدريب ميداني)
لذلك من تأثير على بلورة شخصية الطالب المهنيـة ، إضافة إلى ذلك التطبيق العملي

للعديد من المواضيع التخصصيـة  النظريـة . كما يهدـف إلى بلورة أفكار جديدة ومعالجة
بعض المشاكل التقنية التي قد تساعده في بناء مشاريع التخرـج , وألجالألستفادة
الكاملة من هذا التدريب تتم متابعة الطالب من قبل الهيئـة التدريسية ويتم تقديم

تقارير دوريةـ- أسبوعية حول المواضيع التي يتدرب عليها . 

اإللكترونيات والتحكم المحوسب:.2

[ ساعة معتمدة، نظرا76مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع ]
للتطور المتسارع الذي شهده مجال االلكترونيات في العقود األخيرة، فقد أصبح مجال

الكهرباء وااللكترونيات الصناعية مجالين متداخليـن ال يمكـن فصلهما عن بعضهما
البعض. ولضمان عمل جيد ومتوازن ألي مؤسسة صناعية أو خدماتية فقد قامت جامعة

بوليتكنك فلسطين بتصميـم وإنشاء هذا التخصص الذي يرفد السوق الفلسطيني
بقطاعيه الصناعي والخدماتي بالكوادر والفنيين المدربين والمهرة في مجال

االلكترونيات الصناعية والتحكم المحوسب، األمـر الذي يحدث نقلة نوعية في استحداث
فرص عمل لهؤالء الخريجيـن والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة لدى الخريجين.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.القسممتطلبات 9
3.متطلبات البرنامج11
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4.متطلبات التخصص 40
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية اإلجبارية : 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة9متطلبات القسم:

وصف متطلبات القسم :

 - إلكترونيات القدرة / عملي:2052

إكساب الطالب بعض الخبرات العملية في فحص وتشغيل أشباه الموصالت
المستخدمـة في دوائـر األتمتـة الصناعية كالديود والترانزيستور، الثايريستور، الترياك
والدياك وكذلك الترانزيتسوـر المجال, إضافة إلى بناء بعض دوائر القدح المستخدمة
في دوائـر التيار المتغير والمباشر, ودراسة أهم تقنيات طفي الثايرستور، بناء دوائر

التوحيد أحادية وثالثية الطور، دراسة أنظمـة التحكم في منظمات الجهد أحاديـة وثالثية
الطور، دراسة بعض دوائـر القطع، دوائـر العاكس وتطبيقات عملية على استخدامات

الثايريستور.
 - إلكترونيات القدرة:2433

موحدات القدرة، ترانزيستور القدرة، ثايريستور القدرة، دوائـر التوحيد الغير متحكم بها
أحادية وثالثية الطور، تقنيات قدح وطفي الثايريستور، دوائر التوحيد ودوائـر منظمات

الجهد أحادية وثالثية الطور، مبدأ عمل ودوائـر القاطع والعاكس.

 - أسس المحوالت واآلالت الكهربائية:2615
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المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المسا

ق

رقم
المسا

ق

Power Electronics Lab.1
إلكترونيات القدرة /

ELI 2172052عملي

Power Electronics22433إلكترونيات القدرة
Fund. Of Electrical 
Transformers and machines

3
أسس المحوالت

واآلالت الكهربائية
2615

PLC Technology3 تكنولوجيا الPLC2617
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المحوالت: الحثي، المحوالت أحادية الطور، المحول المثالي والحقيقي اللف، خسائر
المحول، اختبارات المحول، محوالت أحادية الطور على التوازي، المحوالـت ثالثية

الطور.
المولدات التوافقيةـ: بناء الجزء الثابت والدوار، مبدأ العمل، شكل المتجهات ومنحنيات

الخصائص، العمل على التوازي.
المحركات التوافقية:مبدأ العمل، منحنيات الخصائص، محرك أحادي الطور التوافقي.

المحركات الحثية أو غير التوافقيةـ: أنواعها، مبدأ عملها، طرائق التشغيل، تنظيم
السرعة المحرك أحادي الطور غير التوافقي.

:PLC - تكنولوجيا الـ 2617

مقدمة: تطورها، مقارنة مع المرحالت، تطبيقات. المكونات األساسية ألنظمة
PLC(:العنونة:ـ) دائرة المسح الثابتة والمتغيرة، العناوين )I/Oالداخلية، تطبيقات 

: رقميـة وتماثلية، ربط توازي وتسلسلي(. أوامر وخطواتI/Oاألوامر المساعدة.ربط
.رسم بياني للوقت والوضع( .رسم بياني للوظيفة , لغاتI/Oالبرمجةـ: )وصف إشارة 

( , محاكاة المدخالت.Analog I/Oالبرمجة ، معدات البرمجة، معدات ملحقات وحدة )

 ساعة معتمدة11متطلبات البرنامج: 

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Mathematics (1)3 1الرياضيات            ACA1352005
Industrial Supervision & 
Org.1

اإلشراف والتنظيم
ME 1112008الصناعي

Principles of Elect. Circuits3
مبادىء الدوائر

ELE 1312011الكهربائية

Principles of Elect. Circuits 
lab

1
مبادىء الدوائر

ELE 1122012الكهربائية / عملي

Electrical Measurements3القياسات الكهربائيهELE 1232613

وصف متطلبات البرنامج:

:1 - الريـاضيـات 2005

االقترانات الرياضية الجبرية والمثلثيـة واألُسية واللوغرتميةـ، النهايات ونظريات على
النهايات،  االتصال،  المشتقة األولى  وقواعد االشتقاق , االشتقاق واالقترانات الجبريـة
واألُسية واللوغرتميةـ، تطبيقات على المشتقة األولى ومنها رسم المنحنيات . التكامل

المحدود وتطبيقاته ,طرائق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  
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جانب من محاضرة اكاديمية

 - اإلشراف والتنظيم الصناعي:2008

التعريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعي، دراسة التكاليف وحسابات الجدوى
االقتصاديـة للمشاريع الصناعية باإلضافة إلى برامـج الصحة المهنية والسالمة واألمن

الصناعي ومتطلباتها، والعالقات الصناعية ومتطلباتها.

 – مبادئ الدوائر الكهربائية:2011

عناصر دوائر التيار المباشر، قوانيـن ونظريات دوائر التيار المباشر، طرائق تحليل دوائـر
التيار المباشر، التيار المتغير أحادي الطور، عناصر دوائر التيار المتغير ، تحليل دوائـر

التيار المتغير ، استعمال األعداد المركبة في تحليل دوائر التيار المتغير ، المغناطيسية
والكهرومغناطيسية ، دوائر الحث  الكهرومغناطيسية ، دوائر  الرنين،  ودوائر التيار

المتغير ثالثي األطوار.

 – مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي : 2012

طرائق ربط المقاومات لدوائر التيار المستمر، نظرياـت التيار المستمر، تبسيط
الدوائر، قانوني كير تشوف، استخدام راسم اإلشارة، لمكثفات الكهربائية، تطبيقات
على دوائـر التيار المتردـد أحادي الطور، دوائـر الحث الكهربائية، المحوالت الكهربائية،

ودوائر الرنين، والدوائر ثالثية األطوار.

 - القياسات الكهربائية:2613

أساسيات القياس الكهربائيـة , وتصنيف أجهزة القياس الكهربائية واإللكترونيـة , وأجهزة
قياس التيار المباشر والمتردد ,  وكيفية إطالة مدى القياس في أجهزة القياس، دوائـر
البوتنشيوميتروالفلطيات القياسية وقناطر التيار المباشر والمتردد ومولدات اإلشارة
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وأجهزة القياس الرقمية، قياس المقاومة وفرق الجهد والتيار ، أثر التحميل ألجهزة
القياس ، قياس القدرة الكهربائيـة ، قياس الطاقة الكهربائية.  

طلبة تخصص االلكترونيات الصناعية والتحكم المحوسب في مختبـر الكهرباء

 ساعة40متطلبات تخصص االلكترونيات الصناعية والتحكم المحوسب :
معتمدة

المساق باللغة
االنجليزية

س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق
رقم

المسا
ق

Engineering Workshop2المشغل الهندسيME 1232007
Electronics I2 1إلكترونياتELE 1212013
Electronics (1) / Lab1 عملي1إلكترونيات-ELE 1142018
Technical Drawing & 
Blueprint reading

2
الرسم التقني وقراءة

المخططات
2497

Analogue Techniques 3)2498تقنيات التماثل )النظائر
Digital electronics32500الكترونيات رقمية
Advanced Power 
Electronics

3
الكترونيات صناعية

متقدمة
2510

Graduate project22511مشروع التخرج
Field Training 12 12512تدريب ميداني
Field Training 22 22513تدريب ميداني

Electrical motor drives2
قيادة المحركات

الكهربائية
2516

Electrical motor drives 
/Lab.

1
قيادة المحركات
الكهربائية/عملي

2517

Computer Programming32614برمجة الحاسوب
Micro-controllers 32616المتحكمات الدقيقة
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Sensors and control 
techniques

2618المجسات وتقنيات التحكم3

Microprocessor 
technology

2619تكنولوجيا المعالج3

PC Maintenance and 
Support

2620صيانة الحاسوب ومتابعته3

وصف متطلبات تخصص اإللكترونيات والتحكم المحوسب :

 -المشغل الهندسي:2007

المعادن ومواصفاتها، الخصائص والمواصفات، أدوات القياس بمختلف أنواعها، تخطيـط
وتشكيل قطع العمل، المبارد اليدوية، المنشار، قص المعادن، ربط قطع العمل

بالتباشيم، لحام القوس الكهربائي، التمديداـت الكهربائيةـ، أجهزة القياس الكهربائيـة
وتشغيل اآلالـت والمحركات والمحوالت الكهربائيةـ، العناصر والدوائر اإللكترونيةـ.

:1  – إلكترونيات2013

الصمام الثنائي) الديود( وتمثيـل خواص حسب التقريب األول والثاني ، خط العمل،
دوائر التوحيد نصف موجة وموجة كاملة أحادية الطور، المرشحات،  تطبيقات على

BJT وثنائي القطبيةUJTالديود ، ديود زينر وخواصه وتطبيقاته ، الترانزيستور أحادي 
وخواصه وأنحيازه وتطبيقات عملية عليه ، دراسة بعض خواص الثايريستوـر وتطبيقاته،

أنحيازه وتطبيقاتـه . FETتراززيستور

-عملي:1 – إلكترونيات 2018

تأهيل الطالب بالطرائـق العملية وفق أسس علمية و تعريفه على العناصر االلكترونيـة
المختلفة مثل: الديودات و التطبيقات المختلفة عليه في دوائـر التوحيد و غيرها , و

كذلكالزينر ديوـد وعمله كمنظم في الدوائر االلكترونيـة , و التعامل مع الترانزستوراـت
بأنواعها المختلفة وتسخيرها للعمل في الدوائرااللكترونيـة كمضخمات او كمفاتيـح

الكترونية , و التعامل مع االوبتوكبلر, و دراسة الدوائر االلكترونية المختلفة و تطبيقاتها
في الواقع العملي.

- الرسم التقني وقراءة المخططات:2497

معرفة رموز العناصر االلكترونية والكهربائية ورسمها ، كيفية قراءة وتحليل
المخططات الكهربائيـة وااللكترونية ، عمل الرسومات الكهربائيـة وااللكترونيـة بواسطة

بوساطة الحاسوب.PCBالحاسوب وعمل محاكاة لها، كيفية عمل اللوحة المطبوعة 
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-تقنيات التماثل)النظائر(:2498

( مكوناتDCمصادر الطاقة الكهربائية: المخطط الصندوقي لمصدر تغذيـة مستمر )
( شرح عمل كل جزء فيه. المنظمات الخطية: )عملها , أنواعها,DCمصدر القدرة )

دوائر عملية, دوائر محدداـت التيار( .
: )تركبيها , خصائصها , تطبيقات  دائرة المضخمOP-AMP741المضخات العملية ) )

العاكس وغير العاكس ، دائرة المكامل، دائرة الجامع، دائرة المفاضل، دائرـة
المقارن.استخدامات عملية "دوائـر عملية"(

( , األنماط التي555(، الكريستالي, تطبيقات على)555المذنابات: هدفها.أنواعها)
.555, مشاريع صغيرة باستخدام 555يمكن أن يعمل فيها المؤقت 

المنظمات:) الهدف منها، أنواعها التسلسلية، التفرعية، منظمات ذات دارات متكاملة
IC, LM317() 79XX,78XX, LM338خصائص كل نوع,المرشحات: )الهدف منها , 
, أشكالها( .

