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متطلبات الجامعة اإلجباريةوصف  

151SC 151 :اللغة العربية 4001 

البحث: رشوط وطريقسسة كتابتسسه، مسسع تكليسسف الطلبسسةيعمسسل هسسذا املسسساق على تعليم الطلبسسة أسسسس 
 التشسسبيه،، علم املعسساني، االشسستقاق، النحت، املجسساز، الكتابة، عالمسسات السسرتقيم،بكتابسسة بحث معني

 طريقسسة اسسستخدام، طسسرق كتابسسة الهمسسزة والفسسرق بني اللغسسة العربيسسة وغريهسسا في الكتابة،االستعارة
، رشح قصيدة من الشعر الحديث وتحليلها ضسسمن عنارص العمسسل األدبي،املعاجم القديمة والحديثةس

 الجملسسة االسسسمية، عنارص القصسسة وأنواعها،وجسسوه إعجسساز القسسرآن الكسسريم، تفسسسري سسسورة الواقعة
بعض األخطاء الشائعة وتصحيحها.و ،والجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها

:161SC 151الثقافة اإلسالمية 4002 
إلنسسسان في الحيسساة،امجموعة املبادئ واألفكار اإلسالمية السسيت تحسسدد وجهسسة نظسسر يقدم هذا املساق 

 به من صسسلة اإلنسسسان باللسسه وبسسالكون ومسسا تهسسدف إليسسه من إصسسالح في حيسساة النسساس منيبما تحي
حيث تحريسسر العقسسل البرشي من التقليسسد ومضسسار االبتسسداع، وإصسسالح الفسسرد نفسسسيا وخلقيسسا بضسسبط
شهواته، وإصالح املجتمع بصورة يسود فيهسسا األمن وتتحقسسق فيهسسا إنسسسانية اإلنسسسان وأهليتسسه في

عمارة األرض.

:141SC 151) 1اللغة اإلنجلزييةس ( 4003 
اً فرصسسبة في برامج البكالوريوس مصمم إلعطسساء الطلالجامعة بةهذا املتطلب اإلجباري لجميع طل

 فيًطسسالب متمرساالكثرية في التدريب على استعمال اسرتاتيجيات القراءة والكتابسسة حسسىت يصسسبح 



 كما ويعمل طلبة هذا املسسساق على تحضسسري عسسروض تقديميسسة مسسستقاة من املواضسسيعهذه املهارات.
املطروحة في هذا املساق.

:361SC 151  تاريخ فلسطني الحديث 4320
منسسذ النصسسف يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بتساريخ فلسسطني واألحسسداث السسيت تعرضسست لها

الثاني من القرن التاسع عرش وحىت نهاية االنتداب الربيطاني على فلسطني متضمناً أواخر العهسسسد
العثماني ثم الحرب العاملية األولى وما آلت إليسسه األحسسداث، حيث فسسرض االنتسسداب الربيطسساني على
فلسطني، ومحاوالت بريطانيسسا املسسستمرة إليجسساد وطن بسسديل لليهسسود في فلسسسطني ومسا تال ذلسسك من

مقاومة شعبية لهذه املحاوالت.

)113GEالحاسوب واساسيات الربمجة (5055  
يعترب هذا املساق مقدمة للحاسوب والربمجة حيث يشتمل على مراجعة للكيانني املادي

والربمجي للحاسوب، ومقدمة عن عمارة الحاسوب وهيكلية الذاكرة وأدوات وتكنولوجيا اإلدخال
واإلخراج، نظم التشغيل والخوارزميات ومخططات سري العمليات. يغطي هذا املساق مادة أولية
في الربمجة من ضمنها تمثيل البيانات، أنماط البيانات، التعابري الحسابية، االقرتانات املكتبية،

عمليات السالسل الرمزية، جمل االختيار.
 يكون قادرا على تحويلها إلى برامجنبعد اكتساب الطالب للمهارات تطوير الخوارزميات يجب وا

باستخدام إحدى لغات الربمجة. يشتمل املساق على مخترب عملي يشتمل على مقدمة في نظم
التشغيل، الربمجيات املكتبية، االيمايل وبيئة تطوير متكاملة للغة الربمجة املستخدمة، ووظائف

برمجية.

)140SC 151ستدراكي (ا إنجلزيي 5052
يلتحق بهذا املساق كل طالب لم يحصل على العالمة املطلوبة للنجاح في امتحان مستوى اللغة
اإلنجلزيية، وهذا املساق يهدف بشكل أسايس ملساعدة الطلبة في استخدام التعابري اللغوية في

مهارات معالجة املشاكل املتعلقة باملجاالت املختلفة بشكل سليم وبسيط، وهو بالتالي يؤكد على
.2 انجلزييمن ثم  و1  ملساقات انجلزيي وبالتالي التمهيدالكتابة والقراءة الالزمتني

  استدراكي حاسوب5054
يهدف هذا املساق الى اعطاء الطالب مقدمة عن الحاسوب وتمثيل البيانات، واملواضيع اليت يتم

تدريسها هي الكيان املادي للحاسوب ونظم التشغيل والربمجيات التطبيقية، والشبكات
واالنرتنت، ونظام االعداد.

ان الطلبة الذين يجتازون امتحان املستوى في الحاسوب ال يدرسون هذا املساق، بل هو للذين ال
يستطيعون اجتياز هذا االمتحان او الطلبة الذين ال يمتلكون أي معلومات سابقة عن الحاسوب.

)324SC 151االستخدامس الفعال للغة االنجلزيية (5062  
يهدف هذا املساق الى تعريف الطلبة بعملية كتابة املقال، وخالل املساق يتم التعرض آلليات
تطبيقات التدقيق اللغوي واملراجعة، ويكون الرتكزي على آليات الكتابة وتطويرها مثل السبب
والنتيجة واملقارنة والتصنيف والتعامل مع التعريف وتطويره، كما يهدف املساق الى تطوير



املهارات اللغوية الشفوية واملحادثة وتدريب الطالب عليها باستخدام أحدث الطرق اليت تعتمد
على إدماج التكنولوجيا بالتعليم. هذا ويعتمد بناء املساق على نظرية االتصال والتواصل وذلك

بالرتكزي على االتصال بني االفراد ومجموعات النقاش ومهارات التحدث أمام الجمهور.

متطلبات الجامعة االختياريةوصف 

:362SC 151  التنمية في الوطن العربي4321
يغطي هذا املساق املواضيع التالية: االقتصاد، الوضع االجتماعي و املدني في الوطن العربي،

تحليل للوضع العربي على املستوى الدولي، مبادئ التنمية، خصائص التكامل العربي، التحديات
األساسية، العلوم و التكنولوجيا و التنمية، و مستقبل العرب املدني.

: 363SC 151 مشكالت معارصة4322
يتضمن هذا املساق أهم املشكالت اليت تواجهها البرشية وتؤثر على الناس أفراد وجماعات من

النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والصحية وتؤثر على سعادتهم وبعض هذه املشاكل
تؤثر على استمرار وبقاء الجنس البرشي ويمكن تعميم أهمها بالعناوين التالية: العوملة والنظام

العاملي الجديد، سيادة القانون ، الديمقراطية، قضايا املرأة، التلوث البييئ، املخدرات، الشباب،
العنرصية، الفقر، الالجئون، املديونية، سالح القتل الجماعي، الحروب والزناعات اإلقليمية. 

:364SC 151 اللغة العربية 4308
الغاية من هذا املساق اكساب الطالب وتمكينه من مهارات القراءة والكتابة لحروف اللغة العربية

بنوعيها اليدوية والطباعة بحيث يمتلك القدرة للتميزي بينهما رسما وقراءة ونطقا االمر الذي
يجعله قادرا على تركيب املقاطع فالكلمات فالجمل فالفقرات التعبريية البسيطة ذات االستعمال

اليومي امللح ثم ينتقل الى استعمال النحو الوظيفي البسيط فيدرس الحركات االعرابية البسيطة
وكيفية صياغة املثىن والجمع واملذكر واملؤنث واالضافة والعدد واملصدر وترصيف االفعال

وادوات االستفهام وبهذا تستقيم مهارات الحوار والتحادث مع االخرين بدء بالرتحيب وتقديم
النفس من حيث االسم والعمر والعنوان مع الرتكزي على الرتاكيب القواعدية واملفردات في سياق

نصوص قصرية للقراءة تتبعها التمارين الالزمة.

:365SC 151 اللغة الفرنسية 4323 
دراسة اللغة والثقافةس الفرنسية ويتعلم الطالب مبادئ القراءة والكتابة واالستماع واملحادثة

ودراسة البعد الثقافي والجغرافي والتاريخي للشعب الفرنيس، معلومات عن الشعوب الناطقة
بالفرنسية، واألماكن ، والعادات، والتقاليد املتبعة في فرنسا، وغريها.

:367SC 151 اللغة اإلسبانية 4325
،دراسة أساسيات ومبادئ اللغة اإلسبانية، تعليم الطالب مبادئ القراءة والكتابة واملحادثة

إيضاح مصادر الثقافة اإلسبانية.باإلضافة إلى 

:368SC 151 للغة األملانيةا 4326
يتعلم الطالب مبادئ القراءة والكتابة واالستماع واملحادثةحيث  ،دراسة اللغة والثقافةس األملانية

معلومات عن الشعوبكما ويقدم ودراسة البعد الثقافي والجغرافي والتاريخي للشعب األملاني،  
الناطقة باألملانية ، واألماكن، والعادات، والتقاليد املتبعة في أملانيا، وغريها.



)294SC 151 القانون في خدمة املجتمع (4413
عالقة القانون بالنظم االجتماعية الرئيسية واملنظومة القيميةيهدف املساق إلى التعريف ب

االجتماعية للترشيع، ودور الدولة الحديثةس في تشكيل العالقات االجتماعية من السائدة؛ املحددات
القانون. دراسة التطور التاريخي للقانون وعالقة ذلك بالتحوالت االجتماعية والسياسية خالل

األنظمة واالقتصادية؛ دور املصالح االجتماعية املتشابكة واملتصارعة في تحديد شكل ووظائف
لإلصالح القانونية وسبل حل الزناعات وفعالية أجهزة فرض النظام، دور القانون كأداة

.االجتماعي، مع تركزي خاص على العالم العربي وفلسطني

)295SC 151  الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني (4622
مفهوم الديمقراطية وتاريخه ونماذج تطبيق حديثهس عليه مع دراسة الواقع الفلسطيين في ضوء

ذلك. مفهوم حقوق اإلنسان وتاريخه، واألدوات واآلليات لحماية تلك الحقوق، وتطبيق ذلك على
الوضع في فلسطني. القانون الدوليس وتاريخه، واألدوات واآلليات لتطبيقه،س وتطبيق ذلك على

الوضع في فلسطني. عالقة الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي ببعضها البعض.

)296SC 151تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني (4626  
قدماء مروراًل املرصيني ابإنجازات بدءاً ،صل العلوم املختلفة في التاريخأيبحث هذا املساق في 

انيني وغريهم منم ثم اليونانيني والرووالكنعانيني، سكان ما بني النهرين والفينيقيني بإنجازات
 العرب واملسلمني في مختلف العلوم و دورهم فيبإنجازات ثم ينتقل للبحث ،األقوام والشعوب

و كذلك تناول حياة عدد من العلماء العرب واملسلمنيالعلوم، خدمة البرشية عن طريق هذه 
 وغريهم من العلماء الذين ظهروا قبل اإلسالم من، العلميةإنجازاتهموكتاباتهم واكتشافاتهم و

 و ينتهي املساق بالحديث عن املؤثرات الحضارية للعرب واملسلمني على،مختلف الشعوب
 وخاصة األوروبية.األخرىالشعوب 

)297SC 151الحديقة املزنلية (5440 
هسسذا املسسساق يُغطي تعريسسف الحديقسسة املزنليسسة وأهميتهسسا وأهسسدافها وتصسسميمها وعنارصها واختيسسار
موقعها وشاكلها، باإلضافة إلى دورها في املساهمة في تحقيق األمن الغذائي للمجتمعات النامية،
ويتضسسمن هسسذا املسسساق أهم املعلومسسات األساسسسية عن تربسسة الحديقسسةس املزنليسسة ) نقسسل السسرتاب، عمسسق
الرتبسسة، لسسون الرتبسسة، حجم حبيبسساتس الرتبسسة، املادة العضسسوية، العنارص الغذائيسسة، أحيسساء الرتبسسة
الدقيقسسسة،س دودة األرض، إلخ...(، باإلضسسسافة إلى أنسسسواع األسسسسمدة، تقنيسسسات الكومبسسسست، وتسسسدوير
مخلفات املطبخ العضوية. هذا املساق يتضمن أيضاً الدورة الزراعية، الزراعسسة املتعسسددة، النباتسسات

املرتافقة وأنظمة املحاصيل.
أهم األنسسواع واألصسسناف النباتيسسة ) الخرضاوات الصسسيفية والشسستوية، الفاكهسسة املتسسساقطة األوراق،
ودائمة الخرضة، النباتات الطبية والعطرية، نباتات الزينة، الحرجيات وأشجار الظسسل( السسيت تسسزرع

في الحديقةس املزنلية سوف يتم مناقشتها في هذا املساق.
التقدمات الحديثة إلدارة العمليات الزراعية السسسليمة في الحديقسسةس املزنليسسة والسسيت تتضسسمن املكافحسسة
املتكاملة لآلفات، الزراعة العضسسوية، تعقيم الرتبسسة، السسري بالتنقيسسط، وأبسسرز التكنولوجيسسا الصسسديقة

للبيئة املستدامة سوف يتم مناقشتها في هذا املساق.



سسسسوف يلحسسسق الوصسسسف من وزارة التعليم*  مسسسساق الحركسسسة األسسسسريةس في سسسسجون اإلحتالل: 
العالي.

 )298SC 151 الريادة واالبداع (  5644
هذا املساق مصمم ملساعدة وتوعية الطلبة الكتشاف مهاراتهم ومواصفات الريادي فيهم وتطويرها
لتتالئم مسسع صسسفات الريسسادي النسساجح،  وبالتسسالي معرفسسة مسسدى اسسستعدادهم وجسساهزيتهم ليصسسبحوا
قسسادرين على بنسساء أعمسسالهم ومشسساريعهم الخسساص بهم،  بسسدل من انتظسسار الوظيفسسة. ويسستيح املسسساق

فرصة للطلبة في معرفة  مدى حاجتهم ملزيد من التدريب املتقدم في مجال تنظيم املشاريع.

) ) 299SC 151   الزناهةس والشفافية ومكافحة الفساد5975 
شسسكالأظهسسار إمسسع ً، وعاملياً محليا، والفسسساد،  والشسسفافية،يتناول املساق التعريسسف بمفسساهيم الزناهة

ًسسسواءإليسسه سسسباب السسيت تسسؤدي أوكسسذلك ال،  السيئةهثارآممارسة الفساد داخل املجتمع الفلسطيين و
.و العوامسسل الخارجيسسة وغريهاأو التاريخيسسة أو الحزبيسسة أو االقتصسسادية أو االجتماعيسسة أالسياسية 

 على صسسعيدًلى الحكم الرشسسيد سسسواءإجل الوصول ألى التعرف على سبل مواجهته من إضافة إبال
.هليةأال وأاملؤسسات الرسمية الحكومية 

 الهندسة كلية



 الهندسة كلية متطلبات
رقم

املساق
رمز

املساق
باللغة املساق

العربيةس
س.
م

املتطلب
املرافق

املتطلبس
السابق

اإلنجلزيية باللغة املساق

5059
11GE

4
35055الحاسوب برمجة

 C 151omputer
Programming

5060
12GE

3
2هنديس رسم

 Engineering
Draw ing

5061
12GE

4
2هندسة مشاغل

 Engineering
Workshop

4015
30GE

1
**24070العلمي البحث أساليب

  Methods of Palestine
 Scientific

Research

4011
43GE

1
***3هنديس واقتصادس إدارة

. &Eng Economics
Management

4004111SC 1511 13 وتكامل تفاضلC 151alculus
4005112SC 1512 234004 وتكامل تفاضلC 151alculus
4006121SC 1511 13 فزيياءPhy Graduates Unionsics
4007122SC 1511 114006 فزيياء مخترب Phy Graduates Unionsics Lab

4070142SC 151234003 إنجلزييةس لغة
 English

 2Language
4008231SC 1511 13 الكيمياءC 151hemistry Graduates Union
4009232SC 1511 114008 الكيمياء مخترب C 151hemistry Graduates Union Lab.

29املجموع
 ** (2*33=66 )represents C 151H
 *** (3*33=99 )represents C 151H

 الهندسة كلية متطلبات وصف
)114GE( الحاسوب برمجة5059
وتسسراكيب املسسساق: جمل . يشسسمل++C بلغة الحاسسسوب برمجة في متقدمة مواضسسيع املسسساق يقسسدم

امللفسسات. املؤرشات، الكيانسسات، برمجة ، الفئسسات املركبسسة، البيانسسات املصسسفوفات، اإلجسسراءات، التحكم،
الربامج. تطوير بيئة استخدام وإجادة الربمجة في األساسية املفاهيم معرفة املساق يفرتض

)123GE( هنديس رسم5060 
، الهندسسسية العمليسسات الخطسسوط، أنسسواع الرسم، لوحات وأحجام قياسات الرسم، أدوات الرسم، لغة

الهندسسسية، املنسساظري رسم املعامسسد، اإلسسسقاط وتصسسغري( ، محسسدد)تكبري رسم بمقيسساس رسم تنفيذ
الثالث. املسقط استنتاج ، الحرة باليد الرسم

)124GE( هندسة مشاغل5061 
الهندسسسية املهسسارات السسستخدام وذلك مختلفة تمسسارين بعمل القيسسام طريق عن الطالب تسسدريب يتم

السسسبكة، والتخطيط، والثين القص الربشمة، التسنني، الثقب،س النرش، الربادة، مثل املختلفة اليدوية



الزجسسسساج على والحفر والقص األلسسسسوان بمسسسسزج تتعلق اليت املهسسسسارات بعض إلى إضسسسسافة االزملسسسسة،
والخشب.

)301GE( العلمي البحث  أساليب4015
املكتبة اإلنسسسانية، املعرفة العلمي، البحث وميسسادين مفاهيم العلمي، التفكري وأهدافه،س العلم مقدمة،
الوصسسفي، األسسسلوب التسساريخي، ) األسسسلوب العلمي البحث أسسساليب واملعرفسسة،س البحث في ودورها

العينسسات، البحث، فسسروض البحث، خطة البحث، مشسسكلة التجريسسيب(، األسسسلوب اإلجسسرائي، األسسسلوب
هيكلية ، التمهيدية ) الصسسسفحات ، البحث أقسسسسام ، اإلحصسسسائية البيانسسسات جمع طسسسرق االسسسستبيان،

املالحق(. البحث،

)431GE( هنديس واقتصاد  إدارة4011
اتخسساذ املخزون، إدارة املرشوعات، إدارة األفراد، إدارة اإلداري، التنظيم العلمية، اإلدارة في مقدمة

االستهالك. محاسبة والربح، التكلفة مبادئ القرارات،

)111SC 151 (1وتكامل  تفاضل4004
املشسستقات،التكامل على تطبيقات االشتقاق، قواعد املشتقة، واالتصال،تعريف والنهايات اإلقرتانات

التكامل. على تطبيقات والتكامل، التفاضل في األساسية والنظرية املحدود غري التكامل املحدود،

)112SC 151(2وتكامل تفاضل4005 
املخروطيسسة، القطسسوع الالنهائيسسة، واملتسلسسسالت املتتاليسسات التكامسل، في طسسرق الزائديسسة، االقرتانسسات
القوى. متسلسالت القطبية،س اإلحداثيات

)121SC 151 (1  فزيياء4006
موضسسوع مناقشة تم البداية في امليكانيكسسا، بعلم متعلقة مختلفة موضسسوعات في املساق هذا يبحث

في فالحركة مسسستقيم، خط في الحركة معسسادالت ثم املتجهة الكميسسات األساسية،ثم القياس وحدات
مناقشة ثم املختلفسسة، تطبيقاتها و الحركة في الثالث نيسسوتن قسسوانني املسسساق يناقش ثم مستو، خط

الكسسستلة، مركسز و التحسرك كسمية حفسظ قسانون و والتصادمسات بأنواعهما، الطاقسة و الشغل مفهومسي
والعزوم. الزاوية تحسرك كسمية و الدورانيسة للحركسة املسساق يتعسرض أخرياً و

)122SC 151 (1 فزيياء  مخترب4007
الرئيسسسسسسسية املواضسسسسسسيع  في1 فزييسسسسسساء بمسسسسسسساق املتعلقة العملية الناحية املسسسسسسساق هسسسسسسذا يغطي

على والبرصيات،موزعةس الضسسوء الحراريسسة، والسسديناميكا األجسسسام،الحسسرارة وحركة التالية:امليكانيكا
الدرايس. الفصل خالل تجربة عرشة اثنيت



)142SC 151 (2 اإلنجلزييةس  لغة4070
ذلك و الكتابة مهسسارة على أسايسسس بشسسكل املسسساق هذا يركسز ،1 إنجلزييسة لسغة ملسساق كاستمرارية

باإلضسسافة العلميسسة، املقسساالت و التقسسارير كتابة كيفية على للتعسسرف الكافية الفرص الطالب بإعطاء
النصوص. مسن مسختلفة أنسواع فسهم و بسقراءة الخساصة اإلسرتاتيجيسات إلى

)231SC 151 (1  الكيمياء4008
وتطورهسسا، الذرية النظرية وقياسسساتها، خصائصسسها التاليسسة: املادة املواضسسيع املسسساق هسسذا يتضسسمن

التوزيع الحراريسسسة، الكيميسسساء الغسسسازات، الكيميائيسسسة، التفسسساعالت الكيميائيسسسة، واملركبسسسات العنارصسسس
الدوري. الجدول للذرات، اإللكرتوني

)232SC 151 (1 الكيمياء  مخترب4009
الخسسواص قياسسسات الكيميائيسسة، املوازين اسسستعمال التاليسسة: كيفية التجسسارب املسسساق هسسذا يتضسسمن

الحسسامض معسسايرة األيونسات، عن الكشف الجسسزئي، السسوزن حسسساب الكيميائيسسة، للمركبسسات الفزييائية
بالقاعدة.



 الكهربائية الهندسة دائرة.1

الكهربائية الهندسة : تخصصات الدائرة متطلبات
+ هندسة اتصاالت هندسة معتمدة،  ساعة56=  الطاقة تكنولوجيا + هندسة صناعية )أتمتة
معتمدة(  ساعة68=  طبية أجهزة

الكهربائية: الهندسة دائرة متطلبات وصف

رقم
املساق

رمز
املساق

املساق اسم
س.
م

املتطلبس
املرافق

املتطلبس
السابق

 C 151ourse Nameمالحظات

4106211EC 151E34068)1( الكهربائية الدوائر
 Electrical

 C 151ircuits I

4101212EC 151E34106)2( الكهربائية الدوائر
 Electrical

 C 151ircuits II
4103214EC 151E34106)1( اإللكرتونيات Electronics I
4104311EC 151E34103)2( اإللكرتونيات Electronics II

4102213EC 151E14101الكهربائية الدوائر مخترب
 Electrical

 C 151ircuits Lab
4105312EC 151E14104اإللكرتونيات مخترب Electronics Lab.

4071 311SC 15134005اإلحصاء و االحتماالتس
 & Probability Graduates Union

Statistics

4706325EC 151E34043البيانات ونقل اإلشاراتس
 &  Signals Data

C 151ommunication

5193 313SC 1513العددي التحليل
4169
5059

 Numerical
Analy Graduates Unionsis

لتخصص فقط
الطبية األجهزة

4169 213SC 15134005الخطي الجرب Linear Algebra

5220411ME3التحكم أنظمة
4101
4043

 C 151ontrol
Sy Graduates Unionstems

5353415ME15220التحكم مخترب C 151ontrol Lab
4068123SC 1512 234006 فزيياءPhy Graduates Unionsics
4069124SC 1512  2140684007 فزيياء مختربPhy Graduates Unionsics Lab

4691411EC 151E34103ومجسات قياسات
 Measurements

& Transducers

4692412EC 151E14691ومجسات قياسات مخترب
 Measurements

& . Trans Lab

4043212SC 15134005تفاضلية معادالت
 Differential

Equations

5221313EC 151E34005الكهرومغناطيسيةس
Electromagneti

 c Fields

4356332EC 151E14355كهربائية آالت مخترب
 Electrical
 Machines Lab.

5219324EC 151E146944693الرقميةس األنظمة مخترب  Digital Sy Graduates Unionstems



)5588()5587(Lab.

5593381EC 151E34005للمهندسني رياضيات
 Mathematics

 f Palestineor Engineers

فقط
لتخصصات

+ األتمتة
+ الطاقة

االتصاالت

4235 314SC 151
تطبيقيةس رياضيات

للمهندسني
34169

 Applied
 Mathematics

 f Palestineor Engineers

لتخصص فقط
الطبية األجهزة

4795352EC 151E340714706اتصاالت هندسة
 C 151ommunication

Engineering
لتخصص فقط

الطبية األجهزة

4693221EC 151E34103الرقمي املنطق أسس
  Digital Logic

Fundamentals

لتخصيص فقط
+ االتصاالت
الطبيةس

4694323EC 151E34693رقميةس أنظمة تصميم
  Digital Sy Graduates Unionstems

Design

لتخصيص فقط
+ االتصاالت
الطبيةس

4355331EC 151E3كهربائية آالت مقدمة
4101
5090

.  Intro To
 Electrical

Machines

لتخصص فقط
الطبية األجهزة

4695467EC 151E34693الحاسوب عمارة و تنظيم
 C 151omputer

 & Organization
Architecture

لتخصيص فقط
+ االتصاالت

الطبية األجهزة

34071التناظريةس االتصاالت5722
 Analog

communication
s

لتخصص فقط
االتصاالت

5715
الطاقة تحويل أنظمة

لالتصاالت
3

 Energy Graduates Union
 C 151onversion

  Sy Graduates Unionstems f Palestineor
Telecommunica
tions

لتخصص فقط
االتصاالت

5716
تحويل أنظمة مخترب

لالتصاالت الطاقةس
15715

 Energy Graduates Union
 C 151onversion

  Sy Graduates Unionstems f Palestineor
Telecommunica

 tions Lab

لتخصص فقط
االتصاالت

4699468EC 151E
ربط و الدقيق املعالج

األنظمة
34695

 Microprocessor
& Interf Palestineacing

لتخصص فقط
الطبية األجهزة

5105469EC 151E
و الدقيق املعالج مخترب

األنظمة ربط
14699

 Microprocessor
&  Interf Palestineacing
Lab.

لتخصص فقط
الطبية األجهزة

5587212EC 151E34103رقميةس أنظمة Digital sy Graduates Unionstems
لتخصيص فقط

+ األتمتة
الطاقةس

5589331EC 151E34101)1( كهربائية آالت  Electricalلتخصيص فقط



 ( )Machines I
+ األتمتة

الطاقةس

5590332EC 151E15589كهربائية آالت مخترب
 Electrical
 Machines Lab.

لتخصيص فقط
+ األتمتة

الطاقةس

35059متقدمة برمجة5717
 Advanced

Programming
لتخصص فقط

االتصاالت

5591421EC 151E35587الدقيق واملتحكم املعالج
 Microprocessor

& 
Microcontroller 

5592521EC 151Eواملتحكم معالجال مخترب
الدقيق

15591Microprocessor
&

Microcontroller
lab .

)211EC 151E() 1( كهربائية وائرد 4106  
واملواسع. الدارات.  املحاثة تحليل .  طرق البسيطة الكهربائية والدارات والتعاريف الوحدات

القرسية. تحليل الوحدة خطوة دالة مصدر. ادخال بدون ومقاومة- مواسع مقاومة-محث دارات
مع الطور الطور. عالقات الجيبية.  مفهوم القرسية مقاومة-محاثة- مواسع.  الدوال دارات

الجيبية. للدوال  املستقرة الحالة واملواسع. املمانعة/ املسامحة.  استجابة واملحاثة املقاومة
الطور. متعددة املركبة. دارات )الفعالة(.  والقدرةس الجذر متوسط مربع وقيم املتوسطة القدرة

النجمة/س واملثلث. توصيالت

)212EC 151E) (2( كهربائية   دوائر 4101
والتوازي. التوالي الرتددية.  رنيني املخمدة.  االستجابة الجيبيبة القرسية والدوال املركب الرتدد
واملهجنة  واملسامحة املمانعة بمدخلني.  عوامل العامة مغناطيسياً.  الشبكات مقرتنة دارات

باستعمال الدارات تحليل الفعالة،س وغري الفعالة للرتشيح. املرشحات األساسية والنقل.  املبادىء
Matlab. و Spice  الربمجيات

)214EC 151E() 1الكرتونيات(4103
انحياز م/س، واملوجبة. وصالت السالبة البلورات التطعيم، عملية املوصالت، أشباه نظرية

ذات املستمرة. ثنائيات التغذية جهاز التوحيد، الثنائيات. عملية على مختلفة تطبيقات الثنائي،
املختلفة، الرتانزيستور انحياز س. دوائر م س م، س م  خاصة. الرتانزيستور أغراض

لهذا االنحياز . طرق املختلفة لألنواع التوصيل وداالت منحنياته املجال، تأثري ترانزيستور
الرتانزيستور.

)311EC 151E() 2إلكرتونيات( 4104 
والقاعدة املشرتك املجمع املشرتك، ) الباعث املختلفة بأنواعها الصغرية اإلشارة مكربات

االستجابة ، املراحل متعددة . املكربات بأنواعها املجال تأثري ترانزيستور املشرتكة(. مكربات



. املكرب جذب دفع  ،C صنف ،B صنف ،A صنف القدرة . مكربات للمكربات الرتددية
املذبذبات. . دوائر عليها مختلفة وتطبيقات التشغيلية املكربات التفاضلي،

) 213EC 151E( /عملي كهربائية دوائر مخترب 4102  
الدوائر وخصائص مكونات لدراسة مختارة تجارب ، القياس أجهزة ومعايرة واستخدام التعرف

. التعرف التحليل في املختلفة التغريات وتصنيف واملرتدد املبارش التيار حالة في الكهربائية
الرنني . دوائر املرحالت مثل خاصة ودوائر عنارص باستخدام الكهربائية التطبيقات من عدد علي

محوسبة. تحليل برامج استخدام وكذلك واملحوالت

):312EC 151E ( اإللكرتونيات  مخترب 4105
و الزنر ديود خصائص العملية، تطبيقاته سيليكون( و و )جرمانيوم الديود خصائص دراسة

مثل املستخدمة التطبيقات أهم و  ترانزيستورBJT  خصائص عملية، تطبيقات في استخدامه
)  خصائص اإللكرتونية،دراسة الدوائر في تحكم كعنرص استخدامه و التكبري دوائر

 Operational Amplifierو واملفاضلة املكاملة دوائر مثل عملية فيتطبيقات استخدامه   ( و
عملية.  تطبيقات ( ( في555 مؤقت استخدام

)311SC 151( واإلحصاء  االحتماالت 4071
والتوزيعات العشوائية املتغريات بزي، نظرية الرشطي، االحتمال االحتمال، الوصفي، اإلحصاء

املشرتك، التباين التباين، التوقع، املشرتكة، االحتمالية التوزيعات واملتصلة، املنفصلة االحتمالية
واختبار اإلحصائي التقدير املعاينة، توزيعات االحتمالية، التوزيعات اقرتانات االرتباط، معامل

العشوائية. املتغريات بني الخطية العالقة الفرضيات،

)325EC 151E ( البيانات ونقل  اإلشاراتس4706
واملتجهات.  التمثيل الزمن.  االشارات مع مستمرة واالشارات. اشارة االنظمة وتصنيف تمثيل

الطاقة من االشارات لالشارات.  محتوى والقيمةس  الطور . طيف العامة فوريري مسلسلة باستخدام
االشارة.  التفافية من عينات وتطبيقاتها.  اخذ فوريري االشارات. تحاوير نطاق والقدرة.  عرض

في املستمرة لالنظمة الزمين االقرتان. التحليل والقدرة. دوال للطاقة الطيفية االشارات.  الكثافة
. اشاراتBPF وHPF  وLPEاالتصاالت. املرشحات لنبضة. قنوات  النظام الزمن.  استجابة

. التحليل(FFT) الرسيعة فوريري . وتحاوير(DFT) املتقطعة فوريري الزمن. تحاوير مع متقطعة
اختياري. مقدمة تتابعي ملدخل واالستجابة واحدة لعينة .  االستجابة(DFT) النظمة الطيفي

الحاسوب.  على زي. مرشوع تحاوير الى

)313SC 151( العددي  التحليل5193
وطرق االستكمال ، مختلفة بطرق الواحد املتغري ذات املعادالت حل تايلر، نظرية األخطاء،

عددية. بطرق التفاضلية املعادالت حل العددي، والتكامل التفاضل فيه، مختلفة

)213SC 151 (1 الخطي  الجرب 4169



الجزئي، والفضاء املتجهات فضاء املتجهات، واملحددات، املصفوفات الخطية، املعادالت أنظمة
القطرية. الصورة إلى املصفوفةس تحويل الذاتية، واملتجهات الذاتية القيم الخطية، التحويالت

) 411ME ( التحكم  أنظمة5220
األنظمة تمثيل الراجعة، التغذية أنواع منها، امليكانيكية على الرتكزي مع الفزييائية األنظمة تمثيل

وتصميم تمثيل إلى مقدمة والرتددي، الزمين املجالني في وتصميمها األنظمة تحليل بالرسم،
التحكم أنظمة وتصميم تحليل الخطي، الجرب واستخدامات املصفوفات بوساطة التحكم أنظمة

. وغريها  الكهربائية الهندسة مجال في تحكم ألنظمة الكمبيوتر. تطبيقات بواسطة

)415ME (  التحكم  مخترب4698
P  , , , , ,نوع) من املتحكمات I, D, PI, PD, and PID D PI, D, PI, PD, and PID PD and PID PI, D, PI, PD, and PIDD،) املستمر التيار محرك رسعة في التحكم
التحكم قطاع باستخدام املستمر التيار مولد جهد في واملغلق. التحكم املفتوح التحكم باستخدام

األنظمة سلوك املغلقة. دراسة التحكم حلقة خالل من باملوقع واملغلق. التحكم املفتوح
التحكم حلقات على الخارجي التشويش تأثري املتحكمات. دراسة بثوابت ذلك وعالقة واستقرارها

املستخدمة. املتحكمات بثوابت ذلك وعالقة واملغلقةس املفتوحة

) 123SC 151 (2فزيياء4068
بتوضيح املساق يبدأ ، واملغناطيسية بالكهرباء املتعلقة األساسية املفاهيم املساق هذا يناقش
ثم تطبيقاته، "جاوس" و قانون يرشح ثم الكهربائي، املجال و الساكنة بالكهرباء املتعلقة املفاهيم
بالكهرباء املتعلقة املفاهيم ثم العازلة،س املواد و  املكثفاتس فموضوع الكهربائي، الجهد مفهوم يناقش

قوانني و الكهربائية الدوائر ثم املقاومة و التيار مفهومي توضيح يتم حيث املتحركة،
والحث وفرادي امبري قوانني على وتطبيقاته املغناطييس املجال إلى ينتقل "كريتشوف".  ثم

املغناطييس.

) 124SC 151 ( 2فزيياء مخترب4069
التالية: األساسية املواضيع ( في2) الفزيياء بمادة املتعلقة العملية الناحية املخترب هذا يغطي
على موزعة واملركبة،س البسيطة الكهربائية الدوائر وبناء املغناطيسية، الكهرباء، القياس، أجهزة
الدرايس. الفصل خالل تجربة عرشة اثنيت

)411EC 151E ( ومجسات  قياسات4691
القدرة قياس جهاز األوميرت، األميرت، الفولتميرت، جهاز تركيب املبارش، التيار ذو املتحرك امللف

. أنواع اإلشارة كاشف ، إلكرتونية قياس املرتدد. أجهزة التيار ذو الكهربائية القناطر والطاقة،
املجسات . وهذه عليها وتطبيقات الفزييائي والرتكيب العمل مبدأ ناحية من املختلفة املجسات



القيمة على املعتمدةس (. املجساتPiezoelectric)  اإلجهاد مجسات : املغناطيسية، هي
الكيماوية الضوئية، الحرارية، املجسات الذاتي، الحث املتبادل، الحث السعة، ، للمقاومة املتغرية

-) الوضع. تحويالت ومجسات -A to Dوتحويالت )  (- -D to A. )

)412EC 151E واملجسات( القياسات  مخترب4692
مثل مختلفة فزييائية كميسسات تعسسالج اليت املجسسسات م العديد ومبسسادئ مفسساهيم املخترب هسسذا يغطي
كميسسات إلى ....( وتحويلها سسسمعية، الفسسوق املوجسسات الحركسسة، الرطوبسسة، الضسسوء، الحسسرارة، )درجة

تلسسزم اليت املعالجةس دوائر بنسساء من الطسسالب يتمكن وكسسذلك ،9املقاومة )التيسسار،/ الجهسسد، كهربائية
الكهربائيسسة. اإلضسسافة الكميسسات بداللة الفزييائية الكميسسات قيسساس آلية على التعرف بهدف املجسات

للمجسات. املختلفة التطبيقات على الطالب تعريف إلى

212SC 151             ((  تفاضلية معادالت4043
املعادالت ووحدانيتها، الحلول وجود نظرية عليها، وتطبيقات األولى الرتبة من تفاضلية معادالت
باستخدام الحل التفاضلية، املعادالت حل في واستخدامها البالس تحويالت ن، الرتبة من الخطية

القوى. متسلسالت

)313EC 151E(  الكهرومغناطيسية5221
املجال وشدة كولومب االحداثيات.  قانون املتجهات.  انظمة وعمليات مقدمة. املتجهات
التشتت. تطبيقات ونظرية جاوس الكهربائي.  قانون الفيض والتدرج.  كثافة الكهربائي. الجهد
باوسان الحدود.  معادالت املواد.  املواسع.  رشوط اوساط في الكهربائية عملية. املجاالت

ستوك. ونظرية امبري.  االلتفاف -سافارات.  قانون بويت الصور.  قانون والبالس.  طريقة
عملية.  الخواص املغناطييس.  تطبيقات االتجاهي املغناطييس.   الجهد والعزم القوة

B- ومنحىن للمواد املغناطيسية Hاملجاالت بني املغناطيسية.  التفاعل .  املحثات.  الدارات
الرتاخي ماكسويل.  عالقة االزاحة.  معادالت فارادي. تيار املشحونة.  قانون والجزيئات

التخلفية. ومبدء زمنياً املتناغمة االستمرارية.  املجاالت ومعادلة

)332EC 151E (  كهربائية آالت مخترب 4356  
التيار ومولدات ملحركات التحميل خواص ودراسة والفحوصات العملية التجارب بعض يغطي

القفصس ذات الحثية املحركات الحثية. بدء واملحركات الطور وثالثية أحادية محوالت املستمر،
التوازي. على املحوالت وربط الزتامنية املولدات . تحميل األنزالقية الحلقات ذات و السنجابي

)324EC 151E ( الرقمية أألنظمةس  مخترب5219
مساقي في العملي الجانب )لتغطية املزتامنة و التجميعية، املنطق دوائر على عملية تجارب
الرقمية(. األنظمة تصميم و الرقمي املنطق أسس

)324EC 151E ( الرقمية أألنظمةس  مخترب5219



مساقي في العملي الجانب )لتغطية املزتامنة و التجميعية، املنطق دوائر على عملية تجارب
الرقمية(. األنظمة تصميم و الرقمي املنطق أسس

)  381SC 151( للمهندسني  الرياضيات5593
والتكامالت الجزئية املشتقات الفراغ، في االحداثيات وانظمة الفضائية املتجهات مراجعة

Grad PIDients, Divergence and Curl, Double and Triple   ,   ,) املتعدده، Divergence and PID Curl Double and PID Triple
integrals, Divergence and Curl, Double and Tripleاملعادالت وحل فورير متسلسلة نظرية العقدي،س التحليل ، املتجهه االقرتانات ( تكامل

Rate  التقارب) ومعدل تيلر ونظرية االخطاء نظرية الجزئية، of convergence convergenceحل  ,)
Newton’s, Divergence and Curl, Double and Triple  , ) باستخدام عدديا واحد بمتغري معادالت method PID s, Divergence and Curl, Double and Tripleecant method PID، )

Lagrange  ) الحدود كثريات وتقريب تكوين Polynomials, Divergence and Curl, Double and Triple interpolation، ) التكامل
املوضوعات على مختلفة هندسية تطبيقات ، عدديا التفاضلية املعادالت حل العددي، والتفاضل
السابقة.

)  314SC 151( للمهندسني التطبيقية  الرياضيات 4235
متعددة، إحداثيات أنظمة في املتعددة التكامالت ومشتقاتها، متغري من األكرث ذوات االقرتاعات
جرب الباقي، طريق عن التكامل املركبة، التكامالت املركبة،س املتغريات ستوك، ونظرية تشتتجرين

االمتداد فورييه، متسلسالت العادية، التفاضلية املعادالت تطبيقات البالس، تحويلة املصفوفات،
املدى. لنصف

)    352EC 151Eاتصاالت(    هندسة4795
والطوري. الرتددي الزاّوي.  التعديل السعوي.  التعديل للموجة.س التعديل املستمر التعديل
السعوي.  والتعديل التعديل للموجة.س  مستقبالت املستمر التعديل في النطاق عرض تخمني

والتداخل. الضجيج الضجيج.  تمثيل للموجة.س  مصادر املستمر التعديل في . الضجيج الرتددي
الرمزي للزمن.  التعديل التجزييئ النبيض. التجميع الضجيج.  التعديل الى االشارة نسبة

نايكوست ورشوط الخط وترمزي النبضة االساس: تشغيل نطاق عند دلتا.  نقل النبيض.  تعديل
الرقمي التعديل نمط . اداءPSK وFSK   وASKالرقمي:  النقل التشويه.  طرق من الخالي للنقل

. الضجيج بوجود

)221EC 151E ( الرقمي املنطق  أسس4693
االقرتانات تبسيط املنطق، بوابات البوولي،س الجرب قاعد و نظريات البوولي،س الجرب عن مقدمة

الجمع، عمليات تتضمن مختلفة أنظمة تصميم التجميعية، املنطق دوائر كارنو، مخطط البوولية،س
املرمز، املقارنات، ( مثلMSI, D, PI, PD, and PID) املتكاملة التجميعية املنطق غريها. دوائر و الشيفرة تحويل الطرح،

MUX, DEMUX , الرتمزي، فاك DEMUX, DEMUXغريها.  و

)323EC 151E ( رقمية أنظمة  تصميم4694
وحدات املسجالت، املزتامنة، غري و املزتامنة العدادات بأنواعها، النطاطات املزتامنة، املنطق دوائر

PLD،  State للربمجة القابلة املنطق دوائر التخزين، Machines, Divergence and Curl, Double and Triple، بلغة الربمجة HDL.



)331EC 151E ( الكهربائية آالت  مقدمة 4355
اآللة خواص ، اإلثارة ، املستمر التيار . آالت الفعالية القدرة،س الجهد، الكهربائية، اآلالت أصناف
، املكافئة الدوائر ، الطور أحادية . املحوالتس والرسعة بالجهد التحكم وطرق وكمولدس كمحرك
أحادية الحثية . اآللة الدائرة وقرص ألالحمل فحص ، للمحول الكهربائية الجهد،الخواص تنظيم
الخاصة االستخدامات ذات . املحركات البدء وتقنيات امليكانيكية الخاصية العمل، مبدأ الطور،

وغريه. الخطوة كمحرك

() التناظريةس  االتصاالت5722
والطوري. الرتددي الزاّوي.  التعديل السعوي.  التعديل للموجة.س التعديل املستمر التعديل
والتعديل  ،السعوي التعديل مستقبالت  ،للموجةس املستمر التعديل في النطاق عرض تخمني

،والتداخل الضجيج تمثيل  ،الضجيج مصادر  ،للموجة املستمر التعديل في الضجيج ،الرتددي
الرمزي التعديل  ،للزمن التجزييئ التجميع ،النبيض التعديل  ،الضجيج الى االشارة نسبة

ورشوط الخط وترمزي النبضة االساس: تشغيل نطاق عند نقل  ،دلتا النبيض.  تعديل
نمط اداء. PSK وFSK  و ASK: الرقمي النقل التشويه.  طرق من الخالي للنقل نايكوست

.الضجيج بوجود الرقمي التعديل

() لالتصاالت الطاقة تحويل  أنظمة5715
أحادية الكهربائية الطاقة. املحوالت تحويل وأنظمة العمل مبدأ الكهربائية، األالت في مقدمة
اآللة مواصفات العمل، مبدأ املستمر، التيار الجهد. محركات وتنظيم املكافأة الدوائر الطور،

البالفحمات،س محرك  العام، املحرك الخطوة، الرسعة. محرك وتنظيم امليكانيكية، والخاصية
اإلتصاالت. أنظمة في وتطبيقاته التنفيذي املحرك
اإلحتياطية. التغذية أنظمة العاكس، دوائر التوحيد، دوائر القدرة،س لتحويل اإللكرتونية األنظمة

العليا التوافقيات تأثري األلكرتونية. تقليل القدرة وأنظمة الكهربائية األالت في األعطال رصد
اإلتصاالت.  أنظمة في القدرة إللكرتونيات وتطبيقات عملية اإلتصاالت. دوائر أنظمة على
واملعدات التمديدات إختيار الجهد، فاقد التيار، حساب الكهربائية، والتمديدات الدوائر بناء

,) التأريض  .   أنظمة التيار ترسب مفتاح الفيوزات، القطع، مفاتيح املالئمة، , -I, D, PI, PD, and PIDT TT TS C),,
الطاقة أتصال.  تطبيقات وأجهزة وشبكات خطوط من  اإلتصاالت أنظمة تأريض في وتطبيقاتها

اإلتصاالت. أنظمة تغذية في الشمسية
,) التأريض  أنظمة , -I, D, PI, PD, and PIDT TT TS C),,خطوط من  اإلتصاالت أنظمة تأريض في  وتطبيقاتها

اإلتصاالت. أنظمة تغذية في الشمسية الطاقة أتصال.  تطبيقات وأجهزة وشبكات

() لالتصاالت الطاقة تحويل أنظمة  مخترب5716
التالية: واألنظمة األجهزة على الفحوصات إجراء املساق  هذا خالل من الطالب يستطيع

تأثري ودراسة والتحميل، الدائرة وقرص الالحمل حيث من الطور أحادي الكهربائي املحول فحص
التيارات و مزاياها ودراسة الطور ثالثية محوالت املحول.  توصيالت جهد على الحمل نوع

امليكانيكية الخلصية ودراسة مستقلة، إثارة ذو مبارش تيار محرك عنها. تشغيل املنبثقةس والجهود
التحكم أنظمة تأثري ودراسة الخطوة ذو بمحرك والتوقف. التحكم البدء عن املحرك وسلوك



خواصها ودراسة الطور أحادية الحثية املحركات املحرك. تشغيل هذا ورسعة دقة على املغلقة
الالتحكمية   بشقيها الطور وثالثية أحادية اإلشارة توحيد أنظمة خواص امليانيكية. دراسة

Controlled PID  & )  والتحكمية Uncontrolled PID Rectifiers, Divergence and Curl, Double and Triple)دوائر خواص  . دراسة
دائرة خواصها.  بناء  ودراسةUPS دائرة . توصيل وتطبيقاتها( I, D, PI, PD, and PIDnverters, Divergence and Curl, Double and Triple)   العاكس
كهربائية طاقة توليد وحدة وفحص  والتأريض.   بناء الحماية أنظمة وتركيب كهربائية تمديدات

Photovoltaic )  الشمسة األشعة بإستخدام بإستخدام s, Divergence and Curl, Double and Tripleys, Divergence and Curl, Double and Tripletem).

)468EC 151E ( األنظمة وربط الدقيق  املعالج4699
املعالج ربط ثنائية(،  خانات8) الدقيق للمعالج الداخلي الرتكيب الدقيقة، باملعالجاتس عام تعريف
لربط األساسية املبادئ اإلخراج، و اإلدخال بوحدات الدقيق املعالج ربط بالذاكرة، الدقيق

األنظمة.

)EC 151E 469األنظمة( وربط الدقيق املعالج  مخترب5105
واملبادئ ثنائية،  خانات8 نوع من دقيقة معالجات برمجة على عملية تجارب املخترب هذا يشمل

األنظمة. لربط األساسية

)221EC 151E( رقمية أنظمة5587
تبسسسيط املنطسسق، بوابسسات الجسسربالبوولي،س وقواعد نظريسسات الجسسربالبوولي،س عن مقدمة العسسد، أنظمة

تتضسسمن مختلفة أنظمة تصسسميم التجميعيسسة، املنطق دوائر كسسارنو،  مخطط البووليسسة، االقرتانسسات
وغريها.  الشيفرة تحويل الطرح، الجمع، عمليات

واملازج املازج فاكسسسسسالرتمزي، املرمسسسسسز، املقارنسسسسسات، مثل(سسسسس MSI, D, PI, PD, and PID) املتكاملة التجميعية املنطق دوائر
في                                                                            مقدمة وغريهسسسسسسسا. العكيسسسسسسس

وغري املزتامنة العسسسدادات بأنواعهسسسا، النطاطسسسات املزتامنسسسة، املنطق دوائر املزتامنسسسة، املنطق دوائر
املنطق دوائر التخسسزين، دائمة والسسذاكرة املتطسسايرة السسذاكرة ، التخسسزين وحدات املسجالت، املزتامنة،

للربمجة. القابلة
                                             

)331EC 151E (1 الكهربائية آالت5589
الكهربائية اآلالت وأصسسناف العمل مبسسدأ حيث من الكهربائية اآلالت في مقدمة املسسساق هسسذا يعترب

هسسذه أصسسناف العمسسل، مبسسدأ املبارش، التيسسار الكهربائية. محركات املاكينة أجزاء ودراسة ومبدأعملها
هسسسذه تشسسسغيل بسسسدء والرسعة. طسسسرق بسسسالعزم التحكم وسسسسائل امليكانيكيسسسة، الخاصسسسية املاكينسسسات،
العمسسل، مبسسدأ الطسسور، وثالثية أحادية الكهربائية الرسعة. املحسسوالت في التحكم طسسرق املحركسسات،

فحص ، املحسسول فحوصسسات الجهسسد، معسسايرة التحميسسل، خاصية املكافئة، الدوائر  املحوالت،س أصناف
التحميسسل. املحركسسات وخسسواص العمل مبسسدأ حيث من السسذاتي السسدائرة. املحسسول قرص وفحص الالحمل

ذو املحسسسرك املشسسسطور، الوجه  التحميسسسل: محسسسرك خسسسواص ، العمل مبد الطسسسور، أحادية الكهربائية



في  الصسسناعية اإللكرتونيسسات تطبيقسسات  الخطسسوة، ذو محسسرك املشسسطور، الوجه ذو املحسسرك املكثف،
املحركات... في األعطال وصيانة وتحليل ورصد ، الكهربائية املحركات

)332EC 151E( كهربائية آالت مخترب 5590 
التيسسار ومولسسدات ملحركسسات التحميل خسسواص ودراسة والفحوصسسات العملية التجسسارب بعض يغطي

القفص ذات الحثية املحركسسات الحثيسسة. بسسدء واملحركسسات الطسسور وثالثية أحادية محسسوالت املسسستمر،
التوازي. على املحوالت وربط الزتامنية املولدات . تحميل األنزالقية الحلقات ذات و السنجابي

 متقدمة برمجة5717
كلغة جافا  أو++C لغة باسسسسستخدام الشسسسسيئية الربمجة ومنهجية مفسسسساهيم يعسسسسرض املسسسسساق هسسسسذا

)األشسسياء(، والكائنسسات الفئسسات الشيئية، الربمجة نموذج: املوضوعات تغطي أن توضيح. وينبغي
واجهة وامللفسسات،س والجسسداول االستثناءات مع والتعامل والتوارث، األشكال وتعدد الطرق،الواجهات،

.الديناميكية البيانات وهياكل ،(GUI, D, PI, PD, and PID )الرسومية املستخدم

)421EC 151E (املعالج واملتحكم الدقيق5591
نظرة عامة على املعالجات الدقيقسسة، عمسسارة املعالجسسات الدقيقسسة ، ربسسط السسذاكرة مسسع النظسسام ، ربسسط
املداخل واملخارج مسسع النظسسام، برمجسسة املعالجسسات الدقيقسسة، مجموعسسة التعليمسسات، تقنيسسات الربمجسسة،
املفاهيم واملبادئ األساسية لربط النظام ، نظرة عامة على املتحكمسسات الدقيقسسةس وعمارتهسسا ، بسسرامج

                                                                         .وتطبيقات على املتحم الدقيق

)521EC 151Eالدقيق (مخترب املعالج واملتحكم 5592 
 اكسسساب الطسسالب الخسسربه العمليسسه والنظريسسه فيالى ةمسسات الدقيقسسكيهسسدف مختسسرب املعالجسسات واملتح

تصميم وبناء وبرمجة االنظمه املتضمنه واملوزعه من خالل توفري عدد من التجارب اليت تتضسسمن:
التعريف بالبنيه الداخليه للمتحكمات ومكوناتها, تعلم لغسسات برمجسسه مختلفسسه لربمجسسة املتحكامسسات
واملعالجسسسات,س اسسسستخدام بسسسرامج املحاكسسساه وبسسسرامج التصسسسميم, تعلم اهم مبسسساديء ربسسسط االنظمسسسه

واالتصاالت وبناء االنظمه والدوائر مع اعطاء القدره على تحليل االنظمه وكشف االخطاء
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اإلجبارية التخصص متطلبات وصف

)352EC 151E(الحيوية املواد علم5115

هذا خالل الطبية. من األجهزة هندسة لطالِب مخصص تمهيدُي  الحيويةمساق علماملواد مساق
والطبيعية،س الصناعية  الحيوية املواد في األساسيِة الخصائص على الرتكزي سيتم  املساق

كيميائية، )مركبات الطبّية التطبيقاِت  مجال في املستعملة املواِد ِمْن ومختلفة جديدة وأصناف
االستجابة في االنسجة داخل الربوتني سرياميك(. دور معادن، طبية، ألياف السيلكون، مواد

الخاليا. اإللتهاب،س في امليكانية الحيوية.القوى املواد مع الخاليا تفاعل الحيوية.كيفية للمواد
الحيوية  للمواد املناعية واالستجابة الغريبة لألجسام الجسم استجابة الجروح، من الشفاء

املواد. تحلل لهذه الحيوي الجسم. االختبار في  للحساسية املسببة واملواد السامة واملواد الغريبة،
، في  املواد الحيويِة. تطبيقات البيئِة في املواِد قلبية طبية أدوات اصطناعية، )أعضاء الطّبِ

عيون،. . . تطبيقات أسناِن، زرع العظام، جرب تطبيقات للزرع، قابلة قلبية أجهزة وعائية،
الخ. (.

 الحيوية الكيمياء  مخترب5113
الكاشف استخدام املشرتك، األيوني التأثري التفاعل، التالية: رسعة التجارب املساق هذا يتضمن
االستخالص، العضوية، املركبات تحضري والضعيفة،س القوية لألحماض الحموضة درجة لقياس
الجزئيات. أشكال بالكرومانوغرافي، الفصل

األعضاءوالترشيح  وظائف5114
الطاقة تكوين ووظائفها، مكوناتها الداخلي، تركيبها املادي، تركيبها الخلية، تنظيم الذرة، طبيعة

ATP &  الخلية في الطاقة وحدات فيها، ADP، األساسية للمكونات املادي الرتكيب كريبس، حلقة
RNA&  الوراثية املادة النيوكليوتيدات، الربوتينات، الدهون، الكربوهيدرات، اإلنسان، جسم في

DNA، األنسجة العصبية،س األنسجة العضلية، األنسجة الطالئية، األنسجة األنسجة، أنواع
و القلب و الدوري الجهاز العصيب، الجسم: الجهاز ألجهزة دراسة املساق هذا يقدم و الضامة. كما

الكهربائي القلب تخطيط و الفعل القلب. جهد في الكهربائي التوصيل آلية و الدموية األوعية
ECG، الس بواسطة القلب أمراض دراسة ECGجهاز  و Echocard PIDiogram، و التنفيس الجهاز

أمراض دراسة ووظيفتها، الصماء الغدد الجسم، توازن و السمع الجلد، الدوري، بالجهاز عالقته
معدل قياسه، و الدم ضغط أنواعها، و الصدمة ،EEG الدماغ تخطيط جهاز بواسطة الدماغ

األلياف فسيولوجيا و تثبيتها طرق و العظام كسور و العظام الزنوف، و الحروق النبض،
والعضلية. العصبية

)381EC 151E ( الحيوية امليكانيكا5262  
الحية؛ لألنسجة الحيوية العضلي. امليكانيكا الهيكلي اإلنسان: الجهاز لحركة الحيوية امليكانيكا
علوم في مختارة مواضيع املساق هذا األربطة. يغطي و األوتار الجلد، العضالت، العظام،

ذلك في بما الصلبة األجسام واتزان القوى املواد: تحليل وخواص مقاومة الديناميكا، األستاتيكا،



املرونة، معامل املطولية، وحساب تعريف واالنفعال، اإلجهاد منحىن االزدواج، وعزم العزوم
والحركة اتجاهني في الحركة معادالت العوارض، على والعزوم القوى تحليل الصالبة، معامل

القصور وعزم العزوم ذلك في بما الصلبة واألجسام الجسيمات على املؤثرة القوى الدائرية،
املوائع تدفق الطبية: عمليات املوائع تدفق إلى .مقدمة بالحركة والشغل الطاقة عالقات الذاتي،

الحيوي، للتدفق الكهربائية النماذج النابض، التدفق القلب، و الدوري الجهاز اإلنسان، جسم في
انتقال الرئتني، في الهواء تدفق التنفيس، الجهاز الكربى، و الصغرى الدورتني في الدم تدفق
القلب. صمامات في التدفق الدوري، للجهاز االصطناعية األعضاء الحرارة، و الكتلة

)391EC 151E () 1( ميداني  تدريبس4165
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات
االلزتام على القدرة إلى والحماية. باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)481EC 151E(الطبية والعالجية اإللكرتونية األنظمة5116
والدماغ، العيون، عضالت العضالت، للقلب، الكهربائية اإلشارة رسم جهاز الدم، ضخ أجهزة
جهاز (، القلب عضالت انقباض )عاكس الكهربائية الصدمات جهاز القلب، دقات منظم جهاز

األجهزة من وغريها التعقيم جهاز التخدير، جهاز (،ESU) الكهربائي املرشط جهاز الكلية، غسيل
الطبية. واألنظمة

)482EC 151E() 1( الطبية القياس أدوات 4191
املختلفة. الطبية بالقياسات املتعلقة األساسية املفاهيم على املساق هذا في الطالب يتعرف

ترشيح )تكبري، الطبية اإلشارة املختلفة. معالجة  الطبية األلكرتودات املختلفة،س الطبية املجسات
املُختلفة. الطبية القياسات من وغريها الضغط قياسات ،…..( ، مقارنة ،

483EC 151E   ()1( الطبية القياسات  مخترب4385
يغطي هذا املخترب العديسسد من التجسسارب السسيت تشسستمل على قيسساس اإلشسسارات الحيويسسة مثسسل )إشسسارة
تخطيط القلب، تخطيط كهربائية الدماغ، تخطيط كهربائية العضلة، قياس معدل التنفس، ضغط

. وصدمة كهربائيسسة حيث يتعلم الطسسالب بنسساء(EMS)الدم، وتجارب تتعلق بتحفزي عضلة الجسم 
الدوائر الالزمة ملعالجة اإلشارات الحيوية.

)487EC 151E ( الطبية والصور اإلشاراتس  معالجة4761
و اخرتاقية:  اإلشارات أو سطحية بطرق اإلنسان جسم من تؤخذ اليت الحيوية اإلشارات معالجة
املتكررة، غري املرشحات تصميم املتصلة، و املتقطعة لألنظمة فوريري نظرية املتقطعة،س األنظمة
الطبية املعلومات معالجة  الطبية، اإلشارات ملعالجةس الطيفي التحليل املتكررة، املرشحات تصميم



الصور معالجة الطبقية، و الحرارية الصور إكس، أشعة صور مثل الطبية، الصور من املأخوذة
البيانات، وضغط العينات أخذ الصور، معالجة األلوان، نماذج للصور، الجسم تعرض الرقمية،
وتحليلها. الصور اسرتجاع الصور، توضيح تقنيات

)485EC 151E() 2( الطبية القياس أدوات4392 
تتعلق قياسات القلبية،س واالستجابة الدم تدفق قياسات على املساق هذا في الطالب يتعرف
CBC ,)  مخربية قياسات التنفيس، بالجهاز BGAقياسات الدم(، قياس أجهزة من  وغريها
الطبية. واملراكز املستشفيات في املختلفة الطبية لألجهزة األمان فحص بأجهزة تتعلق

581EC 151E()2( طبية قياسات مخترب5118
يغطي هسسذا املختسسرب عسسدداً من األجهسسزة الطبيسسة السسيت تشسستمل على كسسل من: )جهسساز فحص التيسسارات

، جهسساز التنفس االصسسطناعي، جهسساز الصسسدمة الكهربائيسسة، جهسساز غسسسيل الكلى،(ESAD)املترسبة 
، جهسساز الطيسسف الكهربسسائي،(I, D, PI, PD, and PIDCBC)جهاز التعقيم بالبخار، جهاز التخسسدير، جهسساز عسسد كريسسات السسدم 

، أشسسعة األجهسسزة )التصسسوير العسسادي، التصسسوير الطبقي، .....((BGA)جهسساز قيسساس غسسازات السسدم 
حيث يتم تغطية مبادئ عمل هذه األجهزة ومعرفة مشاكلها والتعرف على حلول هذه املشاكل.

)491EC 151E() 2( ميداني  تدريبس4631
العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص
العمل. ملرحلة الطالب وإعداد

) 592EC 151E( التخرج مرشوع في  مقدمة4359
األنسب. يشمل الحل وتصميم املناسبة، الحلول وضع وتحليلها، السوق في حقيقية مشكلة دراسة

.Sof convergencetware برمجية  ومكوناتHard PIDware مادية مكونات املرشوع

)593EC 151E( التخرج  مرشوع4360
تغطيتها، تم اليت التدريسية واملساقات اهتماماته مع يتناسب الذي املرشوع باختيار الطالب يقوم

التنفيذ املرشف، ومشورة ورأي وأهميته الالزمة القطع توفر إمكانية املرشوع اختيار في ويراعى
منه. أساسيا جزءا يعترب للمرشوع العملي

الحيوية الكيمياء5112
قوى التكافؤ، رابطة نظرية وأنواعها، الكيميائية التالية: الروابط املواضيع املساق هذا يتضمن

العضوية، الكيمياء التفاعل، وميكانيكية التفاعل رسعة الخليط، الجزيئات، بني التجاذب
االتزان. ثابت والقوعد، الحوامض

الطبية والتصوير التشخيص  أنظمة5383



& مبسسادئ الفزييسسساء النوويسسسة، التفاعسسل بني اإلشسسسعاع و املادة، الطب النسسسووي،   PET SPECT،
كامريات جاما. طبيعة اإلشعاعات، إشعاعات إكس، أجهزة أشعة إكس الطبية، التصسسوير الطبقي،س
التصوير بالرنني املغناطييس، األمواج فوق الصوتية الطبية )مبادئها الفزييائية، أجهزة القيسساس(،
تكنولوجيسسا اللسسزير في الطب، مصسسادر الضسسوء و اللسسزير في الطب، األليسساف الضسسوئية للتطبيقسسات

الطبية، تفاعل اللزير مع األنسجة، الجراحة باللزير.  

الطبية واألنظمة األجهزة  تصميم5384
ُصّمم هذا املساق لطالب الهندسة الطبية لتعريفهم بأساسيات تصميم املشاريع والعوامل اليت

تؤثر في التصميم. يهدف املساق إلى تعريف الطالب باألدوات والوسائل الالزمة في التصميمات
الهندسية الطبية من حيث منهجية التصميم وجمع البيانات تحليلها ويرّكز بشكل أسايس على

 ,  ,   d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign proces, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triple d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign engineering and PID embod PIDiment d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign
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)523EC 151E ( الرقمية  االتصاالت5120
Autocorrelation , العشوائية، العمليات و لالحتماالت مراجعة Cros, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triplecorrelation،

بالرتدد، التعديل باالتساع، )التعديل مثل الرقمية التعديل تقنيات الفراغ، في اإلشارات تمثيل
الرقمية. االتصاالت أنظمة أداء املتعددة، اإلشارات ذات الرقمية األنظمة ...(،

)562EC 151E(الطبية الهندسة في خاصة   مواضيع5222
املساقات في تغطيتها يتم لم واليت املجاالت مختلف في ومتقدمة خاصة مواضيع تغطية يتم

املساق فيها يطرح مرة لكل خاص وصف وضع يتم حيث األخرى،

)563EC 151E( الشخيص الحاسوب  تطبيقات4700
Data البيانات استحواذ أنظمة املربمج، القياس مجال في الشخيص للحاسوب عملية تطبيقات

acquis, Divergence and Curl, Double and Tripleition، اللوحة وعمل وتحليلها اإللكرتونية الدوائر تصميم في الحاسوب استخدام
املطبوعة.