جانب من محاضرة اكاديمية

 - إلكترونيات رقمية:2500

أنظمـة العد، الجبر البولي و البوابات المنطقيـة المختلفة، دوائر المنطق التوافقية و
طرائق تصميمها و استنتاج جداول الحقيقة لها ,  و المساكات والنطاطات و دوائر

المنطق التعاقبية مثل العدادات، المسجالت.

–إلكترونيات صناعية متقدمة :2510

 ( بنوعيها: المقطعات الرافعـة للجهد ,DC Choppersمقطعات التيار المستمر ) 
والمقطعات الخافضة للجهد, و دوائـر عواكس القدرة أحادية الطور بنوعيها: )عاكس
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مصدر الجهد , و عاكس مصدر التيار( و كذلك دراسة عواكس القدرة ثالثية الطور , و
بعض التطبيقات الصناعية على كٍل من المقطعات و العواكس. وأخيراـً برمجة عاكس

 ( و تأهيله للعمل في تطبيق صناعي معين.phase Inverter 3ثالثي الطور ) 

–مشروع التخرج :2511

    تطبيـق لبعض المفاهيم التي تم دراستها من خالل التخصص والمتمثل بتصميـم جهاز
او دائرة الكترونية عملية , ثم تنفيذ المشروع بشكل عملي ،ويتم كتابة  مادة نظريـة

للمشروع وتسليمة قبل موعد مناقشة المشروع من قبل لجنة متخصصةـ.

 –  قيادة المحركات الكهربائية نظري/عملي:2517 – 2516

(، التحكم بسرعة المحرك، وتنظيم سرعته، تشغيل المحرك فيDCقيادة المحرك )
(( ،Chopper، دائرة DC-DCاألرباع األربعة، دوائـر التحكم اإللكترونيـة دوائر العاكس))

(.AC(، قيادة محرك )PWM(( أحادي الطور وثالثي الطور، )DC-ACالعاكس 

 :-برمجة الحاسوب2614

يهدف هذا المساق إلى التعرف على أساسيات البرمجة باستخدام لغة سي من خالل
 ، دوال اإلدخالOperatorsالتعرف على ميزاتها وقواعدها، أنواع البيانات والمؤثرات ))

واإلخراـج والطباعة على الشاشة، أوامر التحكم، أدوات الشرط والجمل الشرطية،
التعامل مع الدوال واستدعائها، الماكرو ووظيفتها، المصفوفات، التراكيب، المؤشرات.

 : - المتحكمات الدقيقة2616

يهدف هذا المساق إلى التعرف إلىالمتحكمات والفرق بينها وبين المعالجات ،  محتوى
(( وأجزائها ، فهمتقسيم الذاكرة والمسجالت داخل المتحكم)PIC16F84المتحكم 

PIC16F84منافذ اإلدخال واإلخراج وكيفية برمجتها واستخدامها ،  المؤقتات  ، )
الزمنية والذاكرة المسح والبرمجة وتطبيقاتهما ،  التعامل مع المعالج من خالل
خصائصه) السرعة، التصفير، المقاطعات...( ، التعرف على مجموعة التعليمات

(( والتي تستعمل لبرمجة مكوناتها ، التعرف علىPIC16F84الخاصة بالمتحكم 
( ،PIC16F84( مقارنة بالمتحكم )PIC16F877التطوير الذي لحق بالمتحكم )

 / (PWM كخاصية) قارن / لقطة PIC16F877التعامل مع مواضيع متقدمة في  
وكيفية استخدامها مع العديد من التطبيقات العملية , مثل: )التحكم بسرعة

 ، حيثADCالمحرك...( ،التعرف على خصائص محول اإلشارة التماثلية إلى رقمية ))
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( بت،10يعمل على تحويل اإلشارة التماثلية المدخلة إلى شكل رقمي بتكون من )
I2C ، )Serial Peripheral Interfaceكذلك التعرف إلى المنفذ التسلسلي المتزامن

(SPI)( الذي يوفر اتصال تسلسلي مع أجهزة )serial EEPROMs, shift
registers,display drivers, A/D converters.  )

 - المجسات وتقنيات التحكم:2618

مقدمة عن تكنولوجيا المجسات والحساسات، الخصائص العامة، المبادئ األساسية
تصنيفاتها، المجسات النشطة وغير النشطة، مفاتيح نهاية الشوط والمفاتيح

التقاربيه..ـ. مجسات الضغط والتدفق المستوى، مجسات قياس درجة الحرارة،
المجسات اإللكترونية الضوئية.

 - تكنولوجيا المعالج:2619

مقدمة، تصنيف وأنواع الميكروبرسيسر ، مقارنته مع الكمبيوتـر التركيب األساسي له،
((CPU وأجزائها،برمجـة الميكروبرسيسرـ، الذاكرة، دوائر I/Oوربطها، صيانة 

الميكروبرسيسرـ.

 - صيانة الحاسوب ومتابعته:2620

مقدمة، نوع الصيانة، تشخيصات الحاسوب، مصدر الطاقة الكهربائية، األقراص
المدمجة، لوحات المفاتيح، الفأرة، لوحات الفيديو، القرص الصلب، تخزين البيانات،
تركيب لوحات دوائـر جديدة، الذاكرة، استعادة البيانات، تثبيت القرص الصلب، ربط

.CD-ROM ( , ) Modemsالتسلسلي، ))

تخصص االتصاالت.3

( ساعة معتمدة .73مدة الدراسة في هذا البرنامـج سنتان دراسيتان بواقع )

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.متطلبات القسم15
3.متطلبات التخصص 42
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المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية االجبارية: 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة15متطلبات القسم: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المسا

ق
Engineering workshop2المشغل الهندسيME1232007

Simulation Lab2
الرسم بواسطة

الحاسوب"محاكاة"
2695

Electrical circuits3 2696دوائر كهربائية
Electrical circuits  lab.12697مختبر دوائر كهربائية

Electromagnetism2
الكهرباء

والمغناطيسية 
2698

Electronics2 2699الكترونيات
AppliedMathematics32724الرياضيات التطبيقية

وصف متطلبات القسم:

-المشغل الهندسي:2007

المعادن ومواصفاتها، الخصائص والمواصفات، أدوات القياس بمختلف أنواعها، تخطيـط
وتشكيل قطع العمل، المبارد اليدوية، المنشار، قص المعادن، ربط قطع العمل

بالتباشيم، لحام القوس الكهربائي، األسالك الكهربائية، أجهزة القياس الكهربائية
وتشغيل اآلالـت الكهربائية، العناصر والدوائر اإللكترونيةـ.

-الرسم بواسطة الحاسوب"محاكاة":2695

رسم الدوائر الكهربائية و االلكترونية و عمل محاكاة لها بواسطة الحاسوب من خالل
 و كذلك رسم الدوائرCircuit Maker ,Orcad ,Lab viewحزم برمجيـة مثل:

المطبوعة.

-دوائر كهربائية:2696
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مقدمة، مفاهيم، طرق تحليل دوائر التيار المتردد والمستمـر بما يشمل الفولتية والتيار
والمقاومة، قوانين ونظريات دوائر التيار المستمر، دوائر التيار المتردـد أحادي الطور،

الدوائر المغناطيسية، المحول الكهربائي، آالت التيار المتردد والمستمر، أجهزة
القياس الكهربائية، المصهراتـ، المرحالت والقواطع الكهربائيةـ.

-مختبر دوائر كهربائية:2697

أجهزة القياس الكهربائية، أنواعها واستخدامها، دوائـر التيار المستمر وتطبيـق قانون
أوم، قوانيـن كيرتشوـف الفولتية والتيار والمقارنة مع النتائج المخبريةـ، دوائر التيار

المتردد أحادي الطور، المحول، وآالت التيار المستمـر والمتردد )مبدأ العمل
والحسنات(، المصهرات، المرحالت والقواطع الكهربائيةـ.

محاضرة اكاديمية.
-الكهرباء والمغناطيسية:2698

الشحنات الساكنة والمتحركة، والمجال الكهربائي والجهد الكهربائي، والتيار الكهربائـي
ومبدأ نقل الطاقة باإلضافة إلى مفهوم الحث الكهرومغناطيسي والمجال المغناطيسي

ومتغيراتهـ.

-الكترونيات:2699

الصمام الثنائي) الديود( وتمثيـل خواص حسب التقريب األول والثاني ، خط العمل،
دوائر التوحيد نصف موجة وموجة كاملة أحادية الطور، المرشحات،  تطبيقات على

BJT وثنائي القطبيةUJTالديود ، ديود زينر وخواصه وتطبيقاته ، الترانزيستور أحادي 
وخواصه وانحيازه وتطبيقات عملية عليه ، دراسة بعض خواص الثايريستوـر وتطبيقاته،

 انحيازه وتطبيقاتـه .  FETتراززيستور

-الرياضيات التطبيقية:2724
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مفهوم األعداد المركبة، إجراـء العمليات الرياضية على األعداد المركبة، تحويل األعداد
المركبة من الشكل الكالرتيزي الى القطبي وبالعكس، التمثيل البياني لألعداد المركبةـ،

التحليل الجبري، حل المعادالت التربيعيـة والتكعيبية ذات الجذور المركبة وغيره،
المتتالية والمتسلسلة وأنواعها، مفهوم التقارب والتباعد واختياراتها،  متسلسالت

وتكامل فوريير وتطبيقاتها، باإلضافة إلى تحويالت البالس واستخدامها في حل الدوائر
الكهربائيةـ.

 ساعة معتمدة 42متطلبات تخصص االتصاالت :

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق

رقم
الم

ساق

communication electronics2270الكترونيات االتصاالت
0

Electronics lab1270م.الكترونيات
1

Digital logic3 270دوائر منطق
2

Digital logic lab1 270دوائر منطق \عملي
3

Principles communications2 270مبادئ االتصاالت
4

Planning and maintenance 
of telephone networks

3
تخطيط و صيانة الشبكات

الهاتفية 
270

5

Planning and maintenance 
of telephone networks lab

1
تخطيط و صيانة
الشبكات \عملي

270
6

Mobile subscribers1 270أجهزة المشتركين
7

Mobile subscribers lab1270أجهزة المشتركين \عملي
8

Digital communications2 270االتصاالت الرقمية
9

basic communication lab.1مبادئ االتصاالت\عملي
271

0

Transmission lines and 
fiber optic

2
خطوط النقل و األلياف

البصرية
271

1

Digital communication 
networks

شبكات االتصال الرقمي3
271

2
Digital communication 
networks lab

شبكات االتصال الرقمي\1
عملي

271
3

Field training 12 1271تدريب ميداني
4

Transmission lines lab1271خطوط النقل\عملي
5

Mobile communications3271االتصاالت الخلوية
6
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Microwave techniques and 
Satellites

2
تقنيات الميكروويف و

األقمار الصناعية
271

7

Microwave techniques lab 1271تقنيات الميكروويف\عملي
8

Communications skills1 271مهارات االتصال
9

project management 2تحليل و إدارة المشاريع
272

0

Modern communication 
systems

أنظمة االتصاالت الحديثة2
272

1

Field training 22 2272تدريب ميداني
2

Graduation project2272مشروع التخرج
3

وصف متطلبات تخصص االتصاالت:

-الكترونيات االتصاالت نظري وعملي:2701 و2700

تعريف الطالب بدوائر و أساسيات مكبراـت العمليات و التطبيقات المختلفة عليها , و
دوائر المرشحات و مولدات الذبذبات ,و التعرف على دوائـر التعديل و دوائـر إزالة

التعديل.

-دوائر منطق نظري وعملي:2703 و2702

التعريف باألنظمـة العددية والجبر البولي والدوائر المنطقية التجميعية والنطاطات
والدوائر المنطقية التتابعية ووحدات الذاكرة والحاسوب الرقمي. 

-مبادئ االتصاالت:2704

المساق عبارة عن مقدمة ألساسيات االتصاالتـ, يشرح المقرر األنواع المختلفة من
عمليات التعديل و الكشف مثل تعديالت السعة و تعديالت الزاوية. و يناقش أيضا

تأثيرات الضوضاء على اإلشارات المستخدمـة و كذلك نظام التقسيم المتعدد للتردد.
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جانب من محاضرة اكاديمية.

-تخطيط و صيانة الشبكات الهاتفية نظري وعملي:2706 و2705

يشمل هذا المساق أوال نبذة عن الكوابل الهاتفية من حيث تكوينها و فرز األلوان فيها
و أنواعها و سعتها و استخداماتها و سجالت الشبكة الهاتفية,و أنواع الوصالت و كيفية

توصيل الكوابل,ثـم التعريف بالشبكة الهاتفية و سجالت الشبكة الهاتفية و اعتبارات
التراسل في التخطيط و التوقع و االقتصاد و حساب التكاليف و رسم مخططات

الشبكة الهاتفية.

-أجهزة المشتركين نظري وعملي:2708 و2707

ويشمل هذا المساق المقاسم الداخلية من حيث تركيبها و صيانتها و برمجتها و كذلك
أجهزة الهاتف و الفاكس و الموديم ,و كذلك جميع أنواع األجهزـة الطرفية )

TE. باإلضافة الى صيانة االجهزـة الخلوية,)

-االتصاالت الرقمية نظري وعملي :2710 و2709

هذا المساق يتناول بشكل موسع و مدقق أساسيات االتصاالت الرقمية, تضميـن
النبضات, التركيب التقسيمي, تضمين ترميز النبضات, اإلرسال الرقمي و الترميز,

تقنيات الترميز الرقميـ, تقنيات ترميز المصدر .

-خطوط النقل و األلياف البصرية نظري وعملي:2715 و2711

يشمل هذا المساق على مبدأ عمل و أنواع خطوط النقل والكوابل المحورية و األلياف
البصرية, و المواصفات العملية. وسائل و طرق توصيلها و العوامل التي تؤثر على

انتشار الضوء خاللها و كذلك أجهزة توليد و استقبال اإلشارات البصرية و مواصفاتها
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العملية,أجهزة الفحص المستخدمـة في أنظمة االتصاالـت البصرية و طرق تسجيل
القياسات و الفحوصات الدورية.

-شبكات االتصال الرقمي نظري وعملي:2713 و2712

الجزء االول من هذا المساقيتحدـث عن تركيب شبكات الحاسوب و تتضمن هذه المادة
شرح للمكونات األساسية للشبكات والتي من أهمها التعرف على عن وظائف كل

( ، و شرح وبيانMAC Address، وتعريف وبيان ماهية الOSIطبقة من طبقات 
 وOSIلماذا يتم اختيار نظام الطبقات في بناء الشبكات، و التفريق بين نموذجي ال 

ISOو الحديث عن عزل المعلومات خالل انتقالها في الشبكات، والحديث عن أنواع ،
, الجزءTCP/IP، و كذلك شرح لوظائف بروتوكول IPالعنونة باستخداـم بروتوكول 

الثاني من المساق يشمل مكونات الشبكات الهاتفية و كيفية تطوير شبكات المقاسم
الهاتفية, باإلضافة الى التعريف بأنواع الشبكات و لغات التخاطب و البروتوكوالـت و

.PDH ,SDH ,ATM ,Frams Relay ,X.25التعرف على نظام 

:1-تدريب ميداني 2714

يهدف هذا المساق إلى دمج الطلبة في الميدان العملي من خالل التدرب على الكثير
من المهام التي يجب أن يتقنها الطالب، وكذلك التعرف على األنظمـة الكهربائيـة

وتحليلها. أضافة الى ذلك  يتدرب الطالب على كيفية فرز كوابل الهاتف والتدرب على
المعدات واألجهزة المستخدمـة في فرز وتوصيل كوابل الهاتف في المقسم ولوحات

التوزيع . كذلك التعرف على كيفية سحب وتمديد الخطوط الهوائيـة والكوابل األرضية .

-االتصاالت الخلوية:2716

في هذا المساق يتم التدريب على أساسيات أنظمـة االتصاالت المتحركةـ, و أنظمـة
GSMو شبكاتها, و مكونات وطرق اإلرسال و المؤثرات السلبية و طرق حلها, وكذلك 

( و برمجتها و العمل علىMobile Stationصيانة و تصليح األجهزة الخلوية الطرفيـة )
.GSMبرامـج الكمبيوتر المتعلقة بالصيانة, وكذلك الهوائيات المستخدمة في أنظمـة 

-تقنيات الميكروويف و األقمار الصناعية نظري وعملي:2718 و2717
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في هذا المساق يتم التعرف على المكونات األساسية لشبكات الميكروويـف و تحديد
مسارات الموجات المتناهيـة الصغر و تنميـة مهارات الطالب لكيفية التعامل مع تقنيات

االتصاالت عبر األقمار الصناعية و تصميم مسارات االتصاالـت عبر األقمار الصناعية.

-مهارات االتصال:2719

يهدف هذا المساق إلى تمكـن الطالب من التعامل مع البيئة المحيطة و خاصة بيئة
العمل و تقوية شخصية الطالب من خالل إظهار نقاط القوة و إخفاء نقاط الضعف
لدية, كما و يهدف إلى تعزيـز روح العمل الجماعي لدى الطالب, و تعريف الطالب

بكيفية عمل السيرة الذاتية و األمور التي يجب مراعاتها في مقابالت العمل و كيفية
تسويق مهاراته بطريقـة تساعد في قبوله بالعمل و استمرار تطوره, و أيضا تنميـة روح

التطور و اإلبداع لدى الطالب من خالل تشجيعه على متابعة كل جديد في المجال
الذي يعمل فيه.

-تحليل و إدارة المشاريع:2720

هذا المساق يقدم للطالب المبادئ األساسية فيكيفيـة بناء المشاريع وإدارتها, تخطيط
المشاريع, دراسة الجدوى, كتابة مقترحات المشاريع, مراقبة وتقييم المشاريع واإلدارة

المالية للمشاريع.  

-أنظمة االتصاالت الحديثة:2721

يشمل هذا المساق على مواضيع مختارة تغطي التطور السريع الحاصل في عالم
Broad-band communication,4G Networks ,Internetاالتصاالت ,مثل "

Protocol(IP),Internet Telephony(VOIP), etc".

:2-تدريب ميداني 2722

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على التعامل مع بعض أنظمـة االتصاالت داخل
المقاسم والتدرب على كيفية تحديـد األعطال واصالحها داخل المقسم وفي الميدان .
كذلك التعرف على كيفية رصد األعطال وصيانة األجهزـة الخاصة بالمشتركيـن . أضافة
الى التدرب على أجهزة االتصاالت الرقميـة و المايكرويف وخطوط االلياف البصرية و

التدريب في شركات االتصاالت الخلوية ......الخـ.  

-مشروع التخرج:2723
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يهدف مشروع التخرـج كمتطلب للطلبة المتوقع تخرجهـم إلى إعطاء الطالب فرصة
أكاديميـة يستطيع ضمن إطارها التعمق في فهم جانب أو أكثر من جوانب تخصصه
والمحاولة لتحقيق إضافة علمية بناءة مستعيناً بتحصيلـه األكاديمي، وبقدراته الذاتية

وبإمكانات الجامعة من مكتبات ومختبراـت ومشاغل وهيئة تدريسية وغيرها.

األنظمة الذكية في المباني :.4

 :درجة الدبلومالدرجة العلمية الممنوحة
 ساعة معتمدة (73: سنتان )بواقع مدة الدراسة

: علمي ، صناعي فقط.فرع التوجيهي

مقدمــة:

 يُعاني االقتصاـد الفلسطيني كبقية االقتصادات العالمية من ارتفاع أسعار
الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي ، بل إن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على

االقتصاد الفلسطيني بنسبة أكبر كونه ال يزال اقتصادا ناميا . وتستورد سلطة الطاقة
% من الوقود إلنتاج الطاقة الكهربائيـة بتكلفة عالية تصل100الفلسطينيـة ما نسبته 

إلى مئات الماليين من الدوالرات سنوياً.
مع النمو المتزايد في عدد السكان في فلسطين الذي يرافقـه بالضرورة ازدياـد كبير
في حجم المباني والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية ، فإنه بات من الضروري
دراسة تنظيم وترشيد استهالك الطاقة من أجل تقليل نسبة الطاقة الضائعة وتقليل

تكاليف صيانة هذه األنظمـة الكهربائية واإللكترونيـة والميكانيكيـة . وبحسب دراسة
حديثة العهد أعدتها سلطة الطاقة الفلسطينيـة ، فإن نسبة الطاقة المهدورة في
فلسطين عالية جدا مقارنة بدول أخرى ، ويرجع ذلك إلى أن النسبة الكبرى من

المباني والمنشآت تستهلك الطاقة الكهربائيـة بشكل غير فعال في أنظمـة اإلنارة
ونظم التكييـف ونظم اإلنذار واألمان ، والمحركات الكهربائيـة ؛ مما يسبب خسارة
حقيقية في الطاقة ، كما أن نظم التحكم في هذه المباني تقليدية ومنفصلة مما

يُضاعف المفاقيد الكهربائيـة وتكاليف الصيانة بنسبـة اكبر مما لو كانت هذه األنظمـة
مرتبطـة ومتكاملة معا ومحكومة بنظام واحد . ومن هذه المباني المقصودة من

البرنامج ؛ العمارات السكانية والفنادق ومباني الخدمات العامة والمراكز التجارية
والموالت .
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 إن الطريقة األنسب لتقليل الطاقة الكهربائية الضائعة في المنشآت المتوسطة
والكبيرة هي اعتماد مبدأ ترشيد استهالك الطاقة من خالل تطبيـق النظم التكنولوجية

الحديثة في إدارة وأتمتـة المباني التي تؤدي بالضرورة إلى توفير الطاقة من خالل
تطبيق أنظمة التحكم الذكية في المباني. وتؤدي كذلك إلى تخفيض تكاليف الصيانة

نظرا لكون هذه األنظمة يتم مراقبتهـا وإدارتها من خالل نظام واحد فقط.
        ولتطبيق هذه التكنولوجيا للوصول إلى النتائج المرجوة في توفير الطاقة ؛ تظهـر

الحاجة الملحة إلى فتح تخصص جديد تحت مسمى " ادارة انظمـة المباني" من أجل
إعداد فنيين مهرة قادرين على تركيب وبرمجة تشغيل نظم إدارة المباني . حيث

سيكون هؤالء الفنيون  مؤهلين للقيام بتركيـب هذه األنظمة والمتحكمات وصيانتها
وبرمجتها وُمراقبة أنظمة المباني المختلفة من خاللها .

      إن الحاجة لتأهيل هؤالء الفنيين ظهرت بشكل واضح في دراسة بعنوان " الدراسة
االقتصاديـة لسوق العمل في محافظة الخليل-ضمن التدريب المجتمعـي على التشغيل

 (OPTIMUMالذاتي في المحافظةـ" ، التي أعدها الخبير الوطني أوبتموـم )
لالستشارات والتدريب  ، بدعم من الوكالة األلمانية للتنمية وبالشراكة مع مجالس

 .2010التشغيل والتدريب في المحافظات ومع الشريك المحلي ، كانون الثاني – 
تجدر اإلشارة إلى أن هؤالء الفنيين المتوقع تخريجهـم من هذا البرنامج ستتركز
مهاراتهم في مجال ربط أنظمة المباني )اإلنارة والتكييف واإلنذار والمراقبة واألمان(
والتحكم بها ومراقبتها من خالل أنظمـة التحكم الذكية ،  باإلضافة إلى مجال إستخدام

الطاقة المتجددة, بحيث يزودهم التخصص بمعارف ومهارات في التركيب و التشغيل و
الصيانة للتعامل مع هذه األنظمـة تساعدهم على فهم عملها وتشغيلها بهدف تسهيل

ربطها بأنظمة التحكم .
ولعل أحد ميزات خريـج هذا البرنامـج هي أن يكون ُملما بمعارف ومهارات تركيب و
تشغيل كل أنظمـة المباني التقليدية )الكهربائيـة وااللكترونية والميكانيكية ( كل منها

بشكل مستقل أو بشكل متكامل، والقدرة على تشخيص األعطال المادية والبرمجيـة
وصيانتها . كما يتمتع الخريـج من هذا البرنامـج بالقدرة على إدارة الطاقة في المنشآت

والمعرفة بطرق ترشيد االستهالك.
ويقدم فتح هذا التخصص حال اعتماده ُمساهمة كبيرة في تطبيـق بنود اإلستراتيجية
الوطنية لترشيد استهالك الطاقة في المنشآت وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة

البديلة، حيث تجدر اإلشارة أن سلطة الطاقة الفلسطينية تعمل على مشروع تدقيق
طاقي للعديد من المؤسسات السكنية والصناعية في فلسطين وتُقدم توصيات
لتطبيق أنظمـة تساهم في ترشيد االستهالك لعل أهمها أن تعتمد المباني تركيب

األنظمة الذكية في المباني  ، حيث يُتوقع أن تُقدم المؤسسات على تنفيذ هذه اآلليات
وأن تحتاـج إلى مختصيـن في هذا المجال .