) 532EC 151E( الكهربائية الحماية أنظمة4366
املختلفة،التمديدات بأنواعها الكهربائية املفاتيح الكهربائي، الحماية ونظام الكهربائي النظام

كل وتشغيل وتوصيل وفحص وأنواع عمل ومبدأ التحكم. تركيب الصناعية، التمديدات املزنلية،
اآللية. ونصف اآللية الكهربائية والقواطع الكهربائية، واملؤقتات واملرحالت، املصهرات، من

ومرشحات توحيد دوائر مبسارشة، تغذية وتشمل الكهربائية الحماية ألنظمة التغذيسة مصادر
.   الجهد ومضاعفات منظمات و والجهد التيار محوالت الجهد،

)582EC 151E ( الطبية األجهزة في الحاسوب  تطبيقات4367
مجال في املختلفة وتطبيقاته الحاسوب بامكانيات الطلبة تعريف الى املساق هذا يهدف

املساق يتضمن و املجال هذا في الدقيقة املتحكمات دور كذلك و الطبية االجهزة هندسة
التالية: املواضيع

باستخدام التحكم لدوائر الرئيسيه املكونات على الرتكزي يتم : حيث الدقيقه املتحكمات قسم-1
لبناء الالزمه املهارات واعطاء ومستقله متضمنه  كأنظمهPI, D, PI, PD, and PIDC نوع من الدقيقه املتحكمات

للتسويق. جاهزه كتطبيقات واعدادها الطبيه باالجهزه عالقه ذات مشاريع
2-Labviewال برنامج على الرتكزي يتم القسم هذا : في Labviewاملهارات الطلبه  واكساب

التخطيطية الربمجة إلى تستند متكاملة تطوير كبيئة الربنامج هذا مع للتعامل الالزمه
التخرج مشاريع في واسع بشكل استخدامه ويتم معينة، برمجية لغة استعمال من بدال

مع املختلفه الطبيه االنظمه بربط ويقوم للمستخدم كواجهه معه التعامل يتم بحيث
الحاسوب.

5121 589EC 151E(الحيوية )املعلوماتية



الطبية املعلومات إدارة في املعلومات تكنولوجيا توظيف عن عامة ملحة املساق هذا يُعطي
االلكرتونية، الطبية السجالت  وتطبيقاتها، الطبية املعلومات نظم هندسة الحاسوب، باستخدام

الطبية الشبكات وعرضها، املعلومات اسرتجاع الطبية، املعلومات واستخراج البيانات حفظ
الصحية. الرعاية شبكات في حمايتها وكيفية الطبية االتصاالت وبروتوكوالت

وااللكرتونيات االتصاالت هندسة 2.1

 التخرج خطة ملخص
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اإلجبارية وااللكرتونيات هندسةاالتصاالت تخصص متطلبات وصف

(351ECE ) الحقل ونظرية النقل خطوط 5263
املوجة عام.  طول وسط في املنتظمة املستوية املوجة. املوجةس ماكسويل. معادالت معادالت

والتوهني الطور وثوابت املجموعة ورسعة الطور ورسعة  املوجة انتشار واتجاه املوجي والرقم



الفقدس من يعاني ووسط الفقدس من يعاني ال وسط في املستوية املوجة املوجة. انتشار وممانعة
واملائل العمودي بوينتنغ.  االسقاط املستوية.  متجه للموجةس العام موصل.  الشكل ووسط

العابر النقل. التحليل العملية.  خطوط املسائل بعض املوجة.  معالجة للموجة.  استقطاب
االتجاهي الشكل باستخدام متناغم ملصدر النقل خطوط الفقد.  تحليل من تعاني ال نقل لخطوط
النقل خطوط النقل. موائمة خطوط القصرية.  مخططات النقل اللفاف.  خطوط والشكل

املوجة املمانعة. دالئل املوجة. قياس طول ربع بطول نقل خط او وقضمتني قضمة باستخدام
واملعامالت الهوائيات الى الرنانة.  مقدمة املوجة. الفجوة دالئل في والدائرية. الفتحات املستطيلة

املوجة. طول ونصف قصري بطول القطب ثنائي للهوائيات. خصائص املختلفة

)391EC 151E () 1( ميداني  تدريبس4796
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات
االلزتام على القدرة إلى والحماية. باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)451EC 151E( والرتقيم املعلومات  نظرية4796
ويشسسمل والسسرتقيم املعلومسسات بنظرية املتعلقة األساسسسية باملبسسادئ الطلبة تزويد إلى املسسساق يهسسدف

للمعلومسسات واملوثسسوق الفعسسال النقل اجل من الرتمزي والقنسساة، املصسسدر التاليسسة: ترمزي املوضسسوعات
املمتد. الطيف أنظمة إلى مقدمة شانون، ونظرية القناة سعة باألخطاء، للتحكم الرتمزي الرقمية،

(452ECE ) رقمية إشارات تحليل 4797
.  نماذجZ الزمن. تحاوير مع املتقطعة واإلشارات الرقمية.  األنظمة اإلشارات معالجة إلى مقدمة
الرقمي. تصميم للمعالج والرتددي الزمين الزمن.  التحليل مع املتقطعة األنظمة وتنفيذ تمثيل

الشبيهة. تصميم املرشحات في املحددة. التقريب النبضية االستجابة ذات الرقمية املرشحات
الرقمية.  املسوي املرشحات املحددة. شبكات غري النبضية االستجابة ذات الرقمية املرشحات

اإلجراءات الرسيعة. خوارزميات فوريري وتحاوير املتقطعة فوريري تحاوير الرقمي.  خوارزميات
وتطبيقاتها. الرقمية اإلشارية

(454ECE ) تحويلية شبكات 4798
التأشري. الصدى. أنظمة الزمين. الغاء التأخري وآثار الكاملة الدورة توهني الهاتف، دارات مقدمة،
التعديل النبيض. تسلسل بالرتمزي والتعديل النقل. الرص خاصة. تخطيط ألية فرعية مقاسم

الحركة: تعابري وتسلسلها. نظرية الزمين والتقسيم التجميع النقل النبيض. انظمة بالرتمزي
وتسلسل وتزامن التحويل. التحكم الرقمية. طرق والحركة. املقاسم املصادر وحساب ايرالنع

املوزع. شبكات والتحكم العام القناة املركزية. تحكم املعالجة ووحدات األنظمة الشبكة. متحكمات
والتحكم  املعلوماتI, D, PI, PD, and PIDSDN وشبكات املفتوح النظام الحزم. بينية  وتحويلI, D, PI, PD, and PIDSDNو املعلومات

التأشري.  اخرى. أنظمة النظمة البيين



(523ECE) رقمية اتصاالت5120
لشكل املوائم املرشح واشتقاق املثالي.  تصميم املستقبل الرقمي.  تصميم التعديل مقدمة. شكل

إليها مضافاً بقناة الرقمي التعديل شكل أداء اإلشارة.  تقييم فضاء الرقمي.  تمثيل التعديل
القنوات مختلفة.  تمثيل تعديل إلشكال والرمز القضمةس في الخطأ ابيض.  احتمال جاوس ضجيج

القناة.  ترمزي أطيافها.  ترمزي املفرودة االتصاالت الخفوت.  أنظمة ظاهرة من تعاني اليت
هامينغ.  ترمزي عند الخطأ تصحيح الخطية.  مقدرة القطع االلتفافية.  ترمزي هامينغ.  ترمزي

(456ECE)  خليوية/نقالة اتصاالت انظمة 4874
واملتوازية. املتسلسلة للوصالت السد احتمالية الحركة. حساب ونظرية الهواتف الى مقدمة

نسبة وحساب واملناولة املكاملة وتجهزي الحركة الرتدد. ادارة وتحديد الخلوية االتصاالت تصميم
عن االداء الحدود. تحسني تعدد واثر السكني حد االنتشار. نمط التداخل. انماط الى الحاملة
الصوت . مرمزات الخلوية االنظمة في والتجزئة. التعديل املناسب الخلية مكان تصميم طريقة

بيين. اقتحامي وغري اقتحامي الخطأ. ارسال وتصحيح االلتفافي . الرتمزيGSMضغط وتشكيله
حاالت.  التشفري. دراسة وفك التشفري

التناظرية االتصاالت مخترب 5720
السعوي التعديل الضوضاء، بالجهد،  املذبذباتاملعايره الفالتر، الطيفي، التحليل املوجات،س مولد

وكشفه،  الرتدد تعديل الكسب، متحكم املزج، دوائر الرتدد، وسيطة املضخمات كشفه، وطرق
PAM , تعديالت PPM، مستقبل  Super heterod PIDyne.

( I اتصاالت مخترب 4875  458ECE (
املستمر التعديالت: التعديل املتوائم. أنواع املرشح ذو واملستقبل االساس قاعدة ثنائيات نقل

واستقبال توليد الدوري، التعديل الرتددي، التعديل الزاوي، التعديل السعوي، التعديل للموجة،س
املوجة.  شكل شكل . تشكيلFSK وPSK   وASK الثنائي نوع من املتناغمة غري اإلشارات

العني.

)491EC 151E() 2( ميداني  تدريبس4631
العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص
العمل. ملرحلة الطالب وإعداد

(551ECE ) برصية اتصاالت 4876
الحالة. التوهني واحادية الحالة ومتعددة ومتغري متدرج معامل ذات زجاجية مقدمة. الياف

اللزير. توليد البرصية. مبدأ االلياف في والحاالت املرشدة. املجاالت املوجة والتشتت.  انتشار
والتعديل املبارش البرصية. التعديل التعديل برصية. طرق املوصالت.  معيدات اشباه لزير



النظام. دارات أداء  ، PI, D, PI, PD, and PIDN وAPDالكاشفة:  البرصية املستقبالت التجميع الخارجي. طرق
البرصية: املعدل االتصاالت البرصية. أنظمة األنظمة في عملية برصية. اعتبارات متكاملة

الرقمية.  البرصية والشبكات

(552ECE) صناعية وأقمار ميكروية اتصاالت 4877
في الهوائيات. الفقدس الهوائيات. معامالت شاملة. انواع ونظرة مقدمةموجات وانتشار هوائيات

طول بنصف وثنائيات قصري السلكية: ثنائي الريايض. الهوائيات الحر. التشكيل للفضاء املسار
األرض. سطح فوق السلكية الهوائيات والواقفة، املسافرة املوجة هوائيات وطويلة، املوجة

املستوية املوجة. املوجات الفتحة. معادلة الهوائيات. هوائيات مصفوفة الحلقية. تحليل الهوائيات
املوجة. مبدأ ونقل وانكسار املوجة. انعكاس واستقطاب املوجة والكروية. عنارص واإلسطوانية

 الجي. انتشار الغالف هايجزن. فزييائية
األيوني.  الغالف السطحية. فزييائية الفضائية. املوجات الجوي. املوجات الغالف في املوجات

(553ECE ) ومراسالت لواقط 4878
بثنائي تعريف واملرسالت، اللواقط عمل مبادئ التيار، لتوزيع كهرومغناطيسية حقول
.  اللواقط أنواع املتعددة، اللواقط وخطوط القطب

)( الرقمية االتصاالت مخترب 5721
الرقمي، علىالضوضاءفيتقنياتالتعديل تجارب ،PCM و الدلتا تعديالت املتعدد، علىاملزج تجارب

ASK , , تعديالت PSK FSK،  ,   bas, Divergence and Curl, Double and Tripleeband PID trans, Divergence and Curl, Double and Triplemis, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleion phas, Divergence and Curl, Double and Triplee locked PID loops, Divergence and Curl, Double and Triple.

(556ECE ) رادار أنظمة ؟؟؟؟؟؟
بيان الرادارات،س تصميم الرادارات، أنواع االلتقاط، نظريةس الرادار معادلة الرادار، أساسيات

).العمل مبدأ( الراداراتس عمل كيفية

 واملايكروويف الهوائيات  مخترب5718



أنشسسأئت اليت فلسسسطني في الرائدة املختربات احد امليكرويف وانظمة الهوائيات يعتربمخترب
غيغسسساهرتز 10 غيغسسساهريتزوس 1 تسسسرددس  على  التسسسدريب نظسسسام ويعمل. الجامعة في مسسسؤخرا
ثنائيسسسات( الهوائيسسسات من مختلفة أنسسسواع من اإلشسسسعاع أنمسسساط قيسسساس على تجسسسارب ويغطي

يسسساغي،وأبسسسواق،وهوائيسسساتس و, السسسزاوي التغري وثنائيسسسات,  الهوائيسسسات االقطسسساب،ومصسسسفوفة
مثل التجسسارب ميكروويف التسسدريب نظسسام ويغطي). ومايكروسسسرتب ولوغاريتميسسات حلزونية
مولد  على قياسسسسات ،وعمل امليكرويف انظمةس في املسسسستعملة األجهسسسزة جميع على التعسسسرف
Gunn ( التذبسسسذب oscillator ( امليكرويف في االنعكاسسسساتس ،و املوجسسسات ،وتضسسسعيف)سسس

 standing waves waves امليكروويسسسسسف،وقيسسسسساس إشسسسسسارات عن ،والكشف)سسسسس directional
couplers,SWR,البرصية/  الدقيقةالسسسمعية واملوجسسات ،والبرصيات ومقاومسسةامليكرويف

امليكرويف باستخدام اإلرسالس على تطبيقات وعمل

 املتقدمة االتصاالت  مخترب5719
املواضيع في تجارب املتنقلة واالتصاالت النقل خطوط في التجارب املخترب يغطي

،وقياس النقل خطوط في املستخدمة االجهزة استعمال طريقة على التالية؛التعرف
في النمط ،وتغري النقل خط داخل املوجة انتشار املقاومة،ونمط رسعةاالنتشار،وحسابس

VSWR. وقياس دائمة موجات الجهد، إنعكاس ،معامل املختلفة لالحمال النقل خطوط
واملحدداتس املكثفات،وميكروفون على املتنقلةاملوضوعات تجارباالتصاالتس في ويغطى

. واملوسعات, الصوت موجات على ،والتعديل

)592EC 151E( التخرج مرشوع  مقدمة4359
إليجاد نفسه على االعتماد منه . يطلب االتصاالت هندسة مسارات أحد في للطالب مسألة تحديد

املرشوع في الطالب من  املتوقع نظرية(. من أو عملية إما تكون أن يمكن )اليت املسألة لهذه حل
على للعمل زمين بجدول لإللزتام وتدريبه املستقل والعمل البحث في  قدراته بتطوير يقوم أن

محرتف.  بشكل وكتابتها نتائجه لتفسري قادراً وليكون مرشوعه

)593EC 151E( التخرج  مرشوع4360
ممكناً ذلك كان حيثما الطالب من األول. يطلب الفصل في بدأه الذي العمل ينهي أن الطالب على

عمليوإجراء نموذج وبناء حله ومحاكات مشكلته لحل واملتوفرة املناسبة الربمجيات إستخدام
اليت التعليمات وحسب متكامل تقرير كتابة الطالب من ويطلب أمكن حيث الالزمة القياسات
القسم. يصدرها

معتمدة( ساعات 6متطلبات التخصص االختيارية )

املتطلس.املساق اسمرمزرقم
ب

C 151ourse املتطلبس Name



املرافق

4881
45EC 151E

3
TV Systems 34104التلفازس أنظمة Sy Graduates Unionstems

4362
54EC 151E

6
34797العصبيه الشبكات

 Neural
Netw orks

4724
54EC 151E

7
3الصور معالجة

4706
4071

 Image
Processing

4883
55EC 151E

7
34797سمعية هندسة

 Acoustic
Engineering

5025581ME
باستخدامس التحكم

الحاسوبس
34797

 C 151omputer
 C 151ontrol

Sy Graduates Unionstems

4375
58EC 151E

8
34392الطبية االلكرتونياتس

 Medical
Electronics

4886
56EC 151E

0
3الكرتونية اتصاالت

4104
4795

C 151ommunicati
 on Electronics

4887
56EC 151E

1
اتصاالت شبكات

حاسوبية
34706

 C 151omputer
C 151ommunicati

 on Netw orks

4127
56EC 151E

2
3خاصة مواضيع

 Special
Topics

5119
56EC 151E

3
35120السلكيةس اتصاالت شبكات

 Wireless
C 151ommunicati

 on netw orks

4890
56EC 151E

5
تصميم الى  مقدمة
VLSI, D, PI, PD, and PID

34104
 Introduction

  to V SystemsLSI
Design

5143
56EC 151E

6
3نمطي تميزي

4071
4797
4169

 Pattern
Recognition

3وتقدير كشف5122
 & Detection

Estimation
3متقدمة حاسوب شبكات5586

6املجموع



االختيارية وااللكرتونيات هندسةاالتصاالت تخصص متطلبات وصف

)453EC 151E( تلفاز  أنظمة4881
عمليات املختلفة، التلفزيونية اإلرسال أنظمة وملون، وأسود أبيض التلفزيون ألنظمة مقدمة
التلفزيونية. االستقبال أنظمة الفيديو، إلشارة التلفزيونية األلوان أنظمة املُختلفة، املسح

)546EC 151E( العصبية  الشبكات4362
املراقب. شبكات وغري املراقب للعصب. التعلم املحوسب العصبية. النوذج الشبكات في مقدمة

Hopfield PIDالعصبونات. خوارزمية .  back propagationوالذاكرة. النمذجةس الذاتي  . التنظيم
حاسبات العصبية. هيكلية الشبكات تمثيل الحقيقية.س مبادئ العصبية للشبكات واملحاكاة
في وتقنيات تطبيقات على العصبية. امثلة والحواسيب العصبية : الرشيحة العصبية الشبكات
املؤرشات، معالجة االلي، االنسان التشخيص، االنماط، مجاالت: تميزي في العصبية الشبكات
الحوار. انظمة االلية، الرتجمة

)547EC 151E( الصور   معالجة4724
الصور التشكيلية. معالجة الصور الحادة. معالجة الحواف اكتشاف التحسني، التحويالت، تقنيات

وضغطها.  الصور امللونة. التقطيع. تمثيل

) 443EC 151E( النظم  برمجة4708
  ( ،As, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleemblers, Divergence and Curl, Double and Triple)  التجميع لغات مرتجمات مبادئ ، النظم برمجة في أساسية مفاهيم
، واملحررات املفرسات ، واإلستاتيكي الديناميكي الرابط   ( مبادئLoad PIDers, Divergence and Curl, Double and Triple)  املحمالت مبادئ

. مرشوع

)581ME( الحاسوب باستخدام  التحكم5025
، للحاسوب املناسب الريايض التمثيل ، املتصلة اإلشارات عينات أخذ ، الحاسوب بواسطة التحكم
خالل من التصميم ، متقطعة إلى املتصلة التصاميم ترجمة ، املتقطعة الديناميكية األنظمة تحليل
الرقمية. املتحكمات تنفيذ ، الثوابت تميزي ، األمثل التصميم األقطاب، تحديد

)588EC 151E( الطبية اإللكرتونيات4375
مثل الطبية الهندسة في واسعة تطبيقات ذات إلكرتونية عنارص دراسة إلى املساق هذا يهدف
الرتياك، و الدياك املنضبط، السيليكوني املفتاح املنضبط، السيليكوني املوحد شوكلي، ثنائي

اإللكرتونية العنارص للربمجة، القابل الوصلة أحادي الرتانزستور الوصلة، أحادي الرتنزستور
منظمات الفعالة، املرشحات التشغيلية، املكربات على مختلفة تطبيقات دراسة كذلك الضوئية،

الجهد. 

)554EC 151E( الكرتونية  اتصاالت4886



الحلقة. كسب وانواعها. تحليل املذبذبات والتحاوير. دارات املمانعة شاملة. موائمة ونظرة مقدمة
وتطبيقاتها. كشف الطورية القفل الفولطية. حلقات بتحكم السالبة. مذبذبات املقاومة تحليل

التحويلي النوع ذات واملوازج الفعالةس الرتددات. املوازج: املوازج الرتددي.  تركيب التعديل
في املوازج الخطية. تطبيقات غري التحويل. اآلثار ثنائيات. فقد باربع الثنائي املزتن واملازج
الراديووية. مضخمات الرتددات الرنني. مرشحات ودارات التعديل. املنغمات واعادة التعديل

مضخمات اآللي. تصميم الكسب القدرة. دوائر الراديووية. مضخمات والرتددات البينية الرتددات
ومضخم مذبذب وتجربة وموائمة وبناء  تصميم على حاالت.  مشاريع منخفض. دراسة بضجيج

 .

)561EC 151E(  حاسوبية اتصاالت شبكات4887
الوصول، متعدد البيانات ربط بروتوكوالت الفزييائية، الطبقات الحاسوب، شبكات عرض

333ECE النقل، طبقة ،I, D, PI, PD, and PIDPبروتوكول  راوترز،ATM انرتنت، الشبكات، طبقات املحلية، الشبكات

341ECEيعادل ال

)561EC 151E( خاصة  مواضيع4127
عالم في الحديثةس االنظمة للطالب تقدم أوااللكرتونيات االتصاالت في حديثةس موضوعات
وامليكرووية الراديوية الرتددات مدى في العاملة والشبيهة االلكرتونياتالرقميةس أو االتصاالت

واملشعات. االنظمة هذه ومزيات

563ECE )) السلكية اتصاالت شبكات5119
املثتعددة،س للشبكة الوصول تقنيات واإلنتشار، القناة نماذج الراديو، تكنولوجيا أساسيات
االتصاالت معايري العامة، الخلوية االتصاالت شبكات الخلوية، اللالسلكية االتصاالت أساسيات
الخلوية.

V SystemsLSIجداً املوسعة املكاملة الدوائر5142

VLSI, D, PI, PD, and PID , ,) نوعية املتكاملة العائالت وخصائص عمل CMOS MOS)االستاتيكية  الخصائص
املُختلفة. الرقمية للفحص....الخ. للعائالت لألنظمة+األخطاء، للدوائر، والديناميكية

نمطي تميزي5163
وغري املعيارية القرار اتخاذ والتحليل. تقنيات والتصنيف والتميزي للكشف مؤتمتة أنظمة تصميم

والصناعية. الطبية والصور للموجات املُحوسب التحليل في املعيارية. تطبيقات



56( )الكهربائية الطاقة هندسة تخصص الصسسناعية، األتمتة هندسة تخصص: )السسدائرة متطلبسسات
(معتمدة ساعة

رقم املساق
رمز

املساق
املساق باللغة

العربية
س.
م

املتطلب
املرافق

املتطل
ب

السابق

املساق باللغة
اإلنجلزيية
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34005 
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4169 213SC 151134005جرب خطي 
 Linear
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4043 
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 Electrical

 ( )C 151ircuits I

4101212EC 151E
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2(
34106 

 Electrical

 ( )C 151ircuits II

4102213EC 151E
مخترب الدوائر

الكهربائية
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 Electrical

 C 151ircuits Lab

4103214EC 151E) 34106)1اإللكرتونيات 
 Electronics

( )I

4104311EC 151E) 34103)2اإللكرتونيات
 Electronics

( )II

4105312EC 151E14104مخترب اإللكرتونيات 
 Electronics

.Lab

5587212EC 151E34103أنظمة رقمية 
 Digital

sy Graduates Unionstems

5588324EC 151E
مخترب األنظمة

الرقمية
15587

 Digital

 .Sy Graduates Unionstems Lab

4706325EC 151E
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34043 
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4101   Electrical
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15589 Electrical

 Machines



.Lab

4691411EC 151E34103قياسات و مجسات 
Measuremen

 & ts

Transducers

4692412EC 151E
مخترب قياسات

ومجسات
14691 
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 & . ts Trans

Lab

5591421EC 151E
املعالج واملتحكم

الدقيق
35587
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5592521EC 151E
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4043212SC 151134005معادالت تفاضلية 
 Differential

Equations1

5593381EC 151E34169رياضيات املهندسني 
Mathematics

 f Palestineor

Engineers

5221 313EC 151E34005الكهرومغناطيسيةس 
Electromagn

 etic Fields

4068123SC 151 234006فزيياء  ( )Phy Graduates Unionsics II

4069124SC 151 4007 214068مخترب فزيياء 
 ( )  Phy Graduates Unionsics II

 Lab

56مجموع عدد الساعات املطلوبة

وهندسة الطاقة تكنولوجيا ( هندسة والحاسوب الكهربائية الهندسة دائرة متطلبات
) الصناعية االتمتة

)311SC 151( واإلحصاء  االحتماالت4071
والتوزيعسسات العشسسوائية املتغسسريات بسسزي، نظرية الرشطي، االحتمسسال االحتمسسال، الوصسسفي، اإلحصاء

املشسسرتك، التبسساين التباين، التوقع، املشرتكة، االحتمالية التوزيعات واملتصلة، املنفصلة االحتمالية
واختبسسار اإلحصسسائي التقسسدير املعاينسسة، توزيعسسات االحتمالية، التوزيعات اقرتانات االرتباط، معامل

العشوائية. املتغريات بني الخطية العالقة الفرضيات،

)213SC 151(1 الخطي الجرب4169 
الجسسزئي، والفضسساء املتجهسسات فضسساء املتجهسسات، واملحسسددات، املصسسفوفات الخطيسسة، املعسسادالت أنظمة

القطرية. الصورة إلى املصفوفةس تحويل الذاتية، واملتجهات الذاتية القيم الخطية، التحويالت



)411ME( التحكم أنظمة5220 
األنظمة تمثيل الراجعة، التغذية أنواع منها، امليكانيكية على الرتكزي مع الفزييائية األنظمة تمثيل

وتصسسسميم تمثيل إلى مقدمة والسسسرتددي، الزمين املجسسسالني في وتصسسسميمها األنظمة تحليل بالرسسسسم،
التحكم أنظمة وتصسسسميم تحليل الخطي، الجرب واسسسستخدامات املصسسسفوفات بوسسسساطة التحكم أنظمة

. وغريها  الكهربائية الهندسة مجال في تحكم ألنظمة الكمبيوتر. تطبيقات بواسطة

)415ME( التحكم مخترب5633
,نسسوع) من املتحكمسسات  ,  ,  ,  ,   P I, D, PI, PD, and PID D PI, D, PI, PD, and PID PD and PID PI, D, PI, PD, and PIDD،) املسسستمر التيسسار محسسرك رسعة في التحكم
التحكم قطسساع باسسستخدام املسسستمر التيسسار مولد جهد في واملغلسسق. التحكم املفتسسوح التحكم باسسستخدام
األنظمة سسسسسسلوك املغلقسسسسسة. دراسة التحكم حلقة خالل من بسسسسساملوقع واملغلسسسسسق. التحكم املفتسسسسسوح

التحكم حلقسسات على الخارجي التشويش تأثري املتحكمات. دراسة بثوابت ذلك وعالقة واستقرارها
املستخدمة. املتحكمات بثوابت ذلك وعالقة واملغلقةس املفتوحة

)211EC 151E) (1( كهربائية دوائر 4106
واملواسسسع. السسدارات.  املحاثة تحليل .  طسسرق البسسسيطة الكهربائية والسسدارات والتعسساريف الوحسسدات

القرسية. تحليل الوحسسدة خطسسوة دالة مصسسدر. ادخسسال بسسدون ومقاومسسة- مواسع مقاومة-محث دارات
مع الطسسور الطسسور. عالقسسات الجيبيسسة.  مفهسسوم القرسية مقاومسسة-محاثسسة- مواسسسع.  السسدوال دارات

الجيبيسسة. للسسدوال  املسسستقرة الحالة واملواسسسع. املمانعسسة/ املسسسامحة.  اسسستجابة واملحاثة املقاومة
الطسسور. متعسسددة املركبسسة. دارات )الفعالسسة(.  والقسسدرة الجسسذر متوسط مربع وقيم املتوسسسطة القسسدرة

النجمة/س واملثلث. توصيالت

)212EC 151E) (2( كهربائية  دوائر4101
والتسسوازي. التسسوالي الرتددية.  رنيني املخمدة.  االستجابة الجيبيبة القرسية والدوال املركب الرتدد
واملهجنة  واملسسسسسامحة املمانعة بمسسسسدخلني.  عوامل العامة مغناطيسسسسسياً.  الشسسسسبكات مقرتنة دارات

باسسستعمال السسدارات تحليل الفعالة،س وغري الفعالة للرتشيح. املرشحات األساسية والنقل.  املبادىء
Matlab. و Spice  الربمجيات

)213EC 151E( /عملي كهربائية دوائر مخترب   4102
السسدوائر وخصسسائص مكونسسات لدراسة مختسسارة تجارب ، القياس أجهزة ومعايرة واستخدام التعرف

. التعسسسرف التحليل في املختلفة التغسسسريات وتصسسسنيف واملرتدد املبارشسسس التيسسسار حالة في الكهربائية
السسرنني . دوائر املرحالت مثل خاصة ودوائر عنارص باستخدام الكهربائية التطبيقات من عدد علي

سبة. محو تحليل برامج استخدام وكذلك واملحوالت

)214EC 151E) (1( الكرتونيات4103 
انحيسساز م/س، واملوجبسسة.س وصسسالت السسسالبة البلسسورات التطعيم، عملية املوصسسالت، أشسسباه نظرية

ذات املسسستمرة. ثنائيسسات التغذية جهسساز التوحيسسد، الثنائيات. عملية على مختلفة تطبيقات الثنائي،
املختلفسسسسة،س الرتانزيسسسسستور انحيسسسساز س. دوائر م س م، س م  خاصسسسسة. الرتانزيسسسسستور أغسسسسراض



لهسسذا االنحيسساز . طسسرق املختلفة لألنسسواع التوصسسيل وداالت منحنياته املجسسال، تسسأثري ترانزيسسستور
الرتانزيستور.

)311EC 151E) (2( إلكرتونيات 4104 
والقاعسسسدة املشسسسرتك املجمع املشسسسرتك، ) البسسساعث املختلفة بأنواعها الصسسسغرية اإلشسسسارة مكسسسربات

االسسستجابة ، املراحل متعسسددة . املكسسربات بأنواعها املجسسال تسسأثري ترانزيسسستور املشسسرتكة(. مكسسربات
،C صسسنف ،B صسسنف ،A صسسنف القسسدرة . مكسسربات للمكسسربات الرتددية . املكرب جسسذب دفع  

املذبذبات. . دوائر عليها مختلفة وتطبيقات التشغيلية املكربات التفاضلي،

)312EC 151E( اإللكرتونيات مخترب4105 
و الزنر ديسسود خصسسائص العمليسسة، تطبيقاته سسسيليكون( و و )جرمسسانيوم السسديود خصسسائص دراسة

مثل املسسستخدمة التطبيقسسات أهم و  ترانزيسسستورBJT  خصسسائص عمليسسة، تطبيقسسات في اسسستخدامه
)  خصسسسسسسائص اإللكرتونيسسسسسسة،دراسة السسسسسسدوائر في تحكم كعنرصسسسسسس اسسسسسسستخدامه و التكبري دوائر

 Operational Amplifierو املفاضلة و املكاملة دوائر مثل عملية فيتطبيقات استخدامه   ( و
عملية.  تطبيقات ( ( في555 مؤقت استخدام

)221EC 151E( رقمية أنظمة5587
تبيسسسيط املنطسسق، بوابسسات البسسوولي، الجرب وقواعد نظريات البوولي،س الجرب عن ُمقدمة العد، أنظمة

تتضسسسمن مختلفة أنظمة تصسسسميم التجميعيسسسة،س املنطق دوائر كسسسارنو، مخطط البووليسسسة، االقرتانسسسات
 مثل(MSI, D, PI, PD, and PID) املتكاملة التجميعية املنطق وغريهسسا. دوائر الشسسيفرة تحويل الطسسرح، الجمسسع، عمليسسات

املزتامنسسة، املنطق دوائر في مقدمة وغريهسسا، العكيسسس واملازج املازج فاكسسالرتمزي، املرمسسز، املقارنسسات،
السسسذاكرة التخسسسزين وحسسسدات املسسسسجالت، املزتامنسسسة، وغري املزتامة العسسسدادات بأنواعهسسسا، النطاطسسسات

للربمجة. القابلة املنطق دوائر التخزين، دائرة والذاكرة املتطايرة

) 324EC 151E( رقمية مختربأنظمة5588
"I, D, PI, PD, and PIDC" املتكاملة السسدوائر على التعسسرف تجسسارب  وإجسسراء معها والتعامل مخططاتها قسسراءة ومعرفة  

," املنطقية  البوبسسسات على عملية , , ,  ,  AND OR I, D, PI, PD, and PIDNVERTER NOR NAND X, DEMUXOR"وإجسسسراء 
ترمسسزي- الرتمسسزي- فك ودوائر وتطبيقاتها والبولية املنطقية االقرتنسسات تبسسسيط على عملية تجسسارب

مسجالت على تحتوي مزتامنة دوائر على عملية تجارب وإجراء مازج – طرح – جمع – املقارنات
. اإلزاحة مسجالت و العدادات ودوائر املختلفة بأنواعها نطاطات و تخزين
Circuit " " برنامج باستخدام السابقة التجارب لكل محاكاة عملية إجراء Maker

)325EC 151E( البيانات ونقل اإلشارات4706 
واملتجهسسات.  التمثيل السسزمن.  االشسسارات مع مسسستمرة واالشسسارات. اشسسارة االنظمة وتصسسنيف تمثيل

من االشسسسارات لالشسسسارات.  محتسسسوى والقيمة  الطسسسور . طيف العامة فوريري متسلسسسسلة باسسسستخدام
االشسسارة. من عينسسات وتطبيقاتهسسا.  اخذ فوريري االشسسارات. تحسساوير نطاق والقدرة.س  عرض الطاقة



لالنظمة الزمين االقسسسسسرتان. التحليل والقسسسسسدرة. دوال للطاقة الطيفية االشسسسسسارات.  الكثافة التفافية
وHPF  وLPEاالتصسساالت. املرشسسحات لنبضسسة. قنسسوات  النظسسام السسزمن.  اسسستجابة في املسسستمرة

BPFاملتقطعة فوريري الزمن. تحسساوير مع متقطعة . اشارات (DFT)الرسيعة فوريري . وتحسساوير (
FFT)النظمة الطيفي . التحليل (DFT)تتسسسابعي ملدخل واالسسسستجابة واحسسسدة لعينة .  االسسسستجابة

الحاسوب.  على زي. مرشوع تحاوير الى اختياري. مقدمة

)331EC 151E (1 الكهربائية آالت5589
الكهربائية اآلالت وأصسسناف العمل مبسسدأ حيث من الكهربائية اآلالت في مقدمة املسسساق هسسذا يعترب

هسسذه أصسسناف العمسسل، مبسسدأ املبارش، التيسسار الكهربائية. محركات املاكينة أجزاء ودراسة ومبدأعملها
هسسسذه تشسسسغيل بسسسدء والرسعة. طسسسرق بسسسالعزم التحكم وسسسسائل امليكانيكيسسسة، الخاصسسسية املاكينسسسات،
العمسسل، مبسسدأ الطسسور، وثالثية أحادية الكهربائية الرسعة. املحسسوالت في التحكم طسسرق املحركسسات،

فحص ، املحسسول فحوصسسات الجهسسد، معسسايرة التحميسسل، خاصية املكافئة، الدوائر  املحوالت،س أصناف
التحميسسل. املحركسسات وخسسواص العمل مبسسدأ حيث من السسذاتي السسدائرة. املحسسول قرص وفحص الالحمل

ذو املحسسسرك املشسسسطور، الوجه  التحميسسسل: محسسسرك خسسسواص ، العمل مبد الطسسسور، أحادية الكهربائية
في  الصسسناعية اإللكرتونيسسات تطبيقسسات  الخطسسوة، ذو محسسرك املشسسطور، الوجه ذو املحسسرك املكثف،

املحركات...... في األعطال وصيانة وتحليل ورصد ، الكهربائية املحركات

)332EC 151E( كهربائية آالت مخترب 5590 
التيسسار ومولسسدات ملحركسسات التحميل خسسواص ودراسة والفحوصسسات العملية التجسسارب بعض يغطي

القفص ذات الحثية املحركسسات الحثيسسة. بسسدء واملحركسسات الطسسور وثالثية أحادية محسسوالت املسسستمر،
التوازي. على املحوالت وربط الزتامنية املولدات . تحميل األنزالقية الحلقات ذات و السنجابي

)411EC 151E( ومجسات قياسات4691 
القسسدرة قيسساس جهسساز األوميسسرت، األميسسرت، الفولتميسسرت، جهاز تركيب املبارش، التيار ذو املتحرك امللف

. أنسسواع اإلشسسارة كاشف ، إلكرتونية قيسساس املرتدد. أجهسسزة التيسسار ذو الكهربائية القناطر والطاقة،
املجسسسات . وهسسذه عليها وتطبيقسسات الفزييسسائي والسسرتكيب العمل مبسسدأ ناحية من املختلفة املجسسسات

القيمة على املعتمسسسسدةس (. املجسسسسساتPiezoelectric)  اإلجهسسسساد مجسسسسسات : املغناطيسسسسسية، هي
الكيماوية الضسسوئية، الحراريسسة، املجسسسات السسذاتي، الحث املتبادل، الحث السعة، ، للمقاومة املتغرية

-) الوضع. تحويالت ومجسات -A to Dوتحويالت )  (- -D to A. )

)412EC 151E( واملجسات القياسات مخترب4692 
مثل مختلفة فزييائية كميسسات تعسسالج اليت املجسسسات من العديد ومبسسادئ مفسساهيم املخترب هذا يغطي
كميسسات إلى ....( وتحويلها سسسمعية، الفسسوق املوجسسات الحركسسة، الرطوبسسة، الضسسوء، الحسسرارة، )درجة

تلسسسزم اليت املعالجة دوائر بنسسساء من الطسسسالب يتمكن وكسسسذلك املقاومسسسة(، الجهسسسد، )التيسسسار، كهربائية



الكهربائيسسة. باإلضسسافة الكميات بداللة الفزييائية الكميات قياس آلية على التعرف بهدف املجسات
للمجسات. املختلفة التطبيقات على الطالب تعريف إلى

)421EC 151E( الدقيق واملتحكم املعالج5591
ربط ، النظسسام مع السسذاكرة ربط ، الدقيقة املعالجسساتس عمسسارة الدقيقسسة، علىاملعالجسسات عامة نظسسرة
الربمجسسة، تقنيسسات التعليمسسات، مجموعة الدقيقسسة،س برمجسسةاملعالجاتس ، النظسسام مع واملخسسارج املداخل

بسسرامج ، وعمارتها الدقيقة علىاملتحكمسسات عامة نظسسرة ، النظسسام األساسسسيةلربط واملبسسادئ املفسساهيم
.الدقيق املتحم على وتطبيقات

)521EC 151E( الدقيقمخترب املعالج واملتحكم 5592
في والنظريه العمليه الخسسربه الطسسسالب اكسسسساب الدقيقسسةالىس واملتحكمسساتس املعالجسساتس مخترب يهسسدف
تتضسسسمن: اليت التجارب من عدد توفري خالل من واملوزعه املتضمنه االنظمه وبرمجة وبناء تصميم

املتحكامسسات لربمجة مختلفه برمجه لغسسات ومكوناتهسسا, تعلم للمتحكمسساتس الداخليه بالبنيه التعريف
االنظمه ربط مبسسسساديء اهم التصسسسسميم, تعلم وبسسسسرامج املحاكسسسساه بسسسسرامج واملعالجسسسسات, اسسسسستخدام

.االخطاء وكشف االنظمه تحليل على القدره اعطاء مع والدوائر االنظمه وبناء واالتصاالت

)212SC 151) (1( تفاضلية معادالت4043
املعادالت ووحدانيتها، الحلول وجود نظرية عليها، وتطبيقات األولى الرتبة من تفاضلية معادالت
باستخدام الحل التفاضلية، املعادالت حل في واستخدامها البالس تحويالت ن، الرتبة من الخطية

القوى. متسلسالت

)381EC 151E( للمهندسني رياضيات5593 
والتكسسسسامالت الجزئية املشسسسستقات الفسسسسراغ، في االحسسسسداثيات وانظمة الفضسسسسائية املتجهسسسسات مراجعة

,) املتعسسدده،    ,     Gradients, Divergence and Curl, Double and Triple integrals Divergence and Curl, Double and Triple integrals Doubl, Double and Triple integralse and Tripl, Double and Triple integralse integral, Double and Triple integralss, Divergence and Curl, Double and Triple integrals)
الجزئيسسة، املعسسادالت وحل فسسورير متسلسسسلة نظرية العقسسدي،س التحليل ، املتجهه االقرتانسسات تكامل
Rate  التقارب) ومعدل تيلر ونظرية االخطاء نظرية of convergence convergenceبمتغري معادالت (,  حل
Ne) باستخدام عدديا واحد  ,  wton’s, Divergence and Curl, Double and Triple integrals method s, Divergence and Curl, Double and Triple integralsecant method، ) كثريات وتقريب تكوين

Lagrange  ) الحسسسدود Pol, Double and Triple integralsynomial, Double and Triple integralss, Divergence and Curl, Double and Triple integrals interpol, Double and Triple integralsation، حل العسسسددي، والتفاضل التكامل (سس 
السابقة. املوضوعات على مختلفة هندسية تطبيقات ، عدديا التفاضلية املعادالت

)313EC 151E( الكهرومغناطيسية5221
املجسسسال وشسسسدة كولسسسومب االحسسسداثيات.  قسسسانون املتجهسسسات.  انظمة وعمليسسسات مقدمسسسة. املتجهسسسات

التشسستت. تطبيقسسات ونظرية جسساوس الكهربائي.  قسسانون الفيض والتدرج.  كثافة الكهربائي. الجهد
باوسسسان الحسسدود.  معسسادالت املواد.  املواسسسع.  رشوط اوسسساط في الكهربائية عمليسسة. املجسساالت
سسستوك. ونظرية امبسسري.  االلتفسساف -سسسافارات.  قسسانون بسسويت الصسسور.  قسسانون والبالس.  طريقة



عمليسسسسسة.  الخسسسسسواص املغناطييس.  تطبيقسسسسسات االتجسسسسساهي املغناطييس.   الجهد والعسسسسسزم القسسسسسوة
B- ومنحىن للمسسسواد املغناطيسسسسية Hاملجسسساالت بني املغناطيسسسسية.  التفاعل .  املحثسسسات.  السسسدارات

السسرتاخي ماكسسسويل.  عالقة االزاحسسة.  معسسادالت فسسارادي. تيسسار املشسسحونة.  قسسانون والجزيئسسات
التخلفية. ومبدء زمنياً املتناغمة االستمرارية.  املجاالت ومعادلة

)123SC 151)(2( فزيياء4068
بتوضسسيح املسسساق يبسسدأ ، واملغناطيسسسية بالكهربسساء املتعلقة األساسسسية املفسساهيم املسسساق هذا يناقش
ثم تطبيقاته، "جاوس" و قانون يرشح ثم الكهربائي، املجال و الساكنة بالكهرباء املتعلقة املفاهيم
بالكهربسساء املتعلقة املفاهيم ثم العازلة،س املواد و  املكثفاتس فموضوع الكهربائي، الجهد مفهوم يناقش

قسسسسسوانني و الكهربائية السسسسسدوائر ثم املقاومة و التيسسسسسار مفهسسسسسومي توضسسسسسيح يتم حيث املتحركسسسسسة،
والحث وفسسسرادي امبري قسسسوانني على وتطبيقاته املغناطييسسسس املجسسسال إلى ينتقل "كريتشسسسوف".  ثم

املغناطييس.

)124SC 151) (2( فزيياء مخترب4069
التاليسسة: األساسسسية املواضسسيع ( في2) الفزييسساء بمسسادة املتعلقة العملية الناحية املخترب هسسذا يغطي
موزعة واملركبسسة، البسسسيطة الكهربائية السسدوائر وبنسساء املغناطيسسسية، و الكهربائية القيسساس، أجهسسزة

الدرايس. الفصل خالل تجربة عرشة اثنيت على
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اإلجبارية الصناعية األتمتة هندسة تخصص مساقات وصف

)341IAE(  والهوائية الهيدروليكية  األنظمة5108
الهوائية واألنظمة الهيدروليكسسسسسسيةس األنظمة الهيدروليكيسسسسسة، الطاقة لتحويل األساسسسسسسية املبسسسسسسادئ
املحسركسسسسات االسطسسسسوانات، وأنسسسسواعها، الصمامسسسسات الهيدروليكسسسسية، األساسيسسسسة:املضخسة ومكوناتها

السسسزيوت املجمعسسسات،  السسسترسب مانعسسسات والسسسخراطيم، األنابيسب أنظمسة والهوائيسسة، الهيدروليكسسسية
الهيدروليكيسسة، والخرائط الرمسسوز الهيدروليكسسسية، الخزانسسات والتربيسسد، التنقية وأنظمة الهيدروليكية

واألنظمة املوقع في الهيدروليكسي النظسسسسام أداء األعطسسسسال، وتشسسسخيص والفحسص الصيانسة مبسسسادئ
الهوائية.

)441IAE(   والهوائية الهيدروليكية األنظمةس  مخترب4219
شبكسسسات وبنسساء وتميزيهسسا، والهوائيسة الهيدروليكيسة األنسسسظمة في املستخدمسة األجسسزاء على التعرف

املخترب. في وتنفيذها وهيدروليكيةس هوائية شبكات تصميم وتشغيلها، وهسوائيسة هيسدروليكسيسة

)333EC 151E ()2( كهربائية آالت5594
، العمل مبسسدأ حيث من الطسسور ثالثية الكهربائية التالية: املحسسوالت املواضيع املساق هذا يستعرض

/) املحول توصيالت التقريبية،س املكافئة الدوائر ، الرتكيب , / , / , / , Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag D D D D Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag Zigzag& ،)
على الخمل نوعية وتسسأثري الجهد . تنظيم الذاتي واملحول وسكوت زيكزاك توصيات إلى باإلضافة

تحويا مبدأ الطور، وثالثية الحثيةأحادية اآلالت التوازي. نظرية على املحوالت وعمل املحول جهد
بالخاصسسية التحكم طسسرق املحسسرك، في والقسسدرةس الكهرومغناطييسسس العسسزم املكافئسسة، السسدوائر الطاقسسة،

عمل الصناعية. مبدأ األتمتة في الحيث املحرك وتطبيقات الحركة، بدء طرق ، للمحرك امليكانيكية



منحنيات إثارته، وطرق الطور وثالثي أحادي ألزتامين املولد الزتامنية، املحركات  وأنواع وتركيب
سسسلوك على التحميل نوعية تأثري ، التوازي وعلى كمستقل املولد عمل ،V خاصية ، املولد تحميل

تسسأثري ألزتامين، املحرك بدء كيفية بالرسعة، التحكم طرق ، العمل مبدأ الزتامنية، املولد. املحركات
في وعمله ألزتامين املكتف املغذيسسسة،س للشسسسبكة القسسسدرة معامل تحسني  على ألزتامين املحسسسرك عمل

القدرة. معامل تحسني وكيفية الشبكة

)361IAE(القدرة الكرتونيات 4206
أنظمة في املسسستخدمة اإللكرتونية العنارصسس وتطبيقسسات وأصناف عمل مبدأ  املساق هذا يستعرض

الحماية وأنظمة الثايريسسستور، دوائر بأصسسنافه، ترانزسسستور القسسدرة،س الكهربائيسسة) ديسسودات القسسدرة
املتغري التيسسسار دوائر في وإطفائه تشسسسغيله وعملية الثايريسسسستور العنارص( . دوائر لهسسسذه الالزمة

غري الطسسسسسور وثالثية أحادية مبارشسسسسس  إلى(Rectifiers, Divergence and Curl, Double and Triple) املتغري التيسسسسسار توحيد واملبارش. دوائر
والتطسسبيق املحاكسساة التصميم، الدائرة، ومواصفات والقدرة الجهود حساب للتحكم، والقابلة القابلة

AC  ) الطور وثالثية أحادية املتغري بالجهد التحكم العملي.  دوائر Voltage Controllers, Divergence and Curl, Double and Triple)،
)الثسسابت الجهد تقطيع الرتدديسسة.. دوائر املبدلةس العملي، والتطسسبيق املحاكسساة التصسسميم، العمل، مبدأ

 DC Choppers, Divergence and Curl, Double and Triple)تصسسسسميم ، الجهد رفع ودوائر خفض دوائر ، القسسسسدرة تحويل في  وتطبيقاته
وثالثية أحادية املتغري إلى الثسسابت الجهد تحويل السسدوائر. دوائر هسسذه وخسسواص ومحاكسساة السسدوائر
متعسسددة برمجيسسات اسسستخدام القسسدرة، الكرتونيسسات لسسدوائر عملية . تطبيقسسات(I, D, PI, PD, and PIDnverters, Divergence and Curl, Double and Triple)الطسسور
الدوائر....   هذه أعطال وصيانة ورصد ، الدوائر هذه ملحاكاة

)462IAEالقدرة( الكرتونيات  مخترب 4207
وإطفسسساء قسسسدح . دوائر والسسسدياك الرتيسسساك ، الثايريسسسستور القسسسدرة، ترانزيسسسستور خصسسسائص دراسة

للتحكم قابلة الغري الطسسسسسسور وثالثية أحادية التوحيد . دوائر واإلجبارية الطبيعية الثايريسسسسسسستور
DC املبارشسسسسس التيسسسسسار قطع . دوائر للتحكم والقابلة Choppers, Divergence and Curl, Double and Tripleاملتغري الجهد تعيري  . دوائر
Voltage    الطور وثالثية أحادية ControllerACالعاكس . دوائر I, D, PI, PD, and PIDnverters, Divergence and Curl, Double and Triple. 

)334EC 151Eوتطبيقاته( الكهربائي الرسم4204  
اإللكرتونية التحكم ودوائر وللمصسسانع واملنشسسأت السسسكنية للمبسساني  الكهربائية  املخططسسات رسم

حسب الكهربائية الرمسسوز على الكهربائيسسة. التعسسرف واألجهزة اآلالت ودوائر الرقمي املنطق ودوائر
مخططسسات عمل في أوتوكسساد برنسسامج وتطبيقاتهسسا. اسسستخدام املجاالت مختلف في الدوليةس املقاييس

حسب التحكم رمسسوز و عنارصسس معرفة ، الصسسناعية الكتالوجسساتس وتتبع . قسسراءة الكهربائية الطاقة
الكهربائية السسسدوائر بني يمزي أن الطسسسالب يسسسستطيع املسسسساق هسسسذه خالل الدوليسسسة. من املواصسسسفات

من عسسدد على االعتمسساد خالل من ذلك ويتم الفعلية والسسدوائر ، الورقية املخططسسات على املوجسسودة
كمية وحسسساب الكهربائية اللوحسسات تصسسميم على القسسدرة عن فضال واملزنلية، الصناعية التطبيقات

الجهد ودوائر الطاقة أجهسسسسسسسزة و اإلضسسسسسسساءة، توزيع في  كهربائية لوحة تسسسسسسسستهلكها اليت الطاقة
املنخفض.

))  432IAE)1( كهربائية قيادة5107 



التسسأثريات الحركة، معادلة الكهربائية، القيادة نظم ديناميكا اآللية، الكهربائية القيادة نظم تركيب
واالصسسسطناعية الطبيعية والكهروميكانيكية امليكانيكية الخسسسواص الكهربائيسسسة، اآلالت في الحرارية
املختلفسسة،س الكهربائية اآلالت في العسسابرة والحسساالت والكبح الحركة بدء وطرق الرسعة في والتحكم
الكهربائية. القيادة نظم في املناسب املحرك قدرة اختيار

IAE  433-)1( كهربائية قيادة مخترب5254-   (1C 151H)
والكبح الحركة وبسسدء الرسعة في التحكم وطسسرق واالصسسطناعية الطبيعية الخسسواص على التعسسرف

، االنزالقية الحلقسسات وذات السسسنجابي القفص ذات الحثية املحركسسات املسسستمر، للمحركسسات: التيسسار
الكهربائية اآلالت في العابرة الحاالت

)434IAE  (2 كهربائية قيادة5255  
املبارش، بالتيسسار املغسسذاة املتغسسريات ذات القيسسادة بنظم التحكم واالسسستاتيكية، السسدوارة املتغسسريات

املحركسسات ذات القيسسادة نظم الرسعة، متغسسرية و املرتدد التيسسار ذات القيسسادة لنظم التغذية مصسسادر
القيادة. نظم على التطبيقات بعض املتغري، الرتدد و الزتامنية

)531IAE  ( 2 كهربائية قيادة مخترب5256  
التيسسار محركسسات رسعة في واملفتوحةس املغلقة التحكم أنظمة املختلفسسة،س التحكم عنارصسس على التعرف
محركسسسات رسعة في واملفتوحة املغلقة التحكم أنظمة االسسسستاتيكية، املتغسسسريات باسسسستخدام املبارشسسس
األربع في الكهربائية اآلالت عمل السسسسسرتدد، ومبدلة االسسسسسستاتيكية املتغسسسسسريات باسسسسسستخدام الحثية

مربعات.

)216ME(  تطبيقية   ميكانيكا5109
: التسسسالي النحو على وهي املواد، ومقاومة األسسسستاتيكا علم في مواضسسسيع املسسسساق هسسسذا يسسسستعرض

واالنفعسسال، اإلجهسساد للقضسسبان، والعسسزوم القسسوى محصسسلة االسسستاتيكي، االتسسزان االسسستاتيكا، مبسسادئ
القضسسسبان في اللي املحوريسسسة،س األحمسسسال على هندسسسسية تطبيقسسسات بيسسسوزون، ونسسسسبة هسسسوك قسسسانون

العوارض. في واالنحراف لالجتهادات البياني الرسم السعوارض، في االنحنساء الدائرية،

) 431EC 151E الكهربائي( املشغل5634 
تمديد في املتعلقة  العمليسسة املهسسسارات وإكسسسسابه وإعسسسداده عملياً الطسالب لتدريسب املساق هذا يهدف

املختلفسسةوإجراء  الكهربائية القيسساس أجهسسزة وتوصسسيل والخطسسوط  الكوابسسل في األعطسسسال وتحديد 
إلىإكسسساب ويهسسدف  الكهربائية املحسسوالت وصيسانسة وفحص الكهربائيةاملختلفة  للكميسسات القياسسسات
بسسسسسساآلالت املتعلقة الصنساعيسة والتمديسسسسسسسدات الكسهربائسي التحكسم دوائسر تصسسسسسسميم كيفية الطسسسسسسالب
فسيها. تتوفسر أن يجب اليت والسالمسة األمسن وسائل وتطبيق اإلنتاجية



) 471IAE() 1-  (مربمج منطقي تحكم5614  
في للتحكم املربمجة املنطقية املتحكمسسات أجهسسزة باسسستخدام الطسسالب تعريف إلى املسسساق هذا يهدف
دراسة ، املسسستخدمة اللغسسات و برمجتها طسسرق على التعسسرف و ، الصسسناعية اآلالت و الطاقة أنظمة

بسسساآلالت للتحكم عملية تطبيقسسسات ( ، … و املقارنة و العد و )التسسسوقيت األجهسسسزة هسسسذه إمكانسسسات
التحكم أجهسسزة تسسركيب و تجميع طريقة ، املربمجة التحكم أجهسسزة باسسستخدام  وأنظمة الصسسناعية
بواقع املخترب داخل والعملي النظري بشقيه سيغطى املساق هذا أن إلى اإلشارة  وتجدراملربمجة.

أكاديمية.  -ساعات3

)571IAE() 2( مربمج منطقي تحكم5615 
اإلدخسسال بوحسسدات الطسسالب تعريف إلى  ويهسسدف1 مسسربمج تحكم ملسسساق امتسسدادا املسسساق هسسذا يشسسكل

الوظسسائف الصسسناعية، األنظمة وتشسسغيل وبرمجة تخطيط آليسسات (،Analogالتناظريسسة) واإلخراج
tas, Divergence and Curl, Double and Triplek املهمسسسة) وتسسسزامن (،Subroutines, Divergence and Curl, Double and Tripleالفرعيسسسة) s, Divergence and Curl, Double and Tripleynchronization،) املقاطعسسسات (

interrupts, Divergence and Curl, Double and Triple،) التحكم في إضسسسسافية وحسسسسدات (,PI, D, PI, PD, and PIDD …etcوجهة وتنفيذ وبرمجة ( تصسسسسميم
(   ) الرسومية املستخدم (Graphical Us, Divergence and Curl, Double and Tripleer I, D, PI, PD, and PIDnterf convergenceace GUI, D, PI, PD, and PID.،) هذا أن إلى اإلشارة . وتجدر

أكاديمية. -ساعات3 بواقع املخترب داخل والعملي النظري بشقيه سيغطى املساق

573IAE((  الصناعية األتمتة في  تطبيقات 5623-
املصسسسانع، في  املختلفة اإلنتسسساج خطسسسوط  الصسسسناعية األتمتة في تطبيقسسسات مسسسساق يسسسستعرض
الكهربائيسسة، املضسسخات البالسسستيك، ماكينسسات الكهربائيسسة، األدراج املصسساعد، الخدماتيسسة، املؤسسسسات

الصسسيانة املعاينسسة، التحكم، عمليسسات إجسسراء  كيفية في عملية مهسسارات يسسستعرض وغريهسسا. أيضا
ودوائر املتقدمسسة، الصسسناعية اإللكرتونيسسات أنظمة املسسساق يسسستعرض املواضسسيع. أيضا من وغريها
تشسسسغيل كيفية على عملية مهسسسارات على أيضا املسسسساق الصسسسناعية. يحتسسسوي األنظمة في التحكم

اإلنتاجية.  والخطوط األجهزة بعض عمل  ومراقبة ومعايرة

)572IAE ( صناعية وشبكات سكادا5616 
, ) الصسسناعية الشسسبكات بروتسسوكالت ، الصسسناعية الشبكات عن مقدمة - ,Ethernet CAN Open

,…PROFI, D, PI, PD, and PIDBUS etcوعمارة )   /TCP I, D, PI, PD, and PIDP،  وطرق األخطاء اكتشاف الالسلكية، األنظمة مبادئ
HMI, D, PI, PD, and PID/ . أنظمة ألسسسالمه ومبسسادئ والتكرار، الوثوقية، بها، التحكم MTUعن . مقدمة SCADAمن 

والشسسسسبكات البيانسسسسات إدارة  فيSCADA اسسسسستخدام إلية واملعسسسسدات، واألجهسسسسزة السسسسرتكيب حيث
األخطسساء. وتجسسدر ومعالجة املشسساريع وإدارة التخطيط في اسسستخدامها وكيفية واملائية الكهربائية
-سسسساعات3 بواقع املخترب داخل والعملي النظسسسري بشسسسقيه سسسسيغطى املسسسساق هسسسذا إن إلى اإلشسسسارة

أكاديمية.