ومن النقاط البارزة والمميزـة لهذا التخصص أن الخريج يكون ) متعدد المعارف
المهارات(، حيث إنـه قادر على التعامل مع مختلف األنظمة المستهلكـة للطاقة في

المباني، مما يعزز الفرصة النخراطه في سوق العمل ضمن مجاالت مختلفة وإنشاء
المشاريع الصغيرة الخاصة به.
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مجال عمل الطلبة الخريجين:

شركات مقاوالت الخدمات الميكانيكيـة في المنشآت السكنية والتجارية
والخدمات .

. شركات المقاوالت الكهربائية للمباني
ـــة واألمــان في ــركيب أنظمــة المراقب الشــركات المختصــة بتصــميم وت

المباني.
ــة في ـــة الذكي ــة األنظم ــتركيب وتشــغيل وبرمج الشــركات المختصــة ب

المباني الحديثـة .
.إدارة نظام المراقبـة واألمان في البنوك
ـــق ــتي تُطب ــات ال ــدى المؤسس ــبين دائمين ل ــغلين وُمراق ــل كُمش العم

تكنولوجيا )كالفنادق والمنشــآت الســكنية والمبــاني التجاريــة والمــوالت
ومباني الخدمات والفلل( .

العمل في دوائر الصيانة العامة ، وكذلك لدى المؤسســات الــتي تُطبــق
األنظمة الذكية في المباني. 

. العمل في مشاريع سلطة الطاقة الفلسطينيـة ذات العالقة
العمل في وحدات البحث العلمي المختصـة في دراسات ترشيد الطاقــة

والطاقة البديلة كمساعد فني للباحثين.
نظراً لحداثـة هذا التخصص فإن الخريجيـن لديهم الفرصة الجيــدة للتعليم

والتـــدريب في الجامعـــات والكليـــات ومؤسســـات التـــدريب المهـــني
المختلفة.

 .تجارة وتسويق منتجات أنظمة التحكم بالمباني
ـــة ــال ادارة انظم ــية في مج ــاريع شخص ــاء و إدارة مش ــدرة على بن الق

المباني و الطاقة البديلة.

الخطة الدراسية :

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية .16
2.متطلبات القسم.7
3.متطلبات التخصص . 50
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية: 

* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها , ص

 ساعة معتمدة7متطلبات القسم: 
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وصف متطلبات القسم:

- مشغل هندسي:2007

يهدف المساق إلى تدريب الطالب على المهارات الهندسية اليدوية مثل البرادة ،
النشر  ، الثقب ، التسنين ، البرشمة ، القص والثني والتخطيـط ، السبكة ، األزملة ،

إضافة المهارات التي تتعلق بمزـج األوان والقص والحفر على الزجاج والخشب .
مبادئ الحدادة ، ودراسة مبادئ  اللحام ،و إجراء تمارين لحام  القوس الكهربائـي

ولحام ثاني أكسيد الكربونـ.
كما يهدف إلى تعريف على األدواـت والعدد المستخدمة في المشغل الكهربائي ،

ودراسة العناصر الكهربائية األساسية وفحصها ، أنواع التغذية الكهربائية ، إجراـء تمارين
على الدوائر الكهربائية ، مفاتيح الحماية والتحكم ، تمارين التمديداـت الكهربائيـة

المنزلية ، تشغيل المحركات والمحوالتـ.

-إشراف وتنظيم صناعي:2008

التعريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعي، دراسة التكاليف وحسابات الجدوى
االقتصاديـة للمشاريع الصناعية باإلضافة إلى برامـج الصحة المهنية والسالمة واألمن

الصناعي ومتطلباتها، والعالقات الصناعية ومتطلباتها.

-األمن الصناعي:2254

األمن الصناعي والسالمة العامة يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب ببيئية العمل
وطبيعة األخطار فيها ومسببات الحوادث الصناعية وطرق التعرف اآلمن والتخطيط

السليم لتالفي حدوثها. 

- رياضيات تطبيقية:2724
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المساق باللغة
اإلنجليزية

س.
م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المساق

Engineering 
Workshop

ME 1232007مشغل هندسي 2

Industrial 
Supervision & Org

1
إشراف وتنظيم

ME 1112008صناعي

Industrial Safety1 2254األمن الصناعي
Applied 
Mathematics

2724رياضيات تطبيقية3
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مفهوم األعداد المركبة، إجراـء العمليات الرياضية على األعداد المركبة، تحويل األعداد
المركبة من الشكل الكالرتيزي إلى القطبي وبالعكس، التمثيل البياني لألعداد المركبةـ،
التحليل الجبري، حل المعادالت التربيعيـة والتكعيبية ذات الجذور المركبة وغيره، تطبيـق

نظريـة ديموافرـ، المتتالية والمتسلسلة وأنواعها، مفهوم التقارب والتباعد واختياراتها،
متسلسلة تايلور وماكلورين وتطبيقاتها، متسلسالت وتكامل فوريير وتطبيقاتها،

باإلضافة إلى تحويالت البالس واستخدامها في حل الدوائر الكهربائيةـ.

 ساعة معتمدة50متطلبات تخصص األنظمة الذكية في المباني: 

المساق باللغة اإلنجليزية
س
.م

المساق باللغة
العربية

رمز
المساق

رقم
المس
اق

Principles of Electrical Circuits3مبادئ الدوائر الكهربائيةELE 1312011
Principles of Electrical Circuits 
Lab.1

مبادئ الدوائر الكهربائية/
ELE 1122012عملي

Electronics32271الكترونيات
Digital Electronics22330إلكترونيات رقمية
Electronics Lab.12343مختبر إلكترونيات

Electrical Machines and 
Transformers

3
أسس اآلالت الكهربائية

والمحوالت
2366

Applied  Engineering Drawing2 2367رسم هندسي تطبيقي
Electrical Drive and Control22368قيادة و تحكم كهربائي

Electrical Drive and Control 
Lab.

1
مختبر قيادة و تحكم

كهْربائي
2371

Electrical Workshop1 2372مشغل كهرباء
Sensors and Measurements32381قياسات و مجسات
Computer Programming and 
Networks

2382برمجة و شبكات حاسوب2

Computer Programming and 
Networks Lab.

1
مختبر برمجة وشبكات

حاسوب  
2383

Air-conditioning  Workshop1 2384مشغل تكييف

PLC Technology3
تكنولوجيا المتحكمات

PLCالقابلة للبرمجة 
2385

Building Management Systems 
Basics

3
أساسيات أنظمة التحكم

وإدارة المباني
2386

Field Training 11 12387تدريب ميداني

Advanced Building 
Management Systems

3
إدارة وبرمجة أنظمة
التحكم في المباني

المتقدمة
2388
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Energy Management in 
Buildings

2389إدارة الطاقة في المباني2

Renewable Energy 22390تكنولوجيا الطاقة البديلة
Air-conditioning  2 2391تكييف

Field Training 22 22435تدريب ميداني

Lighting and Electrical 
Installations

2593إنارة و تمديدات كهربائية1

Microcontrollers32616المتحكمات الدقيقة
Graduation Project22763مشروع تخرج

وصف متطلبات تخصص األنظمة الذكية في المباني:

– مبادئ الدوائر الكهربائية:2011

عناصر دوائر التيار المباشر، قوانيـن ونظريات دوائر التيار المباشر، طرق تحليل دوائر
التيار المباشر، التيار المتغير أحادي الطور، عناصر دوائر التيار المتغير ، تحليل دوائـر

التيار المتغير ، استعمال األعداد المركبة في تحليل دوائر التيار المتغير ، المغناطيسية
والكهرومغناطيسية ، دوائر الحث  الكهرومغناطيسية ، دوائر  الرنين،  ودوائر التيار

المتغير ثالثي األطوار.

– مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي:2012

طرق ربط المقاومات لدوائر التيار المستمرـ، نظريات التيار المستمر، تبسيط الدوائر،
قانوني كير تشوف، استخداـم راسم اإلشارة، لمكثفات الكهربائيةـ، تطبيقات على دوائر

التيار المتردـد أحادي الطور، دوائـر الحث الكهربائية، المحوالت الكهربائية، ودوائر
الرنين، والدوائر ثالثية األطوار.

– الكترونيات:2271

الصمام الثنائي) الديود( وتمثيـل خواص حسب التقريب األول والثاني ، خط العمل،
دوائر التوحيد نصف موجة وموجة كاملة أحادية الطور، المرشحات،  تطبيقات على

BJT وثنائي القطبيـةUJTالديود ، ديود زينر وخواصه وتطبيقاته ، الترانزيستور أحادي 
وخواصه وانحيازه وتطبيقات عملية عليه ، دراسة بعض خواص الثايرستور وتطبيقاته،

 انحيازه وتطبيقاته .  FETترانزيستور

– إلكترونيات رقمية:2330

يهدف هذا المساق إلى التعرف على الدوائر المنطقية و الكميات الرقمية و التماثلية و
مجاالت استخدام الدوائر المنطقية المختلفة. كما و يهدف إلى معرفة أنظمـة األعداد
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األساسية, و التحويل بين األنظمـة المختلفة و إجراـء عمليات الجمع و الطرـح عليها.
كذلك التعرف على البوابات المنطقية المختلفة و جدول الحقيقة لكل منها.

باإلضافة إلى استنتاج المعادالت المنطقيـة من جدول الحقيقة, و معرفة القواعد
األساسية للجبر البوليني, و معرفة نظريتي ديمورجانـ, و تبسيط التعبيرات البولينية

باستخداـم خريطـة كارنوف. 

– مختبر الكترونيات:2343

تأهيل الطالب بالطرق العملية والرياضية الالزمة، لتصحيح بعض الدوائر اإللكترونيـة
وتمكينـه من فهم مبدأ عمل المضخم التشغيلي، و المؤقتات الزمنية المختلفة, وإجراء

بعض التطبيقات عليه.
حيث يشمل ذلك إجراء دوائـر عملية للترانزستورات لدراسة خواصها, وتنفيذ دوائر

تطبيقية على الترانزستوراـت المختلفة, وتصميم دوائر عملية تطبيقيـة على المؤقتات
بأنواعها, وتنفيذ دوائر عملية على المضخمات وبعض التطبيقات عليها, وتنفيذ دوائر

عملية على العناصر االلكترونيـة الخاصة.

– أسس اآلالت الكهربائية والمحوالت:2366

دراسة آالت التيار المباشر، التركيب ، مبدأ العمل، األنواع، طرق التوصيل، الخواص
التشغيلية ومنحنيات العزوم، طرق بدء الحركة والكبح ، المنحنياـت الهستيريـة  وطرق

اللف. المحوالت و المحركات الكهربائية ، األنواع والتركيب ومبدأ العمل، الدائرة
الكهربائيـة المكافئة ، المحوالت ثالثية األطوار وطرق توصيله، تشغيل المحوالـت على

التوازي، خسائر المحول وطرق التبريد للمحوالت . 
آالت التيار المتردد بأنواعها المختلفة،  اآلالت الحثية، األنواـع ، التركيب ، مبدأ العمل،

الخواص التشغيلية ومنحنيات العزوم، طرق بدء الحركة والكبح للمحركات أحادية
وثالثية األطوار. اآلالت التزامنيـة  مبدأ العمل،  الخواص التشغيلية ومنحنيات العزوم ،
طرق بدء الحركة، المكثف المتزامنـ، إضافة الى دراسة أنواع خاصة من المحركات

الكهربائيـة .  

– رسم هندسي تطبيقي:2367

معرفة رموز العناصر االلكترونية والكهربائية ورسمها ، كيفية قراءة وتحليل
المخططات الكهربائيـة وااللكترونية، عمل الرسومات الكهربائيـة وااللكترونيـة بواسطة

 على الحاسوب, وPCBالحاسوب وعمل محاكاة لها، كيفية عمل اللوحة المطبوعة 
دراسة الرسم الكهربائي و الميكانيكي و رموزه واستخداـم الرسم الحاسوبي مثل

برامـج االوتوكاد و تنزيل مخططات الكهرباء و الميكانيـك على المخططاـت المعمارية.
– قيادة و تحكم كهربائي:2368

دراسة الخواص الميكانيكية و الكهروميكانيكية لمحركات التيار المستمرـ, التعرف على
الطرق المستخدمة للتحكم بسرعة محركات التيار المستمر, التعرف على طرق بدء

الحركة و الكبح لمحركات التيار المستمرـ, دراسة الخواص الميكانيكية و
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الكهروميكانيكـي للمحركات الحثيةـ, والتعرف على طرق بدء الحركة و الكبح للمحركات
الحثية.

– مختبر قيادة و تحكم كهربائي:2371

التعرف على الخواص الميكانيكية و الكهروميكانيكيـة لمحركات التيار المستمر عملياً,
دراسة طرق التحكم بسرعة محركات التيار المستمـر عملياً, دراسة كيفية تقليل تيار

البدء لمحركات التيار المستمـر عملياً, التعرف على طرق عكس اتجاه دوران محركات
التيار المستمر بشكل عملي, دراسة الخواص الميكانيكيـة و الكهروميكانيكيـة

للمحركات الحثية عملياً, دراسة طرق التحكم بسرعة المحركات الحثية عملياً,
والتعرف على طرق تقليل تيار البدء للمحركات الحثية عملياً.

– مشغل كهرباء:2372

يهدف هذا المساق إلى التعرف على العدد واألدوات في المشغل الكهربائـي
واستخدامها ، العناصر الكهربائيـة وأجهزة القياس ، دراسة مخططات التمديدات

المنزلية والصناعية وتنفيذها ، أنواع المحركات الكهربائية وطرق تشغيلها وعكس
الدوران وتوصيالت ستار دلتا . تصميم وتنفيذ دوائر التحكم والقدرة في اللوحات

الصناعية ، المفتاح المغناطيسي والمرحِّالت الزمنية ، أجهزة الحماية والتحكم
والمراقبـة ، لف المحوالت والمحركات .

أنواع المفاتيح الكهربائية وأجهزة التحكم والحماية ،والمفتاح المغناطيسي ، تصميم
وتنفيذ دوائـر التحكم والقدرة المختلفة في اللوحات الصناعية واآلالت ، التتابع في

التشغيل ، والحماية المتبادلة ،بدء و تشغيل المحركات وعكس الدوران، والتحويل بين
توصيلة النجمة والمثلث ، وتشغيل محركات السرعات ، المرحالت الزمنية ، ربط
المجسات والعدادات وأجهزة مراقبة الحرارة مع دوائر التحكم ، ولف المحركات

والمحوالت الكهربائية. صيانة األجهزة الكهربائية.

– قياسات و مجسات:2381

يهدف هذا المساق إلى التعرف على مبادئ و دوائـر القياسات الكهربائية, ودراسة
األنواع األساسية من المجسات التقاربية و المجسات الضوئية و اإلشعاعية,ومبادئ

عمل المجسات الكهربائية المختلفة, و تطبيقات لألنواع المختلفة من المجسات,
وأنواع خاصة من المجسات و تطبيقاتها, و المجسات المستخدمـة في نظام التحكم
بالمباني, باإلضافة إلى دراسة المتحكمات التناسبية التفاضلية التكاملية و تطبيقاتها.

– برمجة و شبكات حاسوب:2382

يهدف هذا المساق إلى فهم خوارزميات البرمجـة ومن ثم التعرف على جمل اإلدخال
واإلخراج، و المتغيرات والثوابت، و جمل التحكم، و جمل التكرار، و االقترانات، و

المصفوفات، و المؤشرات والتراكيبـ.
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باإلضافة إلى التعرف على أساسيات الشبكات وأنواعها المختلفة وهياكلها الفيزيائية
والمنطقية، والبرتوكوالت المستخدمة فيها، ونظام االتصال المفتوح وطبقاته السبع،

ووسائط الشبكات، وكيفية توصيل الكوابل واختبارها، وأساسيات تقنية إيثرنت
Ethernet ونموذـج ،TCP/IPوعمليات التحويل في الطبقة الثانية والتوجيه في الطبقة ,
الثالثة.

– مختبربرمجة و شبكات حاسوب:2383

يهدفهذاالمساقإلىإعطاءالطالبالمعرفةوالمهارات العملية 
الالزمةلتنفيذوتصميمشبكاتالحاسوبوإجراـء تطبيقات عملية برمجية على

الشبكاتوطرقتوصيلهاوأنواعهاوالمكوناتالماديةللشبكةوالبروتوكوالتالمستخدمةفيالشبكات
وطرقالعنونة.
TCP/IP و مجموعةبروتوكوالت Ethernet, و تطبيقات تقنيات   اختبارالكبالت

. وأساسياتالتوجيهوالشبكاتالفرعية

– مشغل تكييف:2384

الدورة الميكانيكية األساسية لدورة التبريد وكيفية عملها وتطبيقاتها وملحقاتها ، دراسة
وفحص األجزاـء الكهربائيـة لدورة التبريد في الثالجات ، دراسة الجداول لألجزاـء

الكهربائيـة والميكانيكيـة لدورة التبريد، العمليات المختلفة التي تجرـي بمواسير دوائر
التبريد والتكييف ، لحام وصالت الموات المواسير، الشحن والتفريغ لدورة التبريد ،

طرق اختبار التنفيس واألجهزة المستخدمة ، أنواع الثالجات المنزلية والتجارية
وثالجات المياه وخواصها ،تتبع األعطال الميكانيكية والكهربائية للثالجات وصيانتها،

طريقة فك وتركيب وتغيير أجزاء الثالجة المختلفة ، غرف التبريـد ، المكيفات بأنواعها ،
استخدام الجداول الخاصة بالمكيفات وغرف التبريد.

:PLC– تكنولوجيـا المتحكمات القابلة للبرمجة 2385

التعرف على المكونات المادية لجهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، المداخل
الرقمية والتماثلية، وحدة المعالجة المركزية، توصيل الحساسات ،المفاتيح، المرحالت

  في االنظمةPLC ، شروط تركيب أجهزة PLCولمبات االشارة مع مداخل ومخارج
ـلَّميةPLCالصناعية وأنظمـة المباني الحديثة، برمجـة أجهزة    باستخدام اللغة السُّ

Ladder Diagram ربط وبرمجـة شاشات ، HMI مع أجهزة ال  PLCوإجراء تطبيقات ، 
.PLCمتنوعة للتحكم الصناعي واآللي بواسطة 

– أساسيات أنظمة التحكم وإدارة المباني:2386

يهدفالمساقإلىالتعرف على بروتوكوالت االتصاالـت الخاصة بأنظمـة المباني و كيفية
ربطها, باإلضافة إلى التعرف على التجهيزاـت الخاصة بأنظمة إدارة و مراقبة المباني.و
فهم و تركيب مكونات أنظمة التحكم و المراقبة في المباني من مجسات و مفعاّلت و

 و غيرها.PLCمفاتيح و ساعات توقيت و أجهزة 

 ~277~ 



_ دليل الطالب دائرة المهن الهندسيةالمهن التطبيقيةكلية 

وكذلك دراسة البرنامـج التطبيقي لكل جهاز من أجهزة التحكم و كيفية ربطه مع
النظام باستخدام البرامج الخاصة ببرمجـة أجهزة التحكم و المراقبـة في المنشآت.

:1– تدريب ميداني 2387

 ً تدريب الطالب على مهارات معينة ضمن تخصصـه داخل مختبراـت الجامعة، وميدانيا
بالتعاون مع الفنادق والمؤسسات والجهات ذات العالقة من شركات و مؤسسات تقوم

على تطبيـق أنظمـة إدارة و أتمتـة المباني ،وذلك تحت إشراف ومتابعة الهيئـة
التدريسية. ويعتبر هذا التدريب المدخل إلى الحياة العملية ويجب على الطالب التعامل

بفعالية وتطبيق ما تم دراسته نظريا .
– إدارة وبرمجة أنظمة التحكم في المباني المتقدمة:2388

يهدفهذاالمساـق إلى تعريف الطالب على مبادئ ربط أجهزة التحكم المختلفة و طرق
عنونتها و برمجتها, وإعداد العنونة الجماعية لربط عدد من األجهزة بشكل متكامل و

برمجتهاـ, باإلضافة إلى تعريف الطالب على طرق توزيع أجهزة التحكم و تركيبها حسب
المخططات الهندسية.

دراسة و التعامل مع السيرفرات المستخدمة في أنظمـة مراقبـة المباني, كذلك
التعرف على أنظمة المراقبة بالفيديو وربطها بالنظام الرئيسي.باإلضافة إلى استخداـم

( في المراقبـة و التحكم.SCADAنظام السكادا)

– إدارة الطاقة في المباني:2389

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بتقنيات حساب و توزيع األحمال في أنظمة
الخدمات الكهربائيـة والميكانيكيـة في المنشآت، واستخدام أجهزة قياس الطاقة

المختلفة ، وتقصي أسباب ضياع الطاقة ، والطرق السليمة في ترشيد االستهالك
وتشغيل األنظمـة بأعلى كفاءة ممكنـة  . ويركز محتوى المساق على الجانب التطبيقي
من خالل استخدام برامـج مراقبـة وإدارة الطاقة الخاصة بأنظمـة   ، وقراءة التقارير و

منحنيات االستهالك التي تُعدها هذه البرامج ، وإجراـء التعديالت والتدخالت المالئمة
على تشغيل النظام بما يضمـن تقليل المفقودات والعمل بأفضل كفاءة كلية ممكنة .

– تكنولوجيـا الطاقة البديلة:2390

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على وضع الطاقة على الصعيد العالمي,
باإلضافة إلى دراسة أنواع مختلفة من مصادر الطاقة البديلة, مثل الطاقة الهوائية, و

الطاقة الحرارية في البحار و المحيطاتـ, و طاقة المد و الجزر, و الطاقة
الجيوحرارية, و الطاقة الشمسية, و مصادر أخرى للطاقة البديلة, كما و يركز هذا

(Photovoltaic Cellالمساق على الطاقة الشمسية باستعمال الخاليا الشمسية )
باإلضافة إلى دراسة طرق تركيب و صيانة أنظمة مصادر الطاقة البديلة, و طرق حفظ

الطاقة و صيانة أنظمة الطاقة البديلة,  وخصائص مصادر الطاقة البديلة المختلفة.
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– تكييف:2391

مبادئ تكييـف الهواء، وتعريفات واصطالحات خاصة بتكييف الهواء ، العمليات
السايومترية التي تقع على الهواء الرطب ، تعيين شروط هواء اإلمداد المكيـف ،
المبادئ الفيزيولوجية لالرتياح ، التهويـة والمراوح، حساب حمولة التبريد، تصميم
وصناعة مجاري الهواء ، طرق تركيب مجاري الهواء توزيع الهواء داخل األماكـن

المكيفة للهواء ، الوحدات المستخدمـة في تكييـف الهواء ، منطقة الراحة وتحديد
األجهزة الالزمة للتكييف ومخططاتها ، تطبيقات تكييـف الهواء ، الضوضاء في أجهزة

التكييف وطرق خفضها ، طرق تنقية الهواء ، أنواع المرشحات وأدائها واختيارها ،
معالجة الهواء.باإلضافـة إلى التعرف على دورة التبريد و مراحلها المختلفة.