)467EPE( الحماية وأنظمة الكهربائية التمديداتس5618 
و املعمارية املتطلبسسات مثل الكهربسسائي  التصسسميم بمتطلبسسات الطسسالب تعريف إلى املساق هذا يهدف

التيسسار مصسسدر من للمبسساني الكهربائية للتمديسسدات والرسم الكميسسات وحساب والكهربائية امليكانيكية



لشسسبكات املسسساعدة املنخفض الضسسغط شسسامال" دوائر املبىن في اسسستخدامها مواقع وحىت الكهربسسائي
الرسقة ضد اإلنسسذار ومتطلبسسات والفضسسائي الهسسوائي اإلرسسسال وشسسبكات السسداخلي واالتصسسال الهسساتف

والرشوط والتعليمسسسات الفنية واملواصسسسفات الالزمة واملخططسسسات الرمسسسوز شسسسامال . وذلك والحريق
كاألسسسالك املسسستخدمة املواد ومواصسسفات والتمديسسدات اإلنسسارة لسسدوائر التصسسميم وحسسسابات املحلية

أنظمة يخص ما الحمسسل. أما وزيسسادة والقرصسس األريضسس الترسب ضد والحماية واملفسساتيح واملجسساري
البيولوجيسسة،س )النفسسسية،س اإلنسسسان جسم على الكهربسسائي التيسسار تسسأثري  املسسساق فسسستعرض الحماية

املرتبطة األساسسسية  باملفسساهيم الطالب تعريف إلى املساق هذا يهدف كما ...(، وغريها، الكيميائية
االتصسسال من الحماية مثل املنخفض الضغط وتمديدات شبكات في وخصوصا الكهربائية بالحماية

,) التاريض األرض, االختيارية, طرق مقاومة ، املبارش وغري املبارش ,TT TN I, D, PI, PD, and PIDTالتعريب  ( وكذلك
املنسسازل وخصوصا املنخفض الضسسغط وتمديسسدات شسسبكات في املتبعة الكهربائية  الحماية بأسسساليب
واملرحالت. األريضسس الترسيب ومفسساتيح والقواطع ، بالصسسمامات الحماية . معايري العامة واملرافق

الصواعق.  من . الحماية للرتبة النوعية واملقاومة األرض مقاومة قياس

473IAE(( الصناعية األتمتة في األعطال وصيانة  رصد 5620 
الصسسيانة تصسسنيف يتم حيث الصناعية، األنظمة في األعطال وصيانة رصد املساق هذا يستعرض

واإلنتاجية والنظسسام، املاكينة كفسساءة على الصسسيانة من النوعان هذان وتأثري والوقائية الدورية إلى
مؤرشات ومراقبة رصد املسسساق يسسستعرض . كسسذلك الصسسيانة عن الناتجة االقتصسسادية واملؤرشات
وتفكيك واملراقبة والتحليل الصسسسسسسيانة أسس تطسسسسسسبيق حيث من  معها التعامل وكيفية األعطسسسسسسال

التالية لألنظمة التالفة وااللكرتونية الكهروميكانية األجسسزاء وإصسسالح والرصد والتسسسجيل األعطال
وتشسسكيل القطع آالت الكهربائيسسة، األدراج املصسساعد، املضسسخات،الروافسسع، الكهربائيسسة،  املحركسسات:

املعسسسدات والتكسسسييف، التربيد أنظمة الكهربائيسسسة، واملولسسسدات املحسسسوالت املزنليسسسة، املعسسسدات املعسسسادن،
العالقة ذات واملعسسدات القسسدرة الكرتونيسسات أنظمة اإلنتسساج، خطسسوط والزيتيسسة، الهوائية واملكسسابس

وزيسسسارات عملي بجسسسانب مسسسدعوم املسسسساق املحارضات إلى باإلضسسسافةاملواضسسسيع..... من ذلك وغري
محوسب..... وتدريب محاكاة برمجيات وكذلك للصناعة ميدانية

)432GE( الجودة و مشاريع إدارة5622  
حسسزم بمسسساعدة املشسساريع إدارة في الحديثة واألساليب باملفاهيم الطالب تعريف إلى املساق يهدف

املشسساريع إدارة وخصسسائص صسسفات املشسساريع، إدارة هي املواضسسيع: ما وتشمل الحاسوب، وبرامج
التكسساليف تقسسدير املشسساريع، إدارة طسسرق واملصادر، املوارد توزيع املشاريع تخطيط املرشوع، ومدير

اسسستخدام بهسسا، والتحكم املشاريع متابعة مستقر، غري وضع في القرارات اتخاذ املخاطرة، وحساب
إلى املسسساق يهسسدف عمليسسة. كما تطبيقسسات مع املشسساريع بسسإدارة الخاصة الحاسسسوب بسسرامج إحسسدى
إحصسسائية وأسسساليب مبسسادئ إلى باإلضسسافة الجسسودة، إدارة و اقتصسساديات بمفسساهيم الطسسالب تزويد
املمسسسسسزية بالصسسسسسفات العينسسسسسات بأخذ التفسسسسستيش للمواصسسسسسفات، املنتج/ الخدمة مطابقة من للتأكد

 وعنارصهاTQM املمسسزية. للصسسفات الضسسبط لوحسسات املتغسسريات، ضسسبط لوحسسات وبسساملتغريات،
. اآليزو الجودة، ضبط الجودة، تأكيد األساسية،



472IAE(( الصناعية األتمتة في ومحاكاة برمجية  تطبيقات5625
الكهربائيسسسسسة، الطاقة ألنظمة تخطيطي تمثيل الصسسسسسناعية، األتمتة نظم في العمليسسسسسات تصسسسسسنيف

خالل امن باسسستخدام برمجية محاكسساة دوائر بنسساء الصسسناعية األتمتة وأنظمة القسسدرة والكرتونيسسات
…,) للخرصسسسسس وليس مثل متخصصة بسسسسسرامج  ,  MATLAB PowerFactory PoweSY/Y, Y/D, D/D, D/Y, ZigzagS

,  ,  ,  ,   Ps, Divergence and Curl, Double and Triplepice Multis, Divergence and Curl, Double and Tripleim ETAP RETScreen and PID PSCADهسسسذه خالل من ( ومكن
العسسابرة والحسساالت املزتن، العمل خسساالت في الصناعية األتمتة أنظمة مواصفات دراسة الربمجيات

الدائرة........  وقرص

/491 (2  و1 ميداني تدريبس4631/4165  391EC 151E EC 151E(
اليت املناسسسبة العملية الخسسربة الكتسسساب مكثفة ودورات تدريبية بسسرامج في املشسساركة الطالب على

الكهربائية اللوحات املثال) تصميم سبيل على الكهربائية الطاقة قطاعات مختلف في للعمل تؤهله
الكهربسساء، رشكات وخاصة وتوزيعها الطاقة نقل قطسساع في العمل والتجاريسسة، والصسسناعية السكنية

والسسرتكيب التصميم حيث من املتجددة الطاقة مصادر من وغريها الشمسية الطاقة قطاع في العمل
منه تطلب اليت التدريب قائمة يحقق أن الطالب على يجب التدريب فرتة ،....( وخالل  والتسويق

تدريبه. عن مفصل تقرير بتسليم يقوم التدريب ونهاية

)598EC 151E( التخرج مرشوع مقدمة4359
هسسذا يحتسسوي أن مناسسسبة.  يجب تقنية حلسسول التقنيسسة.  اقسرتاح أو العلمية املشسساكل وتحليل دراسة
Sof convergencetware  مادي) وجانب برمجي جانب على الجزء and PID Hard PIDware،) و التكاليف ودراسة
األمر. لزم إذا للمشكلة محاكاة عمل

)599EC 151E( التخرج مرشوع4360 
مقدمة في وصسسسفها اليت لفكرته مسسسدركا يكسسسون أن الطسسسالب على يجب املرشوع من الجسسسزء هسسسذا في

بحيث صسسحيح علمي منهج وفق كتابيا ويصفه عملي نموذج بناء في ذلك يتمثل املرشوع. بحيث
املرشوع مقدمة في فيها نوقش اليت القيود جميع فيه يراعي

 ساعات)9( االختيارية التخصص متطلبات
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االختيارية:  التخصص متطلبات

574IAE((  الصناعية األتمتة أنظمة وربط  تصميم5626 
الصسسناعية األتمتة أنظمة وأجسسزاء وحسسدات وربط بتصسسميم متعلقة مواضع املسسساق هسسذا يسسستعرض

واإلنتسساج. العمل خطسسوات وتسلسل التحكم حيث من متكامل صسسناعي نظسسام إلى الوصسسول بهسسدف
PLC & ) املربمج التحكم تطبيقات العملية هذه تشمل PAC)، صناعي مجال في القياس أنظمة

SCAD& ) أنظمة الصسسسسناعية، الحواسسسسسيب محسسسسدد، HMI, D, PI, PD, and PID)، DAQ، الصسسسسناعي، الروبسسسسوت
حالسسة. كدراسة مختلفة صسسناعية أنظمة اسسستعراض الصناعية.  كسسذلك وتطبيقاته امليكروكونرتولر

متكامل.... صناعي نظام ويربمج ويربط يصنع أن املساق نهاية في الطالب ويستطيع

575IAE((  الصناعية األتمتة في املدمجة األنظمة  تطبيقات5627
في املدمجة لألنظمة عملية تطبيقسسات األنظمسسة،  فيC لغة اسسستخدامات املدمجسسة، األنظمة مبسسادئ
الصناعية. األتمتة

522EC 151E(( رقمي تحكم 5628  
) التحويل اقسسسرتان ،Z تحسسسويالت اإلشسسسارة، ومعالجة تحويل عمليسسسات  املسسسساق هسسسذا يسسسستعرض

 tras, Divergence and Curl, Double and Triplenf convergenceer f convergenceunction)، املتغسسريات تقنيسسات اإلشسسارة، انسسسسياب تمثيل الصسسندوقي،س املخطط (
  State variable techniques, Divergence and Curl, Double and Triple)، الزمسسين، التحليل  واالستقرارية،  املعاينة التحكمية،س  -Z

 ,    d PIDomain analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple and PID f convergencerequency d PIDomainوإعسسادة التصسسميم الرقميسسة، . املحاكسساة
Dis, Divergence and Curl, Double and Triplecrete  ) املتقطعة لإلشسسسارة التحكم أنظمة السسسرقمي. تصسسسميم التصسسسميم d PIData control

s, Divergence and Curl, Double and Tripleys, Divergence and Curl, Double and Tripletems, Divergence and Curl, Double and Triple)مرشوع . بنسسساء الصسسسناعية األتمتة تطبيقسسسات في السسسرقمي التحكم أنظمة . تطبيقسسسات
رقمية..... تحكم أنظمة أساس على مبين صناعية أتمتة

)583IAE( خاصة مواضيع5628 
ترفد واليت التخصص مجسسسسال في العلمية املواضسسسسيع بعض خاصة مواضسسسيع مسسسسساق يسسسسستعرض

طرح حالل من املساقات بعض بني الهوة تجسري وكذلك ما، موضوع حول جديدة بمعرفة الطالب
أخرى......  مساقات في تعطى لم مواضيع يستعرض حيث مساق هكذا

)352EC 151E( االتصاالت  هندسةس4795
والطسسوري. تخمني السسرتددي السسزاوي.التعسسديل السسسعوي.التعسسديل للموجسسه.س التعسسديل املستمر التعديل
. السسرتددي السسسعوي. والتعسسديل التعسسديل للموجسسه. مسسستقبالت املسسستمر التعسسديل في النطسساق عرض

والتسسداخل. نسسسبة الضسسجيج الضسسجيج. تمثيل للموجسسه.س مصسسادر املسسستمر التعسسديل في الضسسجيج
النبيض. الرمسسزي . التعسسديل للسسسزمن ألتجزييئ النبيض.التجميع الضسسسجيج. التعسسسديل إلى اإلشسسارة
للنقل نايكوست ورشوط الخط وترمزي النبضة األسسسساس. تشسسسغيل نطسسساق عند دلتسسسا.نقل تعسسسديل
بوجسسود السسرقمي التعسسديل نمط  .أداءASK ،FSK ،PSKالسسرقمي:  النقل التشويه. طرق من الخالي

الضجيج.



)523EC 151E( الرقمية االتصاالت5120
لشسسكل املوائم املرشح واشسستقاق املثسسالي. تصسسميم املسسستقبل السسرقمي. تصسسميم التعسسديل مقدمة. شكل

ضسسجيج إليها مضسسافا بقناة الرقمي التعديل شكل أداء اإلشارة. تقيم فضاء الرقمي. تمثيل التعديل
اليت القنسسوات مختلفسسة. تمثيل تعسسديل إلشسسكال والرمز القضسسمة في الخطأ ابيض. احتمسسال جسساوس
هسسايمنغ. القنسساة. ترمزي أطيافهسسا. ترمزي املفسسرودة االتصسساالت الخفسسوت.أنظمةس ظسساهرة من تعسساني
هايمنغ. ترمزي عند الخطأ تصحيح الخطية.مقدرة القطع االلتفافية. ترمزي ترمزي

)452EC 151E( رقمية إشارات تحليل4797 
 . نمسساذجZ السسزمن.تحاويل مع املتقطعة واإلشسسارات الرقميسسة.األنظمة اإلشسسارات معالجة إلى مقدمة
السسسرقمي. تصسسسميم للمعسسسالجس والسسسرتددي الزمين السسسزمن. التحليل مع املتقطعة األنظمة وتنفيذ تمثيل

الشسسبيهة.تصسسميم املرشسسحات في املحسسددة. التقسسريب النبضسسية االسسستجابة الرقميسسة.ذات املرشسسحات
الرقميسسة. املسسسوي املرشسسحات املحسسددة. شسسبكات غري النبضسسية االسسستجابة ذات الرقمية املرشسسحات

اإلجسسراءات الرسيعة. خوارزميسسات فسسورير املتقطعسسة. وتحاويل فسسورير تحاويل السسرقمي. خوارزميسسات
وتطبيقاتها. الرقمية الشارية

)362EPE)  (1( الكهربائية القوى أنظمة  تحليل 5596
الكهربائية املولدات ونماذج الطاقة: )معامالت نظام ومكونات الكهربائية الطاقة مصادر في مقدمة

الطاقة أنظمة على تطبيقها و الكميسسات وحسسدة األساسية: نظسسام نقل(. املفاهيم وخطوط واملحوالت
أطسسسراف على القسسسدرة وعالقسسسات ، والجهد للتيسسسار النقل لخطسسسوط الواحد الخط الكهربائيسسسة:  تمثيل

نيسسوتن سسسايدل، غسساوس املشسسكلة، األحمسسال: تعريف الفعل. تسسدفق رد  قدرة تعويض النقل، خطوط
املحسسوالت من الطاقسسة. االسسستفادة تسسدفق بسسرامج والخسسسائر، الخطسسوط وتسسدفقات (،NR) رافسسسون

النقل. خطوط في الشد التبديل. حسابات

)464EPEالكهربائية( الطاقة وتوزيع  نقل5635
Rad PIDial الشسسعاعية.) املغسسذيات الفرعيسسة، التوزيسسع: املحطسسات نظم في مقدمة f convergenceeed PIDers, Divergence and Curl, Double and Tripleالحمل، )

في الهبسسوط حسسساب املغسسذيات، أحمسسال املحسسوالت، أحمسسال وتوزيع ، املسسستهلكني الطسسبيعي: أحمسسال
األرضسسة، والكوابل الهوائية التوزيع ( لخطسسوطimped PIDance) التسسوالي ممانعة الجهسسد. حسسساب

النمسسوذج األرضسسية، والكوابل الهوائية النقل لخطوط ( التوازيad PIDmittance) سماحية وحساب
القسسدرة للمحسسوالت،س الكهربسسائي والنموذج التوزيع، لخطوط الكهربائي النموذج ، لألحمال الكهربائي

الجهد. وتنظيم الكهربائية الخسائر وتقليل ، التوزيع ملغذيات الكهربائي التحليل على

)562IAE( قدرةمتقدمه الكرتونيات5607 
املعلومسسسات ويغطي القسسسدرة، الكرتونيسسسات مسسسساق في السسسواردة املعلومسسسات على املسسسساق هسسسذا يعتمد

تقنية يغطي الكهربائيسسة. حيث الطاقة تحسسويالت أنظمة في املختلفة العملية والتطبيقسسات املتقدمة
PWM، متغسسريات ومحاكسساة تصسسميم /DC AC، القسسدرة عسساكس (I, D, PI, PD, and PIDnverter)مسسستويات،  وبعسسدة
,) مثل حاسسسسوبية بسسسرامج اسسسستخدام القسسسدرة، معامل تحسني  ,  ,Ps, Divergence and Curl, Double and Triplepice PSI, D, PI, PD, and PIDM Simplorer

 Matlab Simulink)، املفتاحية، القدرة مصادر UPS، في القدرة الكرتونيات لدوائر تطبيقات



في التحكم اسسسرتاتيجيات كسسذلك . ويغطيDC وشسسبكات الكهربسسائي الربط وخاصة الطاقة أنظمة
القدرة. الكرتونيات أنظمة

)461EPE ( املتجددة الطاقة أنظمة5600  
العامليسسة،س واملعاير  والحرارية الكهربائية الخصائص حيث من الشمسية الخاليا أنواع على التعرف

واألنظمة الكهربسساء لتوليد املعزولةس األنظمة بنسساء في الشمسسسية الخاليا اسسستخدام و تصسسميم كيفية
العسسواكس و  الخاليا واختيسسار القسسدرة حسسسابات إجسسراء على الشسسبكة. القسسدرة مع املتصسسلة الهجينة

على . القسسدرة والحماية التحكم واليسسات النظسسام مركبسسات من وغريها املناسسسبة التخسسزين وبطاريسسات
واختيسسار الريسساح طاقة نظسسام تصسسميم على ( . القسسدرةسCSP) بتكنولوجيا املتعلقة الحسسسابات إجراء

الحسسسابات إجسسراء إلى املساق يهدف املناسبة. كما والحماية التحكم وطريقة  واملولداتس التوربينات
التجسسارب بعض إجسسراء املسسساق يتضسسمن الريسساح. و وطاقة الشمسسسية بالطاقة املتعلقة االقتصسسادية

نمسسسوذج بنسسساء الشمسسسسية،و للخاليا  والحرارية الكهربائية الخصسسسائص على التعسسسرف مثل املخربية
باسسستخدام الطاقة لتوليد كامل نظسسام بنسساء الشمسسسية. و الطاقة باستخدام الكهربائية الطاقة لتوليد
الرياح. طاقة

)566EPE( املباني وأتمتة الطاقة ترشيد5619 
إدارة و القسسدرة معامل وتحسني اإلضسساءة خالل من وتسسدقيقها الطاقة ترشسسيد طسسرق على التعسسرف
الطاقة تسسأثري مراعسساة و املناسب الوقسسود اختيار و العالية الكفاءة ذات املحركات واستخدام األحمال
تقليل والية البيانات جمع ،طرق الطاقة لتدقيق األسايس الهدف على . التعرف املترسبة الحرارية
تكنولوجيا على . التعسسسرف الكهربائية الخدمة جسسسودة وتحسني البييئ االنبعسسساث من والحد التكلفة
اسسستخدامها وأهمية والسسربمجي املادي السسرتكيب حيث ( منKNX, DEMUX) تكنولوجيا وخاصة املباني أتمتة

ملبىن نمسسوذج أتمتة في التكنولوجيا هسسذه اسسستخدام على . تطسسبيق الطاقة وترشيد املباني إدارة في
s, Divergence and Curl, Double and Tripleervo  ) ومحركسسات كهربائية وأحمسسال )إنارة يحتوي motorنظسسام و السسستائر في ( املسسستخدمة
املبىن(. في التدفئة

)541IAE(امليكانيكية الحركة أنظمة وربط  تصميم5629
السلسة الحسسركي، االزدواج االتصسسال، نقسساط )الوصالت، أساسية مفاهيم الحركة، آليات إلى مدخل

واالجهسسادات امليكانيكية األحمسسال تحليل اآلليسسات، تسسركيب اآلليسسات(، أنسسواع الحرية، درجة الحركية،
وتصسسسميم تحليل القسسسدرة،س نقل قالووظ تصسسسميم تحملهسسسا، وقسسسوى املواد خصسسسائص عنهسسسا، الناتجة

تصسسميم املتسسدحرجات، ذات التحميل كرايسسس الدوديسسة(، املخروطيسسة، املائلسسة، )املسسستقيمة، السسرتوس
تصميمي. مرشوع الحدبات، تصميم والكوابل، والجنازير الناقلة السيور

)544IAE(   الصناعية واألذرع اآللي   اإلنسان5639
الثابتة اإلحسسداثيات أنظمة اآللي، اإلنسسسان تصسسنيف ، الصسسناعية واألذرع اآللي اإلنسان عن مقدمة

الكينماتيكا )األمامية(، املبارشة الكينماتيكا واملتحركة، الثابتة اإلحداثيات بني التحويل واملتحركة،
من اآللي اإلنسسسسسان لقبضةس الخطية والرسعة الدورانية الرسعة إيجسسسساد )العكسسسسسية(، املبارشة غري

اإلنسسسان جاكوبيسسان،اتسسزان ال مفهسسوم ، اآللي اإلنسسسان لجسسذع الحركية املحسساور رسعة معرفة خالل



تسسسسارع( رسعة، )إزاحسسسة، السسسزمن بداللة املحسسساور حركة ضسسسبط ، اآللي اإلنسسسسان ديناميكا ، اآللي
واألذرع اآللي اإلنسسسسان تطبيقسسسات الربمجسسسة، واملجسسسسات، املحركسسسات املحسسساور، حركة في التحكم

الصناعية.

)544ME(الحاسوب  باستخدام التصميم5638
، الهندسية النمذجهس ، الهندسية الحوسبه إلى مقدمة ، املحوسبة الرسومات  ،CAD ال في مقدمة

من متقسسدم مسسستوى باسسستخدام وذلك واملركبة البسيطة واملجسمات املنحنيات ، الهندسية التحوالت
( فيسسأل امليكسسانيكي التصسسميم أدوات - (CATI, D, PI, PD, and PIDA Part d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign ، املحوسسسب، السسستصنيع تعريف

والهيكليسسسةفي املحوسسسسب. عنارصالتكوين السسسستصنيع  املحوسسسسب،فوائد للسسسستصنيع التكويين املحيط
التجميعية التكنولوجيا ، املحوسب السسستصنيع في واملحاكسساة العسسددي التحكم املحوسسسب، السسستصنيع
وتدفق املعلومات اإلنتاج. تكامل نظم املحوسب. تصنيف والتصنيع التصميم تكاملية  والشبكات،

املحوسب. الستصنيع وتصميم تحليل في املستخدمة املنهجيةواألدوات التصنيع. النمذجهس في املواد

)542IAE(متقدمة تحكم أنظمة5630 
األقطسساب، واسسستقرار مواقع على النظسسام متغسسريات تأثري ودراسة ( بالرسمPoles, Divergence and Curl, Double and Triple) األقطاب تمثيل

-  , , نوع من التقليدية املتحكمات تصميم , , PD PI, D, PI, PD, and PID PI, D, PI, PD, and PIDD LAG LEAD LAG LEAD,، في مقدمة
املتصسسلة التصسساميم ترجمة املتقطعسسة،س الديناميكية األنظمة الرقميسسة: تحليل التحكم أنظمة تصسسميم

املداخل املتعسسددة الخطية التحكم أنظمة تصسسميم األقطسساب، تحديد خالل من التصميم متقطعة،س إلى
تحديد واملتقطعسسسة، املسسسستمرة لألنظمة التحكميةواملراقبيةس الحالسسسة،س باسسسستخداممتغريات واملخسسسارج

التحكم أنظمة واملتقطعسسسسة،تصسسسسميمس املسسسسستمرة لألنظمة الكامل املراقب تصسسسسميم األقطسسسساب، مواقع
تحكم. مرشوع خطية،تطبيقات،س الغري للمتغريات الراجعة التغذية خالل من الخطية غري لألنظمة

)582EC 151E(  الشخيص الحاسوب  تطبيقات5637 
البيانسسات اسسستحواذ أنظمة ومجسسال املربمج، القيسساس مجال في الشخيص للحاسوب عملية تطبيقات

 Data acquis, Divergence and Curl, Double and Tripleition، مجال وفي  اإلليكرتونية، الدوائر تصميم في الحاسوب استخدام ومجال
املطبوعة. اللوحة وعمل تحليلها

)577IAE(  الكهربائية املركبات  أتمتة5631 
أو السسداخلي االحسسرتاق ذات املركبات في املستخدمة الصناعية األتمتة أنظمة املساق هذا يستعرض
والشسسحن، والتوليد التشسسغيل ودوائر والبطاريسسات التغذية نظسسام إلى بالنسسسبة الكهربائية املركبسسات

التحكم أنظمة ، الحماية وأنظمة األبسسواب إغالق دوائر ، اإلنسسذار دوائر والقيسسادة، الحركة نقل دوائر
املهجنة الكهربائية املركبسسسسة. املركبسسسسات في املسسسسستخدمة واملجسسسسسات اإلنسسسسارة، أنظمة املركبسسسسة، في

. واملعسسايرة التهكم أنظمة الطاقسسة، وتخسسزين تحويل آلية العمل مبسسدأ ، الشمسسسية الطاقة باسسستخدام
مهجنة.... ملركبة تصميم مرشوع بناء



576IAE(( الطبية األنظمةس في واألتمتة التحكم5632 
بمعالجةس واملتعلقة الطبية أألجهسسزة  في املستخدمة الصناعية األتمتة أنظمة املساق هذا يستعرض

ومعالجة الطبية األجهسسزة مجسسسات الطبيسسة، األجهسسزة في الحركة أنظمة الطبيسسة، األجهسسزة إشسسارة
والوضع الحركة أنظمة برسعة التحكم الطسسسيب، الجهسسساز بمهسسسام التحكم التغذيسسسة، أنظمة أشسسساراتها،

وصسسيانة الطبيسسة، األجهسسزة في الحماية واملغناطييس. أنظمة ألرنيين التصسسوير أجهزة في واالتجاه
الطبية. األجهزة في املحوسب  والتحكمPLC  ال الطبية. تطبيقات األجهزة ومعايرة

الكهربائية الطاقة تكنولوجيا هندسة تخصص5.1
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اإلجبارية: الكهربائية الطاقة تكنولوجيا تخصص مساقات وصف

)431EC 151E( الكهربائي املشغل5634
تمديد في املتعلقه  العملية املهسارات وإكسسابه وإعسداده عملياً الطسالب لتدريسب املساق هذا يهدف

واجراء املختلفه  الكهربائيه القياس اجهزة وتوصيل والخطوط  الكوابل في األعطسال وتحديد 
الى ويهدف ، الكهربائية املحوالت وصيسانسة وفحص املختلفه الكهربائيه  للكميات القياسات

باآلالت املتعلقة الصنساعيسة والتمديسدات الكسهربائسي التحكسم دوائسر تصميم كيفية الطالب اكساب
فسيها. تتوفسر أن يجب اليت والسالمسة األمسن وسائل وتطبيق اإلنتاجية

)333EC 151E) (2( كهربائية آالت5594 
، العمل مبدأ حيث من الطور ثالثية الكهربائية التالية: املحوالتس املواضيع املساق هذا يستعرض

/) املحول توصيالت التقريبية،س املكافئة الدوائر ، الرتكيب , / , / , / , & Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag D D D D Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag Zigzag  ،)
على الحمل نوعية وتأثري الجهد . تنظيم الذاتي واملحول وسكوت زيكزاك توصيات إلى باإلضافة

مبدأ الطور، وثالثية الحثيةأحادية اآلالت التوازي. نظرية على املحوالت وعمل املحول جهد
التحكم طرق املحرك، في والقدرةس الكهرومغناطييس العزم املكافئة، الدوائر الطاقة، تحويالت

األتمتة في الحيث املحرك وتطبيقات الحركة، بدء طرق ، للمحرك امليكانيكية بالخاصية
الطور وثالثي أحادي ألزتامين املولد الزتامنية، املحركات  وأنواع وتركيب عمل الصناعية. مبدأ

تأثري ، التوازي وعلى كمستقل املولد عمل ،V خاصية ، املولد تحميل منحنيات إثارته، وطرق
كيفية بالرسعة، التحكم طرق ، العمل مبدأ الزتامنية، املولد. املحركات سلوك على التحميل نوعية

املغذية، للشبكة القدرة معامل تحسني  على ألزتامين املحرك عمل تأثري ألزتامين، املحرك بدء
القدرة. معامل تحسني وكيفية الشبكة في وعمله ألزتامين املكثف

)361IAE ( القدرة ) الكرتونيات4206( 
أنظمة في املستخدمة اإللكرتونية العنارص وتطبيقات وأصناف عمل مبدأ  املساق هذا يستعرض

الحماية وأنظمة الثايريستور، دوائر بأصنافه، ترانزستور القدرة، الكهربائية) ديودات القدرة
املتغري التيار دوائر في وإطفائه تشغيله وعملية الثايريستور العنارص( . دوائر لهذه الالزمة

القابلة غري الطور وثالثية أحادية مبارش  إلى(Rectifiers, Divergence and Curl, Double and Triple) املتغري التيار توحيد واملبارش. دوائر
العملي. والتطبيق املحاكاة التصميم، الدائرة، ومواصفات والقدرةس الجهود حساب للتحكم، والقابلة

AC  ) الطور وثالثية أحادية املتغرية بالجهد التحكم دوائر Voltage Controllers, Divergence and Curl, Double and Triple)، مبدأ
DC)الثابت الجهد تقطيع الرتددية.. دوائر املبدلة العملي، والتطبيق املحاكاة التصميم، العمل،



Choppers, Divergence and Curl, Double and Triple)الدوائر تصميم ، الجهد رفع ودوائر خفض دوائر ، القدرة تحويل في  وتطبيقاته
أحادية املتغري إلى الثابت الجهد تحويل الدوائر. دوائر هذه خواص على والتعرف ومحاكاتها

برمجيات استخدام القدرة،س الكرتونيات لدوائر عملية . تطبيقات(I, D, PI, PD, and PIDnverters, Divergence and Curl, Double and Triple)الطور وثالثية
الدوائر.... هذه أعطال وصيانة ورصد ، الدوائر هذه ملحاكاة متعددة

)462IAE ( القدرة الكرتونيات مخترب4207 
وإطفاء قدح . دوائر والدياك الرتياك ، الثايريستور القدرة، ترانزيستور خصائص دراسة

للتحكم قابلة الغري الطور وثالثية أحادية التوحيد . دوائر واألجبارية الطبيعية الثايريستور
DC املبارش التيار قطع . دوائر للتحكم والقابلة Choppers, Divergence and Curl, Double and Tripleاملتغري بالجهد التحكم  . دوائر
Voltage    الطور وثالثية أحادية ControllerACالعاكس . دوائر I, D, PI, PD, and PIDnverters, Divergence and Curl, Double and Triple. 

)432EPE( املتصله واالجسام املوائع ميكانيكا5595 
قانون املتدفقة،س املوائع الساكنة، املوائع وخواصها، املائعة للمادة أساسية األول: مفاهيم الجزء

والزخم. الطاقة معادالت برنولي،س معادلة االستمرارية، معادلة الهيدرواستاتيكا،
والهياكل الكهربائية األبراج اتزان الصلبة، األجسام اتزان العزوم، القوة،س الثاني: أنظمة الجزء

ونسبة هوك قانون واالنفعال، اإلجهاد منحىن البسيط، اإلجهاد أنواع املواد، خواص الجملونية،
الكهربائية. األسالك في واالهزتازات االجهادات الحراري، واالنفعال اإلجهاد بويزون،

)362EPE) (1( الكهربائية القوى انظمةس تحليل 5596 
الكهربائية املولدات ونماذج الطاقة: )معامالت نظام ومكونات الكهربائية الطاقة مصادر في مقدمة

الطاقة أنظمة على تطبيقها و الكميات وحدة األساسية: نظام نقل(. املفاهيم وخطوط واملحوالت
اطراف على القدرة وعالقات ، والجهد للتيار النقل لخطوط الواحد الخط الكهربائية:  تمثيل

نيوتن سايدل، غاوس املشكلة، االحمال: تعريف الفعل. تدفق رد  قدرة تعويض النقل، خطوط
محوالت من الطاقة. االستفادة تدفق برامج والخسائر، الخطوط وتدفقات (،NR) رافسون

النقل. خطوط في الشد التبديلية. حسابات

)462EPE) (2( الكهربائية القوى انظمةس تحليل5597 
الكهربائية، القوى نظام في املتماثلة وغري املتماثلة االخطاء ومكونات اطوار، الثالثة اخطاء

معامل وتحسني النقل خطوط على الزائد للجهد عابر تحليل و  املزتامنه لالالت العابر التحليل
و االستقرارية في ومقدمة الطاقة، لنظام االقتصادية العملية ، الفعل رد قدرة وتعويض القدرة
العملي. الواقع من الكهربائية. تطبقات القوى انظمة في التحكم نظام

)564EPE( الكهربائية الطاقة انظمةس في ومحكاة برمجية تطبيقات5598 
الكهربائية الطاقة نظام لحاالت تخطيطي تمثيل الكهربائية، الطاقة نظم في العمليات تصنيف

MATLAB, …,) مثل متخخصه برامج  باستخدام برمجية محاكاة ،عمل PowerFactory

   Power World PID and PID ETAPوانظمة الكهربائية القوى نظام لتحليل الربامج هذه (. واستخدام
الطاقة. انظمة في تظهر حديثة مج برا أي استخدام . ويمكننا املتجددة الطاقة



)561EPE( الكهربائية الطاقة وتوزيع نقل مخترب)5502( 
القرص دوائر ، التاريض وطرق االداء حيث من الكهربائية النقل خطوط نموذج على التعرف
الصفرية. محوالت املركبة ممانعة وحساب التعويضات في تجارب املتماثلة، وغري املتماثلة
وغري املتماثل الحمل تاثري تحت املحول ، القرص وتجربة التحميل عدم اطوار: تجربة الثالثة
للخطوط، والتوازي التوالي توصيلة ، املزدوج البسبار للمحول. نظام الصفرية املمانعة ، املتماثل
باستخدام القرص تيارات حساب املستهلك، الى املولد من الطاقة نقل لنموذج محاكاة تجربة
محاكاة. برامج

)467EPE( واناره كهربائية تمديدات5618
و املعمارية املتطلبات مثل الكهربائي  التصميم بمتطلبات الطالب تعريف إلى املساق هذا يهدف

التيار مصدر من للمباني الكهربائية للتمديدات والرسم الكميات وحساب والكهربائية امليكانيكية
املساعدة املنخفض الضغط . دوائر املبىن اجزاء جميع في استخدامها مواقع وحىت الكهربائي

ضد اإلنذار ومتطلبات والفضائي الهوائي اإلرسال وشبكات الداخلي واالتصال الهاتف لشبكات
والتعليمات الفنية واملواصفات الالزمة واملخططات الرموز شامال . وذلك والحريق الرسقة

املستخدمة املواد ومواصفات والتمديدات اإلنارة لدوائر التصميم وحسابات املحلية والرشوط
يهدف الحمل. كما وزيادة والقرص األريض الترسب ضد والحماية واملفاتيح واملجاري كاألسالك

تعريف خالل من الصحيحة االصطناعية اإلضاءة بمتطلبات الطالب تعريف إلى املساق هذا
والنظريات واستخدامها وقياسها وحداتها و الضوئية الكميات تعريف و ونظرياته الضوء طبيعة

وأنواعهاوأنظمتها اإلنارة لحسابات املستخدمة الطرق املساق يتضمن . كما بها املتعلقة والقوانني
الضوئية للمصادر املختلفة األنواع ودراسة عليها وتطبيقات عليها، املؤثرة العوامل و املختلقة

طرق لجميع مختلفة وتطبيقات أمثله املساق واستخداماتها. ويتضمن ومواصفاتها وممزياتها
اآللي.  الحاسب استخدام ذلك في بما اإلنارة

)361EPE( املتجددة الطاقة مصادر5504 
حسابات و ونظريات الشمسية : الطاقة املتجدده الطاقة مصادر ، والقدرةس الطاقة عن مقدمة

الشمسية الخاليا تكنولوجيا ،....الخ، الشمس ارتفاع وزاوية  الشميس االشعاع وقياس
انواع الرياح، قدرة ، الرياح تدفق ، الرياح ( . طاقةCSP) الشمسية الطاقة تركزي وتكنولوجيا

الحيوي، الوقود الهوائية،... ،طاقة التوربينات لتصميم والحسابات الرياح،النظريات توربينات
في الحيوي الوقود استخدام كيفية الحيوي، الوقود في املحتواه الطاقة الحيوي، الوقود انواع
املساق هذا في يتم . كما النووية الطاقة و االرض باطن طاقة و الحيوي الغاز من الطاقة توليد
الرياح ورسعة الحرارة ودرجة الشميس االشعاع لقياس املخترب في التجارب بعض اجراء

...  الشمسية، الخاليا على والتعرف

)461EPE( املتجددة الطاقة انظمة5600
واملقايس  والحرارية الكهربائية الخصائص حيث من الشمسية الخاليا انواع على التعرف
الكهرباء لتوليد املعزولة االنظمة بناء في الشمسية الخاليا استخدام و تصميم كيفية العاملية،



و  الخاليا واختيار القدرة حسابات اجراء على الشبكة. القدرة مع املتصلة الهجينة واالنظمة
. والحماية التحكم واليات النظام مركبات من وغريها املناسبة التخزين وبطاريات العواكس

الرياح طاقة نظام تصميم على ( . القدرةسCSP) بتكنولوجيا املتعلقة الحسابات اجراء على القدرة
اجراء الى املساق يهدف املناسبة. كما والحماية التحكم وطريقة  واملولداتس التوربينات واختيار

بعض اجراء املساق يتضمن الرياح. و وطاقة الشمسية بالطاقة املتعلقة االقتصادية الحسابات
بناء الشمسية،و للخاليا  والحرارية الكهربائية الخصائص على التعرف مثل املخربية التجارب

الطاقة لتوليد كامل نظام بناء الشمسية. و الطاقة باستخدام الكهربائية الطاقة لتوليد نموذج
الرياح. طاقة باستخدام

)563EPE( كهربائية حماية مخترب5602
و املرتفع والجهد املنخفض للجهد املختلفة الحماية باجهزة الطالب تعريف الى املساق هذا يهدف
ومعايرتها. ومن الحماية اجهزة اختيار  حيث من  الكهربائية الحماية في عملية تجارب اجراء
الصدمات من الحماية على االريض. تجارب ومقاومة االنسان مقاومة قياس التجارب هذه

في والثالثية والثنائية االحادية االخطاء من الحماية على تجارب املبارشة، وغري املبارشة
,) الشبكات توصيل انظمة انواع مختلف ,TT TN I, D, PI, PD, and PIDT، ) اختيار على تجارب الصواعق، من الحماية
Coord PIDination& ) عملها في التمزي و ( والتنسيقs, Divergence and Curl, Double and Tripleelection) الكهربائية واملرحالت القواطع

Dis, Divergence and Curl, Double and Triplecrimination ، ) والتعرف التفاضلية الحماية باستخدام ومحول ومحرك ملولدس حماية عمل
, )  و( Sectionalizer)  و الرقمية واملرحالت املسافة مرحالت بواسطة الحماية طرق على

Autoreclos, Divergence and Curl, Double and Tripleer)الكهرباء. رشكات الى ميدانية زيارات اجراء خالل من  وذلك

)432IAE( كهربائية قيادة5617 
الخواص منحنيات  الكهربائية، القيادة نظم ديناميكا اآللية، الكهربائية القيادة نظم تركيب

والحاالت والكبح الحركة بدء وطرق الرسعة في التحكم وطرق والكهروميكانيكية امليكانيكية
s, Divergence and Curl, Double and Tripleeparately    ) الثابت التيار آالت املختلفة: في الكهربائية اآلالت في العابرة and PID s, Divergence and Curl, Double and Tripleeries, Divergence and Curl, Double and Triple d PIDc

machines, Divergence and Curl, Double and Triple ،) الحلقات ومحرك السنجابي القفص محرك بنوعيها الطور ثالثية الحثية املحركات
وكيفية الكهربائية اآلالت في الحرارية . التأثريات الزتامنية االالت في القيادة ،انظمة االنزالقية

الكهربائية. القيادة نظم في املناسبة املحرك قدرة اختيار

)541EPE( الطاقةالكهربائية اقتصاد5505 
Simple ) البسيطه االسرتداد الطاقة: فرتة ،اقتصاد املوزعه املوارد عن مقدمه Payback

Period PID،) البدائي العائد معدل ( ) ( - -I, D, PI, PD, and PIDnitial Simple Rate of convergence Return،) الحالية القيمة صافي
(  Net Pres, Divergence and Curl, Double and Tripleent Value،) الداخلي العائد معدل (   I, D, PI, PD, and PIDnternal Rate of convergence Return، ) صافي

التدفق تحليل ، السنوي االستثمار الوقود، تصعيد مع الداخلي العائد ومعدل الحالية القيمة
Economic،) املتغرية االحمال ومشاكل التوليد االقتصادي: محطات التحليل النقدي،

d PIDis, Divergence and Curl, Double and Triplepatch، ) التحليل على تطبيقات ، املتجدده الطاقات مصادر و والتوزيع النقل محطات



وتحديد العقود كتابة بطريقة الطالب تعريف الى املساق يهدف  للطاقة. كما االقتصادي
الكهربائية. بالطاقة املتعلقة املواصفات

/491 (2  و1 ميداني تدريبس4631/4165  391EC 151E EC 151E(
اليت املناسبة العملية الخربة الكتساب مكثفة ودورات تدريبية برامج في املشاركة الطالب على

الكهربائية اللوحات املثال) تصميم سبيل على الكهربائية الطاقة قطاعات مختلف في للعمل تؤهله
الكهرباء، رشكات وخاصة وتوزيعها الطاقة نقل قطاع في العمل والتجارية، والصناعية السكنية

والرتكيب التصميم حيث من املتجددة الطاقة مصادر من وغريها الشمسية الطاقة قطاع في العمل
منه تطلب الىت التدريب قائمة يحقق ان الطالب على يجب التدريب فرتة ،....( وخالل  والتسويق

تدريبه. عن مفصل تقرير بتسليم يقوم التدريب نهاية وفي

)598EC 151E( التخرج مرشوع مقدمة4359 
هذا يحتوي ان مناسبة.  يجب تقنية حلول التقنية.  اقرتاح أو العلمية املشاكل وتحليل دراسة
Sof convergencetware  مادي) وجانب برمجي جانب على الجزء and PID Hard PIDware، ) و التكاليف ودراسة
األمر. لزم إذا للمشكلة محاكاة عمل

)599EC 151E( التخرج مرشوع4360 
مقدمة في وصفها اليت لفكرته مدركا يكون ان الطالب على يجب املرشوع من الجزء هذا في

بحيث صحيح علمي منهج وفق كتابيا ويصفه عملي نموذج بناء في ذلك يتمثل . بحيث املرشوع
املرشوع مقدمة في فيها نوقش اليت القيود جميع فيه يراعي

 
معتمدة( ساعات 9 متطلبات التخصص االختيارية )5-5

رقم
املساق

رمز
املساق

س.ماملساق باللغة العربية
املتطلب
املرافق

املتطلب
السابق

املساق باللغة 
اإلنجلزيية

5604
43EPE

3

ديناميكا حرارية
35595وانتقال حراره

Thermody Graduates Unionnam
   ics and Heat

transf Palestineer

5605
56EPE

7

تصميم محطات توليد
3الطاقةس الكهربائية

5604

5603

  Design Pow er
Plants

5606
44EPE

2

التحكم و استقرارية 
3أنظمة القوى

5597

5220

  C 151ontrol and
  Stability Graduates Union of Palestine

  pow er sy Graduates Unionstem

5607562IAE

الكرتونيات قدرة
34206متقدمه

 Advanced
 Pow er

 Electronics
560854EPE

4
Pow er 35607جودة أنظمة القوى

 Sy Graduates Unionstems



 Quality Graduates Union

5609
56EPE

5
انظمةس طاقة متجدده

متقدمه
3

5607
5600

 Advanced

 Renew able

 Energy Graduates Union

Sy Graduates Unionstems

5610
44EPE

3

ادارة القوى الكهربائية
35597و ربط االنظمة 

 Management
 electrical

  pow er and
interconnecte

 d sy Graduates Unionstems

5611
54EPE

2
أسواق الكهرباء

واملخاطر
35505

 Electricity Graduates Union
  Markets and

Risk

5612
54EPE

3

الوثوقية في أنظمة
3القوى الكهربائية

5600
4206

  Pow er Sy Graduates Unionstem
 Reliability Graduates Union

5613
44EPE

1

التنبوء باألحمال
3الكهربائية

4071
5597

 Load
Forecasting

5614471IAE

تحكم منطقي مربمج (
1(35643 ( )PLC 151 I

5615571IAE

تحكم منطقي مربمج (
2(35614( )PLC 151 II

5616472IAE
سكادا و شبكات

صناعية
35614

  &  SC 151ADA

 industrial

netw orking

5603
46EPE

6
محطات توليد الطاقة

الكهربائية
35595

5594
 Electrical

 pow er plants

5967
57EPE

0
الشبكات الذكية وال

مركزية الطاقة
3

؟؟؟؟
؟؟

  Smart grids

 and

 distributed

generation

5619
56EPE

6
ترشيد الطاقة وأتمتة

املباني
3

5618
4204

 Energy Graduates Union

 & Auditing

KNX

5621
46EPE

8

ادوات واجهزة في
انظمة الطاقة

الكهربائية
3

4202
4691

 Apparatus and
  devices in

 electrical
 energy Graduates Union

sy Graduates Unionstems



5622432GE
إدارة مشاريع و

الجودة
34011

 Project

&Management

Quality Graduates Union

4795
35EC 151E

2
هندسة اتصاالت

3
40714706

C 151ommunicatio

 n Engineering

5120
EC 151E

523
اتصاالت رقمية

3
4795

 Digital

C 151ommunicatio

ns

4797
EC 151E

452
تحليل اإلشارة الرقمية

3
4706

  Digital Signal

(Processing DS

)P

4876
55EC 151E

1
اتصاالت برصية

3
5120

 Optical

C 151ommunicatio

ns

5028
58EPE

3
Special 3مواضيع خاصة topics

5184501C 151E
أخالقيات وقوانني

3مهنة الهندسة
 Prof Palestineessional

  ethics and
law s

5503
46EPE

5

تكنولوجيا الجهد
3العالي

5596

5221

  High voltage
technology Graduates Union

9مجموع عدد الساعات املطلوبهس

اإلختيارية: الكهربائية الطاقة تكنولوجيا تخصص مساقات وصف

)433EPE( حراره وانتقال حرارية ديناميكا5604
الديناميكا في الثاني والقانون األول القانون والحرارة، الشغل وتعريفات، أساسية مفاهيم

الحرارية. املبادالت واإلشعاع، والحمل بالتوصيل الحرارة انتقال الحرارية،

)567EPE( الكهربائية الطاقة توليد محطات تصميم5605 
الطالب تعريف الى ويهدف الكهربائية الطاقة توليد محطات ملساق امتدادا املساق هذا يعترب 

األحفوري الوقود على تعمل اليت و الكهربائية الطاقة لتوليد الطاقة توليد محطات وأداء بتصميم
تشغيل وآلية وادائها، املحطات مكونات تصميم ، املحطات هذه عمل دورة وتحليل والنووي
االقتصادية للعوامل وفقا اختيارها وكيفية وحمايتها، بها والتحكم ومراقبتها ، املحطات

في موضوعات املساق يتضمن العوامل. وكما هذه بحساب القيام على والقدرةس البيئية والتأثريات
والتحكم ، الوقود احرتاق حسابات ؛ الطاقة محطات عمل  دورة وتحليل الحرارية الديناميكا

الطاقة مصادر عن الناشئة والتكنولوجياتس النووية الطاقة ،تكنولوجيا الكيميائية باالنبعاثات
املتجددة.



)442EPE( القوى أنظمة استقراريةس و التحكم5606 
وتطبيقاتها، العابرة االستقرارية الثابتة، االستقرارية املزتامنة، اآللة نموذج التأرجح، معادلة
القوى. أنظمة في التحكم ...الخ، الجهد، انهيار الرتدد، انهيار متعددة، آالت استقرار

)562IAE( متقدمه قدرة الكرتونيات5607
املعلومات ويغطي القدرة، الكرتونيات مساق في الواردة املعلومات على املساق هذا يعتمد

تقنية يغطي الكهربائية. حيث الطاقة تحويالت أنظمة في املختلفة العملية والتطبيقات املتقدمة
PWM، متغريات ومحاكاة تصميم /DC AC، القدرة عاكس (I, D, PI, PD, and PIDnverter)مستويات،  وبعدة
Ps, Divergence and Curl, Double and Triplepice , , ,) مثل حاسوبية برامج استخدام القدرة، معامل تحسني PSI, D, PI, PD, and PIDM Simplorer Matlab

Simulink)، املفتاحية، القدرة مصادر UPS، انظمة في القدرة الكرتونيات لدوائر تطبيقات
أنظمة في التحكم اسرتاتيجيات كذلك . ويغطيDC وشبكات الكهربائي الربط وخاصة الطاقة

القدرة. الكرتونيات

)544EPE ( القوى انظمة جودة5608 
التوافقيات ومبادئ الكهربائية، األحمال متطلبات ، الطاقة نظم بجودة متعلقة تعاريفات

الكهربائي التيار وانقطاع الومضات، منها، والحماية املفاجئة الجهود موجات ومصدر واملرشحات،
تحسني في املستخدمة واالسرتاتيجيات  و االستخدامات الشبكة، بجهد تزود اليت األجهزة في

. الطاقة انظمة جودة ومقاييس . مواصفات الطاقة جودة

)565EPE( متقدمه متجدده طاقة انظمة5609 
و الشمسية الخاليا تكنولوجيا  استخدام و تصميم على الطالب قدرة تعزيز الى املساق يهدف

الى ايضا يهدف فيها. كما والتحكم وحمايتها الشمسية الطاقة محطات بناء ( فيCSP) تكنولوجيا
تصميم حالة في املعمارية االعتبارات على الرياح. التعرف طاقة مزارع تصميم على القدرة
برنامج او بحث اي الى ايضا املساق الشمسية. ويتطرق الخاليا من جدرانها تتكون اليت االبنية

. املتجددة الطاقة في جديد تكنولوجيا او

)443EPE( االنظمة ربط و الكهربائية القوى ادارة5610 
كما ، له االقتصادية والفائدة ورشوطه الكهربائي الربط باهمية التعريف الى املساق هذا يهدف
للربط  واقعية امثلة ودراسة الدول بني الكهربائي بالربط الطالب تعريف الى ايضا يهدف

وبرامج  القياس واجهزة االدوات على . والتعرف والعالم العربي والوطن فلسطني في الكهربائي
االنظمة. هذه مثل في  واملراقبة التنسيق واليات التحكم و االدارة

)542EPE( واملخاطر الكهرباء أسواق5611 
الكهرباء ( سوق2واالقتصاد.  الهندسة االقتصاد، حول ( مقدمة1:  والكهرباء واألسواق االقتصاد
في والتوازن والطلب العرض : منحنيات األسواق ( أساسيات3املنافسة.  من ونماذج الرئيسية



: التكاليف الرشكة ( نظرية4واملزادات.  الثنائية املركزية واألسواق االجتماعية، والرعاية السوق،
واملنافسة الحدية، التكلفة متوسط مقابل ، األمثل واإلنتاج املدى، والقصري الطويل املدى على

الخطر، والعقود. مفهوم واألسواق ( املخاطرCournot . 5  وBertrand PID نماذج ، والكمال املثالية
والخيارات اآلجلة العقود اآلجلة، والعقود الفورية املخاطر. األسواق وإدارة ، املخاطر ومصادر

الفرق. وعقود
والدفع السعر موحدة ومزاد الكهرباء ( أسواق1:  املخاطر الطاقة وأنظمة الكهرباء أسواق

، النقل وقيود املوازنة، وقضايا ،األمين ( النظام2واأللعاب.  ، األسعار وتقلب والعطاءات،
- ، الفعل رد على الدعم وخدمات الجهد على السيطرة  black s, Divergence and Curl, Double and Tripletart capability،  .)3...الخ)

 Economic d PIDis, Divergence and Curl, Double and Triplepatch 5األمثل.  الطاقة ( تدفق4الوحدة.   والزتام ) Locational Marginal

 ) (Prices, Divergence and Curl, Double and Triple LMPs, Divergence and Curl, Double and Triple (7 ؟2CO تاثري األسواق. وتخفيض في املتجددة الطاقة مصادر ( تأثري6 .
والسياسات. التنظيم

)543EPE( الكهربائية القوى أنظمة في الوثوقية5612 
االحتماالت التوزيع. نظرية النقل، الكهربائية: التوليد،س الطاقة لنظام الفرعية األنظمة في مقدمة

القدرة،التقنيات، الوثوقية:  التوليد:توليد وحسابتها. تحليل الشبكة وتوزيعها. نمذجةس األساسية
األنظمة وأرقامها، الشبكة التشغيل. النقل: مكونات احتياطي النظام، ترابط القياسية، األرقام

واملتشابكة. املتوازية والحلقية،الشبكاتس الشعاعية املركبة. التوزيع: الشبكات

)441EPE( الكهربائية باالحمال التنبوء5613 
تحليل الكهربائية، االحمال توقع في املؤثرة العوامل ، وتصنيفها الكهربائية االحمال في  مقدمة

باالحمال التنبؤ طرق الكهربائية، االحمال نمو خصائص عليها، البحثية العمليلت واجراء االحمال
الحمل توقع بالطاقة، . والتنبؤ العالقات في املشاركة )ب( تقنيات )أ( االستقراء  الكهربائية

االحمال على الطقس وغري الطقس تاثريات بحساسية تنبؤ الفعل، رد بقدرة التنبؤ االقىص،
الكلي،. . . والتنبؤ الشهري التنبؤ السنوي، والتنبؤ ، الكهربائية

)471IAE ) (1( مربمج منطقي تحكم5614 
في للتحكم املربمجة املنطقية املتحكمات أجهزة باستخدام الطالب تعريف الى املساق هذا يهدف
دراسة ، املستخدمة اللغات و برمجتها طرق على التعرف و ، الصناعية اآلالت و الطاقة انظمة

باآلالت للتحكم عملية ( . تطبيقات … و املقارنة و العد و )التوقيت األجهزة هذه إمكانات
التحكم أجهزة تركيب و تجميع طريقة ، املربمجة التحكم أجهزة باستخدام  وانظمة الصناعية

بواقع املخترب داخل والعملي النظري بشقيه سيغطى املساق هذا ان الى االشارة املربمجة. وتجدر
اكاديمية.  -ساعات3

)571IAE ) (2( مربمج منطقي تحكم5615 
االدخال بوحدات الطالب تعريف الى  ويهدف1 مربمج تحكم ملساق امتدادا املساق هذا يشكل

الوظائف الصناعية، االنظمة وتشغيل وبرمجة تخطيط أليات (،Analogالتناظرية) واالخراج
tas, Divergence and Curl, Double and Triplek املهمة) وتزامن (،Subroutines, Divergence and Curl, Double and Tripleالفرعية) s, Divergence and Curl, Double and Tripleynchronization،) املقاطعات (



interrupts, Divergence and Curl, Double and Triple،) التحكم في اضافية وحدات (,PI, D, PI, PD, and PIDD …etcاملستخدم وجهة وتنفيذ وبرمجة ( تصميم
(   ) الرسومية (Graphical Us, Divergence and Curl, Double and Tripleer I, D, PI, PD, and PIDnterf convergenceace GUI, D, PI, PD, and PID.،) املساق هذا ان الى االشارة . وتجدر
اكاديمية. -ساعات3 بواقع املخترب داخل والعملي النظري بشقيه سيغطى

)572IAE( صناعية شبكات و سكادا5616 
, ) الصناعية الشبكات بروتوكالت ، الصناعية الشبكات عن مقدمة - ,Ethernet CAN Open

,…PROFI, D, PI, PD, and PIDBUS etcوعمارة )   /TCP I, D, PI, PD, and PIDP،  وطرق االخطاء اكتشاف الالسلكية، االنظمة مبادىء
HMI, D, PI, PD, and PID/ . انظمة السالمه ومبادىء والتكرار، الوثوقية، بها، التحكم MTUعن . مقدمة SCADAمن 

الكهربائية والشبكات البيانات ادارة  فيSCADA استخدام الية واملعدات،س واالجهزة الرتكيب حيث
الى االشارة االخطاء. وتجدر ومعالجة املشاريع وادارة التخطيط في استخدامها وكيفية واملائية

اكاديمية. -ساعات3 بواقع املخترب داخل والعملي النظري بشقيه سيغطى املساق هذا ان

)466EPE( الكهربائية الطاقة تولد محطات5603
و واملائية والغازية : البخارية التوليد محطات انواع توليدها، وطرق الكهربائية الطاقة عن مقدمة
املحطة بني الجمع الوقود، ،انواع املتجدده الطاقة محطات و النووية الطاقة ومحطات الديزل

انواع حسب الزتامنية  املولدات وحماية تشغيل و اختيار الية ، التوليد ومحطة الحرارية
وطرق : رشوط الشبكة مع التوليد محطات التوليد. ربط محطات في املستخدمة التوربينات

الفعالة. وغري الفعالة التوليد: القدرة محطات في املتولدة القدرة رسيان في الربط. التحكم
وكيفية الزتامنية املولدات عن العملية التجارب بعض املساق يتضمن . كما التوليد محطات حماية
االحمال. من مختلفة  النواع تعرضها اثناء املولدات وخصائص الشبكة مع ربطها

)566EPE( املباني وأتمتة الطاقة ترشيد5619 
ادارة و القدرة معامل وتحسني االضاءة خالل : من  وتدقيقها الطاقة ترشيد طرق على التعرف
تاثريات مراعاة و املناسب الوقود اختيار و العالية الكفاءة ذات املحركات واستخدام االحمال
البيانات جمع ،طرق الطاقة لتدقيق االسايس الهدف على . التعرف املترسبه الحرارية الطاقة
على . التعرف الكهربائية الخدمة جودة وتحسني البئية االنبعاثات من والحد التكلفة تقليل والية

واهمية والربمجي املادي الرتكيب حيث ( منKNX, DEMUX) تكنولوجيا وخاصة املباني اتمتة تكنولوجيا
اتمتة في التكنولوجيا هذه استخدام على . تطبيقات الطاقة وترشيد املباني ادارة في استخدامها

s, Divergence and Curl, Double and Tripleervo  ) ومحركات كهربائية واحمال )انارة يحتوي ملبىن نموذج motorالستائر في ( املستخدمة
املبىن(. في التدفئة نظام و

)468EPE( الكهربائية الطاقة انظمةس في واجهزة ادوات5621 
السالمه وادوات والكهربائية امليكانيكية واالجهزة باالدوات الطالب تعريف الى املساق هذا يهدف
اجزاء جميع في العاملني يستخدمها اليت الصيانة واجهزة وادوات القياس واجهزة  املهنية

الكهربائية. املنظومة

)432GE ( الجودة و مشاريع إدارة5622 



حزم بمساعدة املشاريع إدارة في الحديثة واألساليب باملفاهيم الطالب تعريف إلى املساق يهدف
املشاريع إدارة وخصائص صفات املشاريع، إدارة هي املواضيع: ما وتشمل الحاسوب، وبرامج
تقدير املشاريع، إدارة طرق واملصادر، املوارد توزيع و املشاريع تخطيط املرشوع، ومدير

بها، والتحكم املشاريع متابعة مستقر، غري وضع في القرارات اتخاذ املخاطرة، وحساب التكاليف
املساق يهدف عملية. كما تطبيقات مع املشاريع بإدارة الخاصة الحاسوب برامج إحدى استخدام

إحصائية وأساليب مبادئ إلى باإلضافة الجودة، إدارة و اقتصاديات بمفاهيم الطالب تزويد إلى
املمزية بالصفات العينات بأخذ التفتيش للمواصفات، املنتج/ الخدمة مطابقة من للتأكد

 وعنارصهاTQM املمزية. للصفات الضبط لوحات املتغريات، ضبط لوحات وباملتغريات،
  اآليزو الجودة، ضبط الجودة، تأكيد األساسية،

)352EC 151E( االتصاالت هندسة4795 
الطوري. تخمني و الرتددي الزاوي.التعديل السعوي.التعديل للموجه.س التعديل املستمر التعديل
. الرتددي السعوي. والتعديل التعديل للموجه. مستقبالت املستمر التعديل في النطاق عرض

والتداخل. نسبة الضجيج الضجيج. تمثيل للموجه.س مصادر املستمر التعديل في الضجيج
النبيض. الرمزي . التعديل للزمن التجزييئ النبيض.التجميعس الضجيج. التعديل الى االشارة
للنقل نايكوست ورشوط الخط وترمزي النبضة االساس. تشغيل نطاق عند دلتا.نقل تعديل
بوجود الرقمي التعديل نمط  .اداءASK ،FSK ،PSKالرقمي:  النقل التشويه. طرق من الخالي

الضجيج.

)452EC 151E( الرقمية االتصاالت5120 
املوائم املرشح واشتقاق املثالي. تصميم املستقبل الرقمي. تصميم التعديل عامة. شكل مقدمة
اليها مضافا بقناة الرقمي التعديل شكل اداء االشارة. تقيم فضاء الرقمي. تمثيل التعديل لشكل

القنوات مختلفة. تمثيل تعديل الشكال والرمز القضمةس في الخطأ ابيض. احتمال جاوس ضجيج
هايمنغ. القناة. ترمزي اطيافها. ترمزي املفرودة االتصاالت الخفوت.انظمة ظاهرة من تعاني اليت

هايمنغ. ترمزي عند الخطأ تصحيح الخطية.مقدرة القطع االلتفافية. ترمزي ترمزي

)452EC 151E( رقمية اشاراتس تحليل4797 
 . نماذجZ الزمن.تحاوير مع املتقطعة واالشارات الرقمية.االنظمة االشارات معالجة الى مقدمة
الرقمي. تصميم للمعالج والرتددي الزمين الزمن. التحليل مع املتقطعة االنظمة وتنفيذ تمثيل

الشبيهة.تصميم املرشحات في املحددة. التقريب النبضية االستجابة الرقمية.ذات املرشحات
الرقمية. املسوي املرشحات املححدة. شبكات غري النبضية االستجابة ذات الرقمية املرشحات

االجراءات الرسيعة. خوارزميات فورير املتقطعة. وتحاوير فورير تحاوير الرقمي. خوارزميات
وتطبيقاتها. الرقمية االشارية

)551EC 151E( برصية اتصاالت4876 
الحالة. التوهني واحادية الحالة ومتعدد ومتغري متدرج معامل ذات زجاجية عامة. الياف مقدمة

. اللزيير توليد البرصية. مبدأ االلياف في والحاالت املرشدة. املجاالت املوجة والتشتت. انتشار
والتعديل املبارش البرصية.التعديل التعديل برصية.طرق املوصالت.معيدات اشباه لزيير



متكاملة النظام. دارات  . اداءPI, D, PI, PD, and PIDN  وAPDالبرصيةالكاشفة: املستقبالت تجميع الخارجي.طرق
الرقمية. البرصية والشبكات البرصية: املعدل االتصاالت برصية. انظمة

)583EPE( خاصة مواضيع5028 
هندسة بتخصص يتعلق فيما خاصة املجاالت،س مختلف في ومتقدمة خاصة مواضيع تغطية يتم

السابقة. املساقات في تغطيتها تتم لم مواضيع وهي الطاقة،

)465EPE( العالي الجهد تكنولوجيا5503 
AC ،DC ،i حاالت في العالي الجهد وقياس إنشاء ، العالي الجهد تكنولوجيا ومستقبل واجبات

 mpuls, Divergence and Curl, Double and Triplee voltages, Divergence and Curl, Double and Triple،  تصنيف العالي،س الجهد توليد العوازل، على والضغوط اإلجهادات
الصلبه، والعوازل واملوائع الغازات  لتفريغ الفزييائية النظريات ، الكهربائية املجاالت وحسابات

القواطع في الزيوت وانهيار الكهربائية القواطع في الغازات انهيار الحراري، ،والتأين التأين
من املختلفة والعوازل الكوابل تصنيف ، والعابرة الثابتة الجهود الجهود، معايرة ، واملحوالت

هندسة في تطبيقات ( ،Corona) الكورونا ظاهرة على التعرف ، العالية للجهود تحملها حيث
الطب( مجال في اخرى وتطبيقات التصوير، وآالت الكهربائي، )املرسب العالي الجهد



امليكانيكية الهندسة دائرة

امليكانيكية:متطلبات دائرة الهندسة 
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املساق
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دائرةالهندسةامليكانيكية متطلبات مساقات وصف

) 123SC 151 (2فزيياء4068 
بتوضيح املساق يبدأ ، واملغناطيسية بالكهرباء املتعلقة األساسية املفاهيم املساق هذا يناقش
ثم ، "جاوس" وتطبيقاته قانون يرشح ثم ، الكهربائي واملجال الساكنة بالكهرباء املتعلقة املفاهيم
بالكهرباء املتعلقة املفاهيم ثم العازلة واملواد املكثفاتس فموضوع ، الكهربائي الجهد مفهوم يناقش

" كريتشوف"، وقوانني الكهربائية الدوائر ثم واملقاومة التيار مفهومي توضيح يتم حيث املتحركة
" قانون ، املغناطييس والتدفق املغناطيسية القوة مثل املغناطيسية مواضيع بعض في يبحث كما

عليها.  وتطبيقات املغناطييس الدوران في أمرب وقانون بيوسافار" ،

)124SC 151(2فزيياء مخترب4069
التالية: األساسية املواضيع ( في2الفزيياء) بمساق املتعلقة العملية الناحية املخترب هذا يغطي
الدرايس. الفصل خالل تجربة عرشة اثنيت على موزعة ، املغناطيسية ، الكهرباء ، القياس أجهزة

):212SC 151( 1 تفاضلية معادالت4043
، ووحدانيتها الحلول وجود نظرية ، عليها وتطبيقات األولى الرتبة من تفاضلية معادالت
باستخدام التفاضلية املعادالت حل ، البالس تحويالت )ن( ، الرتبة من الخطية املعادالت



متسلسالت باستخدام الحل ، دلتا ديرك اقرتان ، التكاملية فولتريا معادلة ، البالس تحويالت
القوى.

)325SC 151(ٍ العدديةس واالساليب الخطي  الجرب5087
عمليات جوردان، س جاوس بطريقة الحذف جاوس، بطريقة واملصفوفات:س الحذف الخطية االنظمة
النظري ايجاد املصفوفات،س على املصفوفات: العمليات املتجانسة، االنظمة  البسيط، الصف

الفضاء املتجه، الفضاء املحددات، املتماثلة، املصفوفة املصفوفات،س للمصفوفة،تكافؤ الرضبي
والعمود الصف فضاء املتجه، الفضاء بعد االساسية، املتجهات الخطي، االستقالل الجزئي،

الكرنل املصفوفات،س باستخدام والتحويالت الصفرية التحويالت الخطية، التحويالت للمصفوفة،س
الذاتية واملتجهات القيم املصفوفات، باستخدام الخطية التحويالت عن التعبري للتحويالت، واملدى

والقياسية. املتعامدة املصفوفات الرتبيعية، النماذج القطرية، املصفوفة الى التحويل )املمزيه(،
املعادالت، جذور تعيني واالخطاء، االرقام تمثيل والكهربائية، امليكانيكية الهندسة في تطبيقات
باستخدام التقريب الخطية، املعادالت أنظمة العددية، بالطرق التكامل العددية، بالطرق االشتقاق
مربع تقليل وطريقة العددية البيانات صقل العادية، التفاضلية املعادالت سبالين، اقرتانات

االخطاء.    

)315SC 151( امليكانيكية الهندسة  رياضيات4328
هندسية تطبيقات وتكاملها، اشتقاقها اتصالها، نهايتها، مداها، املتجهة:رسمها،س االقرتانات

املشتقات اتصالها، نهايتها، مجالها، مداها، املتغريات:رسمها، متعددة وفزييائية. االقرتانات
االحداثيات والثالثية، الثنائية التكامالت السلسلة(، قاعدة الضمنية، )الرصيحة،س الجزئية

املنحنيات على املتجهة: التكامل الحقول في التكامل االتجاهي، االشتقاق والكروية، االسطوانية
الجزئية التفاضلية املعادالت للتباعد، جاوس نظرية ستوك، نظرية جرين، نظرية والسطوح،

الفردية االقرتانات للتقارب،س فوريري نظرية فوريري، ومتتالية املتغريات، فوريري: فصل ومتتالية
البالس، معادلة امليكانيكية، االوتار اهزتاز واملوجة،س الحرارة معادالت واملتعامدة، والزوجية

ريمان.     س كويش ومعادلة التحليلية االقرتانات املركبة، فوريري تحويالت املركبة،س االعداد نظرية

)242ME( كهروميكانيك  مشغل5088
بالقطع, آالت املواد تشكيل باآلت عام بالغازات.تعريف الكهربائي,اللحام بالقوس اللحام

يدويا التسنني والسلبات( ، والعرضيه )الطوليه الخراطه اعمال على عمليه الخراطه،تمارين
الجلخ. عمليات على التفريز.تدريبات عمليات على .تدريبات واتوماتيكيا

الكهربائيه, املجسات, الدوائر املفاتيح من املختلفه األنواع استخدام على والتدرب التعرف
بالحراره التحكم املحركات, املالمسات, املؤقتات, العدادات, اجهزة بتشغيل املتعلقه الكهربائيه
التقليدي. التحكم واساليب

)254ME( الحاسوب باستخدام امليكانيكي  الرسم5098



2امليكانيكي) للرسم مقدمة ,3D D،) مثل امليكانيكية األجزاء وتتصميم لرسم الحاسوب استخدام
الزنربكات،...(، املحاور، البكرات، املسننات، الوصالت، التحميل، كرايس الرباغي، )الصواميل،

2امليكانيكيه) االجزاء تصميم ,3D D، ) الشكلي امليكانيكيه،التصميم لالجزاء التجميعي التصميم
السكاتيا. و األوتوكاد برنامجي باستخدام ذلك امليكانيكيه.وكل لالجزاء

)211ME(استاتيكا) ( تطبيقية ميكانيكا4024 
الجملونية، الهياكل اتزان الصلبة، واألجسام الجسيمات اتزان القوة، أنظمة االستاتيكا، أساسيات

القص لقوى البياني التمثيل للمساحات،س الذاتي القصور عزم املوزعة، القوى الثقل، مركز اآلالت،
العوارض. في االنحناء وعزم

)213ME مقاومة املواد (4027
منحىن ، البسيط االنفعال أنواع ، البسيط اإلجهاد أنواع األساسية، االستاتيكا مبادئ استخدام
البسيط، والضغط الشد حالة في االنفعال بويزون، نسبة ، هوك قانون واالنفعال، اإلجهاد
اإلجهاد الداخلية، القوى منحنيات عنه، الناتج واإلجهاد النقل عزم الحراري، واالنفعال اإلجهاد
في االنحناء الجسور، في املركب اإلجهاد الجسور، في القص وقوى االنحناء عزم عن الناتج

األعمدة. في االنبعاج الجسور،

)251ME علم املواد (4035
"الرتكيب-الخصائص-العمليات".  ثالثية منظور من الهندسية املواد املساق هذا يقّدم
وامليكروسكوبي،س الذري املستوى مثل املختلفة املستويات على املادة تركيب بطرح املساق يبدأ

ملخص عرض مع تفصيلي، بشكل الرتكيب وعيوب البلورية الرتاكيب رشح ويتم للروابط، إضافة
مربوطة وامليكانيكية الفزييائية الخصائص طرح يتم ثم ومن املواد، في ملفاهيماالنتشار

واألطوار االتزان منحيات طرح املساق الهندسية. ويفّصل بالتطبيقات ربطها مع بالرتكيب،
بطرح املساق الهندسية. ويختم والتطبيقات العمليات في واستخدامها إعدادها حيث من املختلفة
للمواد تقديم مع املواد، بخصائص للتحكم املصاحبة األطوار وتغريات الحرارية املعالجة عمليات
والسرياميكية.  البالستيكية مثل األخرى

)215EC 151E( الكهربائية الدوائر  تحليل5090
الدوائر تغطية يتم الكهربائية، للدوائر األساسية واملصطلحات القوانني املساق هذا يغطي

كريشوف )قانون املتوازية الفولتيه( والدوائر تقسيم قانون للفولتيه، كريشوف )قانون التسلسلية
وكيفية املثالية واملصادر الحقيقيةس املصادر بني الفرق املساق التيار(. يعرض قسمة قانون للتيار،
مثل الدوائر تحليل طرق بعض املساق وبالعكس. يغطي تيار مصدر إلى فولتيه مصدر تحويل
الس ونظرية ثيفينني نظرية ،(Nod PIDal) العقدي والتحليل ،Mes, Divergence and Curl, Double and Tripleh الحلقيم تحليل

Superpos, Divergence and Curl, Double and Tripleitionوالعنارص املفاهيم رشح طريق عن املرُتدد التيار دوائر ملوضوع املساق  يمهد
األساسية.



)314EC 151E( تطبيقية  الكرتونيات5091
اتصال نقطة مبدأ رشح يتم (، Pنوع ،Nنوع التوصيل، )آلية املوصالت أشباه لنظرية مقدمة

.P Nمثل الخاصة الثنائية الصمامات وتطبيقاتها الثنائية الصمامات رشح  يتم Zener، LED ،
أنواعها، )تركيبها، القطبية ثنائية الرتانزستورات املساق الضوئية. يغطي الثنائية والصمامات

)الكهربائية املفاتيح مثل الرتانزستورات تطبيقات إلى التطرق ....(. يتم العمل، مبدأ
Switches, Divergence and Curl, Double and Triple)ترانزستورات عن مقدمة إعطاء يتم النهاية . في MOSFET.

)315EC 151E( وااللكرتونيات الدوائر في  تطبيقات5092
مبادئ تغطية يتم النظري الجزء العملي. في والجزء النظري جزئني: الجزء من املساق يتكون
في التطرق القطع. يتم  ودوائر -فاز3 أنظمة املحوالت، ستار-دلتا، تحويل مثل الكهربائية الدوائر
املشفرات، الشفرة، محلالت العدادات، مثل الرقمي التصميم مفاهيم إلى النظريكذلك الجزء

مثل املختربات مختلف في عملية تجارب عدة بتنفيذ الطالب يقوم التجرييب الجزء الخزانات.  في
الثنائية الصمامات أميرت(، )فولتميرت، وتعيريها الكهربائية القياس أدوات تطبيقات

القطع. دوائر العدادات، األساسية، املنطق بوابات التقويم، دوائر والرتانزستورات،

)212ME(ديناميكا) ( تطبيقية ميكانيكا4025 
منحين وخط مستقيم خط في الجسيم املتحركة: ديناميكا الجسام على نيوتن قوانني تطبيقات

بغض الجاسئة األجسام حركة املطلقة، والحركة النسبية الحركة املختلفة،س املحاور أنظمة في
الدوران العامة(، الحركة ثابت، محور حول الدوارانية الحركة املستقيمة،س )الحركة القوى عن النظر
الجاسئة االجسام القوى. ديناميكا بتأثري مستوى في الجاسئة األجسام حركة لحظي، محور حول

الفضاء. في

)311ME( اآلالت  نظرية4046
االزدواج االتصال، نقاط )الوصالت، أساسية مفاهيم الحركة(، )آليات امليكانزمات إلى مدخل

املوقع تحليالت اآلليات، تركيب اآلليات(، أنواع الحرية، درجة الحركية، السلسة الحركي،
الدوارة. املحاور موازنة الرتوس، الحدبات، والتسارع، والرسعة

)312ME( ميكانيكا مخترب4350
الكتلي. القصور عزم الذاتي، القصور الثقل،عزم مركز الحاسوب، باستخدام لألحمال األفعال ردود 

في القص قوة القضبان، في املختلفة.  اللي املواد وبعض الحديد بني االحتكاك معامل حساب
اإلجهاد منحىن رسم العوارض، في االنبعاج العوارض، في االنحراف االنحناء، العوارض،عزم

االستاتيكي محوسبة. االتزان التجارب هذه وجميع  املواصفات معروفة ملواد واالنفعال
اولدهام وصلة املتقطعة، الحركة وحدة )املسننات، مثل  الحركة نواقل آليات والديناميكي.دراسة

الخ(. … الثابتة والرسعة هوكس وصليت ،



)316ME( ميكانيكية اهزتازات5093
الرنني، الطبيعي، الرتدد املجرب، االهزتاز الحر، االهزتاز الهارمونية، )الحركة أساسية مفاهيم

اهزتاز مجرب، اهزتاز حر، واحدة: اهزتاز حرية درجة ذو املهزت(،نظام النظام عنارص اإلخماد،
متعدد نظام إلى مدخل متخامد، اهزتاز مجرب، اهزتاز حر، حرية: اهزتاز درجيت ذو نظام  متخامد،
عملية. تجارب االهزتازات، في التحكم في مقدمة الحرية، درجات

)331ME( املوائع ميكانيكا4031 
وغري النيوتونية املوائع املوائع، خواص املائعة، وغري املائعة للمادة األساسية املفاهيم

قوانني الساكنة، املوائع املعيارية، الظروف املائعي، الجوي الغالف خواص النيوتونية،
بالرسعة وعالقتها وأشكالها املوائع تدفق املوائع، كينماتيكية وتطبيقاتها، الهيدروستاتيكا

رينولدز، رقم االضطرابي، والتدفق الصفائحي التدفق املوائع، لتدفق رينولدز تجربة والتسارع،
التدفق الزخم، معادلة الطاقة، معادلة برنوللي، معادلة املوائع، ديناميكا االستمرارية، معادلة
والوصالت، األنابيب في الضغط مفاقيد داريس، قانون األنابيب، داخل اإلحتكاك األنابيب، داخل

البعدي. التحليل  األنابيب، داخل الطاقة نقل معايري

)321ME (1 حرارية ديناميكا4028 
الشغل املثالية،س الغازات النقية، املواد خواص الطاقة، أنواع تعريفات، و أساسية مفاهيم

الغازات. مخاليط والالارجاعية، االنرتوبي الحرارية، الديناميكا قوانني والحرارة،

)421ME( حرارة انتقال4037 
أنظمة الحمل، أنظمة مبادئ املستقر، غري اتجاهان. التوصيل واحد، : اتجاه املستقر التوصيل

واملبادالت والتكثف، الغليان باإلشعاع، الحرارة انتقال الطبيعي، الحمل أنظمة القرسي، الحمل
الحرارية.

)482ME( ومجسات قياس أنظمة4341
الخصائص ، القياس الجهزة الفنية املصطلحات ، واملجسات القياس أنظمة في مقدمة

الدوائر ، القياس عمليات مبادئ ، املجسات تصنيف ، القياس الجهزة والديناميكية االستاتيكية
االشارات تحليل ، الكهربائية االشارات وفلرتة ضبط ، القياسات في املستخدمة الكهربائية
درجة التدفق، الضغط، والتسارع، قياس: املسافة طرق التجريبية، البيانات تحليل ، الكهربائية

اللمس، )الرؤية، الحديثة القياس واالهزتازات. وسائل الحركة الدوران، وعزم القوه الحرارة،
) القياس عمليات في املتخصصة والربمجيات املخربية التجهزيات ...الخ(. استخدام الشم،

, , …Sens, Divergence and Curl, Double and Tripleors, Divergence and Curl, Double and Triple DAQs, Divergence and Curl, Double and Triple Labview etc.)

)341ME( التصنيع عمليات4030 
من املعادن إنتاج الهندسية، املواد لخواص مراجعة األساسية، التصنيع عمليات عن مقدمة

وغري والساخن البارد )على التشكيل عمليات والخاصة(، ) العامة السباكة عمليات الخامات،



والخاصة(، )التقليدية بالقطع التشكيل عمليات (، واملؤقت ) الدائم التوصيل عمليات التقليدية(،
البناء. احجار تشكيل عمليات واللدائن، املساحيق ميتالورجيا في مقدمة

)351ME (1 االالت تصميم4048 
االنابيب في االجهادات مور، دائرة باستخدام االجهادات تحويل التصميم، واعتبارات مفاهيم

نقل قالووظات الكالل، وحد املتغرية األحمال املستقرة، لألحمال االنهيار نظريات واالسطوانات،
تصميم املحاور، تصميم والقوارن، الخوابري واملقلوظه،س واملربشمة امللحومة الوصالت القدرة،
اآللي. الحاسوب وبرامج الكتالوجات املواصفات استخدام والجنازير، والسالسل السيور

)411ME( تحكم أنظمة4044
املفتوحةس التحكم حلقات والزمين، الرتددي املجالني في رياضيا الفزييائية األنظمة تمثيل مقدمة،

تأثري واملغلقة، املفتوحةس التحكم حلقات وسمات خصائص الراجعة، التغذية أنواع واملغلقة،
تمثيل الخطية، التحكم أنظمة استقرار واملغلقة،س املفتوحة التحكم حلقات على الخارجي التشويش
األقطاب.  وإحداثيات مواقع على النظام متغريات تأثري ودراسة ( بالرسمPoles, Divergence and Curl, Double and Triple) األقطاب

)593ME( مشاريع  ادارة5027
الربمجة طرق اإلدارية، واملصاريف العمالةس ، الربمجة ألغراض التشييد مشاريع فعاليات تحليل

التطبيقات ، العمل موقع في األمان متطلبات مهامها، أهدافها، ، أهميتها اإلدارة، مفهوم للتخمني،
الحاسوب. واستعمال الهندسية
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 ساعات40االجبارية: ( امليكاترونكس هندسة تخصص متطلبات مساقات وصف
معتمدة) 

)413ME( 2  تحكم4339
األقطاب، واستقرار مواقع على النظام متغريات تأثري ودراسة ( بالرسمPoles, Divergence and Curl, Double and Triple) األقطاب تمثيل
) التحكم التحكم أنظمة تصميم الرتددي، املجال في اإلستقرارية الرتددية، االستجابة طرق



متغريات عرب أنظمة تصميم ، الالإرتجاجية اإلستجابة، والتأخر، التقدم عرب التصميم املتعاقب،
الجايسء. التحكم األقطاب( أنظمة مواقع تحديد األمثل، التحكم املراقبية، ) التحكمية، الحالة

)414ME( تحكم أنظمة  مخترب4634
P , , ,) نوع من املتحكمات PI, D, PI, PD, and PID PD PI, D, PI, PD, and PIDD،) التحكم املغلقة، التحكم حلقة خالل من املوقع في التحكم

P,) باستخدام ودلك ومولد كهربائي موتور من مكون لنظام الرسعة في PI, D, PI, PD, and PIDتحكم حلقة ( في
P,) باستخدام ودلك ومولد كهربائي موتور من مكون لنظام الجهد في التحكم مغلقة، PI, D, PI, PD, and PIDحلقة ( في
تأثري دراسة املتحكمات،س  بثوابت دلك وعالقة واستقرارها األنظمة سلوك دراسة مغلقة، تحكم

بنوع ذلك وعالقة واملغلقة املفتوحةس التحكم حلقات ( علىDis, Divergence and Curl, Double and Tripleturbances, Divergence and Curl, Double and Triple) التشويش
املغلقة والحلقات اعاله املتحكمات جميع وبناء تصميم الفالتر، تصميم املستخدمة، املتحكمات
دوائر لعدة واملستقر النتقالي السلوك في التحكم االلكرتونية، والدوائر والقطع املاتالب باستخدام

الكرتونية. 

)304EC 151E( للميكاترونكس رقمي  تصميم5094
الصواب وجداول البوولية االقرتانات البوولي، الجرب أساسيات واملتممات، العد أنظمة مراجعة

البوولية االقرتانات تبسيط الرقمية. عمليات املنطقية والبوابات املنطقية والخطأ. العمليات
تحليل واملقارنة،س والتحليل والطرح الجمع كدوائر األساسية التجميعية الدوائر وتطبيقها. تصميم

باستخدام التجميعية الدوائر .  تصميمNOR  وNAND  بوابات باستخدام التجميعية الدوائر
MSI, D, PI, PD, and PIDو  LSI, D, PI, PD, and PIDاملزتامنة. تحليل التتابعية الدوائر عن املتوازية. مقدمة الجمع ودوائر  واملحلالت

ذاكرة. وحدات ومسجالت عدادات من التتابعية الدوائر التتابعية. تطبيقات الدوائر وتصميم
املربمج. املنطق عن مقدمة

)322EC 151E( رقمي تصميم  مخترب4335
الرتانزيستور كمفتاح. دوائر الرتانزيستور املنطقية. استخدام والبوابات االقرتانات أساسيات

والطرح. الجمع وتطبيقاتها. دوائر التجميعية املنطقية. الدوائر االقرتانات املتكاملة.  تبسيط
Flip-) املقارنة. النطاط دوائر flopالسابقة التجارب اإلزاحة. محاكاة (. العدادات. مسجالت

Verilog  باستخدام HDL.

)484ME( الدقيق  املتحكم5095
الحساب وحدة بها، والتحكم الداخلية البيانات معالجة الدقيق، للمتحكم األساسية البنية

واملخرجات املدخالت الدقيق، للمتحكم األساسية الربمجة لغة واإلخراج، اإلدخال منافذ واملنطق،
مع التعامل والعدادات. كيفية املؤقتات بأنواعه، واملتسلسل املتوازي املنفذ خالل من الرقمية

عرض تعديل رقمية، إلى القياسية اإلشارات تحويل العينات، أخذ نظرية املعارضة، اإلشارات
املوجة.

)485MEالدقيق( املتحكم  مخترب5096



واملنطقية. الحسابية (. العمليات2I, D, PI, PD, and PIDCDوMplab ) الدقيق املتحكم برمجة متطلبات عن مقدمة
الرقمية اإلشارات تحويل واإلخراج، اإلدخال عمليات وبرمجة، محو من القراءة ذاكرة مع التعامل

املعارضة. اإلشارات واملؤقتات، العدادات وبالعكس، قياسية إلى

)486ME( امليكاترونيكية األنظمة  ربط5097
الدقيق املتحكم إلى إلدخالها اإلشارات تهيئة املجسات، من املستحوذة الكهربائية اإلشارات أنواع

بدء دارات الحركة، بدء لدارات الكهربائية اإلشارات وتنقية(. توليد وتكبري )عزل والحاسوب
(. CAN) التحكم شبكات الالسلكية. ربط واملرسالت والقياسية. املستقبالت الرقمية الحركة

)331EC 151E( كهربائية آالت  مقدمة4355
اآللة خواص اإلثارة، املستمر، التيار آالت الفعالية، القدرة،س الجهد، الكهربائية، اآلالت أصناف
تنظيم املكافئة، الدوائر الطور، أحادية والرسعة. املحوالت بالجهد التحكم وطرق وكمولدس كمحرك
الطور، أحادية الحثية الدائرة. اآللة وقرص الالحمل فحص للمحول، الكهربائية الخواص الجهد،

كمحرك الخاصة االستخدامات ذات البدء. املحركات وتقنيات امليكانيكية الخاصية العمل، مبدأ
وغريه. الخطوة

)332EC 151E( كهربائية آالت  مخترب4356
والكفاءه، والقدرة، الحثية(،س واملحركات املستمر التيار )االت الكهربائيه اآلالت انواع دراسة

برسعة التحكم واساليب واملحوالت،س واملولدات، للمحركات،س الكهربائيه اآلالت وخصائص
للمحوالت املكافئة الدوائر املستمر. ورسم التيار مولدات من الناتج الجهد في والتحكم املحركات،

واملغلقة،س املفتوحة الداره اختبارات للمحوالت،س الكهربائيه والخواص الجهد، وتنظيم الكهربائية،
املكافئة، والدائرة القدرة،س ومعامل والكفاءه والقدرة، الحثية،س املحركات انواع دراسة الى باالضافة
لآلالت والكهروميكانيكية امليكانيكيه الخصائص ودراسة التشغيل، بدء بالرسعه،وطرق والتحكم

الكهربائيه.

)403EC 151E( وقيادة كهربائية  آالت4633
العضو أنواع االنزالق، الرتكيب، العمل، الطور: مبدأ ثالثية الحثية االالت املساق هذا يستعرض

القيادة نظم الرتكيب. ديناميكا التطوير، الكهربائية: التعريف، القيادة نظام الخواص، الدوار،
واملحركات امليكانيكية لالالت امليكانيكية الخواص والعزوم، القوى الحركة، الكهربائية: معادلة

وطرق الخواص االربعة. منحنيات املربعات في القيادة نظام وعمل االتزان املختلفة، الكهربائية
التحكم املرتدد: عنارص التيار االالت الساكنة املبدالتس الطور، ثالثية الحثية االالت في التحكم
املرتدد: التيار ذات القيادة أنظمة في التحكم الرتددية، املبدلة الحهد، عاكس املتغري، بالجهد
الدوار، العضو مقاومة في التحكم املصدر، تردد في التحكم الساكن، العضو جهد في في التحكم
االالت والتربيد التسخني املناسب: منحنيات املحرك قدرة املغلقة. اختيار التحكم انظمة

املناسب.  املحرك قدرة قيمة تحديد املختلفة،س الحمولةس مخططات الكهربائية،



)484ME( الدقيق  املتحكم5095
الحساب وحدة بها، والتحكم الداخلية البيانات معالجة الدقيق، للمتحكم األساسية البنية

واملخرجات املدخالت الدقيق، للمتحكم األساسية الربمجة لغة واإلخراج، اإلدخال منافذ واملنطق،
مع التعامل كيفية والعدادات، املؤقتات بأنواعه، واملتسلسل املتوازي املنفذ خالل من الرقمية

عرض تعديل رقمية، إلى القياسية اإلشارات تحويل العينات، أخذ نظرية املعارضة، اإلشارات
املوجة.

)485MEالدقيق( املتحكم  مخترب5096
واملنطقية،س الحسابية العمليات (،2I, D, PI, PD, and PIDCD وMplab ) الدقيق املتحكم برمجة متطلبات عن مقدمة

الرقمية اإلشارات واإلخراج. تحويل اإلدخال عمليات وبرمجة، محو من القراءة ذاكرة مع التعامل
املعارضة. اإلشارات واملؤقتات، العدادات وبالعكس، قياسية إلى

)486ME( امليكاترونيكية األنظمة  ربط5097
الدقيق املتحكم إلى إلدخالها اإلشارات تهيئة املجسات، من املستحوذة الكهربائية اإلشارات أنواع

بدء دارات الحركة، بدء لدارات الكهربائية اإلشارات توليد وتنقية(، وتكبري )عزل والحاسوب
(. CAN) التحكم شبكات ربط الالسلكية، واملرسالت والقياسية. املستقبالت الرقمية الحركة

)487ME( وتطبيقاتها املربمجة املنطقية  املتحكمات5098
عمل ومبادء املادية املكونات البولي، الجرب مبادئ مراجعة التحكم، مبادئ وتحقيق تصنيف

الذاكرة من الخالية املنطقية الدوائر املتحكمات، برمجة طرق املتحكمات، تصميم طرق املتحكمات،
التحكم عمليات املتحكمات،س في وتطبيقاتها التتابعية املنطقية الدوائر املتحكمات، في وتطبيقاتها
مخطط باستخدام التحكم عمليات تصميم التوقيت، باستخدام التحكم عمليات العدادات، باستخدام

s, Divergence and Curl, Double and Tripletate )  الحالة d PIDiagram)

)433ME( صناعية  هيدروليكا4353
ومكوناتها الهوائية واألنظمة الهيدروليكيةس األنظمة الهيدروليكة،س الطاقة لتحويل األساسية املبادئ

الصمامات وحساباتها، عملها ومبدأ بأنواعها والضواغط الهيدروليكية األساسية: املضخات
والهوائية، الهيدروليكية واملحركات االسطوانات واالتجاه، والتدفق بالضغط التحكم وأنظمة
والتربيد، التنقية وأنظمة الهيدروليكية الزيوت الترسب، مانعات والخراطيم، األنابيب أنظمة

والفحص الصيانة مبادئ والهوائية، الهيدروليكية والخرائط الرموز الهيدروليكية،س الخزانات
املوقع. في الهوائية واألنظمة الهيدروليكيةس االنظمة أداء األعطال، وتشخيص

)432ME( الهيدروليكية واالالت املوائع ميكانيكا  مخترب4404
برنوللي. التدفق معادلة على تطبيقات الضغط، مركز الضغط، مقياس معايرة الضغط، قياسات

األنابيب في التدفق مفاقيد واالوريفيس، التدفق: الفنشوري واالضطرابي. قياسات الصفائحي
وتجارب الثابتة الرسعات األسطح. تجارب على املاء لبثق التصادم وقوى القوى والوصالت،



املضخات، أداء منحنيات املركز، عن والطاردة والدوارة الرتددية للمضخات الثابت الضغط فرق
بيلتون. عجلة أداء التوربينات، أداء والتوازي، التوالي على املضخات تركيب

)583ME( متقدم  تحكم4635
انظمة تصميم ليابونوف، نظرية باستخدام خطية والغري الخطية لالنظمة االستقرار دراسة
التحكم االقطاب، مواقع تحديد املراقبية، واملخارج: التحكمية، املداخل املتعددة الخطية التحكم
وتشخيص التحكم في تطبيقات املمتد، واملراقب املخترص واملراقب الكامل املراقب تصميم االمثل،

من الخطية غري واالستمثال( لالنظمة االقطاب مواقع )بتحديد التحكم انظمة تصميم االخطاء،
الرقمية: تحليل التحكم أنظمة تصميم في خطية. مقدمة الغري للمتغريات الراجعة التغذية خالل

تحديد خالل من التصميم متقطعة، الى املتصلة التصاميم ترجمة املتقطعة، الديناميكية االنظمة
الضبابي. التحكم في االمثل. مقدمة التصميم االقطاب،

)589ME( متقدم تحكم  مخترب5099
العينات، أخذ معدل أثر العينات، أخذ نظرية واملتصلة، املتقطعة اإلشارات بني التحويل

في التحكم الحالية،س الرقمية املتحكمات والتكاملية، واإلشتقاقية املتناسبة الرقمية املتحكمات
املتعددة الخطية واالنظمة املقلوب البندول مثل واملستقرة مستقرة الغري امليكانيكية االنظمة
الحرية.  درجات

)488ME( الصناعية امليكاترونكس أنظمة  تصميم5238
اليت امليكاترونكس أنظمة وتصميم لتحليل ومهارته الطالب قدرة تعزيز الى املساق هذا يهدف
املساق التحكم. ويغطي الحاسوب، الكهرباء، األربعة: امليكانيك، الهندسة العلوم بني ما تدمج

تطبيقات في الكهروميكانيكية لألنظمة الريايض التمثيل مثل املحاور متعددة مواضيع
واملتحكمات والرقمية،س القياسية املكونات االلكرتونية، والدوائر الكهربائية واألجزاء امليكاترونكس،

ومصادر املجسات حقيقي، ميكاترونكس نظام مع وربطها املربمجة، املنطقية واملتحكماتس الدقيقة
مخترب في عملية تطبيقات املساق ويضم النظام، في والرقمية القياسية التحكم أنظمة الحركة،

نظام وتصميم تحليل يتناول بحيث طالب كل به يقوم مفصل ومرشوع امليكاترونكس
متكامل. ميكاترونكس

)489ME( الصناعية امليكاترونكس   تطبيقات5239
بعد العمل سوق في لالنخراط ومعنوياً تقنياً الطالب تأهيل الى يهدف تدريبياً مساقاً وهو

ابتداء البالستيك لحقن حقيقيس انتاج خط يحوي مصنع على الطالب فيه يتدرب حيث التخرج،
التقارير اعداد وكذلك وتشغيله، إدارته ثم من مخططاته، ورسم املصنع وضعية تخطيط من

وفهم ومعايرتها، وتركيبها القوالب وفحص وتجهزيها، املستخدمة الخام املواد على والتعرف
والنظام فيه، املستخدمة والسيطرة القياس ووسائل االنتاج، خط ومراحل املصنع مكونات

واجراء واصالحها، األعطال تشخيص على التدرب وكذلك والتربيد، التسخني ونظام الهيدروليكي
وضبطه. املنتج جودة وفحص والتشحيم والزتييت والدورية الصيانة عمليات

)391ME() 1( امليداني  التدريب4132



من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف
والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات

االلزتام على القدرة إلى والحماية. باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)491ME () 2( امليداني  التدريب4133
العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص
العمل. ملرحلة الطالب وإعداد

))591ME التخرج مرشوع في  مقدمة4304
العلمي: تعريفات، البحث األساسية، واملصادر املعلومات توفري التخرج، مشاريع وأهداف مفاهيم

البحث في اآللي النهائي. الحاسب التقييم والحلول، التوجيهات واملحددات، املشاكل مجاالت،
وتحضريات. توجيهات مقرتحة، تخرج مشاريع التخرج، أطروحة كتابة العلمي،

)592ME( التخرج  مرشوع4305
علمية إضافة تحقيق محاولة أو التخصص جوانب من لجانب الفهم تعميق املرشوع خالل من يتم

وفقاً املرشوع مساق ومتطلبات أعمال للجامعة. تستكمل التدريسية الهيئة إرشاف تحت بناءه
إلكماله املرشوع تقرير من املتبقية الفصول إعداد ويتم املقدمة، مساق في إقرارها تم اليت للخطة
أهل من تتكون الدوائر تحددها لجان قبل من لالمتحان املشاريع تقدم النهائي. ثم بشكله

الجامعة. وخارج داخل من االختصاص
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االختيارية امليكاترونكس هندسة تخصص متطلبات مساقات وصف

441ME(( الحاسوب باستخدامس  التصنيع4022

املحوسب. الستصنيع  املحوسب،فوائد للستصنيع التكويين املحيط املحوسب، الستصنيع تعريف
الستصنيع في واملحاكاه العددي التحكم املحوسب، الستصنيع والهيكليةفي عنارصالتكوين

والتصنيع التصميم تكاملية املزتامنه، والهندسه والشبكات، التجميعية التكنولوجيا املحوسب،
املعلومات التصنيع. تكامل في واملراقبة التخطيط االنتاج. تكامليه نظم املحوسب. تصنيف

الستصنيع وتصميم تحليل في املستخدمة واالدوات املنهجيه التصنيع. النمذجه في املواد وتدفق
املحوسب.

)585ME( اآللي  اإلنسان4411
بني التحويل واملتحركة، الثابتة اإلحداثيات أنظمة الروبوتات، تصنيف الروبوت، عن مقدمة

املبارشة غري الكينماتيكا )األمامية(، املبارشة الكينماتيكا واملتحركة، الثابتة اإلحداثيات
رسعة معرفة خالل من الروبوت لقبضةس الخطية والرسعة الدورانية الرسعة إيجاد )العكسية(،س

املحاور حركة ضبط الروبوت، ديناميكا جاكوبيان، ال مفهوم الروبوت، لجذع الحركية املحاور



الربمجة، واملجسات، املحركات املحاور، حركة في تسارع( التحكم رسعة، )إزاحة، الزمن بداللة
الروبوت. تطبيقات

)586ME(  املحاكاة4412
العددي الحل والنمذجه، للمحاكاه، امثلة فوائداملحاكاه، املحاكاه، تعريف املحاكاه، في مقدمة

الحل الجزءيه، التفاضليه للمعادالت العددي والالخطية،الحل الخطية التفاضليه للمعادالت
والحراريه، امليكانيكيه، النظم من امثلة تطبيق والالخطية، الخطية الجربيه للمعادالت العددي

،CATI, D, PI, PD, and PIDA  املحاكاه أدوات باستخدام ذلك الكهرباءيه. وكل والنظم الكيمياءيه، والهندسة واملوائع،
MATLAB ، ANSY/Y, Y/D, D/D, D/Y, ZigzagS

)551ME( الحاسوب باستخدام  التصميم4333
الهندسية، النمذجه الهندسيه، الحوسبه الى مقدمة املحوسبة،س الرسومات ،CAD ال مقدمةفي
املبنية املنحنيات املصمتة، االجسام نمذجه البسيطة، والسطوح املنحنيات الهندسيه، التحوالت

التصميم ادوات من متقدم مستوى باستخدام ذلك التشكيلية. وكل النمذجه العوامل، على
( CATI, D, PI, PD, and PIDA الس في امليكانيكي - , -Part d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign as, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleembly d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign(التصميم  وأدوات
Wiref convergencerame   التشكيلية) and PID s, Divergence and Curl, Double and Tripleurf convergenceace d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign.)

)451ME) (2( اآلالت  تصميم4058
تحليل املتدحرجات،س ذات التحميل كرايس االنزالقية، املحاور كرايس امليكانيكية، الزمربكات تصميم

والكوابح  القوابض تصميم الدودية(، املخروطية، املائلة، )املستقيمة،س الرتوس وتصميم
.اآللي الحاسب وبرامج الكتالوجاتس املواصفات استخدام تصميمي، مرشوع والحدافات،

)431ME( الهيدروليكية  اآلالت4045
والدوارة، الرتددية املوجبهس اإلزاحة وأنواعها: مضخات املضخات الهيدروليكية، اآلالت مفهوم

التوالي على املضخات توصيل املضخات، أداء واملحورية،س املركزية الطاردة الديناميكية املضخات
.التوازي. وعلى

)427ME( الطاقة تحويل  أنظمة4020
توليد أنظمة األساسية، الطاقة تحويل طرق الطاقة، على الطلب األساسية، الطاقة مصادر
تربيد، أبراج مضخات، مكثفات،س تربينات، نووية، مفاعالت حرارية، مبادالت غاليات، الطاقة،

واعتبارات الشمسية الطاقة من االستفادة الطاقة، توليد أنظمة املألوفة، غري الطاقة غاز، تربينات
الطاقة. ملحطات اقتصادية
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Project
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اإلجبارية السيارات هندسة تخصص مساقات وصف

)322ME) (2( حرارية  ديناميكا4029
والغازية، البخارية القدرة إنتاج دوائر الرتددية، املفتوحة:س الضواغط األنظمة على تطبيقات

الغازات. مخاليط االحرتاق، الحرارية، الديناميكا عالقات التربيد، دوائر

)361ME( السيارات  أنظمة4052
الوصلة العادية، الرسعات علبة القوابض، القدرة، نقل ملجموعات تحليل املركبة، هيكل مقدمة،

في التوزيع علبة القدرة، نقل محاور األتوماتيكية، الرسعات علبة العزوم، ومحولة الهيدروليكية
التعليق، منظومة واإلطارات، العجالت محور، من أكرث على دفع ذات ملركبات القدرة نقل أجهزة

منظومة اإلنغالق، ضد فرامل نظام الفرامل، منظومة واملحوسبة،س اإللكرتونية التعليق منظومة
املركبات أنظمة األمامية، العجالت هندسة املساعدة، القوة ذات التوجية منظومة التوجيه،
الحديثة.



)422ME( حرارياتس  مخترب4331
املرحلة أحادية الرتددية الضواغط دراسة املوائع، لبعض اإلشباع حرارة ودرجات ضغوط تحديد

توليد )محطة رانكن : دورة يلي ملا والكفاءة والشغل الطاقة والحقيقية(. توازن )النظرية
الجدران بسيط، جدار خالل الخطي التوصيل الحراري، التوصيل تجارب التربيد، دورة الطاقة(،
والقرسي. الحر الحمل واإلسطوانية، الكروية األجسام في القطري الحراري التوصيل املركبة،
الحرارة درجة فرق معدل واملتعاكسة، املتوازية الحرارة مبادالت باإلشعاع، الحرارة انتقال

والتكثف.  الغليان طور في الحرارة انتقال اللوغاريتمي،

)433ME( صناعية  هيدروليكا4353
األساسية: ومكوناتها الهيدروليكيةس األنظمة الهيدروليكة،س الطاقة لتحويل األساسية املبادئ

بالضغط التحكم وأنظمة الصمامات وحساباتها، عملها ومبدأ بأنواعها الهيدروليكيةس املضخات
تصميم الهيدروليكية،س والخرائط الرموز الهيدروليكية،س واملحركات االسطوانات واالتجاه، والتدفق
الزيوت الترسب، مانعات والخراطيم، األنابيب االساسية. أنظمة الهيدروليكيةس الدوائر وتحليل

والفحص الصيانة الهيدروليكية.س مبادئ الخزانات والتربيد، التنقية وأنظمة الهيدروليكية
األعطال. وتشخيص

)432ME( الهيدروليكية واآلالت املوائع ميكانيكا  مخترب4404
برنوللي. التدفق معادلة على تطبيقات الضغط، مركز الضغط، مقياس معايرة الضغط، قياسات

األنابيب في التدفق مفاقيد واالوريفيس، التدفق: الفنشوري واالضطرابي. قياسات الصفائحي
وتجارب الثابتة الرسعات األسطح. تجارب على املاء لبثق التصادم وقوى القوى والوصالت،

املضخات، أداء منحنيات املركز، عن والطاردة والدوارة الرتددية للمضخات الثابت الضغط فرق
بيلتون. عجلة أداء التوربينات، أداء والتوازي، التوالي على املضخات تركيب

)451ME) (2( اآلالت  تصميم4058
تحليل املتدحجرات، ذات التحميل كرايس االنزالقية، املحاور كرايس امليكانيكية، الزمربكات تصميم

والحدافات، والكوابح القوابض تصميم الدودية(، املخروطية، املائلة، )املستقيمة،س الرتوس وتمصيم
اآللي الحاسب وبرامج الكتالوجات املواصفات استخدام تصميمي، مرشوع



461ME(( السيارات وكهرباء  إلكرتونيات4332

أنظمة واملشغالت، واملجسات الشحن، أنظمة التشغيل، بدء أنظمة السيارة، بطارية عامة، مقدمة
األنظمة الرسعة، في التحكم أنظمة املساعدة، األنظمة القياس، أنظمة اإلنارة، أنظمة اإلشتعال،
التعليق منظومة الزتحلق، منع نظام اإلغالق، منع )نظام املركبة بهيكل العالقة ذات الكهربائية

بجسم العالقة ذات الكهربائية اإللكرتونية(. األنظمة الرسعات علبة في التحكم نظام اإللكرتونية،
الهجينة اإلنذار(. املركبات أنظمة الحديثة، الرفاهية أنظمة الهوائية، )املخدات املركبة

)كهروميكانيكية(.

)466ME( السيارات كهرباء  مخترب4119
انظمة املولد،س التشغيل، بدء محرك يلي: البطارية، ما وتشخيص صيانة إلى املساق هذا يهدف

العجالت، إقفال منع جهاز والعدادات، املؤرشات املساحات، نظام وااللكرتوني، العادي االشتعال
و الرموز اإلضاءة، نظام اآللية، املرسعات علب في اإللكرتوني التحكم جهاز الهوائية، األكياس
 املركبات في االضافية واالنظمةالكهربائية. الخرائط

)462ME) (1( الداخلي االحرتاق  محركات4050
أداء خواص املحرك، عمل دورات األساسية، ومكوناتها الداخلي االحرتاق محركات تصنيف
دورات والحقيقة،س املثالية الوقود إلى الهواء نسبة املثالية، الهواء دورات وحساباتها، املحرك

املحركات في االشتعال الكيميائي، االتزان ظروف تحت االشتعال والحقيقية، املثالية االشتعال
خصائص تحليل طبيعي، الغري االشتعال بالضغط، املحركات في االشتعال بالرشارة، تعمل اليت

املحرك، عمل في والتغري االحرتاق غرفة داخل انتشاره على تؤثر اليت العوامل ودراسة اللهب
اداء والضغط. قياس بالرشارة تعمل اليت املحركات في التربيد وأنواعها، االحرتاق غرف

متغريات. عدة باستخدام املحركات

)463ME) (1( سيارات  مشغل5083
الفرامل، التالية: )نظام االنظمة وتشخيص وصيانة تركيب على التعرف إلى املساق هذا يهدف

الرتوس مجموعة والخلفية، االمامية املحاور واالوتوماتيكية، العادية الرسعات علب القوابض،
اإلطارات. وصيانة موازنة  التوجيه، نظام التعليق، نظام الرباعي، الدفع وانظمة الفرقية

)464ME) (2( الداخلي االحرتاق  محركات4051
والصمامات، والطرد السحب أنابيب خالل من التدفق  والضغط، الرشارة محركات في االحرتاق

املحرك، في الحرارة انتقال مستوياتها، في التحكم وطرق البيئة على وتأثريها االحرتاق نواتج
الوقود أنواع خواص دراسة البديل، الوقود وأنواعه، الوقود املحرك، في والزتييت االحتكاك
في مقدمة االحرتاق، ونواتج املحرك أداء خواص على وتأثريها االحرتاق غرف داخل والخليط

والحقن(. )الكاربوريرت أنواعها والديزل( ودراسة )البزنين والوقود الهواء مزج أنظمة



561ME() (2( سيارات  مشغل5084

االجزاء  جميع وتشخيص وصيانة وتركيب فك  طرق على التعرف إلى املساق هذا يهدف
وصيانة وتركيب فك التوقيت، قشاط تركيب املحرك، اعمار اعادة املحرك، في امليكانيكية
املكربن. ونظام الوقود دورة  على التعرف الزتييت، ودورة التربيد دورة اجزاء اعطال وتشخيص

565ME(( بالسياراتس التحكم  انظمة5085

التمثيل الخوارزميات، على املبنية األلكرتونية التحكم وحدات بالسيارة، التحكم أنظمة في مقدمة
البزنين محرك ادارة الديزل، ووقود البزنين وقود حقن السيارات؛ أنظمة في والتحكم الريايض
منع الزتحلق، مانعة الفرملة أنظمة القدرة، أنظمة العادم، في الضارة الغازات الديزل، ومحرك
أنظمة دراسة بالرسعة...الخ، التحكم األتزان، والفعال، الفعال شبه التعليق نظام الزحلقة،

Matlab/) املتخصصة الربمجيات باستخدام املركبة Simulink.)

) 567ME( السيارات أنظمة وصيانة  تشخيص5240
تشخيص في الفنية التقنيات املركبات، وتشخيص صيانة في العامة السالمة أسس عامة، مقدمة

التشخيص املركبات، في األعطال تشخيص وأجهزة معدات الحديثة،س التشخيص أنظمة األعطال،
الكهربائية األنظمة تشخيص امليكانيكية، األعطال تشخيص اإلشارة عرض جهاز باستخدام

السيارات. وصيانة لتشخيص الالزمة املعلومات مصادر واإللكرتونية،

) 468ME( الوقود أنظمة  تكنولوجيا5443
) البزنين ملحركات الشاملة االدارة أنظمة الديزل، وقود حقن أنظمة ، البزنين وقود حقن أنظمة

, , SPI, D, PI, PD, and PID PFI, D, PI, PD, and PID DI, D, PI, PD, and PID،) البديل. الوقود أنظمة الديزل، ملحركات الشاملة االدارة أنظمة

)564ME) (3( سيارات  مشغل5086
الديزل وقود حقن انظمة وتشخيص وصيانة وتركيب فك على التعرف إلى املساق هذا يهدف 

التشخيص الحواس، باستخدام التشخيص املركبات، في االعطال تشخيص طرق والبزنين،
باستخدام العادم،, التشخيص غازات تحليل اجهزة بواسطة التشخيص الذبذبات، راسم باستخدام

الصيانة.  وبرامج كتب استخدام الذاتي، التشخيص اجهزة

)467ME( املركبات  ديناميكا4166
والفرملة، التسارع حاليت في وأداءها السيارة حركة معادالت املركبات، ديناميكا في مقدمة

، التوجية أنظمة ، االنعطاف ، التعليق أنظمة ، السيارة هيكل ديناميكية السيارة، حركة مقاومات
املستقرة الحاالت في فيها والتحكم املركبة اتزان واإلطارات، التوجيه ديناميكية السيارة، انقالب

والفعال، الفعال شبه التعليق أنظمة تصميم املركبة،س تصميم في تؤثر اليت العوامل واملتغرية،
ADAMS,) املتخصصة الربمجيات باستخدام املركبات ديناميكا دراسة األطارات،

/Matlab Simulink  .)

)391ME() 1( امليداني  التدريب4132



من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف
والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات

االلزتام على القدرة إلى والحماية. باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)491ME () 2( امليداني  التدريب4133
العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص
العمل. ملرحلة الطالب وإعداد

))591ME التخرج مرشوع في  مقدمة4304
العلمي: تعريفات، البحث األساسية، واملصادر املعلومات توفري التخرج، مشاريع وأهداف مفاهيم

البحث في اآللي النهائي. الحاسب التقييم والحلول، التوجيهات واملحددات، املشاكل مجاالت،
وتحضريات. توجيهات مقرتحة، تخرج مشاريع التخرج، أطروحة كتابة العلمي،

)592ME( التخرج  مرشوع4305
علمية إضافة تحقيق محاولة أو التخصص جوانب من لجانب الفهم تعميق املرشوع خالل من يتم

وفقاً املرشوع مساق ومتطلبات أعمال للجامعة. تستكمل التدريسية الهيئة إرشاف تحت بناءه
إلكماله املرشوع تقرير من املتبقية الفصول إعداد ويتم املقدمة، مساق في إقرارها تم اليت للخطة
أهل من تتكون الدوائر تحددها لجان قبل من لالمتحان املشاريع تقدم النهائي. ثم بشكله

الجامعة.  وخارج داخل من االختصاص

معتمدة)  ساعات6(  االختيارية السيارات هندسة تخصص متطلبات
رقم

املساق
رمز

املساق
س.مالعربيةس باللغة املساق

املتطلب
املرافق

املتطلب
السابق

اإلنجلزيية باللغة املساق

4931428ME
في والتربيدس التكييف
النقل وسائط

34037
.& . .  R A C 151 in

Transportation
4412586ME34044املحاكاةسSimulation



4411585ME3اآللي االنسان
4025,
4044

Robotics

4408465ME3آلي حركة نقل
4046,
4353

 Automatic
Transmission

4232436ME
واألنظمة التدفئةس

للمباني الصحية
34037

 &  Heat health
  sy Graduates Unionstems f Palestineor

Buildings

4932528ME
في امليكانيكية الخدمات

املباني
3

 Mechanical
  Service in

Building

404543ME 34031هيدروليكية آالت1
 Industrial

Hy Graduates Uniondraulics

4333551ME
باستخدامس التصميم

الحاسوب
3

5059,
4048,
5089

  C 151omputer Aided
Design

5028571ME3خاصة مواضيعس Special Topics

4933429ME3الصحية التمديداتس
 Plumping

sy Graduates Unionstems

4134423ME34037وتربيد تكييف
 & Ref Palestinerigeration

 Air C 151onditioning

4020427ME340374028الطاقةس تحول أنظمة
 Energy Graduates Union

 C 151onversion
Sy Graduates Unionstems

6املجموع



معتمدة)  ساعات6( االختيارية السيارات هندسة تخصص متطلبات مساقات وصف

)428ME( النقل وسائط في والتربيد  التكييف4931
في والتربيد التكييف قطارات(، ركاب، )شاحنات، األرضية النقل وسائط في والتربيد التكييف
البحرية النقل وسائط في والتربيد التكييف وخصائصها، الجوية النقل وسائط في النقل وسائط

كاملة. تربيد لسلسلة تطبيقي مرشوع وأهميتها، وخصائصها

)  586ME(  املحاكاة4412
العددي الحل والنمذجه، للمحاكاه، امثلة فوائداملحاكاه، املحاكاه، تعريف املحاكاه، في مقدمة

الحل الجزءيه، التفاضليه للمعادالت العددي والالخطية،الحل الخطية التفاضليه للمعادالت
والحراريه، امليكانيكيه، النظم من امثلة تطبيق والالخطية، الخطية الجربيه للمعادالت العددي
املحاكاه. أدوات باستخدام ذلك الكهربائيه. وكل والنظم الكيميائيه، والهندسة ، واملوائع

CATI, D, PI, PD, and PIDA، MATLAB ، ANSY/Y, Y/D, D/D, D/Y, ZigzagS

)585ME( اآللي  اإلنسان4411
بني التحويل واملتحركة، الثابتة اإلحداثيات أنظمة الروبوتات، تصنيف الروبوت، عن مقدمة

املبارشة غري الكينماتيكا )األمامية(، املبارشة الكينماتيكا واملتحركة، الثابتة اإلحداثيات
رسعة معرفة خالل من الروبوت لقبضةس الخطية والرسعة الدورانية الرسعة إيجاد )العكسية(،س

املحاور حركة ضبط الروبوت، ديناميكا جاكوبيان، ال مفهوم الروبوت، لجذع الحركية املحاور
الربمجة، واملجسات، املحركات املحاور، حركة في تسارع( التحكم رسعة، )إزاحة، الزمن بداللة

الروبوت. تطبيقات

)465ME( آلي حركة  نقل4408
علب في الهيدروليكيةس التحكم أنظمة هيدروليكية،س أسس الفلكية، الرتوس مجموعات الرتوس،
واملربدات والفالتر الزيوت الفلكية، الرتوس مجموعات في التحكم أنظمة التلقائية، الرسعات

الكهربائي التحكم العزوم، ومحولة الهيدروليكية الوصلة التلقائية، الرسعات علب في املستخدمة
تلقائية رسعات علب إلكرتونية، تلقائية رسعات علب التلقائية، الرسعات علب في واإللكرتوني

املحوسبة. التلقائية الرسعات علب من نماذج ،CVT نوع من

)436ME ( للمباني الصحية واألنظمة  التدفئة4232
املاء, وخصائص الهواء, مصادر بواسطة التدفئه الساخن, انظمه املاء بواسطة التدفئة انظمة

األمتصاص, وحفر واملجاري الصحي الرصف شبكات السمكرة,تصميم واساسيات مبادىء
املباني. في الحريق األمطار, اتظمة مياه ترصيف

)528ME ( املباني في امليكانيكية  الخدمات4932



الحريق مكافحة أنظمة املصعد، بحركة التحكم املصعد، أجزاء تصميم وأنواعها، املصاعد تصميم
معالجة أنظمة لها، امليكانيكية الخدمات وتصميم السباحة برك تصميمها، وأساسيات مكوناتها

وميكانيكيا. كيماويا السباحة برك مياه
)431ME( الهيدروليكية  آالت4045
والدوارة، الرتددية املوجبةس اإلزاحة وأنواعها: مضخات املضخات الهيدروليكية، اآلالت مفهوم

التوالي على املضخات توصيل املضخات، أداء واملحورية،س املركزية الطاردة الديناميكية املضخات
أداء في التشابه الفعل. نظريات رد وأنواعها: النبضية، الهيدروليكية الرتبينات الستوازي، وعلى
الهيدروليكية. اآلالت

441ME(( الحاسوب باستخدامس  التصنيع4022
املحوسب. الستصنيع  املحوسب،فوائد للستصنيع التكويين املحيط املحوسب، الستصنيع تعريف

الستصنيع في واملحاكاه العددي التحكم املحوسب، الستصنيع في والهيكلية عنارصالتكوين
والتصنيع التصميم تكاملية املزتامنه، والهندسه والشبكات، التجميعية التكنولوجيا املحوسب،

املعلومات التصنيع. تكامل في واملراقبة التخطيط االنتاج. تكامليه نظم املحوسب. تصنيف
الستصنيع وتصميم تحليل في املستخدمة واالدوات املنهجيه التصنيع. النمذجه في املواد وتدفق

املحوسب.

551ME(( الحاسوب باستخدام  التصميم4333
الهندسية، النمذجه الهندسيه، الحوسبه الى مقدمة املحوسبة،س الرسومات ،CAD ال في مقدمة

املبنية املنحنيات املصمتة، االجسام نمذجه البسيطة، والسطوح املنحنيات الهندسيه، التحوالت
التصميم ادوات من متقدم مستوى باستخدام ذلك التشكيلية. وكل النمذجه العوامل، على

( CATI, D, PI, PD, and PIDA الس في امليكانيكي - , -Part d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign as, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleembly d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign(التصميم  وأدوات
Wiref convergencerame   التشكيلية) and PID s, Divergence and Curl, Double and Tripleurf convergenceace d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign.)

) 429ME  ( الصحية  التمديدات4933
تقطري الصحي، الرصف مياه ومعالجة ترصيف األمطار، مياه ومعالجة ترصيف املياه، مصادر
في الصحية األنظمة تصميم وغريها، العادمة املياه معالجة في البديلة الطاقة استخدام املياه،
البييئ التقييم املختلفة،س للمباني الحراري العزل وغريها، الصماء والحفر املجاري وشبكة املباني

للمباني.

)423ME( وتربيد  تكييف4134
نظام مكونات امليكانيكي، باالنضغاط التربيد نظام التربيد، التربيد, طرق حمل مصادر مقدمة،
تكييف ومعدات أنظمة السيكرومرتي، باالمتصاص، التربيد امليكانيكي, نظام باالنضغاط التربيد
تطبيقات. الهواء،

)427ME ( الطاقة تحويل  أنظمة4020



اساسيات املضاعفة،س وزمن الطاقة على الطلب للطاقة، األساسية املصادر وأنواعها، الطاقة
وطرق املتجددة الطاقة مصادر تقليدية، والغري التقليدية الطاقة تحويل أنظمة الطاقة، تحويل

الطاقة. سياسات الطاقة، لتحويالت البييئ األثر وتحويالتها، إستخدامها



والتربيد التكييف هندسة 2.3

التخرج خطة ملخص

املتطلباتالرقم
الساعات عدداملتطلبات

املعتمدة اإلجبارية
االختياري

ة
17320الجامعة متطلبات.1
29029الكلية متطلبات.2
68068 الدائرة متطلبات.3
40646التخصص متطلبات.4

1549163املجموع

معتمدة)  ساعة40اإلجبارية: ( التخصص متطلبات
رقم

املساق
رمز

املساق
باللغة املساق

العربية
س.
م

املتطلبس
املرافق

املتطلبس
السابق

اإلنجلزيية باللغة املساق

4029322ME234028 حرارية ديناميكا
Thermody Graduates Unionnamic

 2s
4331422ME14037حراريات مخترب Thermal Lab.

4045431ME34031هيدروليكية آالت
 Hy Graduates Uniondraulic

machines

4928483EC 151E
اآلالت أنظمة

الكهربائيةس
35090

 Electrical
 Machine

Sy Graduates Unionstems

4404432ME
ميكانيكا مخترب
واآلالت املوائعس

الهيدروليكية
1

4045
OR
4353

 Fluid mechanics
  and Hy Graduates Uniondraulic

 Machine lab

4918323ME134037 تربيد
4029
4031

 1Ref Palestinerigeration

4919324ME2 234918 تربيدRef Palestinerigeration

4920325ME14919تربيد مخترب
 Ref Palestinerigeration

Lab

4921425ME14924التكييف مخترب
 Air C 151onditioning

Lab

510132ME 14919التربيدس مشغل7
 Ref Palestinerigeration

Workshop
4924424ME34918التكييف Air C 151onditioning

4926522ME
بأجهزة التحكم أنظمة

والتربيدس التكييف
24924

 Ref Palestinerigeration
  and Air

 C 151onditioning
 C 151ontrol Sy Graduates Unionstems

4927525ME349194924التكييف تكنولوجياس Air C 151onditioning



والتربيد
 and

 Ref Palestinerigeration
Technology Graduates Union

4232436ME
صحية وأنظمة تدفئة

للمباني
3

  Heating and
 Sanitary Graduates Union
  Sy Graduates Unionstems f Palestineor

Buildings

149185060معماري رسم5022
 Architectural

Draw ing

5023426ME14232تدفئة مشغل
 Heating

Workshop

5102487ME
مربمجة متحكمات

وتطبيقاتها
3

5088,
4044) ,

4355
OR
4928(

  Programmable
  C 151ontrollers and

Applications

4132391ME1  1امليداني التدريبField Training
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اإلجبارية: والتربيد التكييف هندسة متطلبات مساقات وصف

)II) ( 322ME( حرارية  ديناميكا 4029
والغازية، البخارية القدرة إنتاج دوائر الرتددية، املفتوحة:س الضواغط األنظمة على تطبيقات

الغازات. مخاليط االحرتاق، الحرارية، الديناميكا عالقات التربيد، دوائر

)422ME ( حرارياتس  مخترب4331
املرحلة أحادية الرتددية الضواغط دراسة املوائع، لبعض اإلشباع حرارة ودرجات ضغوط تحديد

الطاقة(، توليد )محطة رانكن يلي: دورة ملا والكفاءة والشغل الطاقة والحقيقية(. توازن )النظرية
املركبة، الجدران بسيط، جدار خالل الخطي التوصيل الحراري، التوصيل تجارب التربيد، دورة

والقرسي. انتقال الحر الحمل واإلسطوانية، الكروية األجسام في القطري الحراري التوصيل
اللوغاريتمي، الحرارة درجة فرق معدل واملتعاكسة، املتوازية الحرارة مبادالت باإلشعاع، الحرارة
والتكثف. الغليان طور في الحرارة انتقال

)431ME ( الهيدروليكية  اآلالت4045
والدوارة، الرتددية املوجبةس اإلزاحة وأنواعها: مضخات املضخات الهيدروليكية، اآلالت مفهوم

التوالي على املضخات توصيل املضخات، أداء واملحورية،س املركزية الطاردة الديناميكية املضخات



أداء في التشابه الفعل. نظريات رد وأنواعها: النبضية، الهيدروليكيةس الرتبينات التوازي، وعلى
الهيدروليكية. اآلالت

)438EC 151E ( الكهربائية اآلالت أنظمة4928 
محركات األنواع، امليداني، الرتكيب العمل، مبدأ األساسية، الكهربائية: القوانني اآلالت في مقدمة
الرسعة، في والتحكم الحركة بدء طرق والكهرومغناطيسية، امليكانيكية املستمر: الخواص التيار

التحكم طرق اإلنزالق، الدوار، العضو أنواع الرتكيب، العمل، الطور: مبدأ ثالثية الحثية املحركات
بإستخدام الحثية املحركات رسعة في التحكم الدوران، اإلتجاه وعكس الكبح، اإلقالع، بالرسعة،

القيادة أنظمة تركيب الرتددية، املبدلةس الجهد، في التحكم الصناعية: عنرص اإللكرتونيات عنارص
املستمر، التيار ومحركات الحثية املحركات رسعة في املغلقة التحكم أنظمة اآللية، الكهربائية
الخواص.  األنواع، الرتكيب، العمل، الطور: مبدأ أحادية الحثية املحركات

)432ME ( الهيدروليكية واآلالت املوائع ميكانيكا  مخترب4404
برنوللي. التدفق معادلة على تطبيقات الضغط، مركز الضغط، مقياس معايرة الضغط، قياسات

األنابيب في التدفق مفاقيد واالوريفيس، التدفق: الفنشوري واالضطرابي. قياسات الصفائحي
وتجارب الثابتة الرسعات األسطح. تجارب على املاء لبثق التصادم وقوى القوى والوصالت،

املضخات، أداء منحنيات املركز، عن والطاردة والدوارة الرتددية للمضخات الثابت الضغط فرق
بيلتون. عجلة أداء التوربينات، أداء والتوازي، التوالي على املضخات تركيب

)I) ( 323ME(  التربيدس4918
التربيد دورة التربيد، تطبيقات املنخفضة، الحرارة درجات على للحصول الفزييائية املبادئ

املكثفات، التربيد، ضواغط التربيد، موائع خواص املرحلة، احادية امليكانيكي باالنضغاط
تطبيقي. مرشوع التربيد، حمل حسابات التربيد، دائرة ملحقات التمدد، صمامات املبخرات،

)II) ( 324ME(  التربيدس4919
التربيد دورات بالغاز، التربيد املركبة, دورات التربيد دورات املراحل، متعددة التربيد دورات

التربيد دورة النفاث، بالضاغط التربيد دورة الحرارية، االزدواجية ظاهرة باستخدام
تطبيقي. مرشوع تنفيذ باالمتصاص،

)325ME ( التربيدس  مخترب4920
إجراء االنضغاط، إجراء التبخري، إجراء امليكانيكي، باالنضغاط التربيد دائرة أداء دراسة

التربيد نظام تحليل الدورة،س أداء على والتبخري التكثيف حرارة درجة أثر والتمدد، التكثيف
املرحلة. ثنائية تربيد دورة تحليل النفاث، بالضاغط التربيد نظام باالمتصاص, تحليل

)425ME ( التكييف  مخترب4921
التسخني والتجفيف، التربيد املحسوس، والتربيد التسخني السيكرومرتية، اإلجراءات دراسة

التربيد. ابراج على تجارب الحرارية، املضخة أداء والرتطيب، املحسوس



)326ME ( التربيدس  مشغل4923
دراسة املرحلة، ثنائية تربيد دورة ودراسة تحليل املرحلة، أحادية تربيد دورة ودراسة تحليل

على والتعرف األنواع مختلفة ضواغط دراسة عملها، مبدأ وتحليل املختلفة التربيد دورة مكونات
التربيد، بدورة التحكم أجهزة على التعرف املرحلة، أحادية تربيد دورة وتركيب فك تركيبها،

+ تركيب( )فك املنفصل نوع من تكييف نظام تحليل الشباك، نوع من تكييف نظام تحليل
على ( والتدربChiller) باملاء التربيد نظام تحليل الالزمة، العلمية املهارات على والتدرب
األساسية، مكوناته على والتعرف صحراوي مكيف تحليل النظام، بهذا عالقة ذات عملية مهارات
باملكيف. التحكم أجهزة على التعرف

)424ME (  التكييف4924
الحرارية الحسابات السيكرومرتية، مخططات على وتمثيلها الرطب الهواء مع الحرارية اإلجراءات

تحريك وأجهزة املراوح الهواء، مرشحات الهواء، تكييف أنظمة تصميم التهوية، التكييف، لحمل
تطبيقي. مرشوع الهواء، مخارج الهواء، مجاري تصميم الهواء،

)522ME ( والتربيدس التكييف بأجهزة التحكم  أنظمة4926
ومعايرة: درجة رصد التحكم. أجهزة ووظائف مهمات التحكم، في عامة ومفاهيم تعريفات
باملكثف، التحكم التربيد، بوسيط املبخر بزتويد والتدفق. التحكم الضغط املائع، مستوى الحرارة،
التحكم امليكانيكي. أنظمة باالنضاط التربيد بدورة التحكم الضواغط. أنظمة بقدرات التحكم

تطبيقي.   مرشوع املركزية، التكييف بواحدات

)525ME ( والتربيد التكييف تكنولوجيا4927
صناعة الثلج، صناعة االغذية، تجفيف املياه، تحلية الغذائية، )الصناعات التربيد تطبيقات

ذات الورش املختربات، العمليات، )غرف التكييف تطبيقات الغازات(، وتسييل الجاف الثلج
العامة(. والقاعات الزراعية املشاتل الخاصة، االحتياجات

)436ME ( للمباني الصحية واألنظمة  التدفئة4232
املاء, وخصائص الهواء, مصادر بواسطة التدفئه الساخن, انظمه املاء بواسطة التدفئة انظمة

األمتصاص, وحفر واملجاري الصحي الرصف شبكات السمكرة,تصميم واساسيات مبادىء
تطبيقي. مرشوع األمطار، مياه ترصيف

 معماري  رسم5022
املناسيب، بناء، )مواد املختلفة وامليكانيكية املعمارية واملصطلحات الرموز على الطالب تعرف

تطبيقي املعمارية. مرشوع والعنارص الواجهات، املقاطع، التمدد...(، فواصل الكونتور، خطوط
باستخدام مطبوعة فعلية لوحات على إظهارها على والرتكزي أعاله العنارص جميع يشمل

الحاسوب. 



)426ME( تدفئه مشغل5023
والرتكيب. امللحقات مع التجميع القطع، التسنني، الصنع، مواد الفوالذية، األنابيب

املركزية. التدفئة شبكة أنابيب فحص واألبعاد، األنابيب ملحقات أنواع
وحدات وتركيبها، املشعات تجميع والفوالذ، األملنيوم السكب، املركزية، التدفئة مشعات أنواع

امللف- املروحة.
وأنواع التحكم لوحة والرتكيب، العمل طريقة التجميع، والفوالذ، السكب حديد مراجل

التريموستات.
وصيانتها. عملها أنواعها، والغاز، السوالر حارقات

وتركيبها. عملها مبدأ املركزية، للتدفئة الحرارية املبادالت أنظمة

)487MEوتطبيقاتها( مربمجة  متحكمات5102
املنطقية ( واملتحكماتسPI, D, PI, PD, and PIDC) الدقيق الرقمية: املتحكم املتحكمات من نوعني إلى املساق هذا يتطرق

التطبيقات في للتحكم بينهما االختيار وأسس بينهما، الفرق املساق ويبني (،PLC) املربمجة
اإلدخال أجهزة مع الدقيق املتحكم ربط كيفية على املساق من الجزءاالول العملية. ويركز

وتكبريها اإلشارات عزل أيضاً الجزء هذا ويناقش واملوتورات، املجسات مثل املختلفة، واإلخراج
باستخدام الدقيق املتحكم وبالعكس. وبرمجة رقمية إلى القياسية اإلشارات وتحويل وتنقيتها،

التجميع.  لغة أو يس لغة
املتحكمات عمل وأساسيات البوولي،س الجرب أساسيات الى يتطرق املساق من الثاني الجزء

وأنظمة وتنفيذها، ذاكرة بدون/مع التحكم أنظمة برمجتها، أساليب وأنواعها، املربمجة املنطقية
واملوقتات.  العدادات باستخدام التحكم

)I ()391ME( امليداني  التدريب4132
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات
االلزتام على القدرة الى والحماية. باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)II () 491ME( امليداني  التدريب4133
العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص
العمل. ملرحلة الطالب وإعداد

))591ME التخرج مرشوع في  مقدمة4304
العلمي: تعريفات، البحث األساسية، واملصادر املعلومات توفري التخرج، مشاريع وأهداف مفاهيم

البحث في اآللي النهائي. الحاسب التقييم والحلول، التوجيهات واملحددات، املشاكل مجاالت،
وتحضريات. توجيهات مقرتحة، تخرج مشاريع التخرج، أطروحة كتابة العلمي،

)592ME( التخرج  مرشوع4305



علمية إضافة تحقيق محاولة أو التخصص جوانب من لجانب الفهم تعميق املرشوع خالل من يتم
وفقاً املرشوع مساق ومتطلبات أعمال للجامعة. تستكمل التدريسية الهيئة إرشاف تحت بناءه

إلكماله املرشوع تقرير من املتبقية الفصول إعداد ويتم املقدمة، مساق في إقرارها تم اليت للخطة
أهل من تتكون الدوائر تحددها لجان قبل من لالمتحان املشاريع تقدم النهائي.  ثم بشكله

الجامعة.  وخارج داخل من االختصاص



االختيارية:متطلبات تخصص هندسة التكييف والتربيد 
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االختيارية: والتربيد التكييف هندسة تخصص متطلبات مساقات وصف

)427ME ( الطاقة تحويل  أنظمة4020
اساسيات املضاعفة،س وزمن الطاقة على الطلب للطاقة، األساسية املصادر وأنواعها، الطاقة
وطرق املتجددة الطاقة مصادر تقليدية، والغري التقليدية الطاقة تحويل أنظمة الطاقة، تحويل

الطاقة. سياسات الطاقة، لتحويالت البييئ األثر وتحويالتها، إستخدامها

441ME(( الحاسوب باستخدامس  التصنيع4022
املحوسب. الستصنيع  املحوسب،فوائد للستصنيع التكويين املحيط املحوسب، الستصنيع تعريف

الستصنيع في واملحاكاه العددي التحكم املحوسب، الستصنيع في والهيكلية عنارصالتكوين
والتصنيع التصميم تكاملية املزتامنه، والهندسه والشبكات، التجميعية التكنولوجيا املحوسب،



املعلومات التصنيع. تكامل في واملراقبة التخطيط االنتاج. تكامليه نظم املحوسب. تصنيف
الستصنيع وتصميم تحليل في املستخدمة واالدوات املنهجيه التصنيع. النمذجه في املواد وتدفق

املحوسب.