:2– تدريب ميداني 2435

دمج الطالب في الحياة العملية التخصصيـة وما لذلك من تأثير على بلورة شخصية
الطالب المهنيـة ، إضافة الى ذلك التطبيق العملي للعديد من المواضيع التخصصية

النظرية . إضافة إلى  بلورة أفكار جديدة في صلب التخصص ومعالجة بعض المشاكل
التقنية التي قد تساعده في بناء مشاريع التخرج  . بهدف االستفادة الكاملة من هذا

التدريب تتم متابعة الطالب من قبل الهيئة التدريسية ويتم تقديم تقارير دورية-
أسبوعية حول المواضيع التي تدرب فيها.

– إنارة و تمديدات كهربائية:2593

دراسة الرموز الكهربائيـة والتعرف على أنواع الرسم الكهربائي ورسم مخططات
التمديدات الكهربائية المنزلية وتنفيذها ، التعرف على المفاتيح الكهربائيـة واألفاريز

والعلب والمواسير وأنواع األسالك المستخدمـة وتجهيزاـت  التمديدات بأنواعها، ودراسة
أنواع وحدات اإلنارة المستخدمـة وخصائصها ، وإجراء حسابات اإلنارة وتوزيعها

ومراحل إجراء التمديداـت أثناء مراحل البناء المختلفة ، دراسة مفاتيح الحماية ؛
القواطع اآللية ومفتاح خلل التسريب األرضي وتركيبها ، وتركيب عداد الطاقة العادي
وااللكتروني ، وطرق  تأريض التمديدات المنزلية والصناعية، والتعرف على تمديدات
دوائر الجهد المنخفض )تلفزيون، تلفون، انترنت، انتركوم( وتنفيذها،  ووسائل فحص

التمديدات الكهربائية باستخدام أجهزة الفحص والقياس، وتنفيذ برامـج الصيانة الوقائية
.

– المتحكمات الدقيقة:2616

يهدف هذا المساق إلى التعرف على المتحكمات والتفريق بينها وبين المعالجات
الدقيقة ، 

( وأجزائه ، فهم تقسيم الذاكرة والمسجالتPIC16F84دراسة محتوى المتحكم ) 
داخله، دراسة منافذ اإلدخال واإلخراج وكيفية برمجتها واستخدامها، المؤقتات الزمنيـة

والذاكرة، والمسح والبرمجـة وتطبيقاتهما، التعامل مع خصائص المعالج )السرعة،
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التصفير المقاطعات...( ، والتعرف على مجموعة التعليمات المتعلقة بالمتحكم )
PIC16F84.والتي تستخدم لبرمجة مكوناته )

( والتطوير الذي لحق به ُمقارنة بالمتحكـم )PIC16F877التعرف على المتحكم )
PIC16F84واستخدام العديد من التطبيقات العملية عليه مثل التحكم بسرعة ، )

( ، والتعرفADCمحرك ، والتعرف على خصائص محول اإلشارة التماثلية إلى رقمية )
( الذي يوفر اتصال12C , Serial Peripheral Interfaceعلى المنفذ التسلسلي المتزامن )

 ( .Shift Registers, Serial EPROMs, A/D Convertersm, and Driversتسلسلي مع أجهزة )

– مشروع تخرج:2763

يهدف مشروع التخرـج كمتطلب للطلبة المتوقع تخرجهـم إلى إعطاء الطالب فرصة
أكاديميـة يستطيع ضمن إطارها التعمق في فهم جانب أو أكثر من جوانب تخصصه
والمحاولة لتحقيق إضافة علمية بناءة مستعيناً بتحصيلـه األكاديمي، وما تعلمه من

 و كذلك مستعيناً بقدراته الذاتية وبإمكانات الجامعة من1,2مساقي التدريب الميداني 
مكتبات ومختبرات ومشاغل وهيئة تدريسيـة وغيرها, و توظيف المعارف و المهارات

التي اكتسبها الطالب خالل فترة دراسته في تطويـر أفكار جديدة و تطبيقها في أنظمـة
إدارة و مراقبـة المباني.

(:ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 

ــامج "األنظمــة الذكيــة في المبــاني" إلى إكســاب الطــالب    يســعى برن
القدرة على:

تحقيق الوعي والمعرفة لدى الطالب الخريج بأهميــة ترشــيد اســتهالك الطاقــة.1
الكهربائية في المنشآت وأثر ذلك على االقتصاد الوطني .

يدرك جــدوى وإمكانيــة تقليــل تكــاليف صــيانة وتقليــل الضــياع في الطاقــة في.2
أنظمة الخدمات الكهروميكانيكية في المبــاني من خالل تكاملهــا والربــط بينهــا

بنظام تحكم ومراقبة مركزي .
اكتساب معارف ومهارات بمستوى محدد في مجــال تــركيب وتشــغيل وصــيانة.3

 :كل من
. أنظمة اإلنارة والتمديدات الكهربائية التقليدية والحديثة في المباني
أنظمة تكييف المباني بأنواعها 
.أنظمة اإلنذار المراقبـة واألمان في المباني 
.أنظمة التحكم والربط الحديثة بين األنظمـة المختلفة

يقرأ وينفذ المخططات الخاصة بالتمديدات الكهربائية والميكانيكية وااللكترونية.4
في المباني .

يستخدـم برامـج الرسم الحاسوبي الخاصة بتصميـم ورسم المخططات الخاصــة.5
بأنظمـة الخدمات في المباني.
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ـــة.6 ــدوائر الكهربائي ــل ال ــمل تحلي ــتي تش ــية وال ــاء األساس ــادئ الكهرب يفهم مب
واإللكترونية .

يبني الدوائر الكهربائية واإللكترونية نظريا وعمليا ..7
يصمم وينفذ ُمخططات التمديدات الكهربائية واإلنارة للمباني..8
تصميم وتنفيذ دوائر القدرة والتحكم الكهربائي التقليدي ..9
يتعرـف ويطبق تقنيات القيادة والتحكم بالمحركات الكهربائيــة المســتخدمة في.10

نظم إدارة المباني.
يستخدـم برمجيات وشبكات الحاسوب في ربط أنظمـة التحكم في المباني ..11
يســتخدـم بــرامـج تحكم ذات عالقــة بنظم إدارة ومراقبـــة المبــاني ؛ المتحكم.12

 .PLC و المتحكـم المنطقي المبرمج Microcontrollerالدقيق 
ــا وخصائصــها وتوصــيلها ،.13 ــة وأنواعه ــادئ المجســات الكهربائي ــرف على مب يتع

وخصوصا المجسات المستخدمـة في نظم إدارة المباني .
ــل.14 ــاني مث ــة في المب ــة الذكي ــة في األنظم ــة المتبع ــد العالمي اســتخدام القواع

(KNX/EIBusبرتوكوـل )
ــاني .15 ــة أنظمـــة التحكم واإلدارة في المب والتيتركيب وتشغيل وبرمجـة ومراقب

:تشمل
. التحكم في اإلنارة وفتح وإغالق الستائر
. التحكم بأنظمة التكييـف
.تركيب نظم اإلنذار واألمان والمراقبة

تشغيل ومتابعة ومراقبـة عمل نظم التحكم والمراقبة في المباني ..16
صيانة وإصالح األعطال التي تحدث في النظام ..17
القـــدرة على الموافقـــة بين العناصـــر واألجهـــزة االلكترونيــــة والكهربائيــــة.18

والميكانيكية المستخدمة في هذه النظم.
استخداـم برامـج إدارة الطاقة في أنظمـة خدمات المباني وتحسين استهالكها ..19
تحديـد االحتياجات النوعية والكمية الالزمة للمشروع من هذه النظم ..20
تحقيق التكامل مع التخصصات األخرى في األتمتـة والتحكم الكهربـائـي لإلفـادة.21

من هذه التخصصات في المواضيع المشتركـة . 
تطويـر القدرة على العمل الجماعي والتواصل مع اآلخرين..22
يطبَق المفاهيم التربوية واالتجاهات السلوكية بشكل متواز مع التطور التقني..23
خلق روابــط صــلة مــع المؤسســات ذات العالقــة من خالل التــدريب الميــدانـي.24

وبرامـج التعاون المشترك ما بين الكلية والمؤسسات المحليةـ.
يستفيد من دراسة  المفاهيم والمصــطلحات باللغــة االنجليزيـــة كوســيلة مهمــة.25

لالتصال و التواصل العلمي.
متابعة التدريب المستمرعلى وتطوير الكفاءة والمهارات بشكل في هذهالنظم.26

بحسب تطور التقنيات في هذا المجال .

شروط ومعايير قبول الطلبة في األنظمة الذكية في المباني:

أن يكون ناجحا حاصالً على شهادةثانوية عامــة معــترف بهــا من أي دولــة في
ــاء اســتعمال ، ناعي ) كهرب العــالم في أحــد التخصصــات التاليــة : علمي، صــِ
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ــق في ــابه ومتواف ــص مش ــاني( أو أي تخص ــة المب ــات ، ادارة انظم الكتروني
المخرجات التعليميةـ.

.أن ينجـح في امتحان المهارات الحاسوبية األساسية

البرامج ذات العالقة داخل وخارج المؤسسة :

يكتسب هذا البرنامـج تميزه وأهميتـه بكونـه األول من نوعه على مستوى الجامعات
والكليات الفلسطينيـة في مجاله التخصصي )األنظمـة الذكية في المباني( . حيث ال

يوجد تخصصات على مستويي الدبلوم والبكالوريوس مشابهة لهذا التخصص، كما أن
مساحة تقاطع محتوى ومخرجات هذا البرنامج مع تخصصات أخرى محدودة،  ويتضـح

هذا التقاطع في األمور األساسية والمعلومات الداعمة لجوهر التخصص فقط ، ويُذكر
من هذه التخصصات على مستوى جامعة بوليتكنك فلسطين تخصص االلكترونيات

والتحكم واألتمتـة الصناعية والتكييف والتبريد والميكاترونكس . 

إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام

يمثل إنتاج الحجر والرخام في مدينـة الخليل بشكل خاص واحد بالمائة من اإلنتاج
العالمي ، أما بالنسبة لإلنتاج الفلسطيني فهو يشكل نسبة أربعة بالمائة، وهي نسبـة

جديرة باالهتمام , وهذا يستدعي وجود فنييـن مهرة في مجال صناعة الحجر من حيث
التعامل مع المواد الخام للحجر والرخام وفحوصاته وكيفية معالجة المخلفات الناجمة

من صناعة الحجـر , وكذلك عمل صيانة للماكينات الصناعية العاملة في مجال إدارة
وتكنولوجيا الحجـر والرخام ، وكيفية تسويق المنتج وإدارة المشاريع وحساب كميات

الحجر.
إن هذا التخصص له ارتباط وثيق في التطبيق العملي للسوق المحلية، وبما أن دور
كلية المهن التطبيقية , تخريـج فنيين قادرين على االنخراط في السوق المحلية فقد

عملت كلية المهن التطبيقيـة على إنشاء هذا التخصص.
يشمل التخصص الجديد مساقات في مجال البيئة والجيولوجيا والجيوفيزياء، و عمليات

إنتاج الحجر والرخام وكيفية تشخيـص األعطال، كذلك مساقات لها عالقة باألمن
الصناعي.
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شركة التقدم للحجارةزيارة علمية الى زيارة علمية الى شركة نصار للحجر
و الرخام

الخطة الدراسية :  

الرقمالبيانس.م
1.متطلبات الكلية االجبارية16
2.القسممتطلبات 13
3.متطلبات التخصص 44
المجموع0

 ساعة معتمدة16متطلبات الكلية اإلجبارية : 

* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية

.9ووصفها ,ص

 ساعة معتمدة13متطلبات القسم: 
المساق باللغة

اإلنجليزية
س.
م

المساق باللغة العربية
رمز

المساق
رقم

المساق
Mathematics 32402الرياضيات

Technincal Drawing and 
Auto Cad

2795الرسم الفني واألتوكاد2

Prinrciples of 
Acconunting

2798مبادئ المحاسبة2

Basics of Electricity32803أسياسيات الكهرباء
Technical English32804إنجليزي فني

وصف متطلبات القسم:
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- الريـاضيـات:2402

األعداد، مجموعات األعداد، العمليات على المجموعات، قوانيـن األسس
واستخداماتها، مضروب العدد، التباديل والتوافيق، المتتاليات الحسابية، نظرية ذات

الحدين، المجموعات والعبارات، العالقات وأنواعها ومفهومها، المعادالت الخطيةـ، حل
المعادالت الخطية بطريقـة الحذف والتعويض، المميز، المصفوفات ومفهومها وأنواعها،

االحتماالت ومفهومها وقوانينهاـ.