551ME(( الحاسوب باستخدام  التصميم4333
الهندسية، النمذجه الهندسيه، الحوسبه الى مقدمة املحوسبة،س الرسومات ،CAD ال في مقدمة

املبنية املنحنيات املصمتة، االجسام نمذجه البسيطة، والسطوح املنحنيات الهندسيه، التحوالت
التصميم ادوات من متقدم مستوى باستخدام ذلك التشكيلية. وكل النمذجه العوامل، على

( CATI, D, PI, PD, and PIDA الس في امليكانيكي - , -Part d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign as, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleembly d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign(التصميم  وأدوات
Wiref convergencerame   التشكيلية) and PID s, Divergence and Curl, Double and Tripleurf convergenceace es, Divergence and Curl, Double and Tripleign)

)433ME( صناعية  هيدروليكا4353
ومكوناتها الهوائية واألنظمة الهيدروليكيةس األنظمة الهيدروليكة،س الطاقة لتحويل األساسية املبادئ

الصمامات وحساباتها، عملها ومبدأ بأنواعها والضواغط الهيدروليكية األساسية: املضخات
والهوائية، الهيدروليكية واملحركات االسطوانات واالتجاه، والتدفق بالضغط التحكم وأنظمة
والتربيد، التنقية وأنظمة الهيدروليكية الزيوت الترسب، مانعات والخراطيم، األنابيب أنظمة

والفحص الصيانة مبادئ والهوائية، الهيدروليكية والخرائط الرموز الهيدروليكية،س الخزانات
املوقع. في الهوائية واألنظمة الهيدروليكيةس االنظمة أداء األعطال، وتشخيص

)  586ME(  املحاكاة4412
العددي الحل والنمذجه، للمحاكاه، امثلة فوائداملحاكاه، املحاكاه، تعريف املحاكاه، في مقدمة

الحل الجزءيه، التفاضليه للمعادالت العددي والالخطية،الحل الخطية التفاضليه للمعادالت
والحراريه، امليكانيكيه، النظم من امثلة تطبيق والالخطية، الخطية الجربيه للمعادالت العددي
املحاكاه. أدوات باستخدام ذلك الكهرباءيه. وكل والنظم الكيمياءيه، والهندسة ، واملوائع

CATI, D, PI, PD, and PIDA، MATLAB ، ANSY/Y, Y/D, D/D, D/Y, ZigzagS

)428ME( النقل وسائط في والتربيد  التكييف4931
في والتربيد التكييف قطارات(، ركاب، )شاحنات، األرضية النقل وسائط في والتربيد التكييف
البحرية النقل وسائط في والتربيد التكييف وخصائصها، الجوية النقل وسائط في النقل وسائط

كاملة. تربيد لسلسلة تطبيقي مرشوع وأهميتها، وخصائصها

)528ME ( املباني في امليكانيكية  الخدمات4932
الحريق مكافحة أنظمة املصعد، بحركة التحكم املصعد، أجزاء تصميم وأنواعها، املصاعد تصميم

معالجة أنظمة لها، امليكانيكية الخدمات وتصميم السباحة برك تصميمها، وأساسيات مكوناتها
وميكانيكيا. كيماويا السباحة برك مياه
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  )173SC 151  ( األحياء العامة4243
 وة البيولوجيةتعمل االنظم دف املساق إلى تعريف الطالب باملبادئ األساسية اليت من خاللهاديه

يشمل
الخلية واملجاهر بأنواعها، والتنوع البيولوجي للحياة،بيولوجيا النبات وعلم موضوعات بيولوجيا

جالبيئة، وانتا
الطاقة

121SC 151   لطلبة االحياء2الكيمياء العامة 5802
يغطي هذا املساق معظم املفاهيم واملهارات االساساية الكيميائياة املتعلقاة بالرتكياب والروابط

ن الجزيئاتيب
الفزييائية والكيميائية , كما يغطي املسااق كيمياء املحاليل وخواصاها.قوى و تأثريها على ال

تم الرتكزييس
طبيقيةت االحياء الصبشكل كبري ومهم على الكيمياء التحليلية الالزمة لتخص



 )221ME ( الطاقة وانتقال الحرارة4454

 والحسسسرارة ؛ القسسسانون األولالشسسسغل الحسسسرارة، مفسسساهيم  وانتقسسسال السسسديناميكا الحراريةفيمقدمسسسة 

 انتقسسال. هللديناميكا الحرارية ؛ القسسانون الثسساني للسسديناميكا الحراريسسة ؛ مخاليسسط الغسساز وخصائصسس

 ؛ نقسسلغسسري املسسستقر: البعد الواحد ، البعتني ، الحالة املستقرة ، ونقل الحسسرارة  التوصيلالحرارة ب

 الغليسسان،إشسسعاعبال الحسسرارة القسستنا .والخسسارجي  بيعي ، القرسي ، السسداخليلطسس: ابالحملالحسسرارة 

.والتكثيف؛ أساسيات تصميم مبادل حراري

ذ

 )221AU (الديناميكاس الحرارية التطبيقية4461

دوراتالسس ،القسسوانني األساسسسية ،  اجسسراءاتأساسيات الديناميكا الحرارية للهندسسسة: الخصسسائص وال

الطاقسسةدورات   ات، للغسسازاالجسسراءت ثابتسسة االنسسرتبويالتوربينسسات ؛ تحليسسل ومحركسسات للالقياسسسية 

للغسسازات املثاليسسة الرياضسسية ؛ العالقسسات والتسسسخني املشسسرتكة ؛ دورات التربيسسد والسسدورات يةالبخار

في. أساسسسسيات السسسديناميكا الحراريسسسة والخصسسسائص السسسسيكوميرتيةوالحقيقيسسسة ؛ مخاليسسسط الغسسساز 

.االحرتاق

( 362ME 4456تحليل الدوائر الكهربائية وااللكرتونيات  (

مقدمسسسة عن السسسدوائر الكهربائيسسسة، السسسدوائر الكهربائيسسسة املسسسستخدمة للتيسسسار املبارش واملرتدد وكسسسذلك

العنارص الكهربائية الخاملة )املقاومة و املحث واملكثف( في كل الحاالت ) االنتقالية واملستقرة(. 

القسسدرة الفعالسسةس والقسسدرة التكامليسسة والقسسدرةس الظاهريسسة في دوائسسر التيسسار املرتدد. التحليسسل السسرتددي

لدوائر التيار املرتدد. تحليل دوائر التيار املرتدد ثالية الطور. تعريسسف وخسسواص وتطبيقسسات بعض

القطع االكرتونية مثل الدايود و الرتانستور واملكربات املرحلية

.

:مبادئ حساب الكتلة والطاقة

يقدم هذا املساق املفاهيم األساسية للعمليات الكيميائية وعمليات الفصل املستقرة ، ويعسسد الطسسالب

ألنظمة متعددة املكونسسات مسسع تطبيقسساتل املواد والطاقة املسائل ذات العالقة بتوازنلصياغة وحل 



 للدورات الالحقسسة لعمليسساتويعترب هذا املساق األساسعلى الطاقة واالحرتاق والعمليات البيئية. 

 والسسيت من أهمها املنهج الهنديس لحسسل املشسسكالت للطسسالبيقسسدمفهسسو النقسسل. باإلضسسافة إلى ذلسسك ، 

 العالقات بني املتغريات العملية املعروفة وغسسري املعروفسسة ،يجاد إلى مكوناتها ، وإاتتقسيم العملي

. منهاوتجميع املعلومات الالزمة لحل املجهول

415ME مقدمة في املتحكم الدقيق 4459

flip-: البوابسسسسات املنطقيسسسسة ، والس املتحكم السسسسدقيقمقدمسسسسة للسسسسدوائر الرقميسسسسة ودوائسسسسر  flops, Divergence and Curl, Double and Tripleو ، 

d PIDecod PIDers, Divergence and Curl, Double and Triple و ، multiplexers, Divergence and Curl, Double and Triple ، وانسسسسسواع السسسسسذاكرة ، والعسسسسسدادات ، وسسسسسسجالت التحسسسسسول، 

 الدقيقسسة لتطبيقسسات التحكم املدمجسسة.اتتحكمسسم أساسسسيات أجهسسزة وبسسرامج ال. واملزاليج ، واملخازن

التوصيل مع أجهزة اإلدخال واإلخراج )أجهزة االستشسسعار واملحركسسات( ، عسسزل اإلشسسارة ، تضسسخيم

/   االشسسارات التماثليسسة الى رقميةاإلشسسارة والرتشسسيح ، تحويل  A Dوالرقميسسة الى تماثلية و   /D

A باسسسستخدام لغسسسة املتحكم السسسدقيق ، برمجسسسة C املتحكم باسسستخدام بعض دوائسسسر التحكم ، تنفيسسسذ

 ترددواختيار،  واالولى واالنظمة ذات الدرجات العالية الدرجةس الثانية دوائر تحكم انظمة: الدقيق

التطبيقسسات باإلضسسافة إلى التجسسارب العمليسسةاالشسسارات التماثليسسة.  وزمن وتقطيسسع وعسسدد عينسسات 

املتحكم الدقيق.لتحليل واختبار الدوائر الرقمية ودوائر 

عمليات الحفظ والتخزين:

يركز هذا املساق على العمليات الفزييائية واملبادئ العلمية اليت ينطسسوي عليهسسا تحويسسل الطاقسسة من

شسسكل إلى آخسسر. وسسسيتم الرتكسسزي بشسسكل كبسسري على إنتسساج الطاقسسة ، وتحويسسل الحسسرارة إلى طاقسسة

 ميكانيكسسا املوائسسع.وميكانيكيسسة، واسسستخدام املواد الغازيسسة ، وفًقسسا ملبسسادئ الديناميكيسسة الحراريسسة 

ويتناول هذا املساق أيضا أساسيات تكنولوجيا أنظمة تحويل الطاقة ، مثل محطات توليسسد الطاقسسة

البخاريسسة ، التوربينسسات الغازيسسة ، محركسسات االحسسرتاق السسداخلي ، التوربينسسات املائيسسة وتوربينسسات

الرياح، ومحطات توليد الطاقة ذات الدورة املركبسسة وغريهسسا. كمسسا وسسسيتم التطسسرق في هسسذا املسسساق

الى طرق زيادة كفاءة تحويل الطاقة وأحدثس التطورات في أنظمة الطاقة املتجددة، باإلضسسافة الى



املبسسادئ األساسسسية ألهم أنسسواع البطاريسسات املسسستخدمة في أنظمسسة الطاقسسة املتجسسددة ، بمسسا في ذلسسك

التطبيقات للبطارية الثابتة واملتنقلة.

االنظمة الشمسية الحرارية

أساسيات اإلشعاع الشميس بما في ذلك: حساب اإلشعاع على املنطقسسة املائلسسة / املعدلسسة ، توزيسسع
نواعالمسطح )أال املجمع الشميساإلشعاع الشميس ، تغريات اإلشعاع الشميس املكاني والزماني. 

(:CSP )تجميع ، توازن الطاقة ، الكفاءة(. األجهسسزة الحراريسسة الشمسسسية املركسسزةالمواد ، حلقة ال، 
العوامل الدافعة لتقنيات الرتكزي الشميس ، آلية الرتكزي الشميس ، مكونات مجمع الرتكسسزي ، نسسسبة

 ، التتبسسع ،لمجمعسساتس الرتكسسزي الشميسسسحسسراري لالداء النظري مقابسسل الفعلي( ، أنسسواع وأالالرتكزي )
 الخسسرج. التربيسسد الحسسراري بالطاقسسة الشمسسسية:قسسدرة ، حسسسابات  طريقسسة تسسركيب املجمسسع اختيسسار 

التربيد الحراري بالطاقة الشمسية وتكسسييف الهسسواء بمسسساعدة الطاقسسة الشمسسسية الحراريسسة: التربيسسد
للتربيد وإزالة الرطوبة ، أساسيات التربيد باالمتصاص: الالزمة  الطاقة حسابوإزالة الرطوبة ، 

دورة االمتصسساص ، مجسسال املحلسسول ، السسديناميكا الحراريسسة و الكفسساءة ،ل اتزان الطاقة وانتقال املادة
LiBr- أزواج العمل ، الرسم البياني للرتكزي الحراري ، دورات االمتصسساص باسسستخدام water أو

NH-3 غريهسسا من أزواج العمسسل مثل water ، التخطيطي ، موازنسسة املكونسسات: املبخسسر ، املكثسسف ،
.املاص

انظمة الخاليا الشمسية واجهزتها    
خصائص االشسسعاع الشميس )التشسستت، املبارش واالنعكسساس املتشسستت(، تصسسميم الخاليسسا الشمسسسية:
فزييسساء الخليسسة الشمسسسية )تسسأثري الكهروضسسوئي( واملواد )أحاديسسة الكرسسستالية، متعسسدد الكرسسستالية
وتكنولوجيسسا الخاليسسا الدقيقسسة(، تقسسدير األشسسعة السسساقطة الوحسسدات الشمسسسية، اشسسباه املوصسسالت
وتطبيقاتهسسا في الخاليسسا الكهروضسسوئية. املكونسسات األساسسسية ألنظمسسة الشمسسسية املربوطسسة بالشسسبكة
الكهربائية: تحجيم الخاليا الشمسية، الكوابل، الحماية، مبدا جهاز تحويل الطاقسسة من تيسسار مسسستمر
الى مرتدد )مع او بدون محول كهربسسائي(. تقسسدير معسسايري األداء، معسسايري التقسسييم )حصسساد الطاقسسة،

األنظمسسة ( ، اهسسداف وتكنولوجيسسا تتبسسع اعلى نقطسسة طاقسسه.MPPمعامل األداء، أكرب نقطة طاقسسة ) 
غري املركزية واألنظمسسة الذاتيسسة والهجينسسة: أنظمسسة وحسسدات الخاليسسا الشمسسسية املسسستخدمة في مسسزود
التيسسار املرتدد غسسري املركسسزي، األنظمسسة الشميسسسة الكبسسرية غسسري املركزيسسة )الثابتسسة واملتتبعسسة مكيفسسات
الطاقسسة، وحسسدات والتكامسسل مسسع الشسسبكة(، تكنولوجيسسا التخسسزين الكهربسسائي املسسستخدمة في األنظمسسة

املواسعات الفائقة، البطاريات، التحليل الكهربائي وخاليا الهيدروجني(،س وحسسدات)الشمسية الذاتية 
،تتكسسييف الطاقسسة لألنظمسسة الشمسسسية غسسري املركزيسسة والذاتيسسة ومكونسسات النظسسام )شسسواحن البطاريا

محسسوالت الطاقسسة ذات االتجسساهني، محسسوالت الطاقسسة لخاليسسا الوقسسود(. مبسسادئ التصسسميم: منهجيسسات
تحديسسد حجم األنظمسسة الشمسسسية الهجينسسة، أدوات محاكسساة التطسسبيق املسسستخدمة في تصسسميم أنظمسسة

الطاقة الشمسية الذاتية. دراسة حالة من خالل عمل مرشوع )تصميم نظام شميس ذاتي(. 



انظمة طاقة الرياح

يقدم هذا املساق أنظمة توربينسسات الريسساح ، بمسسا في ذلسسك إمكانسسات طاقسسة الريسساح وتطبيقهسسا لتوليسسد

الطاقة. وتشمل املوضوعات مبادئ طاقة الرياح ، ورصد وتحليل بيانات الرياح ، وتقييم املوقسسع ،

ومكونسسات توربينسسات الريسساح ، وآالت توليسسد الطاقسسة ، وتقسسدير مخرجسسات مولسسدات الريسساح ، ودمج

معسسايريو يةاالقتصسساد الكهربسساء، االسسستفادة مولسسدات الريسساح في أنظمسسة الطاقسسة الهجينسسة أو شسسبكة

 معلومسسات حسسول تصسسميم وتصسسنيع وتشسسغيلاملسسساق. كمسسا يوفر لطاقسسة الريسساحوالتسسأثريات البيئية

توربينات الرياح الحديثة.

الطاقة الحيوية

سيقدم هذا املساق مجموعسسة من مصسسادر طاقسسة الكتلسسة الحيويسسة ، بمسسا في ذلسسك الغابسسات والنفايسسات

واملحاصسسيل ، باإلضسسافة إلى التقنيسسات املختلفسسة لتحويلهسسا إلى وقسسود أو وقسسود سسسائل وغسساز مفيسسد.

الحراريسسة ، بمسسا في ذلسسك أنظمسسة االحسسرتاقالطاقسسة تقنيسسات توليسسد الكهربسساء وملسسساق غطي ايوسسس

 والغاز الحيوي وأنظمة غاز املدفنحويل الى غازوالت

مشغل انظمة الطاقة املتجددة

، هامعسسدات،  لتطسسوير املهسسارات األساسسسية في مجسساالت أنظمسسة الطاقسسة املتجسسددةمسسساق الا هذيهسسدف

. سسسسيتم تسسسدريب الطالب على تجميسسسع أنظمسسسة الطاقسسسة انتسسساج الطاقسسسة الحيويةمفسسساعالتو تهااجهز

)الطاقسسة الكهرمائيسسة والطاقسسة الحراريسسة األرضسسية والكتلسسة الحيويسسة والطاقسسةة املتجسسددة املختلفسس

 .وتشغيلها وصيانتها واختبارها والتحكم فيها( الشمسية وطاقة الرياح

مخترب طاقة الرياح والطاقة الشمسية

 الكهروضسسوئية )الوحسسدات ، العسساكس ووحسسدةالخاليا الشمسيهيركز هذا املخترب على مكونات نظام 

خصسسائص ومنحنيسسات التيسسار الكهروضسسوئية ، الخاليسسا الشمسسسيه وخصسسائصالتحكم في الشحن( ، 

I, D, PI, PD, and PID- والجهد  V ومنحنيات القدرةس والجهد، وخصائص  -P V  حرارةال ودرجة تغري االشعاع، وتأثري



 املكونسسات الرئيسسسية ألنظمسسة الريسساح ، وتسسأثري رسعة. الكهروضسسوئيةالخاليسسا الشمسسسيه على أداء

 ميالن شسسفرات املراوح الهوائيسسة ، زاويةتقسسسيم وتوزيسسع شسسفرات املراوح الهوائيسسة الريسساح ، زاويسسة 

. وقانون بيزتلهوائيةلتوربينات ال القصوى الكفاءة   ، وتأثري اتجاه الرياح. ) دخول الهواء( 

تصميم املفاعالت الحيوية

 وحسابات الكتلة والطاقة ذات الصلة. كمسسالتفاعالت الحيوية املفاهيم األساسية لاملساقيقدم هذا 

ه املطلوبسسة واتسسزان الطاقةأنهسسا تتعامسسل مسسع املفسساعالت الحيويسسة ، مسسع الرتكسسزي على أنواعهسسا والكتلسس

. بمبادئ تصميم املفاعالت الحيويةمساقختتم الي. و مع الزمنألنظمة  الثابتة وغري الثابتةل

:الكرتونيات القدرة في اجهزة الطاقة املستدامة

يركز هذا املساق هذا املساق على الكرتونيات القدرة املستخدمة في اجهزة الطاقة املستدامة مثل 

ترانزستور ثنائي (،MOSFET )معزولةسالشبكة الترانزستور ذو  (،Diod PIDeالصمام الثنائي )

الداياك، دوائر الكرتونيات القدرة، ، الرتياك، الثايرستور( ،I, D, PI, PD, and PIDGBT )معزولةالبوابة الالقطبية ذو 

، مقطعات التيار املستمر)املوحدات بانواعها ) احادي وثالثي الطور، ثابتة ومتغرية املخرج

الرافعة والخافضة، اجهزة التحكم بالتيار املستمر، العواكس. باالضافة الى مستقبل اجزة

الكرتونيات القدرة.

مخترب الكرتونيات القدرة

،الرتيسساك، الثايرسسستوريحتوي هذا املختسسرب على تجسسارب خسسواص اجهسسزة الكرتونيسسات القسسدرة مثسسل: 

،اجهسسزة التحكم)السسداياك، املوحسسدات بانواعهسسا ) احسسادي وثالثي الطسسور، ثابتسسة ومتغسسرية املخسسرج 

بالتيار املستمر احادية وثالثية الطور. دوائر العواكس احادية وثالثية الطور. 

االت الطاقة

يحتوي هذا املساق املواضيع التالية: انظمة ادارة الطاقة، املحركات واملولدات عالية الكفاءة،

التحكم في االحرتاق واملراقبة ومبادالت اسرتدادقيادة املحركات برسعات واحمال متغرية، 



تصميم التخزين الحراري )التربيد / التدفئة( ، التهوية بالضغط ، أنظمة البخار ،،  الحرارة املفقود

.والطاقة استخدام الهواء املضغوط والتسخني املشرتك

تصميم االنظمة املتكاملة للطاقة املتجددة

 تجمسسع بني تخصصسساتشسساريع من عمسسل الطالب اليت املمسسساق مبسسين على عبسسارة عن املسسساقهسسذه 

موارد الطاقة املتجددةالتصميم اإلبداعي والدراسات في هندسة الطاقة املتجددة. التكامل وسلوك 

في شبكة الكهرباء. اسرتاتيجيات وأدوات لتشغيل نظام امدادات الكهرباء. تحجيم وتصميم أنظمة

توليد الطاقة الهجينة واملوزعة لوضسسع التشسسغيل املعسسزول أو الشسسبكي باسسستخدام دراسسسات الجسسدوى

، يجب أن يكسسون الطالب قسسادرين على تصسسميم نظسساممسسساقالفنية / االقتصسسادية. في نهايسسة هسسذه ال

متكامل للطاقة املتجددة من مصادر مختلفة مع مراعسساة الجسسوانب البيئيسسة واالقتصسسادية في النظسسام

.املصمم

انظمة القدرة( استخدام الشبكات الكهربائية الذكية وادارتها)س

يقسسدم هسسذا املسسساق مسسدخالً إلى الشسسبكة الذكيسسة ؛ مصسسادر الطاقسسة ، التوليسسد املوزع ، النقسسل ، أنظمسسة

تخزين الطاقة ، مكونات إدارة جانب الطلب ، أحمال أو معدات املستهلك ، نماذج مكونات الشسسسبكة

الكهربائية ، تقنيات القياس ، البنية التحتية للقياس ، أنظمة املراقبة ، عنارص التحكم في الشبكة

نمسساذج االتصسساالت املسسستخدمة فيوالذكية ، معايري االتصاالت بالشبكة الذكية ، املتطلبات ، البىن 

الشبكات الذكية وأساليب اتخاذ القرار وقابلية التشغيل البيين والتحكم في الجهد والسسرتدد للشسسبكة

الذكية في الحاالت العادية ، ونظم الكشسسف عن الحسساالت غسري الطبيعيسسة )حسساالت العطسسل( ، وجمسسع

البيانسسات وإدارتهسسا ، وإدارة الطاقسسة في الشسسبكات الذكيسسة ، إدارة األمن ، واإلرشاف على الشسسبكات

ةيدراسحالة الذكية ، ونظام سكادا ، واالعتبارات البيئية ، واعتبارات االستقرار ، وتحليل 

)I ()391ME( امليداني  التدريب4132
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات
االلزتام على القدرة الى والحماية. باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)II () 491ME( امليداني  التدريب4133



العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف
العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص

العمل. ملرحلة الطالب وإعداد

))591ME التخرج مرشوع في  مقدمة4304
العلمي: تعريفات، البحث األساسية، واملصادر املعلومات توفري التخرج، مشاريع وأهداف مفاهيم

البحث في اآللي النهائي. الحاسب التقييم والحلول، التوجيهات واملحددات، املشاكل مجاالت،
وتحضريات. توجيهات مقرتحة، تخرج مشاريع التخرج، أطروحة كتابة العلمي،

)592ME( التخرج  مرشوع4305
علمية إضافة تحقيق محاولة أو التخصص جوانب من لجانب الفهم تعميق املرشوع خالل من يتم

وفقاً املرشوع مساق ومتطلبات أعمال للجامعة. تستكمل التدريسية الهيئة إرشاف تحت بناءه
إلكماله املرشوع تقرير من املتبقية الفصول إعداد ويتم املقدمة، مساق في إقرارها تم اليت للخطة
أهل من تتكون الدوائر تحددها لجان قبل من لالمتحان املشاريع تقدم النهائي.  ثم بشكله

الجامعة.  وخارج داخل من االختصاص

االختيارية: الطاقة املتجددةمتطلبات تخصص هندسة 
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6املجموع

الجوانب الكهربائية لطاقة الرياح

تحتيغطي هذا املساق تصميم أنواع مختلفة من محسسوالت طاقسسة الريسساح وكيفيسسة تحليسسل وظائفهسسا 

 واملشسساكل املتعلقسسة  بطاقسسة الريسساح وإدراك مختلسسف الشسسبكات الكهربائية،مفسساهيم تحكم مختلفة

 وتطسسبيق نمسساذج رياضسسية لتصسسميم نظسسام التحكمبهسسا، املحتملسسة املتعلقسسة بتكامسسل الشسسبكة والتحكم 

، حسسساب(سس WEC ) . مكونسسات ووظسسائف محسسول طاقسسة الريسساحفي انظمسسة طاقسسة الريسساحواملحاكسساة 

التحكمو، تكامسسسل شسسسبكة  لها والحصسسسول على منحنيسسسات األداء شسسسفرات املراوح الهوائيةإعسسسدادات 

مزرعة الرياح لوالنتائج التشغيلية 

الجانب امليكانيكي لطاقة الرياح



 تحديد املوقسسع.  املطلوبة حسب املوقعاملواد واملكونات  تحديد  :تصميم توربينات الرياح املختلفة
، والخسسدمات اللوجسسستية، وتطويرها بعد تحليل متطلبات البنسساء، األمثل ملزرعة الرياح املخطط لها

 واجهسسزة نقسسلمكونسسات توربينسسات الريسساح ،فهم وتحديسسد وكذلك املعسسايري الوطنيسسة. ، وربط الشبكة 
بسسراجاال لتصسسميم بيت التسسوربني. ومتطلبسسات الهيكل األحمسسال  وتحديد وحسسسابامليكانيكية ،القدرة 

نواع( ، والتخطيط والرتكيب والتشغيل.اختيار اال )تصميم وتاسيسهاوالهوائية 

كفاءة الطاقة في االبنية:

 ، وحسسدات الطاقسسة ، والحسسسابات ، ووضسسع املعسسايري ، والتحليسسلتهامفسساهيم كفسساءة الطاقسسة وادار

 الكهربسسساء ، اسسسسعاراالقتصسسسادي الهنديس ، وتسسسدقيق الطاقسسسة ، ونمسسساذج أداء الطاقسسسة ، وتعريفسسسات

 ، ومكونسسات نظسسامهاوالحفاظ على الطاقة في أنظمة اإلضسساءة ، وأساسسسيات اإلضسساءة ومصسسطلحات

  ، والحفسسساظ على أداءوفسسسرص حفسسسظ الطاقةاإلضسسساءة ، واسسسسرتاتيجيات ب التحكماإلضسسساءة ، و

 ، وآليسسات نقسسل الحسسرارة ، ونقسسل الحسسرارة في الجسسدراناالبنيةالنظسسام ، والحفسساظ على الطاقسسة في 

واألسقف ، والتصميم الشميس السليب ، وأسقف التربيد ، و تصميم النوافذ ، والحفاظ على الطاقة

، مسسسسح الظسسسروف HVAC  أنظمةنسسسواع، وأ HVAC ، وأساسسسسيات نظسسسام HVAC في أنظمة

هاالحالية ، واسسسرتاتيجيات حفسسظ الطاقسسة ، وتخسسزين الطاقسسة الحراريسسة ، واملبسساني الخرضاء مفاهيم

وائتماناتهسسا ، واملواقسسع املسسستدامة ، وكفسساءة LEED  ، وأنظمسسة التصسسنيف ، وشسسهاداتهاوفوائد

.استخدام املياه ، والطاقة والغالف الجوي ، واملواد واملوارد ، والجودة البيئية الداخلية

تقييم دورة الحياة

 تحليل دورة الحياة واستخدامها لتقييم دورة الحياة ألنظمة الطاقة. ستتما املساقستتناول هذ
دراسة املنهجيات والقضايا الحدودية وقواعد البيانات والتطبيقات. سيتم توضيح استخدامات

LCAمع دراسات الحالة الصناعية ودراسات تهدف إلى قياس العوامل الخارجية املرتبطة 
بتكنولوجيات توليد الكهرباء املختلفة

تكنولوجيا خاليا الوقود:



نظرة عامة على أنواع مختلفة من خاليا الوقود، دراسسسة مفصسسلة عن أساسسسيات خليسسة الوقسسود ذات

(: عالقات الديناميكا الحرارية، والحركيسسة،س وخصسسائص التصسسميم واألداءPEMغشاء التبادل )بيم 

. تكنولوجيا إنتسساج الهيسسدروجني،س أنظمسسة نمذجسسة الهيسسدروجني، تطبيقسساتPEMالعام لخاليا الوقود 

الهيسسدروجني،س طسسرق تحليسسل دورة الحيسساة، إنتسساج الهيسسدروجني من الهيسسدروكربونات، نظم توصسسيل

وتخزين الهيدروجني والسالمة.

الطاقة تدقيق
يغطي هذا املساق تعريف وأهداف تدقيق وإدارة الطاقة ، وأنواع تدقيق الطاقة ، ومنهجية تسسدقيق

الطاقسسة. التشسساور األولي ، وحمالت ومعسسدات القيسساس ، ونهج التسسوازن في الطاقسسة ، وتحديسسد خطسسة

تسسدقيق اسسستهالك الطاقسسة في للطالب معلومسسات حسسول مسسساقوفر اليسسالعمسسل. باإلضسسافة إلى ذلسسك ، 

 التدفئة والتهوية وتكسسييف الهسسواء. تقسسييم كيفيسسة اسسستخدام الطاقسسة فيوانظمة ، ة الكهربائيانظمةال

.املنشأة ، وإيجاد فرص توفري الطاقة وتحديد املكان الذي يمكن فيه تخفيض االستهالك

)841ETE( الصلبة املخلفات  إدارة5550 
املخلفات معالجة وتقنيات وطرق الصلبة للمخلفات الهندسية اإلدارة قواعد املساق هذا يتناول

البلدية الصلبة املخلفات تصنيفات إلى إضافة الصلبة، النفايات تدوير ومبادئ الناتجة،
املخلفات جمع وإدارة وتقسيماتها، الطبية( وخواصها )مثل الخدماتية واملخلفات والصناعية

التعامل ومبادئ إنتاجها، مواقع في املخلفات وفرز الخاصة، املكبات في وفرزها ونقلها املختلفة،س
الخطرة. املخلفات مع

املباني الخرضاء

يغطي هذا املسسساق املبسسادئ الهندسسسية لتصسسميم وإنشسساء املبسساني الخرضاء، بمسسا يشسسمل تقسسويم األداء
 ، إضافة إلى جدوى املنتجات البديلة،س والحلسسول املبنيسسة على طريقسسة تحليسسلLEEDحسب معايري 

 ويتضمن املساق النماذج الحاسسسوبية لتمثيسسل أداء الطاقسسة للمبسساني، وكسسذلك .(LCA)دورة الحياة
األثر البييئ ملواد اإلنشاءات.

النمذجة واالستمثال في انظمة الطاقة

تعربف ومقدمة حول  تاريخ انظمة الطاقة وتصميمها والحاجة الى نمذجتها واسمثالها. نمذجة

النظمة الحرارية، خواص االنظمة الحرارية وخطوات تصميمها. انواع النماذج الرياضية

 و طريقة نيوتن رافسون.تكرارية الطرقالومحاكاتها باستخدام بعض الطرق الرياضية مثل 



 النظمة الطاقة. استمثال انظمة الطاقة: طريقة الجرانج و طريقة البحث وإقتصاديالتحليل ال

الربمجة الخطية بانواعها. بعض طرقة االستمثال اليت ال تعتمد على النمذجةس مثل  الخوارزميات

الجينية و احصاء بازيان.

امثلة عن مسائل التبادل الحراري و انظمة الطاقة مثل محطات القدرة الغازية والبخارية، انظمة

التربيد و املضخات الحرارية

)651ETE( البيئية والترشيعات البييئ األثرس  تقييم5563
البييئ األثر تقييم إجراءات البييئ، األثر تقييم أهمية األثر، تقييم مصطلح وأصل أساسية مفاهيم

التخفيف وإجراءات وطرقه، البييئ باألثر والتنبؤ املجال، وتحديد التنخيل وأساسيات ومراحله،
املشاركة، والجهات القرار، وصناعة التخطيط وأساسيات والتقييم، املراقبة وإجراءات والتعويض،

مرشوع وإجراء واملحلية، العاملية البيئية للترشيعات إضافة االجتماعي، واألثر املجتمع، ومشاركة
املساق. ضمن بييئ تقييم

التلوث من وسائل النقل:

يسسستعرض هسسذا املسسساق عمليسسات االحسسرتاق والتفسساعالت الكيميائيسسة واالنبعاثسسات وتأثرياتهسسا على

البيئسسسة، كمسسسا ويغطي طسسسرق التحكم في تخفيسسسف االنبعاثسسسات باسسسستخدام التقنيسسسات الحديثسسسة. كمسسسا

ويستعرض الوضع الفلسطيين في هذا املجال.

آثار تغري املناخ والتكيف

 وسسسيؤثر على،مأسسساوية اجتماعيسسة بعيسسدة املدى  تسسأثرياتية املناخاتتغريلمن املحتمل أن يكسسون ل

 على االختالفسسسات في وتاثريهايهاملناخريات املجتمعسسسات بطسسسرق مختلفسسسة. تعتمسسسد قابليسسسة التسسسأث

 القضسسسايا التاليسسسة:املسسسساقغطي ي والسسسرثوة. يجب أن وميةالجغرافيسسسا واملوارد التكنولوجيسسسةس والحك

 املنشسسأ للمنسساخ ، غسسازات االحتبسساس الحسسراري ،ة والبرشية الطبيعيسسالتسساثرياتالطقس واملنسساخ ، 

املناخسسات السسسابقة ، مؤرشات تغسسري املنسساخ ، التنبسسؤ باملنسساخ املسسستقبلي ، سياسسسات تغسسري املنسساخ ،

(سس I, D, PI, PD, and PIDPCC )بروتوكسسول كيوتسسسو ، اتفسسساق كوبنهسسساغن ، الهيئسسة الحكوميسسة الدوليسسسة لتغسسسري املنسساخ ،(س 

.سيناريوهات تغري املناخ ، اآلثار املدمرة لتغري املناخ ، التخفيف والتكيف

 البييئ التصميم



تهاعالقو وتأثريها على الهندسة املعمارية. منطقة الراحة البرشية املناخيهاملزيات  ولقوى البيئيةا

 البيسسيئللتحكممع درجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل املبىن. الطسسرق الطبيعيسسة واالصسسطناعية 

 اليت تخفف من الظروف الجويسسة القاسسسية. أمثلسسة27 .األجهزة لالبنيةوتأثريها على املناخ املحلي 

البيئة الطبيعية واالصطناعية والتنميسسةفي على املباني اليت تطبق أساليب مختلفة للتحكم البييئ 

البيئة والتنمية في  ات التطبيقيةممارسالنظرية واملعلومات ال يقدم هذا املساق الطالب .املستدامة

املستدامة على املسسستويات الدوليسسةس والوطنيسسة والحرضيةس في مجموعسسة متنوعسسة من السسسياقات. كمسسا

متجهسسات مثسسل إزالسسة الغابسسات وفقسسدان التنسسوع السسبيولوجي والتلسسوثباليدرس أمثلة للتسسدهور البيسسيئ 

وتآكسسل الرتبسسة وانخفسساض نوعيسسة وكميسسة امليسساه وسسسوء خسسدمات الرصف الصسسحي وسسسوء األحسسوال

 التنميسسة، التفسساعالت بني املجتمع، االحسسرتار العسساملي،الحرضية ؛ انبعاثسسات ثسساني أكسسسيد الكربسسون

والبيئسسة وآثارهسسا على التنميسسة املسسستدامة ؛ الجسسوانب التقنيسسة واالقتصسسادية واألخالقيسسة والفلسسسفية

.للتنمية املستدامة

البيئية والسياسات البييئ القانون

 بمقدمة عنمساقبدأ الي بمثابة مقدمة لعلم البيئة )علم البيئة( من الناحية القانونية. ا املساق هذ

القسسانون البيسسيئ وتاريخسسه على املسسستويني الوطسسين والسسدولي. ثم سسسيتمكن الطسسالب من التعسسرف على

آليسسات مختلفسسة من السسدعاوى البيئيسسة السسيت بسسنيت على فكسسرة الرتابسسط بني مختلسسف التخصصسسات.

ة البيئيسسة ملا بعسسد مسسؤتمر ريسسو على مفهسسوم وتطسسوير القسسانونيثسسار السياسسسال آمسسساق الادرس هذيوس

كة مع قوانني حقسسوق اإلنسسسان األخسسرى ، مسسع الرتكسسزياشرتواالبييئ كقانون يمتلك سماته الخاصة 

على حق البيئسسات النظيفسسة كواحسسدة من حقسسوق اإلنسسسان املنصسسوص عليهسسا في العهسسد السسدولي السسذي

 على الجسسانب التشسساركي في علم البيئسسة ، مسسع جميسسع أقسسسامهواملسسساق يؤكدتبنتسسه األمم املتحسسدة. 

الفرعية ، من جهة ، والعلوم القانونية من جهسسة أخسسرى ، والنتيجسسة اإليجابيسسة السسيت قسسد تكسسون فكسسرة

 العديسسد منمسسساقال هسسذا تضسسمن يالقانونيسسة املناسسسبة.  السسسياقات  صياغة فياملشاركة هذه تلعب 

 السسيت تتطلب من الطالب التفكسسري بشسسكل اسسسرتاتيجي حسسول كيفيسسة حسسل مشسساكلات الدراسسسيةالحسسال

ا أن يشسساركة حقيقيسسيهعامل  السسيت واجهت املحسسامني وصسسناع القسسرار واملهندسسسني. من املتوقسسع أيضسسً

 في مناقشات الفصل الدرايس.فاعليةالطالب ب



الطاقة وكفاءة املتجددة الطاقة إمكانات
ب  املفهوم األسايس للطاقة  والتنمية املستدامة ، وتوقعسسات الطاقسسة الحاليسسة ،الطمساق للقدم اليس

ومسسوارد الطاقسسة املتجسسددة ، ومسسوارد الطاقسسة غسري املتجسسددة ، واإلمسسداد األولي للطاقسسة إلى املسسستخدم

 مسسستقبل املتجسسددة واستكشسساف الطاقسسة محسسدداتالنهسسائي ، واملبسسادئ العلميسسة للطاقسسة املتجسسددة ، و

الطاقة املتجددة. الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية األرضية والكتلة الحيوية ومفهوم اإلشسسعاع

الشميس والطاقة الشمسية وتحليل الطاقة الشمسية والتطبيقات الحرارية الشمسسسية ومسسوارد طاقسسة

 الطاقسسة وكفسساءة اسسستخدام الطاقسسةحفظومفهسسوم ،الريسساح وأنمسساط / إدارة إمسسدادات الطاقسسة والطلب 

.وتدقيق الطاقة

)487ME( وتطبيقاتها املربمجة املنطقية  املتحكمات5098
عمل ومبادء املادية املكونات البولي، الجرب مبادئ مراجعة التحكم، مبادئ وتحقيق تصنيف

الذاكرة من الخالية املنطقية الدوائر املتحكمات، برمجة طرق املتحكمات، تصميم طرق املتحكمات،
التحكم عمليات املتحكمات،س في وتطبيقاتها التتابعية املنطقية الدوائر املتحكمات، في وتطبيقاتها
مخطط باستخدام التحكم عمليات تصميم التوقيت، باستخدام التحكم عمليات العدادات، باستخدام

s, Divergence and Curl, Double and Tripletate )  الحالة d PIDiagram)
)593ME( مشاريع  ادارة5027
الربمجة طرق اإلدارية، واملصاريف العمالةس ، الربمجة ألغراض التشييد مشاريع فعاليات تحليل

التطبيقات ، العمل موقع في األمان متطلبات مهامها، أهدافها، ، أهميتها اإلدارة، مفهوم للتخمني،
الحاسوب. واستعمال الهندسية

املتجددة الطاقة وإدارة اتترشيع
، وزيت الوقسسود،والغاز الطبيعي، والكهرباء ، يركز هذا املساق على إدارة الطاقة - الوقود واملرافق 

 الطاقة وتحليسسل االسسستهالك وتقسسدير فسسرص الحفسساظحساب و،الوقودني والبخار وأساليب املقارنة ب

الفرص وتخطيط / اسرتاتيجيات إدارة الطاقة وأولويات الحفظ . قسسانون هذهعلى الطاقة وأنواع 

اسسستخدام مختلسسف مسسوارد الطاقسسة املتجسسددة. الحسسوافزعلى لتشجيع ل اتترشيعالالطاقة املتجددة ، و

. املقدمة بموجب قانون سوق الكهرباء والئحة الرتاخيص

واملعمارية املدنية الهندسة دائرة

واملعمارية املدنية الهندسسة دائسرة متطلبات

-
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واملعمارية: املدنية الهندسة دائرة متطلبات وصف

)211C 151E( البناء مواد  تكنولوجيا4178
الرتكيب، حيث من البناء في املستخدمة املواد تصنيف اإلنشائية، للمواد املختلفة الخواص
امليكانيكية الخواص بعض والرطوبة...  الخ، االمتصاصللماء قابلية مثل املختلفة الخواص

تركيب في تدخل اليت األساسية املعادن تركيبها، تصنيفها، الطبيعية، اإلنشائية.األحجار للمواد
األحجار على واالختبارات  األساسية التجارب الطبيعية، الحجارة استخدامات الصخور،

األخشاب خواص وعيوبها، ممزياتها أنواعها، الطبيعية، األخشاب تركيبة الطبيعية.األخشاب،
واملواد البيتومني للحرارة، العازلة البالستيكية،املواد إجراؤها.املواد يتم اليت واالختبارات املختلفة
املصمت الخرساني والطوب الطيين الطوب البناء، للصوت.حجارة العازلة املواد للرطوبة، العازلة

االسمنت.الخرسانة، الشيد، الجبس، البناء، في املستخدمة الرابطة وأنواعه.املواد البالط واملفرغ،
الخرسانة، في املستخدمة اإلضافات واملاء، الرابطة املادة والخشن، الناعم الركام مكوناتها،

وصبها ونقلها الخرسانة خلط الخرسانية، الخلطات تصميم  ومكوناتها، الخرسانة خواص
املستخدم اإلنشائي والفوالذ عليها،الحديد املؤثرة والعوامل املتصلبة الخرسانة خواص وإنهائها،

املسلحة. الخرسانة وفي الفوالذية اإلنشاءات في

) 212C 151E( البناء مواد تكنولوجيا   مخترب4179
فحوصات الخشب، فحوصات الطوب، فحوصات املواصفات، ومتطلباتها، الفحوص أهمية

املتلفة. غري واملتصلبة،الفحوصات املائعة الخرسانة وفحوص اإلسمنت

215C 151E ((استاتيكا) ( تطبيقية  ميكانيكا5449
مثل إنشاءات تحليل ،الصلبة واألجسام الجسيمات اتزان القوى، منظومات االستاتيكا، أساسيات

التمثيل الداخلية، القوى على للحصول القطع طريقة استخدام واآلالت، الجمالونية الهياكل
للمساحات.  الذاتي القصور وعزم الثقل مركز الداخلية، للقوى البياني



)216C 151E( املواد  مقاومة5450
املؤثرة األحمال أنواع )الجسور(: تصنيفها، القطع. األعتاب طريقة األساسية، االستاتيكا مبادئ
العتبة، على معينة نقطة عند الداخلية القوى تحديد أفعالها، وردود وأنواعها املساند عليها،

العمودية لألعتاب. االجهادات: مركباتها والعزوم القص وقوى املحورية القوى مخططات
)التشوهات(: مخطط البسيطة. االنفعاالت الوصالت تصميم املسموح، القص إجهاد واملماسية،

قوى إلى املعرضة للعنارص االنفعاالت بواسون،حساب معامل هوك، قانون اإلجهاد-االنفعال،
تصميم القوة، انتقال اللي، معادلة الدائري، الحركة نقل لعمود اللي اللي: انفعاالت محورية. عزم

لألعتاب: انفعاالت الصافي االلتواء. االنحناء زاوية لي، لعزم املعرضة الدائرية العنارص
القص قوة بني العالقة األعتاب، ملقاطع الذاتي القصور عزم حساب االنحناء، معادلة االنحناء،

املركبة باألعتاب. االجهادات الخاصة القص اجهادات معادلة القص، قوى تدفق االنحناء، وعزم
وحدودها. رشوطها الرتاكب، طريقة )املعقدة(،

)214ME( املواد مقاومة  مخترب4111
املرونة، معامل إيجاد واالنضغاط، الشد حالة في واالنفعال االجهاد في التماثل بني العالقة
في الجساءة حساب مختلفة، ملواد الشد لقوة مقارنة املطاط، في الجساءة معامل وإيجاد حساب

االنحناء. عزم حساب الزنربكات،

)201C 151E( الحاسوب باستخدامس  الرسم5198
التحكم الطبقات،س الرسم، معاينة أوامر الرسم، تعديل أوامر الرسم، أوامر إلكرتونية، لوحةس إعداد

أاليزومرتية، املناظري رسم األبعاد، رسم والخطوط، الكتابة أنماط الرسم، عنارص خصائص في
مختلفة. تطبيقات الطباعة،

)331C 151E( املوائع  ميكانيكا5451
) الرسعة،  املتدفق املائع كينماتيكيه الساكن، املائع املوائع(، وخواص ) تصنيف أساسية مفاهيم

الزخم معادلة الطاقة، معادلة برنوللي، ) معادلة الحركة معادالت االستمرارية(، معادلة التسارع،
التدفق املتاخمة، الطبقة نظرية داريس، قانون ستوك، قانون األنابيب، في الصفحي التدفق (،

املضطرب.

) 332ME( املوائع ميكانيكا  مخترب4113
الضغط قياسات األساسية(، املعادالت القياس، وحدات املوائع، ) خواص وأساسية عامه مفاهيم

الصفحي للتدفق عرض برنوللي، ملعادلة تطبيق الضغط(، مركز الضغط، مقاييس ) معايرة
ووصالت انحناءات في الفاقد قياس االوريفيس(، ) الفنشوري، التدفق قياسات واملضطرب،

مختلفة. أسطح على املاء انبثاق من الناشئة التصادم قوى قياس أألنابيب،

) 261C 151E( ومرور نقل  هندسة4583
السائق، خاصة، دراسات الطرق تصميم في تتحكم اليت العوامل الطرق، وتاريخ أهمية عن مقدمة
دراساتالرسعة، له، املستقبلي والتنبؤ السري في التدفق قياس الطريق، وسطح العربات املشاة،



وتحليل الضوئية، املرور إشارات الطريق، مخطط املرور، عالمات ، املرور وحجم املرور، كفاءة
في مقدمة ضوئية، إشارات بدون والتقاطعات الضوئية املرور إشارات مرات التقاطعات في السعة
مستوى.  من أكرث في التقاطعات الضوئية، لإلشارات الزمن تحديد

) 341C 151E(1 الرتبة  ميكانيكا4176
والنظسسسام اشسسستو نظسسسام حسب الرتبة وتصسسسنيف تحليل إنشسسسائية، ناحية من وأهميتها الرتبة أصل

وسط في امليسساه ورسيان النفاذية وتشسسمل والرتبة املياه والحجمية، الوزنية الرتبة عالقات املوحد،
الرتبسسة، في واالنفعسسال واإلجهسساد القسسوه الرتبة،خصائص في الفعال للضغط ترزاقي نظرية حبييب،
القص إلجهسساد مسسور نظرية دراسة الرتبسسة، انضسسغاطية لنظرية دراسة الرتبسسة، دمك لنظرية دراسة

الرتبة. استكشاف لطرق مقدمة الرتبة، في

)342C 151E  (1 الرتبة ميكانيكا  مخترب4177
التحليل للرتبه، النوعية الكثافة اإلنكماش، حد أتربرج، حدود الطبيعية، الرطوبة نسبة تجربة

املخروطي القمع باستخدام املوقع كثافة الحصوية، والرتبة للرمل النسبية الكثافة للرتبة، باملناخل
اختبار املبارش، القص إجهاد اختبار املخترب، في والرملية الطينية الرتبة كثافة املطاطي، والبالون
النفاذية اختبار الرتبة، دمك اختبار املحور، الثالثي القص إجهاد للرتبة، محصور الغري الضغط

الرتبة. هبوط تجربة الثابت، الرايس االرتفاع طريقة حسب

)242C 151E( األرض علوم و   الجيولوجيا8193
وهندسة املدنية بالهندسة الجيولوجيا علم عالقة به، املرتبطة والعلوم الجيولوجيا علم تعريف

والرسوبية )النارية الصخور السيليكية، وغري السيليكية املعادن األرض، أغلفة املساحة،
النباتات، لفعل باإلضافة والبيولوجية والكيماوية امليكانيكية التجوية عوامل واملتحولة(،

عن املتبقية الرتبة خصائص وتمزي الرتبة نقل طرق الرتبة، وتكون األرض سطح على الرواسب
طبقات داخل وترصفها الجوفية املياه البناء، ملوقع الجيولوجيس االستكشاف املنقولة،س الرتبة

و الجوي الضغط الهندسية. املشاريع بعض في تؤثر اليت الجيولوجية العوامل بعض األرض،
و املائية املسطحات و املياه مصادر حول مدخل املناخي، التغري و املناخ نماذجه، و الرياح

األرضية. الكرة سطح على االتزان و الطبيعية الدورات

)511C 151E( الكميات وحساب العقود5199
املواصفات أنواع اإلنشائية، للمشاريع واملقاييس املواصفات وأهميتها، وأنواعها العقود تعريف

املواصفات. كتابة أسلوب املعتمدة،س واملحلية العاملية واملؤسسات
مراحل لكافة املختلفة األعمال بنود كميات وحساب مواصفات كتابة في املهندس ودور املقاوالت

املرشوع.  تنفيذ

312C 151E( (1 اإلنشاءات  تحليل4181
قوى وحساب تحديد استاتيكيا، املحددة واألقواس والهياكل للجسور الفعل وردود القوى تحليل
املحورية القوى مخططات رسم قوس، أو هيكل أو جرس في نقطة أي عند الداخلي والعزم القص



واستعماالتها، التأثري خطوط واملركبة، البسيطة الجمالونات والعزوم. تحليل القص وقوى
طريقة العزوم، مساحة طريقة باستخدام اإلنشائية واألطر للجسور والهبوط االنحناء حسابات

طريقة محددة، الغري املنشآت لتحليل التقريبية الطرق الطاقة، حسابات طرق املرافق، الجرس
املتوافقة. االنحناءات

411C 151E( (1 مسلحة  خرسانة5200
القوانني الخرسانة، لتسليح األسايس املبدأ امليكانيكية، وخواصها املسلحة الخرسانة مكونات

الجسور وتسليح تصميم اإلنشائي، التصميم في املتبعة الطرق واملواصفات، الضابطة اإلنشائية
الجسور وتسليح تصميم املزدوج، التسليح القصوى، املقاومة طريقة باستخدام العزم قوى ملقاومة
وحديد الخرسانة بني الروابط التسليح، حديد في والضغط الشد قوى تطور القص، قوى ملقاومة

الجسور تصميم الواحد، االتجاه ذات البالطات تصميم والوصالت، العكفاتس تصميم التسليح،
والهبوط. االنحناء حسابات املستمرة، الجسور تصميم املجنحة،

225C 151E( (1  املساحة4627
وكيفية الرسم مقياس والخرائط، األرض شكل عن فكرة املساحة، وأنواع أهمية على التعرف

املختلفة،س بالطرق والرأسية األفقية الزوايا قياس املختلفة، بالطرق املسافات قياس استخدامه،
ومساحة االتجاهات والحجوم، املساحات حساب الجزنير، مساحة األخطاء، نظرية مبادئ

الطولية للمقاطع التسوية عمل كيفية املختلفة، للمشاريع وأهميتها واملزيانية التسوية البوصلة،
وأهميتها.   خصائصها الرقمية الخرائط الكنتوريه، الخطوط والعرضية،

)226C 151E(  / عملي1  املساحة4174
األعمدة، وإسقاط إقامة واملائلة، األفقية املسافات قياس الطولية، القياس أدوات على التعرف

املسافات قياس البالنتيمري، الطولية، القياس أدوات باستخدام صغرية أرض قطعة رفع
ورسم شبكية مزيانية عمل وعرضية، طوليه مقاطع عمل التسوية، جهاز على التعرف إلكرتونيا،

كنتوريه.  خرائط

)572C 151E( الصحية  الهندسة4311
الزتود مصادر املياه(، استهالك السكان، )تنبؤات املائية االحتياجات الصحية، بالهندسة التعريف

القوانني املياه، وتوزيع ونقل تجميع الجوفية(، املياه السطحية، املياه األمطار، )مياه باملياه
توزيع خزانات املياه، توزيع شبكات )تصميم التوزيع نظام  املياه، أنابيت للنواقل، الهيدروليكية

مياه كميات العادمة، املياه تجميع املجاري، مياه املياه، نوعية الضخ، ومحطات املضخات املياه(،
مياه شبكات تصميم املجاري، هيدروليكية املجاري، أنابيب األمطار، مياه كميات املجاري،

املجاري. 

)512C 151E(  املشاريع إدارة4180



املشاريع، تخطيط الربمجة، ألغراض التشييد مشاريع فعاليات تحليل املشاريع، تنظيم مفهوم
بها.   والتحكم ومراقبتها املشاريع إدارة املرشوع، زمن وحساب التخطيط طرق

الهندسية  التطبيقات الهنديس، العقد إدارة العمل، موقع في األمان ومتطلبات الحرج التخطيط
الحاسوب. املختلفة  برامج واستعمال

)  213C 151E(  مباني  إنشاء5201
األساسات أنواع الرتبة، وفحص املوقع استكشاف املباني، إنشاء عملية في التسلسلية الخطوات
وخصائصها، مكوناتها الخرسانة الطوبار، لألساسات، الحفر عملية منها، كل استخدام ورشوط
طرق وأنواعه، الطوب وأنواعها، الحوائط بالحجر، البناء التمدد، وفواصل اإلنشائية الفواصل

أعمال والتربيد، التدفئة أعمال والكهربائية، الصحية وأنواعها،التمديدات األدراج املباني، عزل
الدهانات. الزجاج، القرميد، ، البالط القصارة،

)212SC 151( تفاضلية  معادالت4043
املعادالت ووحدانيتها، الحلول وجود نظرية عليها، وتطبيقات األولى الرتبة من تفاضلية معادالت
باستخدام الحل التفاضلية، املعادالت حل في واستخدامها البالس تحويالت الرتبة، من الخطية

القوى. متسلسالت

):123SC 151(2 فزيياء4068
بتوضيح املساق يبدأ واملغناطيسية، بالكهرباء املتعلقة األساسية املفاهيم املساق هذا يناقش
ثم "جاوس" وتطبيقاته، قانون يرشح ثم الكهربائي، واملجال الساكنة بالكهرباء املتعلقة املفاهيم
بالكهرباء املتعلقة املفاهيم ثم العازلة،س واملواد  املكثفاتس فموضوع الكهربائي، الجهد مفهوم يناقش

"كريتشوف". وقوانني الكهربائية الدوائر ثم واملقاومة التيار مفهومي توضيح يتم حيث املتحركة،
املغناطييس. والحث وفرادي امبري قوانني على وتطبيقاته املغناطييس املجال إلى ينتقل ثم

):124SC 151(2فزيياء  مخترب4069
األساسية املواضيع ( في2) الفزيياء بمادة املتعلقة العملية الناحية املخترب هذا يغطي

موزعة واملركبة، البسيطة الكهربائية الدوائر وبناء املغناطيسية، الكهرباء، القياس، التالية:أجهزة
الدرايس. الفصل خالل تجربة عرشة اثنيت على

):311SC 151( واالحصاء االحتماالت 4071
ز،بسساينظريسسة واالحتمال الرشطي، واالحتمال، واإلحصاء الوصفي،  يدرس الطالب في هذا املساق:

التوزيعسسسات االحتماليسسسةواملتغسسسريات العشسسسوائية والتوزيعسسسات االحتماليسسسة املنفصسسسلة واملتصسسسلة، و
اقرتانسسسات التوزيعسسساتومعامسسسل االرتبسسساط، والتبسسساين املشسسسرتك، والتبسسساين، والتوقسسسع، واملشسسسرتكة، 
توزيعات املعاينة.واالحتمالية، 

)313SC 151(تحليل عددي  4096



األخطاء، نظرية تيلور، حل معادلسسة متغسسري واحسسد عسسدديا، االسسستيفاء، التفاضسسل والتكامسسل العسسددي،
حل مسائل القيمة األبتدائية.
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اإلجبارية املباني هندسة تخصص متطلباتس وصف

)282C 151E ( املباني  رسم8194
املعمارية. ومن والصيغ األشكال عن والتعبري املباني رسم تعلم في األساس املساق هذا يعترب
الرسم مقاييس واستخدام تعلم و الرسم ألدوات األمثل االستخدام كيفية الطالب يتعلم خالله

على الطالب تدريب إلى  باإلضافة متنوعة،هذا معمارية مشاريع رسم في وتطبيقها املختلفة
الطالب يتعرف التنفيذي الجانب املستخدمة.وفي املواد عن والتعبري  وإظهارها املشاريع إخراج

رسم بمقاييس املعمارية تفصيالتها رسم وكيفية وأنواعها التنفيذية املخططات معىن على
لها. الالزمة الجداول وتحضري وتبوبها عرضها كيفية الطالب يتعلم وكذلك متنوعة،

)482C 151E( املعماري  التصميم5186
اليت والعوامل املعمارية لألعمال والتخطيط وأسسه التصميم بأهمية الطالب املساق هذا يعرف
من للتمكن أحوالها جميع في والحركة اإلنساني املقياس على الطالب يتعرف كذلك عليها، تؤثر

على الطالب يتعرف كذلك املباني، وخارج داخل الالزمة والحجوم واملسافات االقيسه وضع
… ترفيهية ، تعليمية ، سكنية مباني داخل الفعاليات من للعديد الرئيسية املعمارية العنارص

في الداخلة املعايري لجميع واالستيعاب االبتكار على الطالب قدرة تنمية إلى باإلضافة ألخ،
طريق عن الطالب يمثله سبق ما به. كل واإلحساس الطالب لدى املقياس ملكة وتنمية التصميم

مرشوع. ألي عام وموقع وواجهات وقطاعات أفقية مساقط رسم



)481C 151E( البناء وأنظمة  قوانني4198
اليت والبناء التنظيم أنظمة عن ملحة ، وخصائصه ومستوياته أنواعه العام القانون عن ملحة

الخرائط ومتطلبات املهنة ممارسة أنظمة عن ملحة العرشين، القرن أوائل منذ فلسطني في طبقت
املحلية، البلديات في املطبق والبناء التنظيم قانون املهندسني. دراسة نقابة لدى الهندسية
الخ االعرتاضات املخالفات املباني، ترخيص التنظيم، ومخططات القانون حسب التنظيم سلطات

.  1996 سنة الفلسطيين والتنظيم األبنية أحكام نظام دراسة ،

)652EC 151E ( التطبيقية  الكهرباء8195
اوم وقوانني واملرتدد املستمر الكهربائي للتيار األساسية املبادئ دراسة إلى املساق هذا يهدف

دوائر شامالً القدرة معامل و القدرة و والجهد التيار لحساب الالزمة النظريات وبعض وكرشوف
األساسية املبادئ دراسة إلى املساق هذا يهدف . كما وتوصيالتها أوجه والثالثة الواحد الوجه

الواحد الوجه ذات املختلفة بأنواعها بها الخاصة والتحكم التشغيل ودوائر واملولدات للمحركات
واألحمال. الدوائر حماية أنظمة ودراسة اوجه والثالثة

402EC 151E (( التطبيقية الكهرباء  مخترب4171

، الجهد ومصادر واملقاومة والجهد التيار قياس جهاز مثل املختلفة القياس أجهزة استخدام
بعض تحقيق ، وكريشوف أوم مثل القوانني تحقيق ، واملذبذبات اإلشارة راسم جهاز استخدام

فاز وثالثة فاز واحد الطاقة عدادات توصيل ، فاز وثالثة فاز واحد املحركات تشغيل ، النظريات
واملغناطيسية. الحرارية التيار تأثري على تطبيقات فعالة، الغري والقدرةس للقدرة

)407EC 151E ( كهربائية وتمديداتس  إنارة4961
املخططات وقراءة الحديثة االصطناعية اإلضاءة بمتطلبات الطالب تعريف إلى املساق هذا يهدف

املناسبة املصابيح نوع واختيار اإلضاءة متطلبات لتحديد الالزمة األولية الحسابات وإجراء
وتطبيقات أمثلة خالل من اإلنارة بحسابات املتعلقة والقوانني بالنظريات الطالب وتعريف
مقاطع وحساب الكميات وحساب واملواصفات التمديدات إلجراء الالزمة املواد إلى إضافة مختلفة،
خالل من وذلك والتأريض الكهربائية واللوحات والحماية الجهد في الهبوط وحساب األسالك
وكذلك ومواقعها، الكهرباء غرف مساحات وتحديد األحمال حساب إلى إضافة متنوعة تطبيقات

أنواعها. بكافة الكهربائية للخدمات الصواعد تصميم

)328ME ( الحرارة وانتقال  ديناميكا8196
الحرارية، الديناميكا في والثاني األول القانون والحرارة، الشغل وتعريفات، أساسية مفاهيم
الجدران املركبة، الجدران الهوائية، خالل: الفراغات الحرارة انتقال املباني، في الحرارة انتقال
بالترسب.  الحرارة فقدان الحرارة، انتقال على املباني عزل أثر واألبواب، النوافذ الطمم، تحت



)329ME ( صحية وأنظمة وتربيد  تكييف8197
الساخنة، باملياه التدفئة شبكة أجزاء والحرارة، الرطوبة ضد املباني عزل الهواء، خصائص

الباردة املياه تزويد شبكات السمكرة، ومفاهيم أساسيات ومعداتها، الهواء تكيف أنظمة
ورد ما تطبيق واملناهل، الصماء الحفر تصميم األمطار، ومياه الصحي الرصف شبكات والساخنة،

مخططات.  على ذكره

)422ME( حرارياتس  مخترب5187
املرحلة أحادية الرتددية الضواغط دراسة للماء، اإلشباع حرارة ودرجات ضغوط تحديد

الهواء ضاغط طاقة، توليد يلي: محطة ملا والكفاءة والشغل الطاقة والحقيقية(. توازن )النظرية
الخطي وتشمل: التوصيل الحراري التوصيل التربيد. تجارب دورة ستريلنج، ودورة الرتددي

واإلسطوانية. الكروية األجسام في القطري الحراري التدفق املركبة، الجدران بسيط، جدار خالل
الشمسية، املجمعات وكفاءة الطاقة باإلشعاع: توازن الحرارة والقرسي. انتقال الحر الحمل

الحراري التوازن اللوغاريتمي، الحرارة درجة فرق واملتعاكسة: معدل املتوازية الحرارة مبادالت
الغليان.  في الحرارة والكفاءة. انتقال

)313C 151E (2 اإلنشاءات  تحليل4182
طريقة الفعلي. استخدام الداخلية(. الشغل والطاقة الخارجي )الشغل االنفعال وطاقة الشغل
غري املنشآت للجمالونات. تحليل كاستيليانو واالطارات. نظرية للجسور االفرتايض الشغل

معادلة والجمالونات،س واالطارات للجسور القوة طريقة باستخدام استاتيكياً. التحليل املحددة
العزوم توزيع  واالزاحة، امليل االزاحات: معادلة طريقة باستخدام عزوم. التحليل الثالثة

االفقية. االحمال والحية، امليتة انتقالها. األحمال طرق و املنشآت على املؤثرة للجسور. االحمال
Strap,2000 , , .: مثل املتوفرة الكمبيوتر برامج باستخدام التحليل إلى مدخل Etabs, Divergence and Curl, Double and Triple Sap
 Staad PID pro

)325C 151E(2  املساحة4189
، الثيودواليت الستخدام املختلفة التطبيقات ، والرأسيه األفقية الزوايا قياس وطرق الثيودواليت

جهاز منها، والهدف املثلثية الشبكات النقاط، إحداثيات وحساب املضلعات واالتجاهات، البوصله
مبادئ وتطبيقاتها، الثاكيوميرتية املساحة الرأيس، املنحىن وأنواعها، األفقية الدائرية املنحنيات

وأهميتها.  تطبيقاتها الجغرافية، املعلومات نظم في مقدمة الجوية، املساحة في

326C 151E ((  / عملي2  املساحة5202

جهاز تطبيقات والرأسيه، األفقية الزوايا قياس وضبطه، الثيودواليت جهاز استخدام على التعرف
)الدستومات( الرقمية املساحة وأجهزة التاثيومرتية، على تطبيقات الزوايا، توقيع الثيودواليت،

أوليه تطبيقات ، األفقية املنحنيات توقيع ، وتصحيحه مقفل مضلع عمل الشاملة، املحطة وأجهزة
الجغرافية.  املعلومات نظم على

)  343C 151E) (2( الرتبة  ميكانيكا4185



األستنادية، الحوائط وأنواع الجانيب األريض الضغط والرملية، الطينية الرتبة في  الهبوط
املختلفة، النظريات حسب األمان معامل وحساب امليول تحليل الرتبة، في اإلجهادات توزيع
الرتبة خصائص تحسني طرق ترزاجي، نظرية حسب الرتبة تحمل قدرة حساب في مقدمة

وتثبيتها.

)413C 151E  (2 مسلحة خرسانة5203
القصرية األعمدة مقاومة ، مركزية ألحمال املعرضة القصرية األعمدة تصميم األعمدة،س تصنيف

التصميم ، االتجاهني ذات البالطات تصميم ، األعصاب عقدات تصميم املركزية، غري للقوى
تصميم ، واملستمرة واملركبة املنفصلة والقواعد األساسات تصميم ، املحوري الفتل عزم ملقاومة

اإلستنادية. الجدران

)412C 151E  (1 معدنية إنشاءات4188
وخواص أنواع ، اإلنشائي التصميم طرق الضابطة، اإلنشائية والقوانني اإلنشائي التصميم

بإستخدام الوصالت تصميم ، املبارش الشد لقوى املعرضة األجزاء تصميم اإلنشائي، الفوالذ
املركب واالجهاد البسيط لالجهاد املعرضة الجسور تصميم ، األعمدة تصميم وباللحام، املرابط
الجسور. إلى االنحناء حسابات القص، وقوى

)515C 151E  (3 مسلحة خرسانة5204
ذات البالطات من مختلفة أنواع تصميم لإلنبعاج، املعرضة أو الطويلة األعمدة تصميم

املبادئ االستعمال، أسباب اإلجهاد، مسبقة الخرسانة القص جدران الفرشات، تصميم االتجاهني،
تأثريات التسليح، خواص اإلجهاد، مسبقةس الخرسانة في املستعملة املواد خواص األساسية،

التصميم اإلستاتيكية، الحسابات اإلجهاد، مسبقةس والبالطات الجسور أنواع الشد، وإرتخاء الزحف
اإلنشائي.

)441C 151E( األساساتس  هندسة5206
كل استخدام ورشوط األساسات أنواع لذلك، املختلفة النظريات حسب الرتبة تحمل قدرة حساب

الرتبة على السطحية لألساسات الهبوط حساب السطحية، األساسات وتصميم تحليل منها،
العميقة، لألساسات الهبوط حساب العميقة،س األساسات أنواع عن مقدمة الرملية، والرتبة الطينية

الجدران في واستخداماتها الخازوقية واأللواح وتصميمها وتحليلها الساندة الحوائط أنواع
وتصميم.  تحليل اللبشة أساس الحفريات، وتدعيم

)517C 151E ( تنفيذية  مخططات5207
للعنارص التنفيذية اإلنشائية املخططات رسم مهارات الطالب تعليم إلى املساق هذا بهدف

واألعمدة أنواعها بكافة األساسات مثل مناسب رسم بمقياس املسلح الخرسانية اإلنشائية
املعدنية اإلنشائية للعنارص الحاملة.  وكذلك والجدران االستنادية والجدران واألدراج والعقدات
.التمدد وفواصل والخشبية



)591C 151E( التخرج مرشوع مقدمة4400
للطالب العمل مجموعات وتشكيل ، التخرج ملرشوع عنوان وتحديد اختيار يتم ، املقدمة خالل من

فكرة على يشتمل تقرير إلعداد املرشوع على العمل في الطالب يستمر املرشفني. ثم وتحديد
تعديل ويتم ، األعمال تفاصيل مع للمرشوع العمل خطة ، السابقة الدراسات ، أهميته ، املرشوع

الصعوبات تفاصيل التقرير إلى واملرشف. يضاف املساق مدرس لتعليمات وفقاً التقرير هذا
يمكن مساعدات أية وتحديد ، عليها للتغلب اإلعداد وكيفية التخرج مرشوع تنفيذ خالل املتوقعة

بتقديمها. التدريسية وهيئتها الجامعة تقوم أن

)592C 151E( التخرج  مرشوع4401
علمية إضافة تحقيق محاولة أو التخصص جوانب من لجانب الفهم تعميق املرشوع خالل من يتم

وفقاً املرشوع مساق ومتطلبات أعمال للجامعة. تستكمل التدريسية الهيئة إرشاف تحت بناءه
إلكماله املرشوع تقرير من املتبقية الفصول إعداد ويتم ، املقدمة مساق في إقرارها تم اليت للخطة
أهل من تتكون الدوائر تحددها لجان قبل من لالمتحان املشاريع تقدم النهائي. ثم بشكله

الجامعة.  وخارج داخل من االختصاص

)391C 151E  (1 امليداني التدريب4199
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات
االلزتام على القدرة إلى والحماية.باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت املدني املجتمع مع والتعامل بالزمن والتحكم

واملؤسسة.

)491C 151E (2 امليداني التدريب4200
العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص
التخرج. بعد ما ملرحلة الطالب وإعداد

االختيارية املباني هندسة تخصص متطلبات
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االختيارية: التخصص مساقات وصف

)518C 151E  (2 معدنية  إنشاءات5165
قوى تأثري تحت أيضا والواقع مركزية غري قص قوى تأثري تحت الواقعة املرابط تصميم مقدمة،
العزوم، تأثري تحت والواقعة مركزية غري قص لقوى املتعرض اللحام تصميم  والشد، القص

اللي، قوى تأثري تحت املقاطع تصميم الالمركزية، األحمال تأثري تحت الواقعة األعمدة تصميم
اللى تأثري تحت الواقعة املقاطع وتصميم املزدوجة، العزوم تأثري تحت الواقعة الجسور تصميم
املركزية. األحمال تأثري تحت الواقعة الجسور وتصميم العزوم، عن الناتج

  الرقم     وبنفس     مختلفة     تخصات     من     املساق     بني     للمقارنة

)  501C 151E ( الهندسة مهنة وقوانني  أخالقيات5166
املباني خطة من الوصف هذا

بطريقة الهندسسسية املشسساكل حل وكيفية الهندسة ملهنة الطالب رؤية توسسسعة هو املسسساق هسسذا هسسدف
املهندسني مسسسؤوليات ناحية من الهندسة ملهنة النظسسرة تغسسريت املاضسسية السسسنوات مهنيسسة. خالل

في الفنية املهسسارات الى باإلضسسافة تشمل الجديدة للعمل. املتطلبات ممارستهم خالل منهم واملتوقع
إنسسسانية، عوامل املجتمسسع، في املسسستويات مختلف مع والتعامل االتصسسال طسسرق  التخصسسص، مجال
وممارسسسسةااللزتامات كعلم الهندسة أخالقيسسسات العمسسسل، موقع في والبيئة واألمسسسان الصسسسحة عوامل

املهندس. قبل من القانونية واملسؤوليات
الهندسسسية، املشسساريع وعسسرض االتصسسال أخالقيسسة: مهسسارات بطسسرق املشسساكل وحل الهندسسسية األخالق
القسسوانني العامسسة، املصسسلحة حماية ومسسسؤولية العمل بيئة املسسستدامة، والتنمية الشخصسسية التنمية

الدولية.  املهنية واالتفاقيات الهندسية

)501C 151E ( املهنة وأخالقيات قوانني 5184
املساحة خطة من الوصف هذا

كمرشفني. مهسساراتهم على القيمسسواالخالق كيفيسسةتأثري على الرتكزي على الطالب مساعدة إلى يهدف
القسسرارات نتسسائج على تأثريها وكيفية والقيمسسواالخالق والقيم، االخالق هي ما الطلبة يتعلم سوف

وتحليل االخالقيسسه، املشسسكالت على التعسسرف الطالب العمسسل. وسسسوفيتعلم فرص على يقدمونها اليت
االخالقي. القسسسرار التخسسساذ اسسسسسرتاتيجيات باسسسسستخدام الحلسسسسول فياتجسسساه والعمل املشسسسسكالت، تلك

نتسسسسسسسسائج على والقيم االخالق تسسسسسسسساثري و املوظفني،س لتحفزي االرشاف كماسيحدداسسسسسسسسسرتاتيجيات
االسرتاتيجيات.

)513C 151E(   كاد5205
وتصميم تحليل في املتطورة والربمجة الحديثةس الكمبيوتر تقنيات استخدام إلى املساق هذا يهدف

والتصميم.  ( للتحليلSof convergencetware) جاهزة برامج وإعداد املدنية بالهندسة املتعلقة املشاكل

)514C 151E( املباني  ترميم5208



عند وغريها املعمارية والرتاثية واألثرية التاريخية املعلومات دعم إلى املساق هذا دراسة تهدف
، وتعريفها الرتميم لكلمة الجامع للمعىن الطالب فهم مدارك توسيع كذلك وعملياً، علميا الطالب

عمل من الطالب تمكني ، …الخ البناء إعادة األحياء، التطوير، الرتميم، اإلصالح، الصيانة،
مواد فيها موضحا منطقة أو مبىن أي حول التقارير وكتابة قديمة ومباني ملناطق ميدانية دراسات

Free )  للمبىن يدوي رسم مشاكله، الحالية،س حالته للمبىن، اإلنشاء وطرق البناء Hand PID

Sketchله. واملعمارية الفنية النواحي على للتعرف بالصور ( وتوثيقه

)525C 151Eالرقمية( والخرائط الجغرافية املعلومات  نظم4629
 وتطبيقاتهGI, D, PI, PD, and PIDS وجدوى أهمية ،GI, D, PI, PD, and PIDS لس الالزمة التجهزيات ،GI, D, PI, PD, and PIDS الجغرافية املعلومات نظم مقدمة
( ،Arcview) مثل املستخدمة الربمجيات على عملية تطبيقات املدنية، الهندسة مجال في خاصة

(Arcinf convergenceo،) (ArcGI, D, PI, PD, and PIDS،) عن مقدمة الطالب، بدراسة صلة ذات مواضيع على فيها الرتكزي ويتم
واستغاللها.      ومعالجتها الرقمية الخريطة بناء

) 361C 151E ( الطرق  هندسة4584
مسافات املسارات، أنواع الطريق، جسم عنارص للطرق، الهنديس التصميم على توثر اليت العوامل
الرصفة طبقات الصلبة، والرصفة املرنة الرصفة تصميم املنحنيات، عند الطريق توسعه  الرؤية،
سطح وحماية الطريق سطح على املياه الطبقات. ترصيف هذه وسماكة بها املستخدمة واملواد

املجاورة.  املناطق من املتدفقةس املياه من الطريق

))571C 151E هيدرولوجيا4310
، الثلج املطر(، قياس املطر، وأنواع املطر) أشكال الهيدرولوجيا، دورة ، الهيدرولوجيس تعريف
الفيضان، الهيدروغراف، تحليل الجاري(، املطر ) قياس الجاري املطر الترسب، والنتح، التبخر
الجوفية.  املياه هيدرولوجية بالهيدرولوجيا،س املتعلقة والقراءات البيانات تحليل

)575C 151E ( البيئة  هندسة4827
والتلوث: تعريفات، املياه )نوعية العادمة واملياه واملياه البيئة، وتكنولوجيا علم في مقدمة يشمل

واملخلفات منها(، والتخلص العادمة املياه ومعالجة املياه، تقنية وعمليات واملنظور، الخصائص
وتكون والكيميائي، الفزييائي والرتكيب الصلبة، املخلفات ومصادر وأصناف )أنواع الصلبة
ومعالجة منها والتخلص الصلبة، املخلفات ونقل والتجميع، والتخزين الصلبة، املخلفات وإنتاج

التلوث ومصادر وخصائصها، الهواء ملوثات وأصناف )أنواع الهواء وتلوث الصلبة(، املخلفات
القياسات والغازات الجسيمات ملوثات ومراقبة وتحليل العينات، وأخذ وتأثرياتها، وامللوثات،
والحديثة األخرية والتكنولوجيا البيئية للمشاكل الحالي الوضع ودراسة اكتشاف املناخية(،

املشاكل.   هذه ملعالجةس املتوفرة



والجيوماتكس املساحة هندسةس   تخصص3.2
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 391C 151E
 Graduation

Project

4401592C 151E
تخرج مرشوع

3591C 151E
 Graduation

Project
4199391C 151E10 ميدانيال دريبالت  Field Training I
4200491C 151E20391 ميدانيال تدريبالC 151E  Field Training II

51املجموع

اإلجباريةس املساحة تخصص متطلباتس وصف

)227C 151E ( متقدمة  مساحة5167
والرأسية، األفقية الزوايا قياس ، الثيودوليت أجهزة أنواع عمله، ومبدأ بأنواعه الثيودوليت جهاز
املضلعات ، الثيودوليت جهاز باستخدام املختلفة التطبيقات الثيودوليت، بجهاز االنحرافات قياس

، املختلفة اإلحداثيات أنظمة عن نبذة البوصلة، قانون باستخدام تصحيحها وطرق بأنواعها
األمامي التقاطع طرق باستخدام اإلحداثيات حساب ، وتصحيحها املستطيلة اإلحداثيات حساب

التاكيوميرتية املساحة عن نبذه ، املستطيلة اإلحداثيات أنظمة بني التحويل طرق ، والخلفي
وتطبيقاتها.

)228C 151E ( / عملي متقدمة  مساحة5169
طول قياس ، والرأسية االفقية الزوايا قياس ، وضبطة الثيودوليت جهاز استخدام على التعرف

، الزوايا توقيع ، الثيودوليت وبواسطة اليه الوصول يمكن ال وهدف اليه الوصول يمكن هدف
استخدام على التعرف ، الثيودوليت بواسطة مختلفة أبنية توقيع ، ومفتوح مقفل مضلع عمل

بإستخدام الرفع ، املختلفة بالطرق بواسطتها صغرية أرض قطعة ورفع املستوية اللوحة
التاكيوميرت.

)321C 151E( املساحة  هندسة5168
املختلفة الدائرية األفقية املنحنيات أنواع اإلحداثيات، االنحراف، األفقية: زوايا واملحاذاة التوقيع
توقيعها وطرق املتدرجةس املنحنيات الشاملة، املحطة وأجهزة الثيودوليت باستخدام توقيعها وطرق

الرأسية: واملحاذاة تنفيذها.التوقيع وطرق التعلية الشاملة، املحطة وأجهزة الثيودوليت باستخدام
من الرتابية األعمال حساب األوتاد، مزيانية توقيعها، وطرق وحساباتها الرأسية املنحنيات

اإلنفاق مساحة عن مقدمة الكنتورية، والخرائط الشبكية واملزيانية والعرضية الطولية املقاطع
السطحية. تحت املستويات إلى السطحية اإلحداثيات نقل وطرق

)327C 151E( / عملي املساحة   هندسة5170 



التصميم العرضية.  هجراء و الطولية املقاطع العمال الطرق طرق. مساحة مرشوع منطقة رفع
مع لطريق الجانبية امليول التقاء عالمات . تحديد للطريق التطبيقي املسار للطريق. توقيع

الطبيعية.  االرض

)328C 151E  (1 األخطاء ونظرية الجرب 5171
ملوضوع مراجعة وإعادة معكوسها, مقدمة و و محدداتها و , املصفوفاتس الخطية املعدالت

األخطاء، نظرية أسس االخطاء، اكتشاف و االحصائي , الفحصس الثقة , فرتات االحتماالت
استخدام املصفوفات،س طرق الجوي، التصوير على ومسائل البسيطة املساحة شبكات تصحيح
و القراءات امية و املساق, اوزان األعمال في االخطاء انتشار دراسة املسائل، حلول في الكمبيوتر

بالدقة. عالقتها

) 361C 151E( الطرق  هندسة4584
مسافات املسارات، أنواع الطريق، جسم عنارص للطرق، الهنديس التصميم على توثر اليت العوامل
الرصفة طبقات الصلبة، والرصفة املرنة الرصفة تصميم املنحنيات، عند الطريق توسعه الرؤية،
الطريق سطح على املياه الطبقات. لطريق هذه وسأله بها املتعلقة واالمتيازات املستخدمة واملواد

املجاورة.  املناطق من املتدفقةس املياه من الطريق سطح وحماية

) 329C 151E  (2 األخطاء ونظرية  الحسابات5172
مربعات اقل لطريقة العامة املسألة ، خطية الغري املعادلة على بالرتكزي املتقدمة الحسابات طرق

مسائل على تطبيقات ، لألخطاء اإلحصائي التحليل )الضوابط( ، واملحددات الرشوط االخطاء،
و املواقع تحديد نظم , تطبيقات االخطاء لنظرية العام , الحل الجوي التصوير ومساحة مساحية

االحداثيات. نقل

)429C 151E ( للمساحة والفلك الجيوديسيا5173
القياسسسات في واملعتمسسدةس املختلفة لألسسسطح تاريخية ملحة وأغراضسسه، الجيوديسسسيا علم عن مقدمة

والتثليث، الجيوديسسسية الشبكات األرضية، الكرة سطح على والحسابات اإلحداثيات الجيوديسية،
،Geoid PID) لالرتفاعات املرجعي والسطح واالرتفاعات، الدقيقةس التسوية اإلسسسقاط وطرق أنظمة (س 

map املستخدمة) projections, Divergence and Curl, Double and Triple،)  بانظمة عالقتها و الفلكية االحداثيلت انظمة الفلكي، املثلث
الوقت. انظمة االرضية، االحداثيات

)420C 151E( / عملي للمساحة والفلك الجيوديسيا5174
: رئيسني جزأين من وتتكون

.km2 10عن تقل ال ملساحة جيوديسية شبكة عمل ويشمل الجيودييس أ.   الرصد
تصحيح ، والرأسية األفقية الزوايا رصد نموذج وتعبئة رصد وتشمل الجيوديسية ب. الحسابات

. املسافات تصحيح ، الزوايا
)424C 151E(  الجغرافية املعلومات  نظم5210



الالزمة الربامج  ،GI, D, PI, PD, and PIDS لس الالزمة التجهزيات  ،GI, D, PI, PD, and PIDS الس الجغرافية املعلومات نظم  عن مقدمة
لس املتعددة التطبيقات  ،GI, D, PI, PD, and PIDS الس وجدوى أهمية ،GI, D, PI, PD, and PIDS  الس على للتطبيق الزمة عمليات واملتوفرة،

GI, D, PI, PD, and PIDS،  الرتمزي Cod PIDing ،  الس في الدقة وموضوع الخطأ انتشار GI, D, PI, PD, and PIDS،  أيضا املساق هذا يشتمل
Geomed PIDia ,  مثلGI, D, PI, PD, and PIDS الس برامج استخدام على عملية تدريبات على AreGI, D, PI, PD, and PIDSتشتمل ،  وغريها

العمليات من وغريها واالستفسارات امللفات وتبادل والتحرير البيانات قواعد بناء على التدريبات
 .GI, D, PI, PD, and PIDS استخدامات في الالزمة

)438C 151E (  الخرائط  رسم5175
اسقاط و الخرائط اسقاطات املستوية. خصائص االحداثيات الى الكرة من االسقاط على استمرار
UTMالعداد الخرائط. الجوانباملختلفة اسقاط في احداثياتال وحسابات التحويالت . تنسيق

طرق  الكمبيوتر، باستعمال الخرائط لرسم نظرية مقدمة.  الخرائط دقة الختبار واملعايري خريطه
 تاريخ مبسط. واستغاللها ، وعيوبها وتعديلها ، بالخرائط واالحتفاظ ، الرقمية الخريطة بناء

عن تطور علم الخرائط، أنواع الخرائط، تصميم الخرائط، آلية وضع النصوص على الخريطة،
الخرائط الطبغرافية و طرق تقييمها و اسقاطات الخرائط، أسس التعميم للخرائط

Generalizationو أنواعها، و يشمل ذلك تدريبات عملية لكل ما سبق و مشاريع تطبيقية 
ألنواع مختلفة من الخرائط.

)431C 151E( واألريض الجوي التصوير  مساحة8207
مقدمة عن نشأة وتطوير املساحة الجوية ، رحلة الطريان املساحية ، نقاط الضبط األريض ،
 .طرق املساحة الجوية البسيطة ، الصور األرثوغرافية ) اإلسقاط العمودي( ، معايرة الكامريا

، التوجيه الداخلي والنسيب واملطلق ، العنارص امليكانيكية ( Analogue )طرق التناظر
، الطرق( Analytical ) والبرصية في أجهزة التناظر املجسمة لألجهزة التحليلية املجسمة

التحليلية بما فيها التقاطع الفراغي والتوجيه النسيب واملطلق

)432C 151E( / عمليواألريض الجوي التصوير  مساحة8208
.طرق التقاطع املختلفة في تحضري الخرائط ، تحديد االرتفاعات، حساب احداثيات النقاط

تطبيقات على استخدام األجهزة التحليلية املجسمة تشمل التوجيه الداخلي والنسيب واملطلق ،
تحضري الخرائط املختلفة باستخدام األجهزة الرقمية املجسمة ، رسم الخرائط الكنتورية والتثليث

.الجوي

)435C 151E( الصناعية باألقمار العاملية املالحة  أنظمة )435C 151E(
املسسستخدمة املختلفة األنظمة ، الجيوديسسسية املواقع تحديد في املسسستخدمة الصناعية األقمار  أنواع

األقمسسار اسسستخدامات ، الصسسناعية األقمسسار مسسدارات ، الصسسناعية األقمسسار بواسسسطة املواقع تحديد في
الصسسناعية، األقمسسار بواسسسطة املسح في األخطسساء مصسسادر ، الهندسسسية التطبيقسسات في الصسسناعية



) املطلقسسسة، العملية القيسسساس طسسسرق الصسسسناعية، األقمسسسار باسسسستخدام واملواقع األحسسسداثيات حسسسساب
Abs, Divergence and Curl, Double and Tripleoluteوالتنسيق ) ٌelative، الرسيع والقياس RTKولديناميكي  (Static.)

 )436C 151E ( الصناعية/عملي باألقمار املوقع تحديد نظام5177
األحسسسداثيات حسسسساب الصسسسناعية، األقمسسسار بواسسسسطة املسح,   املسسسستخدمةGPS اجهسسسزة هي مقدمة

ٌ ( والنسسسبيةAbs, Divergence and Curl, Double and Tripleolute) املطلقسسة، العملية القيسساس طسسرق الصسسناعية، األقمسسار باسسستخدام واملواقع
relative، الرسيع والقيسسساس RTKوالثسسابت  (Static.)و املالحية االجهسسسزة باسسستخدام ذلك و

املسسساحة في االرتفاعات و بالجيوئيد عالقتها  وGPS  باستخدام االرتفاعات الجيوديسية.وتحديدس
املستوية.

 / عملي واإلفراز املساحة في وترشيعات   قوانني5178
، األمريية ) األرايضسسس األرايضسسس أنسسسواع معرفة ، العقارية املسسسساحة وتسسساريخ أهمية حسسسول مقدمة

امللكية بقضسسايا تعين اليت والسسدوائر باملؤسسسسات التعريف اململوكسسة( ، األرايضسس ، املوقوفة األرايضسس
والتعليمسسات واألنظمة القسسوانني معرفة ، واملمسسرات والطسسرق األرايضسس لقطع والتنظيم واإلسسستمالك

، العالقة ذات األخسسرى واملؤسسسسات والبلسسديات واملسسساحة األرايضسس دائسسرة لسسدى املتبعة واألسس
مع مختلفة بطسسرق األرايضسس إفسسراز ، ملكيتها ونقل العقسسارات تسسسجيل في املتبعة اإلجسسراءات معرفة

) إفسسراز العقار إفراز كيفية توضيح ، طريقة من بأكرث وإفرازه متكامل مرشوع إعطاء على الرتكزي
املجاورين. بني الحدود وتعديل املفقودة الحدود إعادة شقة( ،

)531C 151E ( الرقمية الصور ومعالجة الرقمي التصوير  مساحة4605
ضغط ، الرقمية الصورة خصائص تحسني ، التصوير هندسة ، الرقمية الصور ملعالجةس مقدمة

أجهزة ، الرقمية املاسحات ، الرقمية للصور والتفسري التحليل ، الصورة فصل ، الرقمية الصورة
اتوماتيكي بشكل املتشابهة النقاط تحديد ومزاياها، قدراتها ، ومتطلباتها املزدوجة الرقمي األبعاد

(d PIDtm) للطبوغرافية مجسم تحضري طرق (،I, D, PI, PD, and PIDmagematching) الجوية الصور من زوج على
(. Orthomaps, Divergence and Curl, Double and Triple) الصورية الخرائط اتوماتيكي، بشكل

)532C 151E( / عملي الرقمية الصور ومعالجة الرقمي التصوير  مساحة5190
تقنيات استعمال في الخربة  الطالب وإكساب والتحليل العملية التدريبات على املساق هذا يركز

العنارص واستخالص الصورة خصائص تحسني املساق هذا ويشمل الرقمية، الصورة معالجة
الرقمي اإلبصار أجهزة استخدام طرق على املساق هذا ويركز كما وغريها، املرشحات واستعمال

األتومانيكية.  الكنتورية والخرائط الصورية والخرائط الخرائط، تحضري في املزدوج

)533C 151E( بعد عن  االستشعار5191
الهندسية التصحيحات ، التصويرية غري املستشعرات املاسحات، ، التصويرية املستشعرات أنواع

، الصورة وتصنيف وتحسينها الصورة تفسري االسكاترغرام، الطيفية البصمة ، واإلشعاعية



في متخصصة برامج باستخدام عملي مرشوع املساق يتخلل و ،بعد عن االستشعار تطبيقات
.بعد عن االستشعار

العقاري  التخمني5209
متنوعة للوصول إلى تقييمالطرق الأساليب والعاملية للتقييم و المعايري الالعقار،  تقدير قيمة

 الخربة اليتو طبيعة  املثمن  والخبريمعايري وضع قيمة للعقارات بقصد تحديد الثمن و،العقار
يكتسبها باملمارسة  دراية تامة بالنواحي االقتصادية والعلميةس والتاريخية والفنية واالجتماعية اليت

بالترشيعات والقوانني ذات العالقة بالسوق .ع من أجل التخمنييقوم باستثمارها في خدمة املجتم
العقاري خصوصا تلك اليت تطبقها الجهات املعنية بالعقار كالبلدايات وقوانينها في التقسيمات

لألرض والعقارات كنسبة البناء من العقارات أو القضاء، والقوانني املتصلة بقانون اإليجار، وقانون
املعرفة باملعادالت .خطوات الالزمة لتداول ونقل ملكية العقارات بني البائعني واملشرتين ال.التملكس

الحسابية في السوق العقاري املعرفة باختصاصات العقار أو طريقة االستعانة بالجهات اليت تحدد
االختصاص للعقار ، املعرفة باملؤثرات في السوق العقاري، املؤثرات السياسيةس املحلية والخارجية،

ألوضاع االقتصادية املحلية،س معدالت العرض والطلب، التغريات اليت تطرأ على القوانني والنظما
املؤثرة سلبيا أو ايجابيا بالسوق العقاري، واالسواق املنافسة والفرص البديلة )سوق األسهم(

.والعالقة العكسية

األرايض نزاعاتس و  قوانني8210
انواع االرايض و امللكيات في فلسطني , طرق امتالك و نقل امللكية في فلسطني. القوتنني

املتعلقة باالرايض في فلسطني, تسوبة االرايض و قوانينها. معامالت االرايض و اجراءاتها.

)461C 151E ( اإلسفلتس  مخترب5180
اإلسسسسفلت، تسسسدريج ونظسسسام اسسسستعماالته،س اإلسسسسفلتوأنواعه، صسسسناعة لإلسسسسفلت، التاريخية الخلفية

النسسوعي، والسسوزن الجسسسمي، التسسدرج اإلسسسفلتية، الخلطسسات في املسسستخدم الرخسسام على واالختبسسارات
الوزن االستطالة الوميض، نقطة االخرتاق، اللزوجة، اإلسفلت، تجارب  واالمتصاص،CBR تجربة

الّبية العينسسسات تجربة اإلسسسسفلتية، الخلطة وتصسسسميم مارشسسسال وتجربة االنصسسسهار نقطة النسسسوعي،
اإلسفلتية.  الخلطة تحليل وتجربة

)591C 151E(   التخرج مرشوع  مقدمة4400
للطالب العمل مجموعات وتشكيل ، التخرج ملرشوع عنوان وتحديد إختيار يتم املقدمة،س خالل من

فكرة على يشتمل تقرير إلعداد املرشوع على العمل في الطالب يستمر املرشفني. ثم وتحديد
هذا تعديل ويتم األعمال، تفاصيل مع للمرشوع العمل خطة السابقة، الدراسات أهميته، املرشوع،

املتوقعة الصعوبات تفاصيل التقرير إلى واملرشف. يضاف املساق مدرس لتعليمات وفقاً التقرير
تقوم أن يمكن مساعدات أية وتحديد عليها، للتغلب اإلعداد وكيفية التخرج مرشوع تنفيذ خالل

بتقديمها. التدريسية وهيئتها الجامعة



)594C 151E( التخرج  مرشوع4401
علمية إضافة تحقيق محاولة أو التخصص جوانب من لجانب الفهم تعميق املرشوع خالل من يتم

وفقاً املرشوع مساق ومتطلبات أعمال للجامعة. تستكمل التدريسية الهيئة إرشاف تحت بناءه
إلكماله املرشوع تقرير من املتبقية الفصول إعداد ويتم ، املقدمة مساق في إقرارها تم اليت للخطة
أهل من تتكون الدوائر تحددها لجان قبل من لإلمتحان املشاريع تقدم النهائي. ثم بشكله

الجامعة. وخارج داخل من اإلختصاص

)391C 151E(1 امليداني  التدريب4199
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

والتجارية، الفنية واملصطلحات الصناعي واألمن السالمة مثل األساسية الهندسية املهارات
االلزتام على القدرة الى والحماية.باإلضافة والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقات
واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)491C 151E  (2 امليداني  التدريب4200
العالقة ذات املتخصصة الفنية املهارات من مجموعة على الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقة، ذات التحليلية الدراسات جميع وإجراء للمؤسسة اإلنتاجي العمل أثناء بالتخصص
العمل. ملرحلة الطالب وإعداد



معتمدة)   ساعات6( االختيارية التخصص متطلبات

رقم
املسا
ق

رمز
املساق

املساق اسم
معتم
دة

السابق املتطلب
املتطلبس
املرافق

C 151ourse
Name

5192428C 151E
جيوفزيياءس

3
242C 151E
429C 151E

Geophy Graduates Unionsics

5215582C 151E
املدن تخطيط

3424C 151E
 C 151ity Graduates Union

Planning

5181529C 151E
نظم باستخدامس التحليلس

الجغرافية املعلوماتس
3424C 151E

  GIS Spatial
Analy Graduates Unionsis

5216413C 151E
(2) مسلحة خرسانة

3
411C 151E Reinf Palestineorced

(2)C 151oncrete

5182528C 151E
2 خرائط رسم

3438C 151E
 Thematic

C 151artography Graduates Union

5183527C 151E
الهندسيةس الجيوديسياء
األقمار وجيوديسياس

الصناعية
3

429 43C 151E C 151E
5

Engineering
&  Satellite
Geodesy Graduates Union

5185520C 151E

و املرئية الربمجة
البيانات قواعدس برمجة

3
424C 151E
114GE

 & V Systemsisual
 Database

Programmin
g

5585536C 151E
وحل األرايض قانون

الزناعاتس
3526C 151E Land Law  

4196 561C 151E2تربة ميكانيكا3الطرق تصميم
 Pazement

design

5909
في خاصة مواضيعس
و املساحة هندسة

الجيوماتكسس

5211
املعلومات نظم برمجة

الجغرافية
 424CE

5212 431CE
التصويرس مساحة
األريض

 431CE

6 املجموع

االختيارية التخصص متطلبات مساقات وصف

)428C 151E(   الجيوفزيياء5192
الجاذبية ( ، الجغرافيا ، ) الجيولوجيا األخرى بالعلوم وعالقتها ريايض كعلم الجيوفزيياء تعريف

، األرضية املغناطيسية عن ،ملحةس األرضية الجاذبي املسح وتقنيات وتطبيقاتها األرضية
الطبيعية الزالزل عن .ملحة الجيوفزييائي املسح في استغاللهم وكيفية اإلشعاعية ، الكهربائية

الجيوفزيياء املسح في واستخداماتها االصطناعية الزالزل الزلزالية، القياسات الصفائح، ونظرية
. املختلفة األعمال قياس في املتبعة والتقنيات األرضية



)528C 151E(  املدن  تخطيط5215
الالزم املسح املدينة، مخطط عنارص املدن، تخطيط وموضوع مبادئ املدن، تخطيط تعريف

وأهدافه،س املاسرت مخطط تحضري املختلفة،س األرايض استعماالت ، املختلفة بأنواعه املدن لتخطيط
. املختلفة الطرق أنظمة الفقرية، األحياء ومناطق قطاعات إلى املدن تقسيم ومبادئ أهداف

)529C 151E ( الجغرافية املعلومات نظم باستخدامس  التحليل5181
املعلومسسات نظم تسساريخ. الجغرافية املعلومسسات نظم اسسستخدام  واسسساس املكاني، التحليل إلى مقدمة

املعلومسسسات والوصسسسفيه. نظم البياناتاملكانيه الشسسسبكات. مصسسسادر وتحليل االخطسسساء، الجغرافيسسسة،
وتسسسسدابري بهسسسسا، تتمزي اليت املكانيه التوزيعسسسساتRas, Divergence and Curl, Double and Tripleter باسسسسستخدام.والنمذجه وتحليلها الجغرافية

وتطبيقسسات واالستيفاء. التفصيل geos, Divergence and Curl, Double and Tripletatis, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Tripleو املكاني، مناالرتباط وتدابري املكانيه، الكثافة
. التحليلية النماذج بناء والتحليالملكان، من متقدمة

413C 151E( (2 مسلحة  خرسانة5216
غري للقوى األعمدة مقاومة مركزية، ألحمال املعرضة األعمدة تصميم األعمدة، وتصنيف تحليل

الفتل عزم ملقاومة التصميم االتجاهني، ذات البالطات تصميم األعصاب، عقدات تصميم املركزية،
اإلستنادية. الجدران تصميم واملستمرة، املنفصلة والقواعد األساسات تصميم املحوري،

)528C 151E  (2 الخرائط رسم 5182
Vector  باسسسسسستخدام الخرائط رسم و الجغرافية املعلومسسسسسات نظم في مقدمة Dataنظسسسسسام   و

ArcGI, D, PI, PD, and PIDS نظسسام باسسستخدام املوضسسوعية الخرائط رسم اساسسسيات و  . مبسساديء ArcGI, D, PI, PD, and PIDS و , ادارة
الرقمية. الخرائط إنتاج البيانات، قواعد  وتحديث وادارة تصميم البيانات، اتمتتة

)527C 151E ( الصناعية االقمار وجيوديسيا الهندسية الجيوديسيا 5183
GPS,  , )  نظم مداراتها، و الصناعية االقمار الصناعية، ألقمار جيوديسيا مبادئ SLR

 ,LLR VLBI, D, PI, PD, and PID وتحليل الهندسية املنشآت مراقبة انظمة و املالحة، انظمة وأنظمتها، (. االرتفاعات
التشوهات.

)520C 151E ( البيانات قواعد برمجة و املرئية  الربمجة5185
MS  &   اساسسسيات  البيانسسات، قواعد أساسسسيات ACCESS MS EX, DEMUXCEL، اساسسسيات و مبسساديء

الخرائط رسم و الجغرافية املعلومسسسسات لنظم املرئية الربمجة ،VBA باسسسسستخدام املرئية الربمجة
I, D, PI, PD, and PIDnternet االلكرتونية الشبكة على الخرائط العداد , الربمجيةHTML اساسيات VBA باستخدام

.

)536C 151E ( الزناعاتس وحل األرايض  قانون5585



األرايضسس مسسساحة وقسسانون العثمسساني التسسسجيل بقسسانون الطسسالب تعريف إلى املسسساق هسسذا يهسسدف
تمليك  بخصوص1996 لسنة الفلسطيين والقانون األردنية األرايض وقوانني اإلنجلزيي والتسوية
املتعلقة القانونية اإلجسسسراءات كافة على الطسسسالب تعريف يتم بحيث واملحالت والشسسسقق الطبقسسسات
األرايضسس قطع وتوحيد الشسسيوع وإزالة املنقولةس وغري املنقولةس األمسسوال وتقسسسيم األرايضسس بتسسسجيل
معمالت إتمسسام على قسسادرا الطسسالب يكون أن إلى املساق هذه يهدف كما للطرق منها أجزاء واقتطاع

املنازعات.  حل في ذلك ودور وتخميسها األرايض وتخمني الطابو
 

 الجغرافية املعلومات نظم برمجة 5211

تخصسسيص بسسرامج نظم املعلومسسات الجغرافيسسة و انشسساء بسسرامج داخليسسة فيهسسا, برمجسسة االضسسافات ,
برمجة قواعد البيانات , اعداد نظم املعلومات الجغرافية للعرض علةى االنسسرتنت.الربمجسسة بلغسسات

مثل بايثون و الفيجوال بيسك لربامج نظم املعلومات الجغرافية املفتوحة و التجارية.

املعمارية الهندسة تخصص3.3

التخرج خطة ملخص

املتطلباتالرقم
املتطلبات

الساعات عدد
املعتمدة االختيار

ية
اإلجباري

ة
31720الجامعة متطلبات.1
02929الكلية متطلبات.2
04444الدائرة متطلبات.3
66369) التخصص( الربنامج متطلبات.4

9153162املجموع

متطلبات دائسرة الهندسسة املعمارية:

رقم
املساق

رمز
املساق

س.ماملساق اسم
املتطلب
السابق

املتطلب
املرافق

 C 151ourse Name

4178211C 151E
مواد تكنولوجيا

3 البناء
 C 151onstruction

 Materials
Technology Graduates Union

4179212C 151E
مخترب

مواد تكنولوجيا
 البناء

1
21C 151E

1

 C 151onstruction
 Materials

 Technology Graduates Union Lab
4024211MEميكانيكا

تطبيقية
3121SC 151 Applied

 Mechanics



))ستاتيكا( )Statics

4027213ME
 مواد مقاومة

3211ME
  Strength of Palestine

Material

4111214ME
مقاومة مخترب

 مواد
1

21ME
3

  Strength of Palestine
 Material Lab

5198201C 151E
باستخدام الرسم

 الحاسوبس
2123GE

  C 151omputer Aided
Draw ing

5199511C 151E
وحساب العقودس

3الكميات
213C 151E ،
225C 151E

 Quantity Graduates Union
 & Survey Graduates Unioning

C 151ontracts

5233220C 151E
لهندسة املساحة
العمارة

2
  Survey Graduates Unioning For

 .Architectural Eng

5234229C 151E
لهندسة املساحة
1 / عملي العمارة

22C 151E
5

  Survey Graduates Unioning For
 Architectural

./Eng Practical

5201213C 151E
 املباني إنشاء

3
211C 151E
213ME

 Building
C 151onstruction

5147301ARE
البيئية العمارة

3121SC 151
 Environmental

Architecture
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املعمارية الهندسة دائرة متطلبات مساقات وصف

)211C 151E( البناء مواد  تكنولوجيا4178



الرتكيب، حيث من البناء في املستخدمة املواد تصنيف اإلنشائية، للمواد املختلفة الخواص
امليكانيكية الخواص بعض والرطوبة...  الخ، للماء االمتصاص قابلية مثل املختلفة الخواص

تركيب في تدخل اليت األساسية املعادن تركيبها، تصنيفها، الطبيعية، اإلنشائية. األحجار للمواد
األحجار على واالختبارات  األساسية التجارب الطبيعية، الحجارة استخدامات الصخور،

األخشاب خواص وعيوبها، ممزياتها أنواعها، الطبيعية، األخشاب تركيبة الطبيعية. األخشاب،
البيتومني للحرارة، العازلة املواد البالستيكية، إجراؤها. املواد يتم اليت واالختبارات املختلفة
الخرساني والطوب الطيين الطوب البناء، للصوت. حجارة العازلة املواد للرطوبة، العازلة واملواد

االسمنت. الشيد، الجبس، البناء، في املستخدمة الرابطة وأنواعه. املواد البالط واملفرغ، املصمت
في املستخدمة اإلضافات واملاء، الرابطة املادة والخشن، الناعم الركام مكوناتها، الخرسانة،
ونقلها الخرسانة خلط الخرسانية، الخلطات تصميم  ومكوناتها، الخرسانة خواص الخرسانة،

اإلنشائي والفوالذ الحديد عليها، املؤثرة والعوامل املتصلبة الخرسانة خواص وإنهائها، وصبها
املسلحة. الخرسانة وفي الفوالذية اإلنشاءات في املستخدم

) 212C 151E( البناء مواد تكنولوجيا مخترب4179
فحوصات الخشب، فحوصات الطوب، فحوصات املواصفات، ومتطلباتها، الفحوص أهمية

املتلفة. غري واملتصلبة،الفحوصات املائعة الخرسانة وفحوص اإلسمنت

211ME ((استاتيكا) ( تطبيقية  ميكانيكا4024

مثل إنشاءات تحليل الصلبة، واألجسام الجسيمات اتزان القوى، منظومات االستاتيكا، أساسيات
التمثيل الداخلية، القوى على للحصول القطع طريقة استخدام واآلالت، الجمالونية الهياكل
للمساحات.  الذاتي القصور وعزم الثقل مركز الداخلية، للقوى البياني

)213ME( املواد  مقاومة4027
املؤثرة األحمال أنواع )الجسور(: تصنيفها، القطع. األعتاب طريقة األساسية، االستاتيكا مبادئ
العتبة، على معينة نقطة عند الداخلية القوى تحديد أفعالها، وردود وأنواعها املساند عليها،

العمودية لألعتاب. االجهادات: مركباتها والعزوم القص وقوى املحورية القوى مخططات
)التشوهات(: مخطط البسيطة. االنفعاالت الوصالت تصميم املسموح، القص إجهاد واملماسية،

قوى إلى املعرضة للعنارص االنفعاالت بواسون،حساب معامل هوك، قانون اإلجهاد-االنفعال،
تصميم القوة، انتقال اللي، معادلة الدائري، الحركة نقل لعمود اللي اللي: انفعاالت محورية. عزم

لألعتاب: انفعاالت الصافي االلتواء. االنحناء زاوية لي، لعزم املعرضة الدائرية العنارص
القص قوة بني العالقة األعتاب، ملقاطع الذاتي القصور عزم حساب االنحناء، معادلة االنحناء،

املركبة باألعتاب. االجهادات الخاصة القص اجهادات معادلة القص، قوى تدفق االنحناء، وعزم
وحدودها. رشوطها الرتاكب، طريقة )املعقدة(،

)214ME( املواد مقاومة  مخترب4111
املرونة، معامل إيجاد واالنضغاط، الشد حالة في واالنفعال االجهاد في التماثل بني العالقة
في الجساءة حساب مختلفة، ملواد الشد لقوة مقارنة املطاط، في الجساءة معامل وإيجاد حساب

االنحناء. عزم حساب الزنربكات،



)201C 151E( الحاسوب باستخدامس  الرسم5198
التحكم الطبقات،س الرسم، معاينة أوامر الرسم، تعديل أوامر الرسم، أوامر إلكرتونية، لوحةس إعداد

أاليزومرتية، املناظري رسم األبعاد، رسم والخطوط، الكتابة أنماط الرسم، عنارص خصائص في
مختلفة. تطبيقات الطباعة،

)511C 151E( الكميات وحساب  العقود5199
املواصفات أنواع اإلنشائية، للمشاريع واملقاييس املواصفات وأهميتها، وأنواعها العقود تعريف

املواصفات. كتابة أسلوب املعتمدة،س واملحلية العاملية واملؤسسات
مراحل لكافة املختلفة األعمال بنود كميات وحساب مواصفات كتابة في املهندس ودور املقاوالت

املرشوع.  تنفيذ

220C 151E(( العمارة لهندسة  املساحة5233

املسافات قياس واستخداماته الرسم مقياس األرض، شكل عن فكرة وأنواعها، املساحة أهمية
الزوايا، لقياس املختلفة والطرق االرشطه بواسطة الرفع عمليات العوائق على والتغلب الخطية

لها. املختلفة التصحيح وطرق واملزيانية املختلفة.  التسوية بالطرق املساحات إيجاد  االتجاهات،
البرصية الزوايا قياس بواسطتها.  أجهزة والردم الحفر كميات وحساب الكنتورية الخطوط

الخرائط عن أهداف،،،( مقدمة ارتفاعات، )مضلعات، الزوايا قياس على وااللكرتونية. تطبيقات
الصناعية.   باألقمار املواقع تحديد ونظام الرقمية

)229C 151E( العمارة/ عملي لهندسة  املساحة5234
األرشطة على واملخترب.  التعرف الحقل في األجهزة على والحفاظ املهنية السالمة أصول

األرشطة شاقول،،،( استخدام شوك، الخطية.  )شواخص، املسافات قياس في املساعدة واألدوات
بالقياسات منطقة العوائق.  رفع على التغلب فيها بما املختلفة القياس عمليات في والشواخص

مزيانية سلسلة عليها.  عمل والقراءة ضبطها وطرق التسوية أجهزة على الخطية.  التعرف
أرض. لقطعةس كنتورية خارطة الالزمة.  عمل التحققات مع املختلفة بالطرق املناسيب وحساب
والقراءة ضبطها وطرق الزوايا لقياس االليكرتونية واألجهزة الثيودواليت أجهزة على التعرف

أهداف...(  ارتفاع إيجاد )مضلعات الزوايا قياس على بسيطة عليها.  تطبيقات

)  213C 151E( مباني  إنشاء5201
األساسات أنواع الرتبة، وفحص املوقع استكشاف املباني، إنشاء عملية في التسلسلية الخطوات
وخصائصها، مكوناتها الخرسانة الطوبار، لألساسات، الحفر عملية منها، كل استخدام ورشوط
طرق وأنواعه، الطوب وأنواعها، الحوائط بالحجر، البناء التمدد، وفواصل اإلنشائية الفواصل



أعمال والتربيد، التدفئة أعمال والكهربائية، الصحية وأنواعها،التمديدات األدراج املباني، عزل
الدهانات. الزجاج، القرميد، ، البالط القصارة،

)301ARE ( البيئية  العمارة5147
التالية: املفاهيم للطالب يوضح حيث والبيئة، العمارة مابني العالقة لرشح املساق هذا يهدف

الشمسية، الطاقة الطبيعية، التهوية الطاقة، على الحفاظ الخرضاء، العمارة املستدامة، العمارة
تحرتم اليت و البيئية املدن املساق يوضح ذلك إلى املواد.باإلضافة استخدام وإعادة الرياح، طاقة

البيئة.
و البيئة، مع تتعامل والعاملي املحلي املستويني على ملبان دراسية حاالت بتحليل الطالب يقوم

مرحلة في الخرضاء العمارة مفاهيم االعتبار بعني آخذين البيئية النواحي بيوترتاعي تصميم
التصميم.  

) 271ARE ( الوصفية  الهندسة4953
على اإلسقاط ، املوضوع على مسائل ، واملستوى املستقيم ، النقطة )تمثيل العمودي اإلسقساط

والكرة الدائرة تمثيل الناقص، )القطع املستوى املتوازي اإلضافية(. التآلف املستويات
الربيمية(. والسطوح الربيمي املنحى اإلسطواني، )املخروطي، الدورانية وتقاطعاتها(. السطوح

والقياس الوضع على مسائل ، واملستوى واملستقيم النقطة )تمثيل اإلكسونومرتي اإلسقاط
الحجوم.  مع واملستويات الخطوط وتقاطع والحجوم املستويات تقاطع األجسام(، وتمثيل

)361ARE ( والحرضي العمراني التخطيط  مبادئ4955
املطبقة واألنظمة وإدارته ومستوياته وخصائصه وأهدافه التخطيط اساسيات املساق هذا يتناول

الطبيعية املؤثرات الالزمة، املساحية والخرائط والدراسات األبحاث العمراني، التخطيط في
األرايض استعماالت التخطيط، على واالقتصادية االجتماعية واملؤثرات التخطيط على واملناطق

الطرق.  واملرافق، العامة الخدمات ومعايريها،

)372ARE واملنظور(  الظل5235
تاليش، نقطىت بإستخدام املنظور واحدة، تاليش نقطة بإستعمال املنظور املنظور، املنظور: أسس

واملستوى والخط النقطة الظل: ظل الداخلي، املنظور ، تاليش نقط ثالث بإستخدام املنظور
املباني.  في الظالل على تطبيقات واملجسمات،

) 251ARE  (1 املعماري  التصميم5157
القياسية، القواعد اإلنساني، املقياس املعماري، التصميم أهداف عام، بشكل التصميم أهداف
الالزمة املساحات عن عامة فكرة املعماري، التوزيع نظرية اإلنسانية، النسب والتناسب، النسبة

التوجية الطبيعية، اإلنارة املوقع، ممرات األرايض، تجميل البيئة، األنواع، املتعددة للعربات
التحليلي، املخطط والتوزيع، العالقات العضوي، املخطط املحلية، الظروف حول ومالحظات

أولي. تصميم مرشوع كروكيات، تصميم



) 122ARE(  معماري  رسم5082
املعمارية األشكال رسم في وتطبيقاته املعماري الرسم في االسقاط مبادىء الطالب يتعلم

استخدام ثم ، وفهمها املعمارية األعمال قراءة الطالب ويتعلم  مستويات الثالثة على وإسقاطها
املعماري االظهار عنارص على يتعرف وكذلك ، املعمارية املشاريع وإخراج رسم في التحبري

بسيطة. معمارية مشاريع في وتطبيقاتها

)305EC 151E ( للعمارة التطبيقية  الكهرباء5149
اوم وقوانني واملرتدد املستمر الكهربائي للتيار األساسية املبادئ دراسة إلى املساق هذا يهدف

دوائر شامالً القدرة معامل و القدرة و والجهد التيار لحساب الالزمة النظريات وبعض وكرشوف
األساسية املبادئ دراسة إلى املساق هذا يهدف . كما وتوصيالتها أوجه والثالثة الواحد الوجه

الواحد الوجه ذات املختلفة بأنواعها بها الخاصة والتحكم التشغيل ودوائر واملولدات للمحركات
واألحمال. الدوائر حماية أنظمة ودراسة أوجه والثالثة

406EC 151E  (( للعمارة التطبيقية الكهرباء  مخترب5015

، الجهد ومصادر واملقاومة والجهد التيار قياس جهاز مثل املختلفة القياس أجهزة استخدام
بعض تحقيق ، وكريشوف أوم مثل القوانني تحقيق ، واملذبذبات اإلشارة راسم جهاز استخدام

فاز وثالثة فاز واحد الطاقة عدادات توصيل ، فاز وثالثة فاز واحد املحركات تشغيل ، النظريات
واملغناطيسية. الحرارية التيار تأثري على تطبيقات فعالة، الغري والقدرةس للقدرة

) 302ARE (  البرصياتس  الصوتيات5151
الواقفة،س املستعرضة، وأنواعها) الطولية، حيث: املوجات من السمعيات األول: ويتناول الجزء

للحواجز، واخرتاقها انتشارها شدتها، ورسعتها، الصوتية املوجات والحبيبية(،س املركبة األحادية،
الصوتية.  االهزتازات للموجات،س املرافقة الطاقة دوبل، ظاهرة وامتصاصها، ارتدادها

املباني، في الصوت وانعكاس حيث: تردد من للمباني الصوتيات الثاني:: ويتناول الجزء
املباني.  في الضجيج ومعالجة السمع، ومستويات للضجيج املقبولة املستويات الضجيج،

وسط من ينتقل عندما الضوء حيث: سلوك من البرصيات يتناول و املساق هذا الثالث: من الجزء
في املتكونة الصورة وطبيعة الهندسية البرصيات واالنكسار، االنعكاس حيث من آخر إلى

التشتت، التداخل، البرصية،س األجهزة بعض على تطبيقات مع الشفافة واألجسام واملرايا العدسات
عملية.  تطبيقات من بذلك يتعلق وما االستقطاب
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4973391ARE(1)  0(1) امليداني التدريبField Training
4974491ARE0391(2امليداني)س التدريبARE  (2)Field Training

63املجموع

 اإلجباريةس التخصص متطلباتس وصف

)121ARE ( وألوان حر  رسم4937
املستطيالت من عدد إلى الرسم ورقة تقسيم كيفية وورق، أقالم من املستخدمة األدوات نوعية

دراسة دقيقة، دراسة الطبيعية العنارص ألحد دراسة مستطيل، لكل التظليل عمله، وتوضيح
املستقيمة،س بالخطوط تكوينات عمل مبسط، نموذج رسم اإلنسان، ليد مختلفة أوضاع خمس
)متاحف، زيارتها تمت اليت األماكن موجودات من رسومات وعمل للطلبة مختلفة زيارات إعداد

اإلنسان جسم نسب املتحركة، كالرسوم الرسومات بعض طبيعية،... (  إعداد مناظر مباني،
لوحات من عدد الفنية، التشكيالت بعض األلوان، األعضاء، ونسب اإلنسان وجه نسب وأعضاؤه،

فراغية. وتشكيالت منحوتات عمل الداخلية، الفراغات بعض

)552ARE ( الداخلي  التصميم5152
الخصائص( الوظيفة، الفراغ، ) املوقع، الداخلي التصميم محددات دراسة إلى املساق هذا يهدف
بالتصميم  الداخلي التصميم وربط واالقتصاد واملتانة والنفعية الجماليةس التصميم معايري وفهم

عنارص كافة له تخضع الذي املقياس هو اإلنسان أن أساس على مبين منهما كل ألن املعماري
الداخلية. التصميمات ابتكار على القدرة وتنمية وأهدافه أغراضه بكافة التصميم



) 132ARE  (1 العمارة  نظرياتس5153
عن تعبري العمارة املعماري، بالفراغ اإلنسان وعالقة باإلنسان املقياس عالقة املساق هذا يتناول

التصميم، وعقالنية العمارة والجمال، العمارة املعماري، الفراغ أشكال للفراغ، اإلنسانية الحاجات
العمارة.  في واالقتصاد والجمال والوظيفة اإلنشاء املعماري، الشكل ووحدةس التصميم، في الوحدة

) 433ARE  (2 العمارة  نظرياتس5154
العمارة وأعالم أعمال تربز مواضيع وعلى فلسفية معمارية مواضيع على املساق هذا يشمل

وتحليل دراسة الرتاثية، ومصادرها املعماري التكوين أسس يتناول وكذلك الحديثة، العاملية
عمالقة املباني تصميم اسس العمارة،س في البرصي التكوين لغة املعماري، التشكيل ملكونات
الحديثة.  املعمارية واملدارس العمارة

)531ARE ( املعماري والنقد  الفكر4942
املختلفة التاريخ مراحل عرب وتطوره والعاملي، اإلسالمي املعماري بالفكر املساق هذا يهتم

في اإلسالمية للنظرية قواعد إرساء بهدف اإلسالمي، املعماري الفكر أعالم فلسفة ودراسة
والكف للعمارة،س واإلسالمي العربي الطابع لتطوير فكرياً معد املعماريني من جيل وإعداد العمارة،

إلى املساق يهدف املحلية. كما والبيئة تتناسب ال اليت الغربية املعمارية الطرز استرياد عن
املعماري النقد وأهمية ونقدها تحليلها وطرق الحديثة املعمارية الفكرية باملذاهب الطالب تعريف

للبيئة.  والحضاري والثقافي االجتماعي السياق ضمن املعماري املنتج لخلق

)241ARE  (1 عمارة  تاريخ4943
العمارة تاريخ الطالب فيدرس املعمارية،س الناحية من للتاريخ لبنة أول املساق هذا في يدرس
العمارة وكذلك القديم املرصي والفن املرصية العمارة أفقياً ويدرس اإلنسان نشأة منذ القديمة
الرومانية.  والعمارة اإلغريقية النهرين( والعمارةس بني ما )عمارة الرافدية

)242ARE  (2 عمارة  تاريخ4944
على أفضل بشكل التعرف يتم وفيه ،1 العمارة لتاريخ  استكماال2ً العمارة تاريخ مساق يعترب
العرشين.    القرن بداية وحىت املبكر املسيحي العرص منذ األوروبية العمارة في الجمال مكامن

) 341ARE  (3 عمارة  تاريخ4945
وكيفية النشوء تاريخ على نتعرف حيث اإلسالمي والفن العمارة تدريس املساق هذا في يتم

املباني وأهم املختلفة العال دول في األخرى والفنون العمارات على والتأثري والتأثر اإلتساع
اإلسالمية. 

) 351ARE  (2 املعماري  التصميم5225



بأنواعها السكنية املباني عن رشوحات ، منها السكنية خصوصاً املساحات صغرية مباني تصميم
صغرية السكنية باملجتمعاتس املتعلقة العامة املباني بعض وتوضيح ورشح ، املختلفة وأشكالها

... . ، صغرية فنادق ، مسننني دار ، املدارس ، األطفال رياض مثل الحجم

)352ARE  (3 املعماري  التصميم5226
بمتطلبات عالقة، لها اليت املعمارية املشاريع تصميم املعماري، التصميم نظريات وتطور تقدم

ومحددة الطوابق متعددة سكنية وحدات تصميم للطلبة، تصميمية ملكه خلق املعارص، مجتمعنا
الفعاليات،...