–الرسم الفني واألوتوكاد:2795

التعــرف على األدوات المســتخدمـة في الرســم الفــني، والتعــرف على مبــادئ
األوتوكاد واألشكال الممكن تنفيذها باستخداـم هذا البرنامج. 

ــرف التعرف على أنواع الرسومات الممكن تنفيذها فنيا مثل الرسومات الجدارية والتع
على تصميم أشكال معينة ليتم تنفيــذها على عينــات من الحجــر داخــل مشــغل الحجــر

والرخام.

– مبادئ المحاسبة:2798

يعرف المساق الطالب بأساسيات ومبادئ  علم المحاسبة، النظام المحاسبي،
نظريـة القيد المزدوج، مصادر القيود والدفاتر المحاسبية، المعالجة المحاسبية

للعمليات المالية، المعالجة المحاسبية للعمليات النقدية الخاصة للصندوق، المعالجة
المحاسبية لعمليات البضاعة، المعالجة المحاسبية لعمليات الحسم، المعالجة

المحاسبية لألوراق التجارية، والحسابات الختامية والقوائم المالية.

- أسياسات الكهرباء:2803

وصف الجانب النظري من مساق أساسيات الكهرباء:
التعرف على عناصر الدائرة الكهربائيـة األساسـية، مصـادر الجهـود، المقاومـات
الكهربائية، خصائص التيــار المــتردـد والمســتمر، تحليــل الــدوائر الكهربائيـــة عن طريــق
قــانون آوم، تحليــل دوائــر التــوالي والتــوازي للمقاومــات الكهربائيــةـ، مفهــوم الطاقــة

والقدرة الكهربائية.
التعــرف على الملفــات والمحــوالت الكهربائيــةـ، والتعــرف على الثنــائي وتطبيقاتــه في

BJTعمليات التوحيد، بنـاء مصـدر جهـد مسـتمر،  و التعـرف على ترانزسـتور من نـوع 
وكيفية استخدامه كمفتاح الكتروني.

التعرف على كيفية حساب التكاليف الكهربائية لكل ماكينة من ماكينات منشآت صناعة
الحجر.

وصف الجانب العملي من مساق أساسيات الكهرباء:
Digitalالتعرف على جهاز القياس   Multi-meterوكيفية اســتخدامهـ، معــرف قيم  

المقاومات الكربونية عن طريق األلوان، تطبيقات على قانون آوم لقياس فــرق الجهــد
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والتيار، تطبيقات على توصيل دوائـر التوالي والتــوازي للمقاومـات الكهربائيــة، التعــرف
 وتوصــيله في دوائـــر عمليــة، توصــيل المحــوالت الكهربائيـــة أحاديـــةRelayعلى المرحل 

 ، توصيل الديود في دوائر عملية، اســتخداـم الــديود كموحــدDiodeالطور، فحص الديود 
في دوائـر التوحيــد، فحص الترانزســتور، بنــاء دائــرة عمليــة لعمــل ترانزســتوـر كمفتــاح

الكتروني.

–إنجليزي فني:2804

يهدف هذا المساق إلى تطويـر مهــارات الطــالب اللغويــة االنجليزيــة في مجــال الحجـــر
ــة، وقــراءة التقــارير ــات التلفوني ــة الرســائل والمــذكرات والمحادث والرخــام مثــل كتاب
ــارات، ــدير، والزيـ ــتيراـد والتصـ ــل، واالسـ ــان العمـ ــادث في مكـ ــات، والتحـ والملخصـ
واالجتماعــات، وطلبــات العمــل، التعــرف على المصــطلحات والمفــردات ذات العالقــة
بألوان الحجر وتشطيباته والماكينات والمعدات المســتخدمة في تصــنيع الحجــر. كــذلك
استخدام المهارات اللغوية بطريقة عملية تناسب التخصص والحياة العملية المستقبلية

في منشآت الحجر.

 ساعة معتمدة44متطلبات تخصص إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام :

المساق باللغة
اإلنجليزية

س
.م

المساق باللغة العربية
رمز

المسا
ق

رقم
المسا

ق
Geology & Natural 
Resources3الجيولوجيا ومصادر الحجر

2793الطبيعي

PrinceleManagmet22571مبادئ ادارة
Quarrying Technology22794تكنولوجيا التحجير
Specification& Testing of 
stone32796خصائص وفحوصات الحجر

Capacity building and 
debelpment32797بناء وتطوير القدرات

Stone Manugacturing 
processes3عمليات تصنيع الحجر

2799والرخام

Martketing Management32800ادارة التسويق

Stone Design and 
Manugacturing2مشغل تصميم وتصنيع الحجر

2801والرخام

Use of Stone in Art & 
Architecture2استخدام الحجر في الفن

2802والعمارة
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Field Training 12 12577تدريب ميداني
Environment & Waste 
Management32580البيئة ومعالجة المخلفات

Maintenance of 
Eletromchanical 
Equipment

صيانة الماكينات3
2805الكهروميكانيكية

Mainteanance& 
Restoration of Stone22606صيانة وترميم الحجر

Industrial & General 
Safety2األمن الصناعي والسالمة

2587العامة

Information Systems for 
Stone Faciities2نظم المعلومات لمنشآت

2807الحجر

Field Training 22 22582تدريب ميداني
Graduate Project22585مشروع التخرج
Quantity and Cost 
Caluclation22808حساب الكميات والتكاليف

Standards & Quality12809المقاييس والجودة

وصف متطلبات تخصص إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام : 

-الجيولوجيـا ومصادر الحجر الطبيعي:2793
أة األرض، األزمنــة تعريف علم الجيولوجيا والعلوم المختلفة المرتبطـــة بــه، نشــِ
الجيولوجية، دراسة للدهور والحقب والعصور الجيولوجيـــة و طــرق تقــدير عمــر األرض
)العمر النسبي والمطلق(، المعادن، الصخور )النارية، الرسوبية، المتحولة( وخصائصها،
عوامل التجوية الميكانيكيـة والكيميائية، التربة وأنواعها حسب أصــل الصــخور وعوامــل
التجوية، العوامل الداخلية والخارجيــة الــتي تــؤثر في صــخور القشــرة األرضــية، طــرق
االستكشاف الجيولوجي لمواقع األبنية والمشاريع الهندسية المختلفة. ومقدمة بســيطة

عن الجيوفيزياـء واستخدامها للكشف عن الصخور في باطن االرض.
ويهدف المساق إلى تعريـف الطالب بمصــادر الحجــر الطــبيعي في فلســطين والتوزيــع
الجغرافي لتلك المصادر وألوان وميزات تلــك المصــادر، و إعطــاء فكــرة عن خصــائص

الحجر من كل مصدر من تلك المصادر.

-مبادئ اإلدارة: 2571

توضيح مفهوم اإلدارة ومدى الحاجة إليها، ومجاالتها وعالقاتها بالعلوم األخرى، ودراسة
عناصرها،عناصر العملية اإلداريـة من تخطيط وتنظيم وتوجيـه ورقابة.
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مشروع تخرج)نافورة مياه في الجامعة( 

-تكنولوجيـا التحجير:2794

تعريف الطالب بمقالع الحجـر الطبيعي و مقالع الرخام ومقالع الجرانيت، التعرف على
ماكينات ومعدات وأدوات التحجير المختلفةـ. التعرف على أنواع المحاجر ومنهجيـة والية

الكشف عن المحاجر الجديدة. التعرف على دورة اإلنتاـج داخل المصنع وإنتاجية
الماكينات المتوفرة في المحاجر وتقنيات كل من هذه الماكينات.

التعرف على العمالة المطلوبة للتحجيـر واإلنتاجي لكل عامل ومقاييس اإلنتاجية داخل
المحاجر. التعرف على خصائص ومواصفات كل طبقة من طبقات الحجر داخل

المحاجر، وكذلك التعرف على المخلفات والملوثات الناجمة عن عمليات التحجيرـ.
التعرف على تكاليف مراحل التحجير والعناصر التي تدخل في عملية حساب التكلفة

لكل كوب من الحجر المستخرج من المحجرـ. التعرف على المشاكل السياسية والفنية
التي تواجه قطاع المحاجر في فلسطين.

:-خصائص وفحوصات الحجر2796

تعريف الطالب بمقالع الحجـر الطبيعي و مقالع الرخام ومقالع الجرانيت، التعرف على
ماكينات ومعدات وأدوات التحجير المختلفةـ. التعرف على أنواع المحاجر ومنهجيـة والية

الكشف عن المحاجر الجديدة. التعرف على دورة اإلنتاـج داخل المصنع وإنتاجية
الماكينات المتوفرة في المحاجر وتقنيات كل من هذه الماكينات.

التعرف على العمالة المطلوبة للتحجيـر واإلنتاجي لكل عامل ومقاييس اإلنتاجية داخل
المحاجر. التعرف على خصائص ومواصفات كل طبقة من طبقات الحجر داخل

المحاجر، وكذلك التعرف على المخلفات والملوثات الناجمة عن عمليات التحجيرـ.
التعرف على تكاليف مراحل التحجير والعناصر التي تدخل في عملية حساب التكلفة

لكل كوب من الحجر المستخرج من المحجرـ. التعرف على المشاكل السياسية والفنية
التي تواجه قطاع المحاجر في فلسطين.
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مشروع تخرج )ناعورة مياه(
-خصائص وفحوصات الحجر:2796

التعرف على أنواع الحجر وتصنيفاته واهم خصائصه الفيزيائيـة والميكانيكيـة والتعرف
على اهم العيوب الموجودة في الحجر، ومقارنة جودة الحجـر بأهم مواصفات ومقاييس

الجودة العالمية. باإلضافة الى التعرف على اهم مقالع الحجر في فلسطين وصفات
الحجر في كل منطقة. كذلك التعرف على اهم تشطيبات الحجـر والعوامل البيئية التي

تؤثر على ديمومة الحجـر وبعض طرق ترميم الحجرـ.
تعريف وتدريب الطالب على كيفية عمل أهم الفحوصات التي يتم تنفيذها على الحجر
الطبيعي مثل فحص نسبة االمتصاص، مقاومة الضغط، مقامة الثني، ومقاومة التآكل

والصالدة والفحص البصري وغيرها من الفحصوات والتي يتم تنفيذها أمام الطلبة
،ومقارنة نتائج الفحوصات باهم المقاييس والمواصفاتداخل مختبر فحص الحجر

لتحديد جودة الحجر في كل منطقة.

-بناء وتطوير القدرات:2797

يهدفهذاالمساقإلىصقلشخصيةالطالبوتعليمهمهاراتالقيادةواالتصالليكونإنسانافعاالومبدعا
فيطرحهونقاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.
هذاالمساقيستعرضأهمنظرياتالتواصل،والمهاراتاألساسيةلتواصلناجح،والعملبروحالفريق
. كمايدربالطالبعلىتنميةمهاراتهفيالتعبيرالشفويواإلنشــــــــــائي )مثــــــــــل كتابــــــــــة
الـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةالذاتيةوالتقاريروالمذكرات (.
 وينميالمـســــــــــــــــــــــــاققدراتالطالبعلىتقديمأعمالبحثيةأماممجموعةوكتابةمقاالت

قصيرةوطويلةبأسلوبكتابةعلميةمنهجية.
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مختبر الصناعة 
:-عمليات تصنيع الحجر والرخام2799

ــات تســوية وقص بواســطة بواســطة ــر من عملي ــل تصــنيع الحج ــرف على مراح التع
المناشير والمناجل للحصول على الواح الحجر وحجر البنــاء بمقاســات مختلفــة. كــذلك
التعرف على ماكنات تلطيش الحجر، وعمليات جلي الحجـر ومعالجة العيوب والفجوات

الموجودة في ألواح الحجر.
التعرف على المدخالت والمخرجـات لماكينـات قص و تفـنيش الحجـر وكيفيـة االختيـار
األمثــل للمــدخالت بحيث تكــون نســبة الفاقــد أقــل مــا يمكن، والتعــرف على العناصــر

الرئيسية التي تدخل في حساب التكاليف للعمليات التصنيعية المختلفة.
التعرف على طرق معالجة الحجـر بواسطة الريزنـة وتنظيـــف وعــزل الحجــر باســتخدام
مــواد التنظيــف والعــزل المختلفــة. وكــذلك التعــرف على تقنيــات التغليــف المختلفــة

لألسواق المحلية والدولية.