) 451ARE  (4 املعماري  التصميم5227
املباني تصنيف الوظائف، العامة، املباني إحتياجات تحليل مدخل العامة، املباني على الرتكزي
مرشوعني تصميم على سياحية(. والرتكزي مباني ثقافية، مباني متنوعة، تجارية )مباني العامة

املساحات،... . وتحديد واملتطلبات املوقع في الصعوبات لبعضس حلول إيجاد مع القبيل هذا من

) 452ARE  (5 املعماري  التصميم5228
إنارة )من وإحتياجاتها وفعالياتها أنواعها بجميع بالصناعة الخاصة املباني على الرتكزي يتم

واملواصالت املباني هذه بني العالقات إلى باإلضافة ومرافق إدارية وخدمات إنتاج وخطوط
املباني بعض على أيضاً الرتكزي مع املبىن وخارج داخل الصحية والناحية التحتية والبىن

الحيوانات، تسمني مزارع البالستيكية، كالبيوت منطقتنا في كبري بشكل واملستخدمة الزراعية
وتوجيه إنارة من املباني هذه متطلبات على الرتكزي مع والدواجن،س واألغنام األبقار مزارع

زراعي.  والثاني صناعي األول مرشوعني تصميم على العمل .... مع وتمديدات

) 551ARE  (6 املعماري  التصميم5229
معرض، صالة ألعاب، صالة مثل الكبرية العامة املشاريع من أكرث أو مرشوع الطالب يختار

من ذلك غري إلى ضخمة تجارية مراكز سياحية، مطاعم سياحي، فندق إدراية، مباني مستشفى،
وتنظيمه. املوقع إختيار فيها يدخل بحيث املشاريع

)461ARE  ( 1املدن  تخطيط4956
على الصناعية الثورة تأثري اإلسالمية، العصور, املدينة عرب وتطورها املدنية نشأة عن ملحه

التخطيط رواد املدينة، تكوين نظريات الصناعية، الثورة بعد املدن ومشاكل التخطيط،
التخطيطية املعايري املدنية، تخطيط في العضوية العرشين.  النظرية القرن في واالقرتاحات
التخطيط، وتنفيذ التطبيق وسائل املرور، وحركة الحرضية الطرق الرئيسية، لالستعماالتس

سبق. ملا لتطبيق عملي مرشوع

)561ARE ( واإلسكان العمراني  التصميم5230
فهو وكذلك واألجتماعية واالقتصادية العمرانية النواحي من اإلسكان بمشاكل املساق هذا يهتم

تحليل التصميم، وعوامل أهداف العمراني، التصميم أبعاد العمراني، والتصميم يتناول: اإلسكان



املوقع، تحليل املدينة، في السكنية املناطق تحليل لإلسكان، القياسية واملعايري اإلسكان برامج
تطبيقي.  مرشوع للمدينة،س البرصي التكوين والحركة،س االستعماالت توزيع في النظرية األسس

)421ARE  (1 تنفيذية  مخططات5158
واملواد املعمارية املشاريع تنفيذ خرائط لتجهزي الالزمة املهارات الطالب بإعطاء املساق هذا يهتم

مقدمة يتناول فهو وكذلك العالقة، ذات والجهات لها التفصيلية والرتكيبات التنفيذ في الداخلة
إلى التصميمية املخططات تحويل التنفيذية، الخرائط وتجهزي تحضري التنفيذية، املخططات عن

البناء مخططات املباني، أجزاء ومكونات تركيبات املستخدمة، املواد تحديد تنفيذية، مخططات
تنفيذي.  تطبيقي مرشوع ، املوقع في خارجية تفاصيل املباني، في املعمارية التفاصيل املختلفة،س

)422ARE  (2 تنفيذيه  مخططات5148
كامالً تنفيذياً معمارياً مرشوعاً يتناول ( وهو1) تنفيذية مخططات ملساق مكمالً املساق هذا يكون

وانتهاًء واملواد املقاييس تحديد من بدًء تنفيذي عمل إلى املعماري التصميم تحويل مرحلة من
في والتهشري والرتقيم الرتمزي ويستعل واملنجور، واألثاث املعمارية لألعمال الدقيقةس بالتفاصيل

ألجزاء املختلفة والرتكيبات املوقع خرائط املرشوع ويتناول املواد عن والتعبري املخططات إعداد
تجهزي إلى باإلضافة البناء، جوانب كل في واملواد للتشطيبات كامل إظهار مع ومكوناته البناء

للمرشوع.  امليكانيكية والتمديدات اإلنارة مخططات

) 311ARE ( معمارية إنشاءات  تحليل4960
)جريبر(، بمفاصل املستمرة الجسور ستاتيكياً، املحددة للجسور األفعال وردود القوى تحليل

تحليل بينها، فيما العالقات ومعادالتها، والعزوم القص، قوى املحورية،س القوى األحمال، مخططات
املحددة غري الجسور تحليل والهبوط،س اإلنحناء حسابات اإلنشائية، واألطر واألقواس الجمالونات

التحليل العزوم، توزيع طريقة والهبوط،س امليل معادلة الثالثة، العزوم معادلة املستمرة، والجسور
الحاسوب.  باستخدام

) 411ARE  ( مسلحة  خرسانة4971
القوانني الخرسانة، لتسليح األسايس املبدأ امليكانيكية، وخواصها املسلحة الخرسانة مكونات

الجسور وتسليح تصميم اإلنشائي، التصميم في املتبعة الطرق واملواصفات، الضابطة اإلنشائية
الجسور وتسليح تصميم املزدوج، التسليح القصوى، املقاومة طريقة باستخدام العزم قوى ملقاومة
وحديد الخرسانة بني الروابط التسليح، حديد في والضغط الشد قوى تطور القص، قوى ملقاومة

الجسور تصميم الواحد، االتجاه ذات البالطات تصميم والوصالت، العكفاتس تصميم التسليح،
والهبوط. االنحناء حسابات املستمرة، الجسور تصميم املجنحة،

) 408EC 151E ( الكهربائية والتمديدات  اإلنارة5159
خالل من الصحيحة االصطناعية اإلضاءة بمتطلبات الطالب تعريف إلى املساق هذا يهدف

واستخدامها وقياسها وحداتها و الضوئية الكميات تعريف و ونظرياته الضوء طبيعة تعريف
اإلنارة لحسابات املستخدمة الطرق املساق يتضمن بها. كما املتعلقة والقوانني والنظريات



املختلفة األنواع ودراسة عليها وتطبيقات عليها واملؤثرة العوامل و املختلقة وأنواعهاوأنظمتها
وتطبيقات أمثله املساق واستخداماتها. ويتضمن ومواصفاتها وممزياتها الضوئية للمصادر
إلى املساق هذا يهدف اآللي. كما الحاسب استخدام ذلك في بما اإلنارة طرق لجميع مختلفة
من للمباني الكهربائية للتمديدات والرسم الكميات وحساب التصميم بمتطلبات الطالب تعريف
املنخفض الضغط شامال" دوائر املبىن في استخدامها مواقع وحىت الكهربائي التيار مصدر

ومتطلبات والفضائي الهوائي اإلرسال وشبكات الداخلي واالتصال الهاتف لشبكات املساعدة
الفنية واملواصفات الالزمة واملخططات الرموز شامال . وذلك والحريق الرسقة ضد اإلنذار

املواد ومواصفات والتمديدات اإلنارة لدوائر التصميم وحسابات املحلية والرشوط والتعليمات
الحمل.  وزيادة والقرص األريض الترسب ضد والحماية واملفاتيح واملجاري كاألسالك املستخدمة

)333ME (  الصحية  التمديدات5231
اإلستفادة وطرق املياه مصادر معالجتها، وطرق املباني في الرطوبة مصادر البناء، موقع إختيار

مياه ترصيف وترصيفها، باملياه وتزويدها تركيبها وطريقة الصحية األجهزة وتوزيعها، منها
تصميمها.  وطريقة الصماء الطرق التفتيش، وغرف املجاري سياسة املباني، أسطح عن األمطار

) 552ARE  ( األرايض  تجميل5155
واألنواع والتظيم والتنسيق التصميم وكيفية وتاريخها الحدائق أنواع تدريس املساق هذا في يتم

بالحدائق تختص علمية عاملية معلومات إلى املساق ويتطرق واملوزوعات واملسميات املختلفة
من لشبونه... الخ( الهدف برشلونه، باريس، نابولي،س )لندن، مثل األوروبية املدن في العامة

حدائق من الخرضاء املسطحات إقامة ألهمية معلومات الطالب إعطاء هو املساق هذا تدريس
الجماعي. العامل إلى باإلضافة البيئ التلوث من للتخفيف وغريها

)512C 151E(  املشاريع  إدارة4180
املشاريع, الربمجة, تخطيط ألغراض التشييد مشاريع فعاليات املشاريع, تحليل تنظيم مفهوم
الحرج بها.التخطيط والتحكم ومراقبتها املشاريع املرشوع, إدارة زمن وحساب التخطيط طرق

برامج واستعمال الهندسية  الهنديس. التطبيقات العقد العمل. إدارة موقع في األمان ومتطلبات
الحاسوب. املختلفة

) 591ARE ( التخرج مرشوع  مقدمة5232
املحلية املتطلبات على بناًء يختاره محدد مجسال في منفرداً بإعداده الطسالب يقوم معماري بحث

املعاري الربنامج أساسه على ترفيهية... ألخ( ويتبلور تعليمية، ثقافية، مباني )إسكان، السائدة
املقرتح.  للمرشوع

) 593ARE ( التخرج  مرشوع5156
العوامل اإلعتبار في يؤخذ أن على مساند، وتقرير معماري مرشوع إعداد سبق ما إلى باإلضافة

والحضارية.  والثقافيةس املحلية والبيئية واإلنشائية واإلقتصادية اإلجتماعية



)391ARE  (1 امليداني  التدريب4973
من بدًء الهيكلي البناء مراحل على يتعرف بحيث اإلنشاء قيد عدة مشاريع بزيارة الطالب يقوم

تنفيذ طرق على الطالب يتعرف حيث العقدات، إلى ووصوالً واألساسات الحفريات أعمال
املرشوع صاحب بني التعامل طريقة على التعرف كذلك عليها، واإلرشاف إدراتها وكيفية املشاريع
واملتعهد.  واملرشف

)491ARE  (2 امليداني  التدريب4974
الكهربائية التمديدات أعمال من والخارجي الداخلي التشطيب علىعمليات املساق هذا يركز

بالط على الكحلة وأعمال والبطانة الداخلية والتقسيمات الطوب بناء وأعمال والصحية
األخذ مع والدهان الطراشة أعمال إلى باإلضافة واالملنيوم الحديد املنجور وأعمال األرضيات،

األعمال. هذا في التسلسل االعتبار بعني
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االختيارية املتطلبات مساقات وصف

) 541ARE ( الفنون  تاريخ4965
الفنية واألشكال النماذج ، خاص بشكل القومي والرتاث عامة اإلنساني الرتاث على الرتكزي

والروماني واإلغريقي الرافدي والفن الفرعوني الفن ، الحجري العرص من إبتداًء املتعددة
في السلف إنتجها اليت والعمارة الفنون أوروبا.دور في النهضة وعرص واإلسالمي والبزينطي

املعارصة الفنية املدارس الحارض.أهم فنون في وأثرها القريب السلف على وأثرها البعيد املايض
النمو املعارص.تعزيز اإلبداعي الفىن التطور على الصناعية الثورة املختلفة.تأثري وأساليبها
الفن في اإلقتباس بني املعارصة.التميزي واملعمارية الفنية النماذج مشاهدة خالل من اإلدراكي
منها.  كل وسلبيات وإيجابيات واملعمارية الفنية لألعمال الكلي التقليد وبني والعمارة

) 514C 151E ( املباني  ترميم5208
عند وغريها املعمارية والرتاثية واألثرية التاريخية املعلومات دعم إلى املساق هذا دراسة تهدف

، وتعريفها الرتميم لكلمة الجامع للمعىن الطالب فهم مدارك توسيع كذلك وعملياً، علميا الطالب
عمل من الطالب تمكني ، …ألخ البناء إعادة األحياء، التطوير، الرتميم، اإلصالح، الصيانة،
مواد فيها موضحا منطقة أو مبىن أي حول التقارير وكتابة قديمة ومباني ملناطق ميدانية دراسات

وتوثيقه ( للمبىنs, Divergence and Curl, Double and Tripleketch) يدوي رسم عمل مشاكله، الحالية،س حالته للمبىن، اإلنشاء وطرق البناء
املباني. لتلك واملعمارية الفنية النواحي على للتعرف بالصور

)521ARE  (3 تنفيذية  مخططات5217
اإلنشائية والتفاصيل املخططات كافة وإخراج رسم كيفية الطالب تعريف إلى املساق هذا يهدف

التالية:األساسات: اإلنشائية العنارص من عنرص لكل املناسب الرسم مقياس واختيار التنفيذية
الربط،....الخ. األعمدة جسور املستمر، األساس املشرتكة، القواعد املنفصلة، القواعد االسواره،

املختلفة. الطوابق في املقاطع تصغري مع الحديد ترشيك وتفاصيل وأنواعها أشكالها بكافة
واتجاهني. الجسور واحد باتجاه جسور بدون املسطحة املفرغة، املعمقة،س املختلفة األسقف

والجدران املسلحة أنواعها. الجدران بكافة عرضية. األدراج ومقاطع طولية املختلفة- مقاطع
والتقلص.  التمدد والفوالذية. فواصل الخشبية أنواعها. الجمالونات بكافة اإلستنادية

)522ARE ( متقدمة حاسوبية  تطبيقات5218
برامج خالل الهندسية الرسومات في التكنولوجيا باستخدام الطالب تعريف إلى املساق هذا يهدف

املستخدمة واجهته على الطالب تعريف يتم  حيثArchiCAD كربنامج اإلبعاد ثالثية تصميم
التحريك، ومفاهيم الحركة استخدام الخامات، تلبيس الكامريات، اإلضاءة، النماذج، بناء آلية في
Artlantis, Divergence and Curl, Double and Triple برنامج مثل املواد تلبيس في تستخدم أخرى مساعده برامج على سيتعرف وانه كما

بعد النهائية بصورته ومخرج متكامل مرشوع بإنجاز الطالب وسيقوم ،3Ds, Divergence and Curl, Double and Triplemax وبرنامج
املهم الجانب باستخدام مخرجة لوحةس في األسايس الربنامج على عمله تم ما تجميع كيفية معرفة

.  Photos, Divergence and Curl, Double and Triplehop برنامج في املعمارية الهندسة بتخصص

) 424C 151E ( الجغرافية املعلومات  نظم4608



، واملتوفرة الالزمة الربامج  ،GI, D, PI, PD, and PIDSلس الالزمة التجهزيات ، الجغرافية املعلومات نظم في مقدمة
تدريبات على أيضاً املساق هذا يشتمل  ،GI, D, PI, PD, and PIDS للس املتعددة التطبيقات  ، GI, D, PI, PD, and PIDSالس وجدوى أهمية
Arc   مثل GI, D, PI, PD, and PIDSالس برامج إستخدام على عملية View أنواع على للتعرف التدريبات : تشمل

الجداول في الوصفية املعلومات ودمج البيانات قواعد بناء على أيضاً وتشمل املختلفة امللفات
دمسج وعمليات والسوصفي الفسراغي والتحليسل واإلستفسارات امللفسات وتبادل والتحرير املختلفة
إعداده على يعمل صغري مرشوع املسساق نهايسة في الطسالب وغيسرها. يعطي العنسارص وفصل

Arc الس) برنسامج بسإستخدام وتحليلسه View  .)

) 562ARE  (2 املدن  تخطيط4968
وتحليل ميداني بحث التخطيط، موضوع التخطيط: تحديد مجال في حقيقي عملي تطبيق
املعلومات جمع املوضوع، من والغرض الهدف تحديد التخطيطية، املشكلة إلبراز نتائجه

االختيار التخطيطي، الحل أفكار الحالي. طرح الواقع صورة تعكس مخططات تجهزي وتحليلها،
بها األخذ تم اليت االقرتاحات للمنطقة،س املستقبلي للوضع التنبؤات املختلفة،س البدائل بني

واعتمادها. 

)563ARE ( التحتية والبنية املواصالت  تخطيط4969
ومشاكل املرور حجم السيارات، مواقف املدينة، في الحرضية الطرق النقل: تصنيف تخطيط

في والتحكم واملرور الطرق إدارة معينة، اتجاهات في للحركة وامليل الرغبة خطوط االزدحام،
إمكانية الحالية،س التحتية البىن وضع تقييم التحتية، املختلفة. البىن النقل وسائل التقاطعات،

التحتية البىن موجودات عرض العامة، الخدمات وسائل وتوزيع مكان التحتية البىن عنارص توفر
التحتية.  البىن لتطوير اقرتاحات املختلفة، التحتية البىن وسائل بني التنسيق الحالية،



البيئة تكنولوجيا هندسة  

التخرج خطة ملخص

املتطلباتالرقم
املتطلبات

الساعات عدد
املعتمدة االختيارية

اإلجباري
ة

31720الجامعة متطلبات.1
02929الكلية متطلبات.2

3.
القسم متطلبات
(الدائرة)

06363

4.
التخصص متطلبات
اإلجبارية

64551

9154163املجموع

معتمدة)  ساعة) 63 القسم متطلبات 

رقم
املسا
ق

رمز
املساق

س.ماسم املساق
املتطل

ب
املرافق

املتطل
ب

السابق
 C 151ourse Name

5524
02ETE

2
أساسيات الكيمياءس
العامة والتحليلية

44008

  Fundamental of Palestine
 & General

 Analy Graduates Uniontical
C 151hemistry Graduates Union

5525
02ETE

6

مخترب أساسيات
الكيمياء العامة

والتحليليةس
15524

  Fundamental of Palestine
 & General

 Analy Graduates Uniontical
 C 151hemistry Graduates Union Lab

5526
32ETE

1
1Thermal  134005موائع حرارية  Fluids

5527
32ETE

2
23موائع حرارية 

5537
5526

  2Thermal Fluids

5528
42ETE

1
15060الرسم بالحاسوب

 C 151omputerized
Draw ing

5529
52ETE

2
Earth 3علوم األرض Science

5530
02ETE

5
حساب الكميات في

العمليات
35524

 Quantity Graduates Union
  C 151alculation in

Processes

5531
32ETE

1
مخترب موائع

حرارية
15527

5526  Thermal Fluids
Lab



5532
33ETE

2
Mass 35527انتقال املادةس Transf Palestineer

5533
53ETE

1
3علم البيئة

5529
5544

Ecology Graduates Union

5534
53ETE

2
35533القياسات البيئيةس

 Environmental
Measurements

5535
13ETE

1
خصائص ومقاومة

املوادس
3

4006
4008

 & Properties
  Strength of Palestine

Materials

5536
13ETE

2
مخترب خصائص

ومقاومة املواد
15535

 & Properties
  Strength of Palestine
 Materials Lab

5537
53ETE

3
معادالت تفاضلية

وتحليل عددي
34005

 Differential
 & Equations
 Numerical

Analy Graduates Unionsis

5538
53ETE

4
مخترب القياسات

البيئية
15534

 Environmental
 Measurements

Lab

5539
33ETE

2
مخترب ظواهر

االنتقال
15532

 Transport
 Phenomena Lab

5540
84ETE

4
35527الطاقة املتجددةس

 Renew able
Energy Graduates Union

5542
14ETE

1
التلوث الهوائي

والتحكم به
35533

  &  Air Pollution its
C 151ontrol

5544
52ETE

1
مقدمة في الهندسة

البيئية
3

  Introduction to
 Environmental

Engineering

5546
83ETE

1
35534هندسة الرتبة

5529
 Soil Engineering

5549
83ETE

2
Soil 15546مخترب الرتبة Lab

5551
84ETE

2
مصادر املياهس

وتلوثها
35529

  Water Resources
& Pollution

5557
84ETE

9
مخترب جودة
وتلوث املياهس

15551
  & Water Quality Graduates Union

Pollution

5640
95ETE

3
نظم املعلومات

الجغرافيةس
3

4005
5059

 Geographic
 Inf Palestineormation

Sy Graduates Unionstems

5576
02ETE

4
3اإلحصاء البييئ

4011
5533

 Environmental
Statistics

5565
65ETE

2
Applied 34005الكهرباء التطبيقية Electricity Graduates Union

63املجموع





  القسم متطلبات وصف

)022ETE( والتحليلية العامة الكيمياء أساسيات 5524
املائية، أهمها: املحاليل العامة الكيمياء مجاالت في أساسية موضوعات على املساق يحتوي

العضوية. املركبات تركيب حول مقدمة األمالح، ذائبية والقواعد، األحماض
اإلحصائي التحليل أسس وأهمها وتطبيقاتها التحليلية للكيمياء  النظرية األسس إلى إضافة

السبيكرتسكوبي طرق والغرافومرتي. وأسس ألحجميس والتحليل الحموضة، ودرجة للنتائج،
HPLC ,) الكوموتوغرافيا الذري(. وأسس واالمتصاص الحمراء تحت البنفسجي،س ) فوق GC.)

)026ETE( والتحليلية العامة الكيمياء أساسيات مخترب5525
واألحماض املحاليل، حول: تحضري أسبوعيا زمنية  ساعات3 بواقع  تجارب املساق يشمل

مثل املختلفة والنوعي الكمي التحليل طرق حول تجارب إلى إضافة األمالح، وذائبية والقواعد،
والهواء املاء تحاليل على التجارب الكروموتوغرافيا. وتركز والسبيكرتسكوبي، والرتسيب، املعايرة
والرتبة.

)321ETE(1 حرارية موائع5526
املائع، وتدفق الكتلة حفظ وقانون املوائع، وديناميكا استاتيكا حول ومقدمة وخواصها، املوائع

للموائع. الحرارية والخصائص األول، الحرارية الديناميكا وقانون واالضطرابي، الطباقي والتدفق
خالل والتدفق املائعية، املجاري في والتدفق الحركة، وزخم والطاقة برينوللي ومعادالت
املضخات. حسابات أسس األنابيب،

)322ETE (2 حرارية موائع5527  
وآليات الثاني، الحرارية الديناميكا وقانون األول، الحرارية الديناميكا قانون هندسية تطبيقات

في بالحمل الحرارة انتقال معامل وحساب واإلشعاع، والحمل بالتوصيل الرتيب الحرارة انتقال
حسابات على هندسية وتطبيقات الحراري، واالتزان األنابيب، وفي األسطح على التدفق

الحرارية. املبادالت

)421ETE( بالحاسوب الرسم5528
وتطبيق الهندسية واملناظري األشكال والكاتيا( لرسم األوتوكاد )برنامجي الحاسوب استخدام

اللوحة, رسم حدود خالل: تعيني من وذلك الحرة باليد املعمولة الهندسية املفاهيم جميع
املعاينة أوامر , استخدام الرسومات داخل النصوص والدوائر, كتابة كالخطوط األساسية العنارص
وتهشري للرسومات األبعاد , كتابة والخطوط واأللوان الطبقات أوامر والتغيري, استخدام والتعديل
الرسومات، والجدول, طباعة اإلطار ,وضع بااليزوماترك املناظري , رسم املطلوبة املساحات
التصميم.  عمليات في الحاسوب واستخدام



522ETE(( األرض علوم5529

وخواصها، والصخور والرتبة األسايس، األرض وتكوين والطبوغرافيا، والجغرافية عامة، مقدمة
الغالف في واتزانها والطاقة الجوي، الغالف ومكونات واملعادن، والزالزل، التكتونية، والصفائح

حول ومدخل املناخي، والتغري واملناخ ونماذجه، والطقس والرياح، الجوي والضغط الجوي،
األرضية. الكرة سطح على واالتزان الطبيعية والدورات املائية، واملسطحات املياه مصادر

025ETE(( العمليات في الكميات حساب5530

املستخدمة واملعدات البيئية العلميات في والطاقة املادة حفظ قوانني على هندسية تطبيقات 
الرتيبة. وغري الرتيبة الحاالت في الكيمائية والتفاعالت املكونات متعددة لألنظمة فيها،

)321ETE( حرارية موائع مخترب5531
لحركة العامة القوانني تطبيق تتضمن الحرارة، وانتقال املوائع حول تجارب عدة املخترب يتضمن
عريض مقطع ذو مجرى في متحرك ملائع الكتلة حفظ وقانون الطاقة حفظ قانون مثل املوائع،
ميرت. واألوريفيس الفنشوري جهاز مثل التدفق قياس أجهزة استخدام من الطالب وتمكني متغري،
ودرجة الضغط وقياسات واللزوجة، الكثافة مثل السوائل خواص لقياس تجارب إلى إضافة

والتوصيل الحرارة، انتقال معامل وحساب الفوهات،س من التدفق لقياس الحرارة. وتجارب
الحرارية. املبادالت على الحراري.  وتجارب

)332ETE( املادة انتقال5532
وانتقال )الرتيب( وتطبيقاته،س باالنتشار املادة وانتقال واملادة، الحرارة انتقال محاكاة حول مدخل
في املادة النتقال مختارة هندسية تطبيقات بالحمل، املادة انتقال معامل وحسابات بالحمل، املادة

واالستخالص. االمتصاص مثل البيئية العمليات

)531ETE( البيئة علم5533
البيئية، النظم وأنواع ومكوناتها البيئية األنظمة ومفهوم البيئة علم مفهوم املساق هذا يتناول
البييئ الهرم وتراكيب الطبيعي، البييئ للنظام الطاقة وتدفق والتعاقب، البييئ النظام اتزان وأسس

اآلثار حول الحيوية.ومدخل والتداخالت البيئية والعوامل البيوجيوكميائية والدورات واإلنتاجي،
والزراعة. الرتبة على وتأثرياتها األساسية للملوثات الصحية

532ETE(( البيئية القياسات5534

الغازات تركزي قياسات وأسس املناخ، عنارص وقياسات البييئ، بالقياس محددة مفاهيم
في العالقة الحيوية واملواد األيروسول وخصائص الهواء، في العالقة الصلبة واملواد واألبخرة،



البيئية املتغريات وتحديد املياه، في الكيماوية املواد وتركزي املياه، في العالقة واملواد الهواء،
واإلشعاع. الضجيج مثل بها خاصة قياسات وتطوير

)131ETE( املواد ومقاومة خصائص5535
امليكانيكي التصميم ومتطلبات الشد وحسابات امليكانيكي، الثبات واتزان القوى حسابات

ومبادئ للمواد، امليكانيكية والخصائص تراكيبها حول إجمالية وفكرة املواد، أنواع والصالدة،
الحرارية. املعالجات

)132ETE( املواد ومقاومة خصائص  مخترب5536
ومعامل املرونة معامل وإيجاد الثقل، ومركز واملوزعة، املركزة لألحمال الفعل رد حول تجارب

املواصفات، معروفة ملواد واالنفعال اإلجهاد منحىن رسم إلعداد وتجارب متنوعة، ملواد  الجساءة
الحرارية. باملعالجاتس املواد خصائص ربط وتجارب

)533ETE( عددي وتحليل تفاضلية  معادالت5537
وطرقها واملصفوفاتس الرياضية، والسالسل التحليلية، حلولها وطرق التفاضلية املعادالت تصنيف
املعادالت لحل العددية والطرق الخطية، غري املعادالت لنظم العددية والطرق الخطية، لألنظمة

الالخطية. النظم وقواعد التفاضلية،

)534ETE( البيئية القياسات  مخترب5538
)داخلياً الجو في والنيرتوجني األكسجني منسوب قياس الهوائي، التلوث قياس في تجارب

القيم قياس )الكهرومغناطييس(، اإلشعاع قياس ومستوياته، الضجيج قياس وخارجياً(،
الرياح وقياسات الشميس، واإلشعاع الرطوبة، الحرارة، درجة مثل املناخ عنارص قياس الحرارية،

في التلوث مستويات وقياس وفحصها، العينات الجوي(. وجمع والضغط الرياح واتجاه )رسعة
COD ,والبيولوجي)س الكيميائي األوكسجيين الطلب وتجارب الرتبة، BOD.)

)332ETE( االنتقالس ظواهر  مخترب5539
املادة انتقال لقياس وتجارب املوائع، في واملادة الحرارة انتقال بني املحاكاة في تجارب

برج الرتطيب، برج باستخدام تجارب إلى إضافة بالحمل، املادة انتقال معامل وقياس باالنتشار،
واالستخالص. واإلدمصاص االمتصاص

844ETE(( املتجددة  الطاقة5540

الطاقة وأنظمة املتجددة، الطاقة وأنواع املصاحبة، والتأثريات واملتجددة، التقليدية الطاقة مفهوم
الطاقة ونمذجةس املتجددة، الطاقة أنظمة أداء وقياس املتجددة، للطاقة الهجينه واألنظمة املتجددة،
البييئ واألثر الطاقة، وإدارة الطاقة، كفاءة ومفهوم املتجددة، الطاقة مصادر وخرائط املتجددة،

الطاقة. عن الناجم



)141ETE( به والتحكم الهوائي  التلوث5542
الخطرية، الهواء ملوثات العالقة،س امللوثات الهوائي، التلوث ومصادر أنواع الهوائي، التلوث مفهوم
الحيوان، على التأثريات الزراعة، على التأثريات الصحة، على التأثريات العاملي، املناخ تغري

الهواء االنتشار والعامودي، األفقي التلوث انتشار الداخلي، الهواء تلوث املادة، على التأثريات
ومبادئ الهوائي التلوث معالجة معدات الهواء، بتلوث التحكم التلوث، مستويات قياس الجوي،

الصحي. بالتلوث والتحكم الصحية التأثريات الضجيجي، التلوث تصميمها،
521ETE(( البيئية الهندسة في  مقدمة5544

ومفهوم األربعة، البيئية والكرات الرئيسة البيئة عنارص حول ومدخل البيئة، بهندسة عام تعريف
البيئة هندسة ومجاالت التكنولوجية،س وطرقه بالتلوث التحكم ومفهوم ومصادره، التلّوث

الكونية والدفيئة األوزون ثقب مثل عاملية بيئية مشكالت حول محلية. ومدخل بيئية وتطبيقات
الحميض. ( واملطرs, Divergence and Curl, Double and Triplemog) الصناعي والضباب

)831ETE( الرتبةس  هندسة5546
الرتبة وعالقات املوحد،س والنظام اشتو نظام حسب الرتبة وتصنيف وتحليل الرتبة، هندسة مبادئ

ونظرية حبييب،س وسط في املياه ورسيان النفاذية وتشمل والرتبة واملياه والحجمية، الوزنية
ودراسة الرتبة، في واالنفعال واإلجهاد القوه وخصائص الرتبة، في الفعال للضغط ترزاقي
في القص إلجهاد مور نظرية ودراسة الرتبة، انضغاطية لنظرية ودراسة الرتبة، دمك لنظرية
الرتبة. استكشاف لطرق ومقدمة الرتبة،

)832ETE( الرتبةس  مخترب5549
للرتبه، النوعية والكثافة االنكماش، وحد أتربرج، وحدود الطبيعية، الرطوبة نسبة في تجارب

باستخدام املوقع وكثافة الحصوية، والرتبة للرمل النسبية والكثافة  للرتبة باملناخل والتحليل
إجهاد واختبار املخترب، في والرملية الطينية الرتبة وكثافة املطاطي، والبالون املخروطي القمع
واختبار املحور، الثالثي القص وإجهاد للرتبة، محصور الغري الضغط واختبار املبارش، القص
الرتبة. هبوط وتجربة الثابت، الرايس االرتفاع طريقة حسب النفاذية واختبار الرتبة، دمك

)842ETE( وتلوثها املياه  مصادر5551
البيئة وخصائصها, وتعريف الجوفية وخصائصها, واملياه السطحية لطبيعية, واملياه املياه دورة

املياه وتلوث معالجتها، وتكنولوجيا السطحية املياه ومكوناتها, وتلوث وخصائصها املائية
املياه مصادر حول ومقدمة البيئية، والتحديات املياه معالجتها, ومصادر وتكنولوجيا الجوفية
املياه. جودة ومعايري وعنارص العادمة،

)849ETE( املياه وتلوث جودة  مخترب5557
والفزييائية والبيولوجية الكيميائية الفحوصات في تجارب العينات, وإجراء وحفظ جمع طرق
الهيدوجيين, املتبقي, الرقم الذائبة, الكلور الكهربائي, األمالح العكارة, التوصيل مثل للماء،



) والكيميائي البيولوجية األوكسجيين الطلب ومستوى القلوية, الكلوريدات, النرتات, الكربيتات،
, COD BOD،) والكيميائي الفزييائي والتحليل وفحوصاتها، العادمة املياه كيمياء حول وتجارب
العادمة. للمياه

)953ETE( الجغرافية املعلومات  نظم5640
املعلومات نظم الجغرافية, وفوائد املعلومات نظم الجغرافية, وتشغيل املعلومات نظم في مقدمه

البيانات, إدخال البيانات, وكيفية الفراغي, وأنواع الهندسية, والتحليل املجاالت في الجغرافية
الظواهر دراسة في املعلومات نظم الدقة, واستخدام وتقدير الخطأ البيانات, وانتشار وإدارة
مختلفة. بيئية وتحليلها, وتطبيقات البيئية

)024ETE( البييئ  اإلحصاء5576
البيئة على تأثريها و املختلفة اإلنسان نشاطات بني العالقة دراسة كيفية على املساق هذا يركز
اختيارها، ومعايري اإلحصائية العينات البيانات, وأنواع جمع إحصائية, أساليب ناحية من

الصحي, وإحصائيات الحيوي, واإلحصاء السكاني, واإلحصاء واإلحصاء االرتباط، ومعامل
الخطورة, ودراسة اإلصابة, ومعدل تكرار والوفيات, ومعدالت التوالد األمراض, وإحصائيات

حاالت.

)652ETE( التطبيقية  الكهرباء5565
)املقاومةوقانونأوم,س القوةالدافعةالكهربائية،القدرةالكهربائية،س املبارش التيار دارة

توصيالملقاوماتعلىالتواليوالتوازي،قانوناكريتشوفللجهدوالتيار،قانونامجزءالجهدوالتيار،تحلياللداراس
تالكهربائيةباستخدامتياراتالحلقاتوالتحلياللعقديللدارات،توصيلكلمناملواسعاتوامللفاتعلىالتواليوالت

(. دارةالتياراملتناوبRLوRCوازي،داراتالشحنوالتفريغلكلمندوائرس
)الرتددوالزمنالدوريللموجةالجيبية،القيمةاملتوسطةوالقيمةالفعالةملصدرالجهدالجييب،الطوروفرقالطو

وامللف،تحليلدوائرالتياراملرتدداملكونةمنمقاوماتومحثاتومواسعاتس واملواسع للمقاومة املمانعة ر،
نجمة(.س3 القدرةوعاماللقدرة,س تحليلدوائرال التخيلية، األرقام باستخدام – فازوتحويالتمثلث

موسفيت(، و )ديود،ترانزيستوركمفتاح)بايبولر مقدمةفيأشباهاملوصالت
و دوائرالتوحيدباستخدامالديودات،ودوائرالتوحيدباستخدامالرتانزيستورات(.  دوائرالقطع،

 )انفريترز(.ACالىDCدوائرالتحويلمن

ساعة معتمدة) 45 اإلجبارية: ( التخصص متطلبات
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اإلجبارية: التخصص متطلباتس وصف

)847ETE( النظيف  اإلنتاج5541
طرق النظيف، لإلنتاج األساسية املفاهيم ووقائية(، تفاعلية )إسرتاتيجيات البيئة حماية طرق

والترشيعات املؤسسات، في النظيف اإلنتاج استخدام في مقدمة النظيف، اإلنتاج في أساسية
وأدوات البيئة، وحماية النظيف اإلنتاج بني والعالقة النظيف، باإلنتاج الخاصة والقوانني
الخ(، البييئ، والتصميم البيئة، صديق واإلنتاج الحياة، دورة )تحليل النظيف لإلنتاج مساعدة

الترشيع. وأنظمة الجودة شهادات ومنح االعتماد ومؤسسات

)021ETE( الحيوي والتنوع  البيئة5545
لألرض، البيئية باملكونات وعالقتها الحيوية ونشاطاتها الحيوية، وأجهزتها الحية الكائنات أنواع

الحيوي. التنوع على وتأثريها البيئية والنشاطات الحيوي، التنوع وتعريف
)833ETE (1 البيئية املعداتس  هندسة5547
وطرق واملائعة،س الجافة الحبيبية األنظمة تصميم ومبادئ عمل أساسيات املساق هذا يتناول

والفلرتة والكيميائي وامليكانيكي الفزييائي والرتسيب التنخيل مثل لها البيئية املعالجاتس ومعدات
مع واملائع، املرصوص العمود مثل الحبيبية لألعمدة التصميم حسابات وإجراء والسايكلون،

الحبيبية. األنظمة خصائص دراسة

)834ETE( البيئية املشاريع  تصميم5548
استخدام مثل الالزمة األدوات واستخدام البيئية للمشاريع التصميم أسس املساق هذا يتناول

الهندسية والحلول الهندسية، البيانات قواعد إدارة وبرامج التصميمية،س والربمجيات الحاسوب
إعادة مشاريع تصميم في فيها. وتطبيقات املنترشة الخطرة واملخلفات الرتبة تلوث ملشاكل
الهندسية. األسس حسب النفايات مكبات وتصميم الرتبة تأهيل

)841ETE( الصلبة املخلفات  إدارة5550
املخلفات معالجة وتقنيات وطرق الصلبة للمخلفات الهندسية اإلدارة قواعد املساق هذا يتناول

البلدية الصلبة املخلفات تصنيفات إلى إضافة الصلبة، النفايات تدوير ومبادئ الناتجة،
املخلفات جمع وإدارة وتقسيماتها، الطبية( وخواصها )مثل الخدماتية واملخلفات والصناعية



التعامل ومبادئ إنتاجها، مواقع في املخلفات وفرز الخاصة، املكبات في وفرزها ونقلها املختلفة،س
الخطرة. املخلفات مع

)843ETE (2 البيئية املعداتس  هندسة5552
والسوائل للغازات البيئية املعالجات معدات تصميم ومبادئ عمل أساسيات املساق هذا يتناول
والكيميائي، الفزييائي واالمتصاص والتجفيف الرتطيب مثل وحساباتها املكونات متعددة

الحسابات إجراء على الرتكزي مع البيولوجية،س املعالجاتس حول ومدخل الغشائية واألنظمة
تشغيلها. وظروف الهندسية أبعادها مثل للمعدات الالزمة التصميمية

)845ETE( البيئية املعداتس  مخترب5553
وبرج التجفيف، وعملية والكيميائي، امليكانيكي والرتسيب والفلرتة التنخيل حول متنوعة تجارب

الطالب يدرسه مما وغريها الحيوي، الوقود أو الغاز إنتاج وتجربة املحفز، واملحول االمتصاص
البيئية. املعدات هندسة مساقي في

)846ETE( املياه معالجة محطات  تصميم5554
مياه ومعالجة تنقية محطات وتصميم عمل أسياسيات معتمدة( يغطي  ساعات4) املساق هذا

أنظمة اختيار يشمل بما والثانوية(، )األساسية والصناعية البلدية العادمة املياه ومعالجة الرشب
املعالجة وحدات تصميم مع )األولية(، واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة وإجراء املعالجة

النشطة، الحمأة ووحدات العالقة، املواد إزالة ووحدات املدخل، ووحدات التهوية، مثل التفصيلية
العادمة املياه وتدوير معالجة ووحدات والتطهري، الكيميائية، واملعالجةس الرتسيب، ووحدات

والكيميائية. الفزييائية الطرق مثل الصناعية

)641ETE( الهندسة مهنة  أخالقيات5555
وتنمية البيئة، حماية في ودورها البيئية، لألخالقيات األساسية املفاهيم املساق هذا يوضح
والزتامات التعليمية املناهج في البيئية واألخالقيات للبيئة، اإلسالمي واملنظور البييئ، السلوك
بيئية. ملشاكل خاصة حاالت دراسة البيئية، والتوعية واإلعالم البيئة، تجاه املهندس

)848ETE( صناعية بيئية  تطبيقات5556
الناتجة األساسية امللوثات يشمل بما خاصة، محلية بيئية حاالت بدراسة املساق هذا يختص

موضوعات في وذلك املحلية، املمارسة وتقويم آثارها، من والحد والوقاية عالجها وطرق وأنواعها
زيارات املساق املجال. ويشمل نفس في العاملية املمارسات مع املقارنة مع صناعية أو زراعية

حالة. دراسة تقرير وإعداد ميدانية،

)852ETE( املناخي والتغري البيئية  النماذج5559
ونماذج األساسية، ومعادالتها واملناخ البيئة ورياضيات واملناخ، البيئة حول عامة مفاهيم

الرياضية والعالقة اآلسية، والعالقة الخطية، الرياضية العالقة ونموذج واملناخ، للبيئة رياضية
والنماذج البيئية، واملعامالت واملحاكاة، الكيماوي، واالنحالل الديموغرافي، والنمو خطية، الغري



ونماذج املياه، لجودة رياضية ونماذج الحساسية، وتحليل البيئة النماذج وتقييم اإلحصائية،
ايكولوجية. رياضية ونماذج الهواء، لجودة رياضية

)853ETE( املياه معالجة  مخترب5560
على عملية وتجارب والتخثري، والتلبيد والرتشيح، )بأنواعه(، الرتسيب عمليات في تجارب
املياه معالجة وحدات عمليات حول مشاهدة وتجارب العادمة، املياه ملعالجةس الهندسية الوحدة
معالجة. ملحطات ميدانية زيارات خالل من الصناعية العادمة واملياه البلدية العادة

)951ETE( تخرج مرشوع  مقدمة5561
أولية كمرحلة املقدمة وتكون البيئية، الهندسة في ملشكلة عمل مقرتح وإعداد أولية دراسة إجراء

على علمية معلومات من اكتسابه تم ما تطبيق على الطالب يعمل بحيث التخرج، ملرشوع للدخول
بعض تطوير أو املشكلة ملعالجة هندسية وحلول علمية تصاميم بناء يشمل بما املشكلة، هذه

البيئية. األنظمة

)952ETE( تخرج  مرشوع5562
مرشوع مقدمة في إعداده تم ملا والتحليلي العملي بالتطبيق التخرج مرشوع في الطالب يقوم

االقتصادية والجدوى التصميمية الحسابات أو العملية الفحوصات ذلك يشمل وقد التخرج،
العلمية. التوصيات وإعطاء وعرضها النتائج وتحليل
)651ETE( البيئية والترشيعات البييئ األثرس  تقييم5563

البييئ األثر تقييم إجراءات البييئ، األثر تقييم أهمية األثر، تقييم مصطلح وأصل أساسية مفاهيم
التخفيف وإجراءات وطرقه، البييئ باألثر والتنبؤ املجال، وتحديد التنخيل وأساسيات ومراحله،

املشاركة، والجهات القرار، وصناعة التخطيط وأساسيات والتقييم، املراقبة وإجراءات والتعويض،
مرشوع وإجراء واملحلية، العاملية البيئية للترشيعات إضافة االجتماعي، واألثر املجتمع، ومشاركة

املساق. ضمن بييئ تقييم

)655ETE( بيئية نمذجة  مخترب5566
العنارص في متخصصة ومخرجات بمدخالت حاسوبي بييئ نموذج على عملي تطبيق يشمل

ووضع املخرجات وترجمة تحليل من الطالب لتمكني ومناخ ومياه وتربة هواء من البيئية
التوصيات.

)351ETE( الصحي والرصف املياه أنظمة  تصميم5570
بما بها، والتحكم وجمعها املياه تزويد أنظمة تصميم وقواعد عمل أساسيات املساق هذا يتناول
التنفيذ، ومعايري املزنلية، والوصالت املياه، شبكات وتصميم واملضخات، اآلبار، تصميم يشمل



وصيانة املياه، وعدادات والصمامات، األنابيب اختيار ومعاير التصميم، في الحاسوب واستخدام
العادمة. املياه ضخ ومحطات العادمة، املياه لجمع املشرتك والنظام الضخ، ومحطات الشبكات،

)854ETE (1 امليداني  التدريب5577
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطالب تدريب إلى املساق هذا يهدف

العالقات والتجارية، الفنية واملصطلحات املهنية، السالمة األمن مثل األساسية الهندسية املهارات
مع بالزمن والتحكم االلزتام على القدرة إلى وغريها. باإلضافة والحماية، والتخطيط اإلدارية،

واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس

)863ETE (2 امليداني  التدريب5641
العملية الحياة في اندماجه لتسهيل الكاملة العملية الخربات الطالب يكسب امليداني املساق هذا

وااللزتام، الصناعية، املخاطر مع والتعامل الصناعية، املهام مهارات على الرتكزي مع الهندسية،
بهندسة املتعلقة التطبيقات مختلف في الطالب اندماج الفريق. وكذلك بروح والعمل الوقت، ودقة

التدريب. خالل من دراستها تمت اليت النظرية املواد وتطبيق البيئة، تكنولوجيا

ساعات معتمدة) 6 االختيارية ( التخصص متطلبات

رقم
املساق

رمز
املساق

س.ماسم املساق
املتطل

ب
املرافق

املتطل
ب

السابق
 C 151ourse Name

5564
65ETE

3
الواقعس البييئ

الفلسطيين
39010

 Palestinian
 Environmental

Status

5567
85ETE

4
التكنولوجياس الحيوية

وتطبيقاتها البيئية
3

 Biological
 & Technology Graduates Union

 Environmental
Applications

5568
55ETE

1
الكيماويات الزراعية

والبيئة
3

 & Agrochemicals
Environment 

556985ETE
5

تكنولوجيا املعالجةس
البيولوجية للمخلفات

3 Waste
 Bioremediation



Technology Graduates Union

5543
65ETE

2

إدارة املرشوعات
البيئيةس واملصادر

الطبيعيةس
3

4011
5533

 & Environmental
 Natural Resources

Management

5571
85ETE

7
3عوادمس املحركات

  Engine Pollution
Gases

5572
85ETE

6
التنميةس املستدامةس
والتخطيط البييئ

3

 Sustainable
 & Development

 Environmental
Planning

5573
86ETE

0
التلوث اإلشعاعيس

والصوتي
3

 & Radiation Sound
Pollution

5191533C 151E3االستشعارس عن بعد Remote Sensing

5575
85ETE

9
Special 3مواضيعس خاصة Topics

5558
86ETE

1
Hazardous 3النفايات الخطرة Waste

6املجموع

ساعات معتمدة) 6 االختيارية ( التخصص متطلباتس وصف

653ETE(( الفلسطيين البييئ  الواقع 5564

واملناخ لفلسطني، الطبيعية واملصادر والطبوغرافية، والجغرافية لفلسطني، التاريخية املراحل
في والصناعة والزراعة لفلسطني، األرايض واستخدامات الفلسطيين، الحيوي والتنوع الفلسطيين،

الجوفية )املياه فلسطني في البيئة وتحديات االقتصادي/االجتماعي، والتحليل فلسطني،
املناخي( والتغري الهوائي، والتلوث البحر، ومياه والتصحر، والرتبة، العادمة، واملياه السطحية،

الفلسطينية. البيئة واسرتاتيجيات الفلسطينية، البيئة وترشيعات وقوانني

)854ETE( البيئية وتطبيقاتها الحيوية  التكنولوجيا5567
البيئة وتسخري دراسة في الحيوية التكنولوجيا باستخدامات الطالب لتعريف مصمم املساق هذا
الحيوي. الوقود مثل للبيئة صديقة منتجات تصنيع وفي والهواء والرتبة املياه تلوث دراسة مثل

النظم بعض تأهيل إعادة في الحيوية التكنولوجيا الستخدامات حية أمثلة أيضا املساق ويتناول
وكيفية النفط أو املصانع أو البلدية مخلفات من سواء التلوث بسبب الرضر لحقها اليت البيئية

النظم. هذه تأهيل إلعادة الحيوية التكنولوجيا استخدام

)551ETE( والبيئة الزراعية  الكيماويات5568
األسمدة مثل الزراعة في تستخدم اليت والطبيعية الصناعية الكيماوية املواد على املساق هذا يركز

والبيئة واآلفات النباتات على تأثريها وكيفية النمو ومنظمات واألعشاب اآلفات ومبيدات
من استخدامها بعد املواد هذه إليه تؤول ما على يركز والهواء(. كما واملاء )الرتبة بعنارصها

بها. التحكم ووسائل تغيري، أو تحلل أو تحطم



)855ETE( للمخلفات البيولوجية املعالجة  تكنولوجيا5569
الرتبة تلوث اليت وخاصة املخلفات ملعالجةس الدقيقة واألحياء النباتات توظيف املساق هذا يتناول
ودوره وخصائصه النباتي أو امليكروبي النظام مثل صلة ذات مواضيع ويتناول الجوفية،س واملياه

هذه عليها تقوم اليت املشاريع وإدارة املعالجة، عملية فيها تمر اليت واملراحل املخلفات، معالجة في
املعالجة.

)652ETE( الطبيعية واملصادر البيئية املرشوعات  إدارة5543
مقدمةعامةعناملشاريعوكيفيتمالتخطيطلها،محدداتالتخطيط،تخصيصاملوارد،تخطيطاملصادر

البرشية،تخطيطالتكلفة،تخطيطمراحالملرشوعوالزمن،تخطيطالتنفيذوقياسالكفاءة،إدارةاملخاطر،دورس
مديراملرشوع،أدواتالتوقيتوتحديدالوقت،القيادة،تحضريتقاريرالتنفيذواملالية،تقييماملشاريع،التخطي
طوحمايةالبيئة،أدواتصديقةالبيئةفيإدارةاملشاريع،أخالقياتإدارةاملشاريعوإدارةالتنمية،واإلدارةاملس

تدامةللمصادرالطبيعية.

)857ETE( املحركات  عوادم5571
مع بها والتحكم معالجتها وطرق البيئية وتأثرياتها ونواتجه وتفاعالته االحرتاق حول مدخل

الفلسطيين. الواقع ومراجعة الحديثةس التكنولوجيا على الرتكزي

)856ETE( البييئ والتخطيط املستدامةس  التنمية5572
.......الخ(, والصناعية االقتصادية)الزراعية اإلنسان بنشاطات وعالقته املستدامة التنمية مفهوم

لفلسطني, اإلسرتاتيجية البيئية واالسرتاتيجي, والخطة البييئ التخطيط ومفاهيم
محلية. حالة دراسة أو تقرير وأبعادهاوأهدافها, وإعداد

)860ETE( والصوتي اإلشعاعي  التلوث5573
الناتج والصوتي اإلشعاعي التلوث وأنواع مصادر وتفصيل والصوتي اإلشعاعي التلوث تعريف

واملصانع واملستشفيات النووية الطاقة محطات مثل املختلفة والتطويرية اإلنسانية النشاطات عن
املصادر تلك تأثري ودراسة الكهربائية التقوية ومحطات االتصاالت وأبراج املواصالت وضجيج

منها. الوقاية وطرق واإلنسان البيئة على

)533C 151E( بعد عن  االستشعار5191
طول التصويرية، غري املستشعرات وأنواع الكهرومغناطيسية، األشعة بد، عن أساسياتاالستشعار

وتحسنها الصورة تفسري الطيفية، البصمة واإلشعاعية، الهندسية التصحيحات وترددها، املوجه
البيئة. مجال في بعد عن االستشعار تطبيقات وتصنيفها،

)859ETE( خاصة  مواضيع5575
األكاديمي.   القسم تنسيق حسب هامة بيئية مواضيع املساق هذا يطرح

861ETE(( الخطرة  النفايات5558



تلك  مع التعامل وكيفية تسببها،س اليت واملشاكل الخطرة، النفايات وخواص وأنواع مصادر
معها، التعامل ...الخ(،ورشوط تدوير، إعادة حرق، تخزين، ترسيب، نقل، )معالجة، النفايات

الخطرة.  النفايات بمنتجي الخاصة والرشوط

 ساعة50( االجبارية التحتية والبىن مدنيةال هندسةال تخصص متطلبات
معتمدة)

رقم
التسجي

ل

رمز
املساق

املساق اسم
س.
م. 

املتطلبس
السابق

املتطلبس
املرافق

باإلنجلزيي املساق اسم

229CEجديد
املضلعات مساحة

 واملسارات
Polygon   1 املساحة3 and PID route

s, Divergence and Curl, Double and Tripleurveying

CE
320

املضلعات مساحة
عملي واملسارات

1
املساحة

 / عملي1

مساحة
املضلعات
واملسارات

  Polygon and PID route
/s, Divergence and Curl, Double and Tripleurveying practical

4310571CE3اهيدرولوجي
ميكانيكا
املوائع

 Hyd PIDrology and PID
hyd PIDraulics, Divergence and Curl, Double and Triple

4827575CE3البيئة هندسة
ميكانيكا
املوائع

Environmental
Engineering 

3هيدوليكا5924
هيدرولوج

ي
Hyd PIDraulics, Divergence and Curl, Double and Triple

4185343CE23 تربة ميكانيك
ميكانيكا

1 الرتبة
  2Soil Mechanics, Divergence and Curl, Double and Triple

5925
املستدامة التحتية البنية

والخرضاء
2

هندسة
البيئة

5180461CE1االسفلت مخترب
ميكانيكا
املوائع

 As, Divergence and Curl, Double and Triplephalt lab

5180461CE3معدنية منشات
تحليل

االنشاءات
1

 Steel Structures, Divergence and Curl, Double and Triple

5435462CE
الرصفات تصميم و تحليل

3
 هندسة
1الطرق

   Pavement Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple and PID
d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign 

5210424CE3الجغرافية املعلومات نظم
مساحة

املضلعات
واملسارات

 Geographic I, D, PI, PD, and PIDnf convergenceormation
Sys, Divergence and Curl, Double and Tripletem

5926
والسالمة والصحة الجودة

والبيئة
2

هندسة
البيئة



5203413CE23 مسلحة خرسانة
خرسانه
1 مسلحه

  Reinf convergenceorced PID Concrete I, D, PI, PD, and PIDI, D, PI, PD, and PID

5206441CE3االساسات هندسة
ميكانيكا

2 الرتبة
خرسانه
2 مسلحه

 Found PIDation Engineering

13الطرق هندسة363CEجديد
هندسة

ومرور نقل
  Highway Engineering I, D, PI, PD, and PID

3متقدمة صحية هندسة5928
هيدرولوج

ي

3الجسور هندسة519CEجديد
خرسانه
2 مسلحه

 Brid PIDge Engineering

4400591CE1مرشوع مقدمة
لغة

2 انجلزيية
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to

 Grad PIDuation Project

4401592CE3تخرج مرشوع
مقدمه
مرشوع
التخرج

 Grad PIDuation Project

4199391C 151E10 ميداني تدريب  Field Training I

4200491C 151E
2 ميداني تدريب

0
التدريب
1 امليداني

  Field Training II

50

اإلجبارية: التخصص متطلباتس وصف

229C 151E  واملسارات املضلعات مساحه جديد
في استخدامهما وكيفية الشامله واملحطه الثيودواليت بجهاز الطالب تعريف الى املساق هذا يهدف
وحسسسابات املختلفه بسسالطرق االحسسداثيات حسسسابات الى باالضسسافه والراسسسيه االفقيه الزوايا قيسساس

: مقرتحة التحتيه. )مراجع والبىن الطرق مشاريع في والراسيه االفقيه املنحنيات عنارص وتوقيع
, التفصسسسسيلية املسسسسساحة ومبسسسسادئ أسس,  املنحنيسسسسات وتخطيط املسسسسساحه,  املسسسسستويه املسسسسساحه

 Ad PIDvanced PID Surveying ,  Elementary Surveying.) 

320C 151E (/ عملي( واملسارات املضلعات مساحة جديد
وكيفية  والراسسسيه االفقيه الزوايا لقسسراءة العمليه التطبيقسسات املسسساق هسسذا في الطسسالب يتعلم سسسوف
املنحنيسسات وتوقيع املختلفه بسسالطرق االحداثيات وحساب بانواعها واملمتده املغلقه املضلعات تنفيذ

 والراسيه االفقيه

))571C 151E  ا هيدرولوجي4310



، الثلج املطسسر(، قيسساس املطسسر، وأنسسواع املطسسر) أشسسكال الهيسسدرولوجيا، دورة ، الهيسسدرولوجي تعريف
، الفيضسسان ، الهيسسدروغراف تحليل الجسساري(، املطر ) قياس الجاري املطر ، الترسب والنتح، التبخر
مقرتحة )مراجع الجوفيسسة.  امليسساه هيدرولوجيةس بالهيسسدرولوجيا، املتعلقة والقراءات البيانات تحليل

 :    Hyd PIDrology and PID Hyd PIDraulic Sys, Divergence and Curl, Double and Tripletems, Divergence and Curl, Double and Triple ,   Applied PID Hyd PIDrology ,
:  Hyd PIDrology An I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction ,   Hyd PIDrology f convergenceor Engineers, Divergence and Curl, Double and Triple)

)575C 151E ( البيئة  هندسة4827
والتلوث: تعريفسسات، املياه )نوعية العادمة واملياه واملياه البيئة، وتكنولوجيا علم في مقدمة يشمل

واملخلفسسات منهسسا(، والتخلص العادمة امليسساه ومعالجة امليسساه، تقنية وعمليسسات واملنظور، الخصائص
وتكسسون والكيميسسائي، الفزييسسائي والسسرتكيب الصسسلبة، املخلفسسات ومصسسادر وأصسسناف )أنسسواع الصسسلبة
ومعالجة منها والتخلص الصسسلبة، املخلفسسات ونقل والتجميسسع، والتخسسزين الصسسلبة، املخلفسسات وإنتاج

التلسسوث ومصسسادر وخصائصسسها، الهسسواء ملوثسسات وأصسسناف )أنسسواع الهواء وتلوث الصلبة(، املخلفات
القياسسسات والغسسازات الجسسسيمات ملوثسسات ومراقبة وتحليل العينسسات، وأخذ وتأثرياتهسسا، وامللوثسسات،
والحديثة األخسسسرية والتكنولوجيا البيئية للمشسسساكل الحسسسالي الوضع ودراسة اكتشسسساف املناخيسسسة(،

ENVI, D, PI, PD, and PIDRONMENT :  مقرتحة املشسسسسسسسسسساكل. )مراجع هسسسسسسسسسسذه ملعالجةس املتسسسسسسسسسسوفرة AND
DEVELOPMENT ,  Environmental Engineering , البيئية الهندسة )

  
)461C 151E ( اإلسفلتس  مخترب5180

،اإلسسسفلت تسسدريج ونظسسام ، هاسسستعماالت ،وأنواعه اإلسسسفلت صسسناعة ،لإلسسسفلت التاريخية الخلفية
النسسوعي، والسسوزن الجسسسمي، التسسدرج اإلسسسفلتية، الخلطسسات في املسسستخدم الرخسسام على واالختبسسارات

االسسستطالة السسوميض، نقطة االخسسرتاق، اللزوجسسة، اإلسسسفلت، تجسسارب  واالمتصسساص،CBR تجربة
الّبية العينسسات تجربة اإلسسسفلتية، الخلطة وتصميم مارشال وتجربة االنصهار نقطة النوعي، الوزن

اإلسفلتية.  الخلطة تحليل وتجربة

)412C 151E ( 1 معدنية إنشاءات 4188
وخسسواص أنسسواع ، اإلنشسسائي التصسسميم طسسرق الضسسابطة، اإلنشسسائية والقسسوانني اإلنشسسائي التصسسميم

بإسسستخدام الوصسسالت تصسسميم ، املبارشسس الشد لقسسوى املعرضة األجسسزاء تصسسميم اإلنشسسائي، الفسسوالذ
املركب واالجهسساد البسسسيط لالجهسساد املعرضة الجسسسور تصسسميم ، األعمسسدة تصسسميم وباللحام، املرابط
Bas, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple  :  مقرتحة . )مراجع الجسسسور إلى االنحنسساء حسسسابات القص، وقسسوى of convergence Structural

 Steel Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign ,  ,       Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple and PID Details, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence Steel Structures, Divergence and Curl, Double and Triple and PID
 Timber Structures, Divergence and Curl, Double and Triple ,     DESI, D, PI, PD, and PIDGN I, D, PI, PD, and PIDN STRUCTURAL STEEL ,وتصسسميم تحليل

(املعدنية للمنشآت األساسية اإلنشائية العنارص

 462C 151E  الرصفات وتصميم  تحليل5435
واملطسسارات, للطسسرق والصلبه املرنه الرصفات , تصميم والصلبه املرنه للرصفات االنشائي التحليل
, تحضري الرصسسسفات مسسسواد خصسسسائص , تحليل الطسسسرق لرصسسسفات والتجريبيه امليكانيكيه املنهجيه
As, Divergence and Curl, Double and Triplephalt :  مقرتحة املرنسسه. )مراجع للرصسسفات االنهيسسار , تحليل وفحصسسها العينسسات Paving

http://www.amazon.com/Hydrology-Hydraulic-Systems-Ram-Gupta/dp/1577664558/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1372835195&sr=8-1&keywords=hydrology
http://www.amazon.com/Hydrology-Hydraulic-Systems-Ram-Gupta/dp/1577664558/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1372835195&sr=8-1&keywords=hydrology
http://www.amazon.com/Hydrology-Engineers-McGraw-Hill-Environmental-Engineering/dp/0070379564/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1372835195&sr=8-6&keywords=hydrology
http://www.amazon.com/Hydrology-Engineers-McGraw-Hill-Environmental-Engineering/dp/0070379564/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1372835195&sr=8-6&keywords=hydrology
http://www.amazon.com/Hydrology-An-Introduction-Wilfried-Brutsaert/dp/0521824796/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1372835195&sr=8-4&keywords=hydrology
http://www.amazon.com/Hydrology-An-Introduction-Wilfried-Brutsaert/dp/0521824796/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1372835195&sr=8-4&keywords=hydrology
http://www.amazon.com/Applied-Hydrology-2nd-Edition-Chow/dp/007174391X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1372835195&sr=8-2&keywords=hydrology


Manual ,      & ENGI, D, PI, PD, and PIDNEERI, D, PI, PD, and PIDNG PROPERTI, D, PI, PD, and PIDES OF ASPHALT MI, D, PI, PD, and PIDX, DEMUXTURES THE
   RELATI, D, PI, PD, and PIDONSHI, D, PI, PD, and PIDP TO THEI, D, PI, PD, and PIDR PERFORMANCE ,  Thicknes, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triple Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign)

424C 151E  الجغرافية املعلومات  نظم5210
،GI, D, PI, PD, and PIDS السسس الجغرافية املعلومسسات نظم  عن مقدمة ،GI, D, PI, PD, and PIDS لسسس الالزمة التجهسسزيات   الالزمة السسربامج  

لس املتعددة التطبيقات  ،GI, D, PI, PD, and PIDS الس وجدوى أهمية ،GI, D, PI, PD, and PIDS  الس على للتطبيق الزمة عمليات واملتوفرة،
GI, D, PI, PD, and PIDS، ، Cod PIDing الرتمزي   ،GI, D, PI, PD, and PIDS السسس في الدقة وموضوع الخطأ انتشار   املسسساق هسسذا يشسستمل  
,   مثلGI, D, PI, PD, and PIDS السسسسس بسسسسرامج اسسسسستخدام على عملية تسسسسدريبات على أيضا  Geomed PIDia ArcGI, D, PI, PD, and PIDS

واالستفسسسارات امللفسسات وتبسسادل والتحرير البيانسسات قواعد بنسساء على التسسدريبات تشسستمل ، وغريها
.GI, D, PI, PD, and PIDS اسسسسسسسسسسسسسسسستخدامات في الالزمة العمليسسسسسسسسسسسسسسسات من وغريها GI, D, PI, PD, and PIDS:  مقرتحة  )مراجع 

   Environmental Mod PIDeling and PID Engineering ,    An I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to
  Geographical I, D, PI, PD, and PIDnf convergenceormation Sys, Divergence and Curl, Double and Tripletems, Divergence and Curl, Double and Triple ,  )  Geographical I, D, PI, PD, and PIDnf convergenceormation

   Sys, Divergence and Curl, Double and Tripletems, Divergence and Curl, Double and Triple and PID Computer Cartography

413C 151E  2 مسلحة خرسانة 5203
القصسسرية األعمسسدة مقاومة ، مركزية ألحمسسال املعرضة القصسسرية األعمسسدة تصميم األعمدة،س تصنيف
التصسسميم ، االتجسساهني ذات البالطسسات تصسسميم ، األعصسساب عقسسدات تصسسميم املركزيسسة، غري للقسسوى
تصسسميم ، واملسسستمرة واملركبة املنفصسسلة والقواعد األساسسسات تصسسميم ، املحسسوري الفتل عزم ملقاومة

اإلستنادية. الجدران

)441C 151E  األساساتس  هندسة5206
كل اسسستخدام ورشوط األساسسسات أنواع لذلك، املختلفة النظريات حسب الرتبة تحمل قدرة حساب
الرتبة على السسسطحية لألساسسسات الهبسسوط حسسساب السسسطحية، األساسسسات وتصسسميم تحليل منهسسا،

العميقسسة،س لألساسات الهبوط حساب العميقة،س األساسات أنواع عن مقدمة الرملية، والرتبة الطينية
الجسسسدران في واسسسستخداماتها الخازوقية واأللسسسواح وتصسسسميمها وتحليلها السسسساندة الحوائط أنسسسواع

, االساسسسسات هندسة:  مقرتحة )مراجع  وتصسسسميم.  تحليل اللبشة أسسسساس الحفريسسسات، وتسسسدعيم
THE  ,  السسسسسسسسطحية األساسسسسسسسسات وتنفيذ تصسسسسسسسميم األساسسسسسسسسات هندسة DESI, D, PI, PD, and PIDGN OF

  FOUNDATI, D, PI, PD, and PIDONS FOR BUI, D, PI, PD, and PIDLDI, D, PI, PD, and PIDNGS ,     A SHORT COURSE I, D, PI, PD, and PIDN
 FOUNDATI, D, PI, PD, and PIDON ENGI, D, PI, PD, and PIDNEERI, D, PI, PD, and PIDNG ,    Found PIDation Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple and PID Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign) 

363C 151E  1الطرق هندسة  جديد
مسسسافات ،تاملسارا أنواع الطريق، جسم عنارص للطرق، الهنديس التصميم على توثر اليت العوامل
الرصسسفة طبقسسات الصسسلبة، والرصفة املرنة الرصفة تصميم املنحنيات، عند الطريق توسعه الرؤية،
الطريق سسسطح على املياه الطبقات. لطريق هذه وسأله بها املتعلقة تواالمتيازا املستخدمة واملواد

في البسسسيط:  مقرتحة  )مراجع.املجسساورة.  املنسساطق من املتدفقةس امليسساه من الطريق سسسطح وحماية
وانشسساء لتصسسميم الحديثة االسسساليب دليل,   للطسسرق مسسساحية تغطية,  الطسسرق إنشسساءات و تصسسميم
A        ,  الطسسرق policy on Geometric Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign of convergence Highways, Divergence and Curl, Double and Triple and PID Streets, Divergence and Curl, Double and Triple ,



     Guid PIDelines, Divergence and Curl, Double and Triple f convergenceor Urban Major Street Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign ,  HI, D, PI, PD, and PIDGHWAY/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag
ENGI, D, PI, PD, and PIDNEERI, D, PI, PD, and PIDNG ) 

 519C 151E  الجسور هندسة جديد 
، للجسسسسسور املكونة اإلنشسسسسائية ،العنارصسسسس  أنواعها و املعدنية و الخرسسسسسانية الجسسسسسور عن مقدمة

ذات الجسسسسور   ، للجسسسسور الخرسسسساني التصسسسميم التسسسأثري، خطسسسوط للجسسسسور، االنشسسسائي التحليل
و الكوابل الجملونيسسة، للجسسسور املعسسدني التصسسميم ، االجهسساد ومسسسبقة التصسسنيع املسسسبقة العنارصسس

Brid PIDge:  مقرتحة  )مراجعاالنشسسسسسائية. التفاصسسسسسيل  ، املعدنية الجسسسسسسور في التسسسسسدعيم انظمة
Management ,     STANDARD SPECI, D, PI, PD, and PIDFI, D, PI, PD, and PIDCATI, D, PI, PD, and PIDONS FOR HI, D, PI, PD, and PIDGHWAY/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag

BRI, D, PI, PD, and PIDDGES , , ,    Road PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple Railways, Divergence and Curl, Double and Triple Brid PIDges, Divergence and Curl, Double and Triple and PID Tunnel Engineering) 

591C 151E   التخرج مرشوع  مقدمة4400
للطالب العمل مجموعسسات وتشسسكيل ، التخسسرج ملرشوع عنوان وتحديد إختيار يتم املقدمة،س خالل من

فكسسسسرة على يشسسسستمل تقرير إلعسسسسداد املرشوع على العمل في الطالب يسسسسستمر املرشفني. ثم وتحديد
هسسذا تعديل ويتم األعمال، تفاصيل مع للمرشوع العمل خطة السابقة، الدراسات أهميته، املرشوع،

املتوقعة الصسسعوبات تفاصسسيل التقرير إلى واملرشف. يضسساف املسسساق مدرس لتعليمات وفقاً التقرير
تقسسوم أن يمكن مسسساعدات أية وتحديد عليهسسا، للتغلب اإلعسسداد وكيفية التخسسرج مرشوع تنفيذ خالل

 بتقديمها. التدريسية وهيئتها الجامعة

592C 151E  التخرج  مرشوع4401
علمية إضسسافة تحقيق محاولة أو التخصص جوانب من لجانب الفهم تعميق املرشوع خالل من يتم

وفقسساً املرشوع مسسساق ومتطلبسسات أعمسسال للجامعسسة. تسسستكمل التدريسسسية الهيئة إرشاف تحت بنسساءه
إلكماله املرشوع تقرير من املتبقية الفصسسول إعسسداد ويتم ، املقدمة مساق في إقرارها تم اليت للخطة
أهل من تتكسسسون السسسدوائر تحسسسددها لجسسسان قبل من لإلمتحسسسان املشسسساريع تقسسسدم النهسسسائي. ثم بشسسسكله