-إدارة التسويق : 2800

يتناولهذاالمساق:
عمليةالتسويقكمايوضحمفهومها،وكيفظهرت؟.ويركزعلىالمزيجالتسويقي،ومكوناته،واإلـع

النبشكلخاص،حيثيتطرقإلى: مفهوماإلعالن
وأهميتـه ،ووظائفاإلعالن،والسلوكاالستهالكي،

وتصميماإلعالن،والجوانبالفنيةلإلعالن .ويركزأيضاعلىمفهومالعولمةوأساسياتالتسويقاإللك
تروني.

و يهدف هذا المساق إلى تكويـن قاعــدة معرفيـــة لـدى الطــالب في المبــادئ والعناصــر
األساسية للتسويق وكيفية اختيار المزيج التسويقي، وخطط التســويق ومحتويــات تلــك
ــؤثر على التســويق،  وإعطــاء صــورة عامــة عن ــتي ت ـــة ال ــات البيئي الخطــط واالتجاه
التخطيـــط في إدارة التســويق والتركــيز على سياســات التســعير، وســلوك المســتهلك
والبائع، والعوامل المؤثرة في قرارات الشراء، ودورة حياة الســلعة ومراحــل تطورهــا،
وإعطاء لمحة عامــة عن البحــوث التســويقية حيث يســتطيع الطــالب عنــد االنتهــاـء من
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المساق المساهمة في حل المشاكل التسويقية المحيطة بالعمل، باإلضافة إلى مفهوم
ترويج المنتـج محليا ودوليا.

:( 1-تدريب ميداني )2577

تدريب الطالب على مهارات معينة ضمن تخصصـه ميدانيا داخل في مصانع إدارة
وتكنولوجيا الحجـر والرخام بالتعاون مع الصناعة المحلية والمؤسسات والهيئات

المحلية في مشغل الحجر والرخام ، و تحت إشراف ومتابعة الهيئـة التدريسية ,ويعتبر
هذا التدريب المدخل إلى الحياة العملية ويجب على الطالب التعامل بفعالية وتطبيـق

ما تم دراسته نظريا . 

-مشغل تصميم وتصنيع الحجر والرخام:2801

التعرف على تشطيبات الحجـر المختلفة، التعرف على ماكينات قص وتشطيب الحجر
مثل الجالية والمطبـة والفريزة، التدريب على كيفية تنفيذ تشطيبات الحجر المختلفة

من مجلي، مط، فرشاة، معتق  ومطبة، التدريب على تنفيذ تشطيبات الحجـر اليدوية
مثل الطبزةوالملطشوالمسمسم، والتدريب على العديد من األعمال اليدوية مثل عمل

الفازة، التدوير، الكسحة، الفرزة وغيرها.
وكذلك التدرب على تنفيذ التشطيبات المختلفة لسماكة الحجـر باستخداـم صواريخ

.CNCالحف والمطبات الهوائيـة والتدرب على كيفية تصنيع الحجـر بواسطة ماكنات ال
عن طريق تنفيذ عدة عينات عملية أمام الطلبة مثل أعمدة وبروفيالت من الحجر،

والتعرف على طرق المناولة في منشآت الحجر باستخدام األوناش المختلفة ومخاطر
كل منها.

التعرف على كيفية رسم اإلشكال المراد رسمها أو حفرها على الحجارة بواسطة
الحاسوب، باستخدام برامج خاصة،كيفية التعامل مع الماكينات الحوسبة  وتحضيرها
للعمل،وكيفية اختيار أدوات القطع ومواصفاتها وتحديد عمليات التبريد، كيفية تنفيذ

أعمال الرسم أو الحفر على الحجرـ.

: -استخدام الحجر في الفن والعمارة2802

التعرف على أنماط الفن والعمارة وتاريخ استخدام الحجر في العمارة. التعرف على
استخدامات الحجر في الفن من منحوتات وأشكال معينة من الحجـر الطبيعي. التعرف

على كيفية استغالل و استخداـم الحجر الفاقد والزوائد في إنتاج منتجات من
الفسيفساء وغيرها من المنتجات التي يتم من خاللها استغالل الحجر المكسور.

التعرف على استخدامات الصخور والحجارة في تكسية المباني والنشآت المختلفة،
دراسة كافة أنواع الحجارة والكسوات واألساليب المختلفة للتركيب، التعرف على

األساليب واألنواع والوسائل والشروط لتثبيت الكسوات، كذلك ما يلزمها من أربطـة
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ومرابط للتثبيت، و التعرف على كيفية عمل الفواصل لكافة عناصر البناء والمصنوعة
من الحجارة الطبيعية   والصناعية.

التعرف على تشطيبات الحجـر التي تصلح للتكسية الداخلية والتشطيبات التي تصلح
للتكسية الخارجية، مواصفات الحجر لكل من التكسية الداخلية والخارجية، التعرف

على كيفية عمل األعمدة والزخارف والديكورات المختلفة للمداخل واألقواس
)ديكورات الحجر المختلفة(.

-البيئة ومعالجة المخلفات:2580

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بطبيعـة المخلفات الصناعية سواء السائلة أو
الصلبة , وكذلك األبخرة واألتربـة والغبار , وكيفية السيطرة عليها والتقليل من آثارها

على كل من المؤسسة الصناعية والبيئة المحلية. و التعرف إلى تقنيات تدوير النفايات
السائلة و الصلبة , و التعرف على الجانب التكنولوجي في عمليات الترسيب و التخثير

و الفلترة لبودرة الحجر و استخدامها في صناعات اخرى. كما يهدف كذلك إلى بيان
البعد القانوني المترتب على عدم الوفاء بالشروط البيئيـة الالزمة للترخيص من حيث
معالجة هذه المخلفات، وفي النهاية الوصول إلى تصور سليم لموقع عمل آمن رفيق

بالبيئةـ.

-صيانة الماكينات الكهروميكانيكية:2805

يهدف هذا المساق الى اكساب الطالب خبرة نظريـة و عملية في مجال ادارة
الماكينات الموجودة في قطاع الحجر و الرخام من الناحية الكهربائيـة و الميكانيكيـة من
خالل دراسة معمقة لهذه الماكينات كهربائيا و ميكانيكيا ، ووسائل نقل الحركة و الربط

بين اجزائها المختلفة باالضافة الى دوائـر التحكم الكهربائيـة المسؤولة عن تنفيذ
العمليات المختلفة التي تقوم بها الماكينات .

معرفة عملية بالية تخطيط و تنفيذ برامج الصيانة العالجية و الوقائية  للماكينات وربط
تكاليف الصيانة  لكل ماكينة مع التكلفة الكلية ، و بالتالي احتساب تكلفة الصيانة

اليومية و الشهرية و السنوية  

:( 2-التدريب الميدانـي )2582

( هو دمج الطالب في الحياة العملية التخصصيـة وما لذلك2الهدف من تدريب ميداني)
من تأثير على بلورة شخصية الطالب المهنية ، إضافة إلى ذلك التطبيق العملي للعديد

من المواضيع التخصصيـة  النظريـة . إضافة إلى  بلورة أفكار جديدة ومعالجة بعض
المشاكل التقنية التي قد تساعده في بناء مشاريع التخرج , بهدف االستفادة الكاملة

من هذا التدريب تتم متابعة الطالب من قبل الهيئة التدريسيـة ويتم تقديم تقارير دورية
- أسبوعية حول المواضيع التي يتدرب عيها الطالب.

: -صيانة وترميم الحجر2806
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التعرف على مفهوم الصيانة والترميم للحجر والفرق بينهماـ. التعرف على طرق
التركيب للحجر والمواد المستخدمة في عمليات تركيب وتثبيت الحجر.

التعرف على الصيانة الدورية للحجر المستخدـم في األرضيات والحجر المستخدـم في
الواجهات. التعرف على مواد التنظيف والعزل للحجر الطبيعي والهدف من استخدام

هذه المواد. 

-األمن الصناعي والسالمة العامة:2587

التعريف ببيئة العمل وطبيعة األخطار المتواجدة فيها ومسببات الحوادـث الصناعية
وطرق التصرف اآلمن والتخطيط السليم لتالفي حدوثها، والتعرف على أدوات السالمة

العامة. اضافة الى التعرف على أثر ملوثات صناعة الحجـر وطرق معالجتها وكذلك
التعرف على المرض المهني.

-مشروع التخرج :2585

يتم من خالل مشروع التخرـج تطبيـق لبعض المفاهيم العلمية المتعلقة بمجال إدارة
وتكنولوجيا الحجـر والرخام, حيث يستطيع الطالب ضمن إطارها التعمق في فهم جانب

أو أكثر من جوانب تخصصه , والمحاولة لتحقيق إضافة علمية بناءة مستعيناً بتحصيلـه
األكاديمي، وبقدراته الذاتية وبإمكانات الجامعة من مكتبات ومختبرات ومشاغل وهيئة

تدريسية وغيرها.

مشروع تخرـج بألوان وتشطيبات الحجر الفلسطيني

-حساب الكميات والتكاليف:2808

التعرف على كيفية حساب المساحات والحجــوـم لمنتجــات الحجـــر والتــييمـز بين المــتر
المربع والمكعب والمتر طــول، و التعــرف على حســاب مــدخالت ومخرجــات ماكينــات
صناعة الحجر والرخام مثل القواطروالفريزات والجاليات. التعرف على حساب تكاليف

الماكينات الصناعية العاملة في منشآت الحجر، وكيفية ضبط تلك التكاليف. 
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تعريف الطالب كيفية حساب نسبة الفاقد والزوائد لعمليات اإلنتاـج في منشآت الحجرـ.
التعرف إلى عناصر التكاليف الصـناعية وأسـاليب تقليـل الكلفـة ومعالجـة الفواقـد في

العمل الصناعي. التعرف على أهداـف حسابات التكاليف الصناعية. 

توفير معلومات تساعد في الرقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية
المتعلقة بالفترة الحالية بتكاليف فترة أو عدة فترات سابقة.  أو مقارنة التكاليف
الفعلية بالتكاليف المعيارية  وتحليل االنحرافات واتخاذ اإلجراءاـت الالزمة لتجنب

اإلسراف والضياع .تقويم أداـء الوحدات الفرعية في المنشأة لتحديد كفاءتها في أداـء
المهام المختلفة . مساعدة اإلدارـة في القيام بوظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ

معرفةقرارات بما توفره من معلومات وبيانات. تحديد تكلفة السلعة أو الخدمـة و
مفهوم اإلنتاجية و أهميتها، و دورة إدارةاإلنتاجيـة من قياسها إلى تحليل نتائج القياس

ومن ثم تحسين اإلنتاجية، باإلضافةإلى معرفة أنواع اإلنتاجيـة

-المقاييس والجودة:2809

يركزهذاالمساقعلىالتعريفبالجودةوأهميتهاوأبعادها،ومفهومإدارةالجودةالشــاملةوأهميتها،
وفلسفةومبادئإدارةالجودةالـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملةوبوجهخاص:
دوراإلدارةالعليا،المنظوراالستراتيجيللجودة،التركيزعلىالعميل،توطيدالعالقةمعالموردين،
ــإدارةالجودة،كمايركزالمسا تمكينالعاملينوفرقالجودة،التحسينالمستمر،أدواتالجودة،نظم

قعلى معاييرالمنظمةالدوليةللمواصفات )أيزو( وتطبيقها،والجوائزالدوليةللجودةـ.

تـم بـحـمـد الـلـه و تـوفـيقـه
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