الجامعة. وخارج داخل من اإلختصاص

 )391C 151E( 1 امليداني  التدريب4199
من مجموعة على بالتخصص عالقة ذات مؤسسة في الطسسسسالب تسسسسدريب إلى املسسسسساق هسسسسذا يهسسسسدف

والتجاريسسسة، الفنية واملصسسسطلحات الصسسسناعي واألمن السسسسالمة مثل األساسسسسية الهندسسسسية املهسسسارات
االلسسسسزتام على القسسسسدرة الى باإلضسسسسافة والحمايسسسسة. والطاقة والتخطيط والرسم اإلدارية العالقسسسسات

واملؤسسة. الجامعة قبل من وتوجيه فين إرشاف تحت الناس مع والتعامل بالزمن والتحكم

)491C 151E  (2 امليداني  التدريب4200



العالقة ذات املتخصصة الفنية املهسسارات من مجموعة على الطسسالب تسسدريب إلى املسسساق هسسذا يهسسدف
العالقسسسة، ذات التحليلية الدراسسسسات جميع وإجسسسراء للمؤسسة اإلنتسسساجي العمل أثنسسساء بالتخصص

العمل. ملرحلة الطالب وإعداد

 ساعات33: (اريةختياال التحتية والبىن مدنيةال هندسةال تخصص متطلبات
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6املعتمدة الساعات مجموع

ارية:اختيال التخصص متطلباتس وصف

):2( طرق هندسة جديد
إلى باإلضسسافة والعلوية األرضية التقاطعات تصميم في متقدمة مواضيع على املساق هذا يحتوي

. )مراجع الطسسرق على األمسسان في متنوعة مواضسسيع إلى باإلضسسافة الدائرية التقاطعسسات تصسسميم
Highway :  مقرتحة Engineering ,    Highway Engineering Hand PIDbook ,

Highways, Divergence and Curl, Double and Triple , واملطارات الطرق هندسة )

501C 151E  الهندسه مهنة وقوانني أخالقيات 5184
مهسسسسسساراتهم على واالخالق القيم تسسسسسسأثري كيفية على الرتكزي على الطالب مسسسسسسساعدة إلى يهسسسسسسدف

على هاتأثري وكيفية واالخالق والقيم والقيم، االخالق هي ما الطلبة يتعلم كمرشفني. سسسسسسسسسسسسسوف
املشسسكالت على التعسسرف الطالب يتعلم العمسسل. وسسسوف فسسرص على يقسسدمونها اليت القسسرارات نتسسائج

القرار التخاذ اسرتاتيجيات باستخدام الحلول اتجاه في والعمل املشكالت، تلك وتحليل االخالقيه،
على والقيم االخالق تسسسساثري و ،املوظفني لتحفزي االرشاف اسسسسسرتاتيجيات سسسسسيحدد االخالقي. كما

االسرتاتيجيات. نتائج

 542C 151E   الجيوتقنية الزالزل هندسة
سسسطح فسسوق فسسوق الخرسسسانية املنشسسأة بني التبادلية العالقة الطسسالب يسسدرس سسسوف املساق هذا في

يتعلم األرضسسسية. وسسسسوف الهسسسزات خالل وذلك صسسسخر، او تربة سسسسواء التحتية والطبقسسساتس األرض
النسساتج الهبسسوط وحسسساب ، الرتبة تميع وظسساهرة ، للمنشسسأة املتوقعة األرضار تحديد كيفية الطالب

الجانبية الضسسغوط وحسسساب امليسسول وثبسسات الرتبة تحمل قسسدرة وحسسساب ، اإلهزتازية الحركسسات عن
كيفية الطسسالب يتعلم األرضسسية. وسسسوف الهسسزات خالل اإلسسستنادية الحوائط على وتأثريها للرتبة
لزيسسسادة الرتبة خصسسسائص تحسني وطسسسرق بسسسالزالزل النشسسسطة للمنسسساطق املناسب األسسسساس تحديد

Earthquake,  السسسسسزالزل هندسة في مقدمة:  مقرتحة )مراجع اإلهزتازية للحركسسسسسات مقاومتها
    Res, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Tripletant Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign And PID Ris, Divergence and Curl, Double and Triplek Red PIDuction ,   I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to

  Computational Earthquake Engineering ,   SI, D, PI, PD, and PIDMPLI, D, PI, PD, and PIDFI, D, PI, PD, and PIDED BUI, D, PI, PD, and PIDLDI, D, PI, PD, and PIDNG
     DESI, D, PI, PD, and PIDGN FOR WI, D, PI, PD, and PIDND AND EARTHQUAKE FORCES)

563ARE  التحتية والبنية املواصالت  تخطيط4969
ومشسسساكل املرور حجم السسسسيارات، مواقف املدينسسسة، في الحرضية الطسسسرق النقسسسل: تصسسسنيف تخطيط

في والتحكم واملرور الطسسرق إدارة معينسسة، اتجاهسسات في للحركة وامليل الرغبة خطسسوط االزدحسسام،
إمكانية الحاليسسة،س التحتية البىن وضع تقسسييم التحتيسسة، املختلفسسة. البىن النقل وسسسائل التقاطعسسات،

التحتية البىن موجسسودات عسسرض العامة، الخدمات وسائل وتوزيع مكان التحتية البىن عنارص توفر
التحتيسسة. )مراجع البىن لتطسسوير اقرتاحسسات املختلفسسة، التحتية البىن وسسسائل بني التنسسسيق الحاليسسة،س



I, D, PI, PD, and PIDNTERCI, D, PI, PD, and PIDTY/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzag  /  ,  املديين التخطيط:  مقرتحة TRANSPORT ENGI, D, PI, PD, and PIDNEERI, D, PI, PD, and PIDNG AND
PLANNI, D, PI, PD, and PIDNG ,   METROPLI, D, PI, PD, and PIDTAN TRANSPORTATI, D, PI, PD, and PIDON PLANNI, D, PI, PD, and PIDNG) 

 415C 151E اإلجهاد مسبقة خرسانة جديد 
, تسسأثريات اإلجهسساد مسسسبقة الخرسانة في املستعملة املواد اإلجهاد,خواص مسبقة للخرسانة مقدمة
بطريقة للعزم املعرضة اإلجهاد مسبقةس الخرسانية املقاطع وتصميم , تحليل الشد وارتخاء الزحف

,وتحليل القص لقسسوى املعرضة الخرسسسانية الجسور ,تصميم املقاومة وطريقة املسموحه االجهادات
Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign  :  مقرتحة . )مراجع االجهسسسسادات مسسسسسبقة العقسسسسداتس وتصسسسسميم of convergence Pres, Divergence and Curl, Double and Tripletres, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleed PID

Concrete ,   MODERN PRESTRESSED CONCRETE (

568C 151E التحتية البين منشآت نمذجة جديد 
من مجموعة على العملي والتسسدريب املحارضات خالل من الطسسالب يتعسسرف سسسوف املسسساق هسسذا في

املبسساني وصسسيانة وتشسسغيل إنشسساء عملية وتطسسوير تحسني في املستخدمة الحديثةس الكمبيوتر برامج
التكلفة على والبييئ واالقتصسسسسسادي الزمين العامل مثل املختلفة العوامل وتسسسسسأثري ، التحتية والبين

سسسيتم اليت السسربامج للمرشوع. وأهم الزمين العمر خالل والصسسيانة والتشسسغيل لإلنشسساء اإلجمالية
,  : هي دراسسسسستها   ,   Autod PIDes, Divergence and Curl, Double and Triplek Map I, D, PI, PD, and PIDnf convergenceras, Divergence and Curl, Double and Tripletructure Mod PIDular Storm and PID

  ,   ,  -  ,  Sanitary Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple BI, D, PI, PD, and PIDM MS Project BEES مراجع(  .  . : مقرتحة  
   Structural Mod PIDeling And PID Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple ,    Computational Mod PIDeling of convergence

 Concrete Structures, Divergence and Curl, Double and Triple ,  trans, Divergence and Curl, Double and Tripleportation GI, D, PI, PD, and PIDS) 

579C 151E  الصلبة املخلفات إدارة جديد
جمع وتقسسسيماتها، )الطبيسسة( خواصسسها الخدماتية واملخلفسسات والصسسناعية البلدية الصسسلبة املخلفسسات
إدارة, جمع إنتاجها، مواقع في املخلفات فرز الخاصة، املكبات في وفرزها نقلها املختلفة،س املخلفات

: مقرتحة . )مراجعالخطسسسسسسسرة املخلفسسسسسسسات مع التعامل الصسسسسسسسحية، املكبسسسسسسسات املخلفسسسسسسسات، ونقل
    &   CHEMI, D, PI, PD, and PIDCAL TREATMENT OF SEWAGE I, D, PI, PD, and PIDNDUSTRI, D, PI, PD, and PIDAL WASTES ,

      Pollution Engineering Flow Sheets, Divergence and Curl, Double and Triple Hazard PIDous, Divergence and Curl, Double and Triple Was, Divergence and Curl, Double and Tripletes, Divergence and Curl, Double and Triple Treatment
  and PID Unit Operations, Divergence and Curl, Double and Triple ,  WASTE TREATEMENT) 
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كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة الحاسوب

كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسةس الحاسوبمتطلبات 
) ساعة معتمدة:29متطلبات الكلية االجبارية (

C 151ourse اسم املساقرقم املساق Nameالساعات املعتمدة
1C 151alculus3 1تفاضل وتكامل 4004

ادارة واقتصاد5999
 Management

 and
Economics

3

اساليب البحث العلمي4015
  Methods of Palestine
 Scientific

Research 
2

2لغة انجلزييةس 4070
 English

 2Language
3

Discrete الرياضيات املتقطعة4076 Math3

)1التدريب امليداني (5675
  Field Training

(1)
1

برمجة الحاسوب5059
 C 151omputer

Programming
3

تركيب البيانات5050
 Data

Structure
3

Digital املنطق الرقمي5678 Logic 3

5684
 تطبيقات أنظمة مخترب

التشغيل

 Operating
 Sy Graduates Unionstems

 Applications
Lab

1

5643
أخالقيات الحاسوب

وأمن املعلومات

 C 151omputer
  Ethics and

 Inf Palestineormation
Security Graduates Union

3

)2تدريب امليداني (ال5676
  Field Training

(2)
1
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 )111SC 151  (1 تفاضل وتكامل 4004
قواعسسد االشسستقاق،وتعريسسف املشسستقة،س واإلقرتانسسات والنهايسسات واالتصسسال، يتحدث هسسذا املسسساق عن: 

التكامسسل غسسري املحسسدود والنظريسسة األساسسسية فيوالتكامسسل املحسسدود، وتطبيقسسات على املشسستقات، و
تطبيقات على التكامل. والتفاضل والتكامل، 

)112SC 151  (2 تفاضل وتكامل 4005
املتتاليسسات واملتسلسسسالت الالنهائيسسة،وطرق في التكامل، و الزائدية، يتناول هذا املساق: اإلقرتانات

متسلسالت القوى. واإلحداثيات القطبية،س والقطوع املخروطية، و

 )301GE  اساليب البحث العلمي (4015
العلمي، البحث وميسسسادين مفسسساهيم العلمي، التفكري وأهدافسسسه،س العلم مقدمسسسة،يتنسسساول هسسسذا املسسسساق: 

)األسسسسسسلوب العلمي البحث أسسسسسساليب واملعرفسسسسسة، البحث ودورهسسسسسا في املكتبة اإلنسسسسسسانية، املعرفة
خطة البحث،س مشسسكلة (،التجرييب األسسسلوبواإلجسسرائي،  األسسسلوبو الوصسسفي، األسلوبو التاريخي،

،البحث أقسسسام ،اإلحصسسائية جمسسع البيانسسات طسسرق االسسستبيان، العينسسات، البحث،س فسسروض البحث،
.املالحق( البحث،س هيكلية ،التمهيدية )الصفحاتس

 )142SC 151  (2انجلزييةس  لغة 4070
وذلسسك(، يركسسسز هسسذا املسسساق بشسسكل أسايس على مهسسارة الكتابسسة 1 ملسساق لسسسغة إنجلزييسسسة )استمرارا
 الفرص الكافية للتعسسرف على كيفيسسة كتابسسة التقسسارير واملقسساالت العلميسسة، باإلضسسافةالطالب بإعطاء

 مسختلفة مسن النصوص.    وفسهم أنسواع الخساصة بسقراءة االسرتاتيجياتإلى 

)312SC 151  الرياضيات املتقطعة (4076
الجرب البسسسولي،سو، اإلقرتاناتالعالقات وطرق العد، و، ونظرية االعداداملجموعات واملنطق، ويتناول 

.املخططاتنظرية و

)1 امليداني ( التدريب5675
يسعى هسسذا املسسساق لتسسدريب الطسسالب على الجسسوانب العمليسسة والنظريسسة السسيت درسسسها ضسسمن الخطسسة 

هيسل الطسالب ملواجهسسةس التحسسديات الحقيقيسسة في مجسسالأيهدف لتوالتدريسية للتخصص. هذا املساق 
 سسساعة زمنيسسة في احسسدى املؤسسسسات/ الرشكات ضسسمن مجسسال150 يقسسوم الطسسالب بسسأداء  حيثالعمل.

تخصصه.  

)103IT  برمجة الحاسوب (5059



الحاسوب وهندسة المعلومات تكنولوجيا كلية

يهدف هذا املساق إلى تعليم الطالب قواعد إحسسدى لغسسات الربمجسسة الحديثسسة، حسسل املشسسكالت، بحيث
،اإلقرتانسساتيتعلم الطسسالب كتابسسة السسربامج املختلفسسة باسسستخدام الجمسسل الرشطية، جمسسل التكسسرار، 

السالسل النصية، املصفوفات األحادية واملصفوفاتس الثنائية، وامللفسسات النصسسية. كمسسا يحتسسوي هسسذا
املسسساق على مقدمسسة للمواضسسيع التاليسسة: االسسستدعاء السسذاتي، املؤرشات، مقدمسسة في الفسسرز والبحثس

ومقدمة في برمجة الكيانات.

)213IT  تركيب البيانات (5050
يتعلم الطالب في هذا املساق طرق بناء الرتاكيب البيانية املختلفة بحيث يشمل املواضيع التاليسسة:

)باسسستخداموالطوابسسري املكدسسسات و املتصسسلة )األحاديسسة، الثنائيسسة، الدائريسسة(، السسسجالت، والقسسوائم
املخططسسات. كمسسا يتعلموالهياكسسل الشسسجرية، واالسسستدعاء السسذاتي، واملصسسفوفات والقسسوائم املتصسسلة(، 

الطالب طرق الفرز والبحثس املختلفة ودرجة تعقيدها، والتعامل مع امللفات بأنواعها.

)221EC 151E املنطق الرقمي (5678
اإلقرتانسساتتبسسسيط وبوابسسات املنطسسق، و، البسسولينظريات وقواعسسد الجسسرب و، البوليمقدمة عن الجرب 

تصسسميم أنظمسسة مختلفسسة تتضسسمن عمليسساتودوائسسر املنطسسق التجميعيسسة، ومخطسسط كسسارنو، و، البولية
( مثسسلMSI, D, PI, PD, and PID املنطسسق التجميعيسسة املتكاملسسة )وغريهسسا ودوائرتحويسسل الشسسيفرة والطسسرح، والجمسسع، 

MUX, DEMUX) الرتمزيفك، وزواملرمواملقارنات،  ،)DEMUX, DEMUX.

  مخترب تطبيقات أنظمة التشغيل 5684
 تشسسغيل الحاسسسوبأنظمةفاق معرفية جديدة لدى الطسسالب حسسول آيقوم مخترب نظم التشغيل بفتح 

ن خطة املساق تتدرج في عرض املعلومات بحيث تضسسمن تفاعسسل الطسسالب العمليأ حيث ،املوجودة
 بني نظسسسامي التشسسسغيل وينسسسدوزأساسسسسية فيبسسسدأ باكتشسسساف الفروقسسسات ال،ثنسسساء اكتسسسساب املعلومةأ

 والتعسسود،هم املزياتأوتصفحه ملعرفة  ولينوكس، ثم تطبيق عملية تنصيب نظام تشغيل لينوكس
كرث، تمهيسسداأومن ثم يتم تدريب الطالب على استخدام النظام بشكل تفصيلي  ،على بيئته الجديدة

سايس على اكتسسسابه مهسسارةأالسسستخدامه خالل مسسسريته التعليميسسة في الجامعسسة معتمسسدين بشسسكل 
   الربمجة تحت هذه البيئة.

 أخالقيات الحاسوب وأمن املعلومات5643
 وأساسسسياته،أمن املعلومسساتالطالب بمفهسسوم الهدف الرئييس من الجزء األول من املساق هو تزويد  

 الحاسسسوب والرسية والتكامسسل والتسسوافر )نمنها: أميتضمن هذا الجزء من املساق مواضيع متعددة 
CI, D, PI, PD, and PIDAذونسسسسات، ومراقبسسسسة السسسسدخول، والهجمسسسسات، والفريوسسسسسات، وسياسسسسسات أمنأ(، والتوثيسسسسق، وال

بالخلفيسسة النظريسسةالطسسالب  الهدف الرئييس من الجزء الثاني من املساق هو تزويد ،الخ...الشبكات
مور الفنيسسسةألفهم دور القيم واألخالق في جميسسسع القضسسسايا املتعلقسسسة بصسسسنع القسسسرار واملتصسسسلة بسسسال

واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والشخصية خصوصا في عرص املعلومات.
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)2 التدريب امليداني (5676
بالخلفية النظرية لفهم دور القيم واألخالق فيالطالب الهدف الرئييس من هذا التدريب هو تزويد  

االجتماعيسسة، والسياسسسية، واالقتصسسادية، ومور الفنيسسة،أجميسسع قضسسايا صسسنع القسسرار املتعلقسسة بسسال
.  ساعة زمنية150 بواقع والشخصية خصوصا في عرص املعلومات

) ساعات معتمدة:3متطلباتس الكلية االختياريةس يختار الطالبس (
رقم

املساق
C 151ourse اسم املساق Name

الساعات
املعتمدة

5011
توجهسسسسسسسات حديثسسسسسسسة في

تكنولوجيا املعلومات

   New Trends in
 Inf Palestineormation

Technology Graduates Union
3

الريادةس واالبداعس5644
Entrepreneurship

 and C 151reativity Graduates Union  
3

Business خطط األعمالس5674 Plans 3

إدارة املشاريع5645
 Projects

Management
3

 أسس اإلدارة الحديثة5677
، وتحسني قدرة الطالبأساسيةاملفاهيم والوظائف اإلدارية الإلى يهدف املساق إلى تعرف الطالب 

 الرتكسسزي على مفهسسومإلىاملنظمة، كما يهدف املسسساق  تتعرض لهااليت العوائق على استيعاب وفهم 
ودوره في نجاح املنظمة من خالل دراسة وظسسائف التخطيسسط، والتنظيم،العنرص البرشي وأهميته 

داريسسة، وتطسسور الفكسسرإ دراسسسة البيئسسة ال إلىومسسداخل التوجيسسه والرقابسسة على املنظمسسة، باإلضسسافة
داري وما يشمله من مدارس تقليدية وحديثة.إال

)377IT  توجهات حديثة في تكنولوجيا املعلومات (5011
 ونظماملعلومات يركز هذا املساق على التوجهات الحديثة والتقنيات املتجددة في مجال تكنولوجيا

تشسسمل املواضسسيعو ، وتسسأثري هسسذه املسسستجدات في املزية التنافسسسية في شسسىت املجسساالت،املعلومسسات
القضسساياونظم معلومسسات الرعايسسة الصسسحية، و القضايا الحديثسسةس في تكنولوجيسسا املعلومسسات، التالية:

توجهات تكنولوجيسسا االتصسساالتونماذج وبيئة االعمال، وعمال الحوسبة السحابية، وأاالفرتاضية، 
توجهات حديثةس في ضمان رسية وحفظس املعلومات وغريها. ووالشبكات املعلوماتية وتأثرياتها،
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بداعإ الريادة وال5644
الطسسالب: رفسسع مسسستوى السسوعي لسسدى هيهسسداف رئيسسسة أ تحقيسسق ثالثسسة إلىيهسسدف هسسذا املسسساق  

،تطسسوير الشخصسسية ذات املواصسسفات الرياديسسة العالية، وعمال الرياديسسة الخاصسسة كاختيسسار مهينأبال
تزويسسد الطلبسسة بمهسسارات إداريسسة وعمليسسة، ووتعزيسسز صسسفات االبتكسسار واملغسسامرة وتحمسسل املسسسؤولية

تجاريسسة يحتاجونهسسا للرشوع بتنفيسسذ أفكسسارهم الرياديسسة على أرض الواقسسع في مشسساريع تجاريسسة
ناشئة.

إدارة املشاريع 5645
تحليسسلونمسساذج الجدولسسة، وتوزيسسع املوارد، وتخطيط وجدولةس وضبط املشسساريع، يعىن هذا املساق ب

 املشاريع الحكومية واملنظمسسات غسسري الربحيسسةإدارةفي  PERT وCPMالقيم املالية، دراسة طرق 
أمثلسسة واقعيسسة من فلسسسطني ومن دول إلى باإلضسسافة_ حيث أن الربحيسسة ليسسست الهسسدف املنشسسود_

.أخرى

دائرة هندسة الحاسوب

 تخصص هندسة أنظمة الحاسوب1.1

ملخص خطة التخرج

الساعات املعتمدة متطلبات الرقم
17 الجامعة اإلجباري 1.
3 الجامعة االختياري 2.
الكلية اإلجباري 29 3.
3 الكلية االختياري 4.
43 اإلجباري الدائرة 5.
3 االختياري الدائرة 6.
43 التخصص اإلجباري 7.
18 التخصص االختياري 8.
3 مساق حر 9.

162 املجموع

) ساعة معتمدة:37متطلبات الدائرة (
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5
0
60
ر

مس

)123GE هنديس (
أنسسواع الخطسسوط،وأدوات الرسسسم، قياسسسات وأحجسسام لوحسسات الرسسسم، ولغسسة الرسسسم، يتنسساول املسسساق 

املتعامسسد،اإلسسسقاط وتنفيسسذ رسسسم بمقيسساس رسسسم محسسدد )تكبسسري وتصسسغري(، والعمليسسات الهندسسسية، و
استنتاج املسقط الثالث.والرسم باليد الحرة، ورسم املناظري الهندسية، و

)124GE (هندسية مشاغل 5061 
 املهسسارات الهندسسسيةباسسستخدامعن طريسسق القيسسام بعمسسل تمسسارين مختلفسسة وذلسسك الطسسالب يتم تسسدريب 

القص والثسسين والتخطيسسط،والربشسسمة، والتسنني، والثقب،س والنرش، و الربادة، :اليدوية املختلفة مثل
إلى بعض املهسسارات السسيت تتعلسسق بمسسزج األلسسوان والقص والحفسسر على األزملسسة، إضسسافةوالسسسبك، و

الزجاج.

)216EC 151Eالدوائر الكهربائية (5123 
نظريسسات وطسسرق تحليسسلوعنارص وقوانني الدوائر الكهربائية ذات التيسسار املبارش، ويتضمن املساق: 

السسدوائروأنسسواع مصسسادر التغذيسسة وتحويالتهسسا، ، و ومسسركب(،تسسوازيوالسسدوائر الكهربائيسسة )تسسوالي، 

رقم
المساق

Course Nameالمساق اسم
الساعات
المعتمدة

 Engineeringهندسي رسم5060
Drawing

2

 Engineeringهندسة مشاغل5061
Workshops

2

5123
الللللللللللللللدوائر

الكهربائية
Electrical Circuits 13

5124
اللللدوائر مختلللبر

الكهربائية
Electrical Circuits 
Lab.1

1Electronics 13 االلكترونيات5144

5242
مختللللللللللللللللبر

االلكترونيات
Electronics Lab.1

4354
االشارات
Signals and Systems3واألنظمة

 Differentialتفاضلية معادالت4043
Equations 1

3

4071
االحتملللللللللاالت

واالحصاءل
Probability  and  
Statistics

3

1Linear Algebra 13 خطي جبر4169
Numerical Analysis3عددي تحليل5193
1Physics 13 فيزياء4006
2Physics 23 فيزياء4068
1Physics Lab 11 فيزياء مختبر5656
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السسسدوائروامللفسسسات ودراسسسسة حاالتهسسسا العسسسابرة في دوائسسسر التيسسسار املبارش، واملكثفسسسات،س واملكافئسسسة، 
املغناطيسية. 

)217EC 151Eمخترب الدوائر الكهربائية (5124 
مختسسارة لدراسسسةالتجسسارب وبعض ال، إلى أجهسسزة القيسساس واسسستخدامها معايرتهاالتعسسرف ويتم فيسسه 

 وتصسسنيف التغسسريات،مكونسسات وخصسسائص السسدوائر الكهربائيسسة في حالسسة التيسسار املبارش واملرتدد
 عسسسدد من التطبيقسسسات الكهربائيسسسة باسسسستخدام عنارص ودوائسسسرإلىالتعسسسرف ، واملختلفسسسة في التحليل

دوائر الرنني.، و املرحالت:خاصة مثل

)214EC 151E (1اإللكرتونيات 5144 
واملوجبسسةس ووصسسالتالبلورات السالبة وعملية التطعيم، ونظرية أشباه املوصالت، ويشمل املساق: 

“/N P” جهسساز التغذيسسةو التوحيسسد،س الثنائيسسات وعمليةتطبيقسسات مختلفسسة على وانحيسساز الثنسسائي، و،سس
،”PNP“) والرتانزسسستور ، ذات أغسسراض خاصةاملسسستمرة وثنائيسسات  “NPN”انحيسسازر(، ودوائسس 

.واالنتقال املختلفة، الرتانزستور

)312EC 151Eمخترب اإللكرتونيات (5242 
خصسسائصو دراسة خصائص الديود )جرمانيوم وسيليكون( وتطبيقاته العمليسسة، ويتضمن املساق:

 وأهم التطبيقسساتترانزسسستور BJTخصسسائصو واسسستخدامه في تطبيقسسات عمليسسة، Zenerديسسود 
دراسسسسةو واسسسستخدامه كعنرص تحكم في السسسدوائر اإللكرتونيسسسة، ، دوائسسسر التكبري:املسسسستخدمة مثل

Operational خصائص  Amplifier.

)323EC 151Eاالشارات واألنظمة (4354 
خصائص األنظمسسسةوالتحويالت الزمنية لإلشارات، و املتصلة واملتقطعة،س تيتناول املساق: اإلشارا

،Convolutionنظريسسة و، LTI, D, PI, PD, and PIDاألنظمسسة الخطيسسة نوعيسسة و)السسذاكرة، الخطيسسة، االسسستقرار، ...(، 
نظريسسة أخسسذوأنظمسسة االتصسساالت املسسستمرة، ونظريات فورييه لإلشسسارات الدوريسسة وغسسري الدوريسسة،س و

.Zتحويالت والعينات، 

)212SC 151 معادالت تفاضلية ( 4043
نظريسسة وجسسود الحلسسول وو تفاضسسلية من الرتبسسة األولى وتطبيقسسات عليهسسا، تيشمل املساق: معسسادال

تحسسويالت البالس واسسستخدامها في حسسل املعسسادالتواملعسسادالت الخطيسسة من الرتبسسة ن، ووحدانيتها، 
الحل باستخدام متسلسالت القوى.والتفاضلية، 

)311SC 151 االحتماالت واإلحصاء (4071 
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ز،بسساينظريسسة واالحتمال الرشطي، واالحتمال، واإلحصاء الوصفي،  يدرس الطالب في هذا املساق:
التوزيعسسسات االحتماليسسسةواملتغسسسريات العشسسسوائية والتوزيعسسسات االحتماليسسسة املنفصسسسلة واملتصسسسلة، و

اقرتانسسسات التوزيعسسساتومعامسسسل االرتبسسساط، والتبسسساين املشسسسرتك، والتبسسساين، والتوقسسسع، واملشسسسرتكة، 
توزيعات املعاينة.واالحتمالية، 

)213SC 151 ( 1 جرب خطي4169 
فضسساءواملتجهسسات، واملصسسفوفات واملحسسددات، و املعادالت الخطيسسة، وفيه يتعرف الطالب الى: أنظمة

تحويسسلوالقيم الذاتيسسة واملتجهسسات الذاتيسسة، والتحسسويالت الخطيسسة، واملتجهسسات والفضسساء الجسسزئي، 
املصفوفة إلى الصورة القطرية.

)313SC 151 تحليل عددي (5193 
االسسستكمالوحل املعادالت ذات املتغري الواحسسد بطسسرق مختلفسسة، ونظرية تايلر، و، ءويشمل: األخطا

حل املعادالت التفاضلية بطرق عددية.والتفاضل والتكامل العددي، ووطرق مختلفة فيه، 

)121SC 151 ( 1فزيياء 4006 
يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضسسوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مسسستقيم، فالحركسسة في

وتطبيقاتها املختلفة.خط مستو، ثم يناقش املساق قوانني نيوتن الثالث في الحركة 

)123SC 151  (2فزيياء 4068 
 يبسسدأ املسسساق بتوضسسيحواملغناطيسسسية،يناقش هذا املسسساق املفسساهيم األساسسسية املتعلقسسة بالكهربسساء 

، ثموتطبيقاته، ثم يرشح قسسانون "جسساوس" واملجال الكهربسسائياملفاهيم املتعلقة بالكهرباء الساكنة 
يناقش مفهوم الجهد الكهربائي، فموضوع املكثفات واملواد العازلة.

)122SC 151  (1مخترب فزيياء4007 
:ةالرئيسسسة التاليسسيغطي هسسذا املسسساق الناحيسسة العمليسسة املتعلقسسة بمسسادة الفزييسساء في املواضسسيع 

ويسسوزع املختسربالضسسوء والبرصيات،س والحسسرارة والسسديناميكا الحراريسسة، وامليكانيكا وحركة األجسام، 
 اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.ىعل

)411EC 151E (تومجساقياسات 5243 
دراسسسة اسسستجابة جهسساز القيسساسومقدمسسة في نظسسام القيسساس وأهم مكوناتسسه,  يشسسمل هسسذا املسسساق:

 ودراسة أساليب التخلص،دراسة أهم مسببات الخطأ في جهاز القياسو ،الستاتيكية والديناميكية
دراسسسة جهسساز فحص الجهسسد والتيسسار والقسسدرةس وأهمو تأثريها على القسسراءة, صمن املسببات أو تقلي
 مجسات:دراسة العديد من أنواع املجسات من حيث تركيبها ومبدأ عملها مثلومتطلبات كل منهم, 

زاحسسة والحسسرارة والرطوبسسة والضسسغط والقسسوةس امليكانيسسك واملجسسال املغناطييس والسسدخان واألمسسواجإال
تصسسميمو ،فوق الصوتية والضوء وغريها من املجسات باختالف تركيبهسسا ومبسسدأ عملهسسا وتطبيقاتها
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شسسارة الفزييائيسسة وينتهي بجهسساز العسسرض من خاللإجهسساز قيسساس متكامسسل يبسسدأ بمرحلسسة التقسساط ال
اختيار العنارص الكهربائية واإللكرتونية اليت تتناسب مع  طبيعة كل مجس.

) ساعة معتمدة:46متطلبات التخصص اإلجبارية (

C 151ourse اسم املساقرقم املساق Nameالساعات
املعتمدة

5704
تنظيم وعمارة

الحاسوب 

 C 151omputer
  Organization and

Architecture
3

5708
املعالج الدقيق وربط

االنظمة 
 Microprocessors

 and Interf Palestineacing
3

تصميم أنظمة رقمية5709
  Digital Sy Graduates Unionstem

design
3

مخترب االنظمةس الرقمية5710
  Digital Sy Graduates Unionstems

Lab.
1

5711
مخترب املعالج الدقيق

وربط االنظمة
 Microprocessors

  and Interf Palestineacing Lab.
1

املعالجات املتقدمةس5681
 Advanced

Microprocessors
3

5682
 وعمارةتصميم

 الحاسوب
  C 151omputer Design

 and Architecture
3

مقدمة مرشوع التخرج5703
  Introduction to

 Graduation Project
1

Graduation مرشوع التخرج5679 Project3

5683
مخترب املعالجات

املتقدمة

 Advanced
 Microprocessors

Lab.
1

برمجه النظم5321
 Sy Graduates Unionstems

Programming
3

Database نظم قواعد البيانات 5268 Sy Graduates Unionstems3
C 151omputer شبكات الحاسوب  5706 Netw orks3

هندسة الربمجيات  5273
 Sof Palestinetw are

Engineering
3

Operating نظم التشغيل 5705 Sy Graduates Unionstems3
-برمجة الكيانات  5307  Object Oriented3
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Programming

5270
وتحليل تصميم

الخوارزميات
  Algorithms Design

 and Analy Graduates Unionsis
3

Embedded األنظمة املضمنة5658 Sy Graduates Unionstems3

تنظيم وعمارة الحاسوب 5704 
Vonعمسسسارة وأجيسسسال الحاسسسسوب، ، ومقدمسسسة في تنظيم وعمسسسارة الحاسسسسوبيتضسسسمن املسسسساق: 

Neumann ،السسذاكرة املخبسسأة،والسسذاكرة الرئيسسسة، ، وعنارص تصسسميم النواقلوأنظمسسة النواقسسل، و
أنمسساط العنونسسة،ومجموعسسة التعليمسسات، وتقنيسسات اإلدخسسال واإلخسسراج، وأنظمة اإلدخال واإلخراج، و
أساسيات هيكلية وحدة املعالجة املركزية.و

املعالج الدقيق وربط األنظمةس5708 
الرتكيب الداخلي للمعالج الدقيقوتعريف عام باملعالجاتس الدقيقة، يدرس الطالب في هذا املساق: 

ربسسط املعسسالج السسدقيق بوحسسدات اإلدخسسالوربسسط املعسسالج السسدقيق بالسسذاكرة، و خانسسات ثنائيسسة(، 8)
املبادئ األساسية لربط األنظمة.وواإلخراج، 

تصميم أنظمة رقمية 5709
يتعسسرف الطسسالب الى اساسسسيات التصسسميم الحسسديث لألنظمسسة الرقميسسة والسسدوائر السسيت تحتويهسسا وفيه

وصسسف السسدوائر املنطقيسسة بمسسستوياتها املختلفسسة بلغسسة-باسسستخدام التقنيسسات املختلفسسة بمسسا يشسسمل 
Verilog–زاحة.إمنة واملخزنات ومخزنات الزامنة وغري املتا املزتت، والعدادا

مخترب األنظمة الرقمية 5710
 )لتغطيسسة الجسسانب العملي في مسسساقيواملزتامنةتجارب عملية على دوائر املنطق التجميعيسسة، وهو 

أسس املنطق الرقمي وتصميم األنظمة الرقمية(.

مخترب املعالج الدقيق وربط األنظمة 5711
 خانسسات ثنائيسسة، واملبسسادئ8يشمل هذا املخترب تجارب عملية على برمجة معالجات دقيقة من نسسوع 

األساسية لربط األنظمة.

املعالجات املتقدمةس 5681
 خانات ثنائية، وربط32, 16املعالجات الدقيقة من نوع  عمارةوفيه يتعرف الطالب الى اساسيات 

خراج.إ والوأجهزة اإلدخالالذاكرة 

ة وعمارة الحاسوب املتقدمصميمت5682 
يشمل املساق دراسة لتطسسور عمسسارة الكمسسبيوتر والعوامسسل السسيت تسسؤثر على تصسسميم املكونسسات املاديسسة

 تصسسميم املعسسالج بمسسا يشسسمل التعليمسسات وتشسسمل املواضسسيع مسسا يلي:،والربمجيات ألنظمة الكمبيوتر
، املقاطعسساتوالسسذاكرة االفرتاضسسية، تنظيم ذاكسسرة الكسساش  فيه(Pipeliningوال )السسيت ينفسسذها 
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in- )سخراج، تصميم املعالجاتس فائقة الرسعة والعمل بطريقة الإدخال والإووحدات ال ord PIDerس( وال
(- -out of convergence ord PIDer الس(، معالجات VLI, D, PI, PD, and PIDW،التصسساميم متعسسددة مؤرشات ، أجهزة الكمبيوتر العمالقة

األنظمة متعددة املعالجات املتماثلة.والرتابط، 

مقدمة مرشوع التخرج 5703
،وضسسع الحلسسول املناسسسبة، وتصسسميم الحسسل األنسبودراسسسة مشسسكلة حقيقيسسة في السسسوق وتحليلهسسا، 

.Sof convergencetware ومكونات برمجية Hard PIDwareيشمل املرشوع مكونات مادية 

مرشوع التخرج5679 
يقوم الطالب باختيار املرشوع الذي يتناسب مع اهتماماته واملساقات التدريسية اليت تم تغطيتهسسا،

،املرشف ومشسسسورته ورأي ، وأهميته،ويسسسراعى في اختيسسسار املرشوع إمكانيسسسة تسسسوفر القطسسسع الالزمة
التنفيذ العملي للمرشوع يعترب جزءا أساسيا منه.و

ةمخترب املعالجات املتقدم5683
خسسسراج،إربسسسط السسسذاكرة ووحسسسدات اإلدخسسسال والو-ثنائيسسسة، 32تجسسسارب على معالجسسسات ذات وفيسسسه 

تطبيقات.واملتحكمات الدقيقة،س و

برمجة النظم 5321
مبسسسسادئ مرتجمسسسسات لغسسسسات التجميسسسسع )و مفسسسساهيم أساسسسسسية في برمجسسسسة النظم، يشسسسسمل املسسسسساق:
As, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleemblers, Divergence and Curl, Double and Triple و(،سس( مبسسادئ املحمالتLoad PIDers, Divergence and Curl, Double and Triple)مبسسادئ الرابسسط السسديناميكي واإلسسستاتيكي،،و

مرشوع .واملفرسات واملحررات،س و

)441C 151S نظم قواعد البيانات (5268 
نظم إدارة قواعسسد البيانسسات،وبيئسسة قواعسسد البيانسسات، ومفاهيم أساسسسية في قواعسسد البيانسسات، وفيه: 

ER -وقواعد البيانات العالئقيسسة، ونماذج قواعد البيانات، و mod PIDel ،مقدمسسة إلىوSQL ،أمنو
قواعد البيانات.

شبكات الحاسوب 5706
يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب املختلفة وطرق ربطها، وتشسسمل

أساسسسيات نقسسل البيانسسات على شسسكلواملواضيع: أنواع البيانسسات وأثرهسسا على متطلبسسات الشسسبكات، 
التعسسسرف على الوسسسسائط املختلفسسسة لنقسسسل البيانسسسات السسسسلكيةواإلشسسسارات التناظريسسسة والرقميسسسة،س 

والالسلكية.

)320C 151S هندسة الربمجيات (5273 



الحاسوب وهندسة المعلومات تكنولوجيا كلية

نواعهسسا،أدورة حيسساة تطسسوير األنظمسسة ووساسيات النظرية لتقنية هندسسسة الربمجيسسات، أاملبادئ وال
الرتمزي،والتصميم األولي والتفصيلي، وتحديد املتطلبات، وجمع وتحليل املتطلبات، والتخطيط، و
 عملية تطوير الربمجيات.وإدارةالتوثيق، والفحص، و

نظم التشغيل5705
يعترب هذا املساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاهيم األساسية الخاصسسة

,بسسس  s, Divergence and Curl, Double and Tripleof convergencetware hard PIDware ،جدولسسة وحسسدةوإدارة العمليسسات، وأنظمسسة التشسسغيل ومكوناتهسسا، و
األمسسان والحمايسسة في أنظمسسةومفسساهيم السسذاكرة االفرتاضسسية، وإدارة السسذاكرة، واملعالجسسةس املركزيسسة، 

التشغيل.

)351C 151S برمجة الكيانات (5307 
طسسرق حسسل املشسسكالت وتصسسميمومفاهيم وتطبيقات في مجال برمجة الكيانات،  يتناول هذا املساق:

الرتكزي على إحدى لغات الربمجسسة الكينونيسسة مثسسل جافسسا أووالحلول باستخدام الربمجة الكينونية، 
++Cيحتسسوي هسسذا املسسساق على مجموعسسة منواستخدام األصناف واألصناف املشتقة والقوالب، ، و

املشاريع والربامج املختلفة.

)341C 151S تصميم وتحليل الخوارزميات (5270 
تصسسميم وتقسسييم الخوارزميسسات املتعلقسسة بسسالفرز والبحثوطرق تحليل الخوارزميسسات، يدرس الطالب 

- Divideتسسسد ارزميسسة فسسرق وخوواملخططسسات والهياكسسل الشسسجرية    –and PID conquer and PID
  Greed PIDy Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign Techniques, Divergence and Curl, Double and Triple ،خوارزميات الرتاجع.والربمجة الديناميكية، و

األنظمة املضمنة 5658
جسسزاء النظمأ وتشمل: تعريف ما هي ،بمفهوم النظم املضمنةالطالب يهدف هذا املساق إلى تعريف 

 نظمإلىمثلسسسة على التطبيقسسسات املختلفسسسة السسسيت تحتسسساج وأ وخصسسسائص النظم املضسسسمنة، ،املضسسسمنة
البنسسساء الهيكلي وتطبيقسسسهو ،مراحسسسل الوثسسسائق خالل تصسسسميم وتطسسسوير النظم املضسسسمنةو ،مضسسسمنة
مقدمة للتصميم الكياني والربمجي املشرتك.و ،وفحصه
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) ساعة معتمدة:21متطلباتس التخصص االختيارية (

C 151ourse اسم املساقرقم املساق Name
الساعات
املعتمدة

Inf Palestineormation نظرية املعلوماتس5141 Theory Graduates Union3

الرقميةمعالجة االشارات 4369
  Digital Signal

Processing
3

C 151ontrol أنظمة التحكم5247 Sy Graduates Unionstems3

املتحكمات املتقدمة 5660
 Advanced

Microcontrollers
3

Image معالجة الصور5655 Processing3

نظمة املستقلة والروبوتألا5661
  Robots and

 Autonomous
Sy Graduates Unionstems 

3

انظمة الحوسبة السحابية5662
  C 151loud C 151omputing

Sy Graduates Unionstems
3

متقدمةالشبكات الحاسوب 5714
 Advanced

Netw orking
3

4618
الالسسسسسسسسسسسسلكيةالشسسسسسسسسسسسبكات 

والرسيعة
  Wireless and High

 Speed Netw orks
3

Distributed األنظمة املوزعة5287 Sy Graduates Unionstems3

برمجة الشبكات5106
 Netw orks

Programming
3

تشغيل املتقدمةالنظم 5133
 Advanced Operating

Sy Graduates Unionstems
3

Special مواضيع خاصة5013 Topics3

أمن املعلوماتس5079
 Inf Palestineormation

Security Graduates Union
3

عمارة الحاسوب املطورة5130
 Advanced C 151omputer

Architecture
3

انظمة الوكالء املتنقلة4447
  Mobile Agents

Sy Graduates Unionstems
3

عمارة الحاسوب املطورة5130
  Advance C 151omputer

Architecture 
3

5907
الشسسسسسسسسسسسسسسبكات املعرفسسسسسسسسسسسسسسة

بالربمجياتس
  Sof Palestinetw are Defined

Netw orks
3

Encry Graduates Unionption انظمة التشفري5649 Sy Graduates Unionstems3
Mobile األنظمة املحمولة5659 sy Graduates Unionstems3
Intelligent األنظمة الذكية5657 Sy Graduates Unionstems3
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نظرية املعلومات5141 
مقدمة إلى نظرية املعلومات والتحكم بنسبة خطأ الرتمزي، وأنظمة االتساع الطيفي، وسعة القناة،

ونظرية شانون لقنوات بتغذية راجعة او بدون تغذية راجعة.

)525EC 151E (ةشارات الرقميإمعالجة ال 4369 
، وخصسسائص األنظمسسةZاإلشسسارات املتقطعسسة،س ومراجعسسة تحسسويالت  يدرس الطالب في هذا املسسساق:

، واالسسسستجابة املحسسسدودةConvolution(، ونظريسسسة الخطيسسسة،املتقطعسسسة )االسسسستقرار، األنظمسسسة 
لألنظمسسسة، واالسسسستجابة غسسسري املحسسسدودة لألنظمسسسة، واملرشسسسحات، ومعالجسسسات اإلشسسسارات الرقميسسسة،

وتطبيقات.

)411ME تحكم ( أنظمة5247 
أنسسواع التغذيسسةوتمثيل األنظمة الفزييائيسسة مسسع الرتكسسزي على امليكانيكيسسة منهسسا،  يشمل هذا املساق:

تحليسسل األنظمسسة وتصسسميمها في املجسسالني الزمسسين والسسرتددي،وتمثيسسل األنظمسسة بالرسسسم، والراجعسسة، 
مقدمسسة إلى تمثيسسل وتصسسميم أنظمسسة التحكم بوسسساطة املصسسفوفات واسسستخدامات الجسسرب الخطي،و
تحليل وتصميم أنظمة التحكم.و

 املتحكمات املتقدمة5660 
املؤلسسف ومتتبسسعوأنظمسسة التشسسغيل املَفْسسرزَة وسسسائقات األجهسسزة، و، ة وتصميم أجهزة السسسيطرمبادئ

االتصساالت، هسسذا املسسساق يتضسسمن تنفيسسذوتوصسسيل األجهسسزة، ة، واملؤقت ونظسام املقاطعسسواألخطسساء، 
مرشوع عملي باستخدام املتحكم املُْفرَْز.

معالجة الصور  5655
 املواضسسيع السسيت تتم تغطيتهسسا تتضسسمن،هذا املسسساق يعسسد مقدمسسة في أسسسس معالجسسة الصسسور الرقمية

العمليسساتوأخسسذ العينسسات والتكميم،س وفضسساءات األلسسوان وتمثيلهسسا، وطرق تحصيل الصور وعرضها، 
عمليات الرتشسسيح الخطيسسة )مرشسسحات السسرتدداتومخطط توزيع األلوان، واليت تجري على النقط، 
التحسسويالت والعمليسسات الخاصسسة بمجسسال السسرتددات،واكتشسساف الحسسواف، والعاليسسة واملنخفضسسة(، 

مقدمسسة إلى اسسستخالص الخصسسائص منومقدمسسة إلى تقطيسسع الصسسور، واملرشسسحات غسسري الخطيسسة، و
الصور وتميزي الكيانات.

األنظمة املستقلة و الروبوت 5661
يسسدخل في، و املسسساق يغطي القضسسايا الراهنسسة في مجسسال الروبوتسسات واألنظمسسة الذكيسسة املضسسمنةاهذ

 وكيسسف يتفاعسسل مسسع البيئسسات من خالل أنسسواع مختلفسسة من،املكونسسات الرئيسسسية للروبسسوت املتحسسرك
التخطيسسسط،باإلضسسسافة لدراسسسسة اإلجسسسراءات وآليسسسات ، أجهسسسزة االستشسسسعار والتكامسسسل فيمسسسا بينها

 هي القضايا األساسية الثالث في مجال الروبوتات املتنقلة: رسم الخرائسسط،الرئيسة واملوضوعات
تحديد املوقع: معرفة أين هو الروبوت، وتخطيسسط املسسسار: حيث الروبسسوتوبناء خريطة للمحيط، و

 بعض املواضيع املختارة في علوم الروبوتات. إلىباإلضافة، يريد أن يذهب
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أنظمة الحوسبة السحابية  5662
دراسسسة مواضسسيع، حيث يتم ا الحوسسسبة السسسحابية وتطبيقاتهسسيقدم هذا املساق دراسة حسسول مفهسسوم

املعماريسساتوتقنيسسات املحاكسساة االفرتاضسسية، ومختلفسسة تشسسمل مقدمسسة حسسول الحوسسسبة السسسحابية، 
 مصسسادر النظسسامإدارةبرمجسسة وشسسبكات الحاسسسوب املسسستخدمة في الحوسسسبة السسسحابية، واملختلفسسة، 

 املعلومات في الحوسبة السحابية. أمنإلى املختلفة،س باإلضافة

شبكات الحاسوب املتقدمة 5714
الشسسبكات الحديثسسة ومحتوياتهسسا من ناحيسسة نظريسسة وعمليسسة مسسع تطبيقسسات علىيتناول هذا املساق: 

شسسبكات الربسسطولية تمرير البيانات في املوجهسسات، وبروتوكسسوالت تبسسادل البيانسسات بني املوجهسسات،س آ
 شبكات الحاسوب.وأمن، والتدفقالتحكم في االزدحام ودعم شبكات تعدد الوسائط، والفقرية، 

)455IT  (ة والرسيعةالشبكات الالسلكي4618 
إلى يركسسز هسسذا املسسساق على مفسساهيم متعلقسسة بالشسسبكات الرسيعة الصسسغرية والكبسسرية، باإلضسسافة

االتصسساالت الالسسسلكية والتكنولوجيسسا املتعلقسسة بهسسا، يتضسسمن املسسساق: أهسسداف الشسسبكات الالسسسلكية
 وI, D, PI, PD, and PIDDSNشسسبكة و املحليسسة، ATMشسسبكة و، FDDI, D, PI, PD, and PIDشسسبكة ويرثنت الرسيعة، إشبكة الووالرسيعة، 

 Frame Relay.

)477C 151S األنظمة املوزعة ( 5287
 املتداخلسسة،واالتصسساالتنمسسوذج الخسسادم- الزبسسون، وخصائص أنظمة التوزيسسع، يتضمن هذا املساق: 

تصسسميم خدمسسة امللفسسات،والتسسسمية والحمايسسة،س ونظم التشسسغيل املوزعسسة، وفئسسة اإلجسسراء عن بعسسسد، و
ستخراج نسسسخةواتنسيق وتميزي الوقت، و، والزتامنالتحكم ومشاركة البيانات والعمليات عليها، و

مطابقة.

برمجة الشبكات 5106
،DNS، SMTPخسسدمات الشسسبكة، واَليسسة السسرتقيم في الشسسبكات،س يسسدرس الطسسالب في هسسذا املسسساق: 

FTP ،خسسدمات النقسسل في الشسسبكة وبرمجتهسسا و UDP TCPبرمجسسةو السسدخول عن بعسسد، ج، وبسسرام
البيانسسات املوزعسسة على الشسسبكات وتطبيقات الخادم واملخدوم،س برمجة تطبيقسسات األجهسسزة املتماثلسسة،

الربمجة على التوازي.ووالخادمات، 

)555EC 151Eنظم التشغيل املتقدمة ( 5133
micro-أنظمة التشغيل املبنية على يشمل املساق على:  kernel ،االتصسسالواألنظمة املوزعة، و

أنظمة امللفات املوزعة.والتفاعل بني نظام التشغيل وعمارة الحاسوب، وبني العمليات، 

)478IT مواضيع خاصة ( 5013
يتم تغطيسسة مواضسسيع خاصسسة في أنظمسسة هندسسسة الحاسسسوب حسسسب اهتمامسسات الطلبسسة والكسسادر

التدرييس بحيث يشمل مواضيع حيوية لم تغطى في أي مساق آخر.
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أمن املعلومات 5079
التشسسفري املتماثسسل والتشسسفري غسسريونقل البيانات الواضحة والبيانات املشسسفرة، يتضمن هذا املساق: 

إدارةوذونسسات، أالتحكم بالصسسالحيات والوالتوقيع اإللكسسرتوني، واملتماثل تطبيقاتها وخوارزمياتها، 
حمايسسة الشسسبكات عسسربو، SSL وI, D, PI, PD, and PIDPs, Divergence and Curl, Double and Tripleecرسية نقل البيانات عسسرب بروتوكسسوالت ومفاتيح التشفري، 

تطبيقسسات أنظمسسة التشسسغيل فيوالشبكات الخاصة عرب اإلنرتنت، والجدار الناري وفلرتة البيانات، 
 والشبكات.وأمن البياناترسية 

أنظمة الوكالء املتنقلة 4447
 ويشسسمل املسسساق مقدمسسة،يقوم املساق بتقديم املعسسارف األساسسسية في تكنولوجيسسا السسوكالء املتنقلسسون

رسيعة لألنظمة املوزعة، ومفهوم الوكالء، وأنواع الوكالء، والتطبيقات، واملزايا والعيوب،س والهيكلة
 واملشسساكل السسيت يتم حلهسسا،األنظمسسة املختلفسسة للسسوكالء املتنقلسسون، والعامة ألنظمة السسوكالء املتنقلسسون

باستخدام الوكالء املتنقلون.

 عمارة الحاسوب املطورة5130
أسس تصميم أنظمسسة الحاسسسوب الحديثسسة،س مواضسسيع متقدمسسة في إدارة ومعالجسسة السسذاكرة، املعالجسسةس

I, D, PI, PD, and PIDns, Divergence and Curl, Double and Tripletruction ,املتوازية، ) Thread PID)

 الشبكات املعرفة بالربمجيات5907
وفيه يتعرف الطسسالب على التوجسسه الجديسسد في شسسبكات الحاسسسوب املرنسسة القابلسسة للتعسسديل والتحكم
بسهولةس باستخدام الربمجيات للتعامل بشكل مناسب مع التغري في الطلب على مسسوارد الشسسبكة في

بيئات الحوسبة املتطورة مثل مراكز البيانات 

 انظمة التشفري5649
- نظريسسة االعسسداد، علم التشسسفري والرتمسزي املسسستخدم في أمنالتاليسسة: يتناول هذا املساق املواضسسيع 

املعلومات والشبكات،س دراسة خوارزميات التشفري املتماثل وغري املتماثسسل من حيث مختلسسف معسسايري
االداء، إدارة وتبادل مفاتيح التشفري، التوقيع الرقمي وبروتوكسسوالت التوثيسسق، دراسسسة خوارزميسسات

.توليد وانشاء الرموز الثنائية العشوائية، وغريها من املواضيع ذات الصلة

األنظمة الذكية5657
 من فهم وتطوير حلول مختلفة في هندسة األنظمة الذكية عنالطالبيهدف هذا املساق إلى تمكني 

أنظمسسة الحكم، االسسستدالل:  تشسسمل مواضسسيع املسسساق،طريق تجميع حلول ملشسساكل حسسسابية محسسددة
إلى ذلسسك باإلضسسافة، االحتمالي، والشبكات العصبية،س واملنطق التقرييب، وتقنيات التحسسسني الذكية

ينسساقش املسسساق بعض التطبيقسسات في مجسسال الروبوتسسات، والرؤيسسة املحوسسسبة وغريهسسا من املنسساطق
حيث يتم تطبيق األنظمة الذكية.
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األنظمة املحمولة5659
ليسسة الوصسسول ملوجسساتس الراديسسووآشسسبكات النسسد للنسسد، وهيكليسسات الشسسبكات النقالسسةس الخلويسسة، وفيسسه: 

بروتوكوالت التنقل داخل وخارج الشسسبكة،سوجودة الخدمات من النواحي التقنية،  و املصادر،إدارةو
شسسبكاتوعنسساوين اإلنسسرتنت املتنقلسسة، وبروتوكسسوالت توجيسسه البيانسسات في الشسسبكات الالسسسلكية، و

 التشسسغيل ولغسسات الربمجسسة الخاصسسةوأنظمة والزيجسسيب،تقنيات الربط البلوتسسوث والسلكية حديثة،س 
باألجهزة الخلوية.

C 151omputer Science الحاسسسسسسسسسسسوبدائسسسسسسسسسسرة علسسسسسسسسسسوم 
Department 

علم الحاسسسسسوب وتكنولوجيسسسساات علم الحاسسسسسوب تخصصسسسسو تتضسسسسم دائسسسسرة تكنولوجيسسسسا املعلوما
 رواد هذا الدائرة خرجت.2012اسست دائرة تكنولوجيا املعلومات وعلم الحاسوب عام  املعلومات.

 القطاع في املجال العلمي والعمليس على مدى االعوام املاضية في الجنوب الفلسطيين.
لقد ساهم خسسريجي هسسذه التخصصسسات في تطسسوير الخسسدمات االلكرتونيسسة وأتمتسسه انظمسسة املؤسسسسات

 يعتسسربالعامسسة والخاصسسة ممسسا وضسسعها في مكانسسة مرموقسسة بني قريناتهسسا في الجامعسسات االخسسرى.
خريجي تخصص علم الحاسوب من االكرث توظيفا حسب االحصائيات العاملية حيث يعتسسرب الطلب

من انجسسازات طلبسسة الكليسسة على توفر خريجني في هذا التخصص اعلى من عدد الخريجني عامليسسا. 
ACM-  فريق الكلية على املركز االول في مسابقة الربمجة الفلسسسطينية االكسسربحصول PCPC في

 ".2017 و2013 و2014األعوام التالية "
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C 151omputer    تخصص علم الحاسوب Science 

نظرا لتطور استخدام الحاسوب وبرمجياته في املجتمع الفلسطيين وحاجتسسهس إلى كسسوادر مؤهلسسة في
الجامعة فقسسد ارتسسأت  مختلف املجاالت والتخصصات املرتبطة بالحاسسسوب وتكنولوجيسسا املعلومسسات.

م ملنح شسسسهادة البكسسسالوريوسس في "علم2002/2003طسسسرح هسسسذا الربنسسسامج منسسسذ العسسسام األكسسساديمي 
 هذا الربنامج جزءا من كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة الحاسوب منسسذأصبحالحاسوب" حيث 

. يتمزي هسسذا الربنسسامج بتغطيتسسه للمجسساالتس األساسسسية في2012/2013انطالقها في العام األكاديمي 
علم الحاسوب بما في ذلك قواعد البيانات وهندسة الربمجيات والخوارزميات، وشبكات الحاسوب
مما يتيح للخريجني فرص عمسسل عديسسدة في مجسساالت الحاسسسوب املختلفسسة وخاصسسة تطسسوير االنظمسسة
املحوسبة الكبرية ذات االداء العالي. ويعترب هذا الربنامج مساهمة فعالة في رفسسد املجتمسسع املحلي

والعربي باملتخصصني في مجال علم الحاسوب.

مؤهلة كسسسوادر تخسسسريج إلى فلسسسسطني بوليتكنك جامعة في الحاسسسسوب علم تخصص يهسسسدف
حيث: من وممزية

تزويد الطلبة بأحدث املعارف األساسية املتعلقة بعلوم الحاسوب، واليت تمكنهم من إيجسساد حلسسول
ملختلف املشكالت املرتبطة بمجال الحوسبة ومتابعة التطورات في املعلوماتية.

.تطوير االنظمة املحوسبة الكبرية ذات االداء العالي
تزويد الطلبة بقدرات معرفية ممزية في مجاالت الرياضيات واإلحصاء تمكنهم من تطسسوير أنظمسسة

برمجية خاصة بالتطبيقات العلمية.س
.إعداد وتأهيل الطلبة للعمل املهين في مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات
تقديم برنامج واسع ومعمق من شأنه تأهيل الطلبة ملتابعة الدراسات العليسسا أو مواصسسلة التعليم

املستمر في حقل علم الحاسوب والحقول العلمية املرتبطة به.
.القدرة على العمل ضمن فريق يتحلى بقدر عاٍل من اإلبداع والتعاون واألخالق

املوبايل: برمجة مسار

واملذهلسسة في مجسسال األجهسسزة يركز على برمجة االجهزة املحمولة،س يواكب املسار التطسسورات الرسيعة
ثالث مساقات بواقع تسع ساعات معتمسسدة تركسسز على أشسسهر املحمولة وتطبيقاتها، كما ويتكون من

:انظمة التشغيل لألجهزة املحمولةس مثل
األندرويد نظام (And PIDroid PID.)
نظام  Apple I, D, PI, PD, and PIDOS.
ميكروسوفت ونظام ( Wind PIDows, Divergence and Curl, Double and Triple Phone.)
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يتعرف الطالب من خاللها على لغسسات الربمجسسة واالدوات والتقنيسسات املسسستخدمة في التطسسوير لهسسذه
يتوقع من الطالب بعد اتمام هذا املسسسار أن يتمكن من برمجسسة وتطسسوير التطبيقسسات ألشسسهر االنظمة،س

االسواق االلكرتونية العاملية هذا املجال.

الطالب: مخرجات

بما الخطط تطوير على حاليا تعمل الكلية فان والنوعية الجودة بمعايري الكلية من الزتاما
للهندسة األكاديمي االعتماد على للحصول السعي ومنها واالعتماد الجودة معايري مع يتناسب

املخرجات لتحقيق تطويرها تم الحالية الخطط فان املعايري هذه . ولتحقيقسABET والتكنولوجيا
الحاسوب: علم لخريجي التالية

الطالب مخرجات مع تتوافق اليت والرياضيات املحوسبة املعرفة تطبيق على القدرة
 واالنضباط.  للربامج

لحلها املناسبة الحوسبة متطلبات وتحديد املشكلة ومعرفة تحليل على القدرة 
وذلك برنامج أو عنرص أو عملية أو حاسوبي نظام وتقييم وتنفيذ تصميم على القدرة

 املطلوبة االحتياجات لتلبية
  مشرتك.  هدف لتحقيق مجموعات ضمن بفعالية العمل على القدرة 
 واالجتماعية واألمنية والقانونية واألخالقية املهنية واملسؤوليات القضايا فهم 
 الجماهري من مجموعة مع فعال بشكل التواصل على القدرة 
  واملجتمع.  واملنظمات األفراد على للحوسبة والعاملي املحلي التأثري تحليل على القدرة 
فيه املشاركة على والقدرةس املستمر املهين التطوير إلى بالحاجة االعرتاف 
 العمل ملمارسة الالزمة واالدوات واملهارات الحديثة التقنيات استخدام على القدرة

 املحوسب. 
في الحاسوب علم ونظرية الخوارزميات ومبادئ الرياضية األسس تطبيق على القدرة

عليها تنطوي اليت املقايضات فهم بتوضيح تقوم حاسوبية انظمة وتصميم ةنموذج
 التصميم.  خيارات

املتباينة الربمجيات أنظمة بناء في والتطوير التصميم مبادئ تطبيق على القدرة
 التعقيد. 

 لعلم الحاسوبملخص خطة التخرج
الساعات املعتمدة متطلبات الرقمس

17 الجامعة اإلجبارية 1.
3 الجامعة االختيارية 2.
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متطلبات الكلية  اختياري3 اجباري+29 3.
متطلبات الدائرة اختياري12 اجباري+18 4.

34 التخصص اإلجبارية 5.
9 التخصص االختيارية 6.
3 حرة 7.

128 املجموع

) ساعة معتمدة:18(الحاسوب  لتخصص علم  االجباريةسمتطلبات الدائرة

) ساعة معتمدة:12(الحاسوب  لتخصص علم الدائرة االختياريةسمتطلبات 

رقم
المساق

Course Nameالمساق اسم
الساعات
المعتمدة

 Object-orientedالكيانات برمجة5307
programming

3

4071
االحتملللللللللاالت

واإلحصاء
Probability and 
Statistics

3

1Linear Algebra 13 خطي جبر4169
Numerical Analysis3عددي تحليل5193

5270
وتحليل تصللللميم

الخوارزميات
Algorithm Design 
and Analysis 3

4005
وتكامل تفاضل

2 
Calculus 23

رقم
المساق

Course Nameالمساق اسم
الساعات
المعتمدة

1Physics 13 فيزياء4006
1Physics Lab 11 فيزياء مختبر4007
2Physics 23 فيزياء  4068
2Physics Lab21 فيزياء مختبر4069

 1General Chemistryعامة كيمياء5387
1

3

5389
كيميلللاء مختلللبر

1 عامة
General Chemistry 
Lab 1

1

1General Biology 13 العامة االحياء4243

4244
االحيلللاء مختلللبر

1 العامة
General Biology 
Lab 1

1

2General Biology 23 العامة االحياء4316

4317
االحيلللاء مختلللبر

2 العامة
General Biology 
Lab 2

1

 2General Chemistry عامة كيمياء5388
2

3

5390
كيميلللاء مختلللبر

2 عامة
General Chemistry 
Lab 2

1
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)  351C 151S     (برمجة الكيانات 5307

طسسرق حسسل املشسسكالت وتصسسميمومفسساهيم وتطبيقسسات في مجسسال برمجسسة الكيانسسات، يتضسسمن املسسساق: 
الرتكزي على إحدى لغات الربمجسسة الكينونيسسة مثسسل جافسسا أووباستخدام الربمجة الكينونية،  الحلول

C++يحتسسوي هسسذا املسسساق على مجموعسسة منواملشتقة والقوالب،س  استخدام األصناف واألصناف، و
املشاريع والربامج املختربية.

)311SC 151 (واإلحصاء  االحتماالت 4071
والتوزيعسسات يز، املتغسسريات العشسسوائيةااإلحصاء الوصفي، االحتمال، االحتمال الرشطي، نظرية بو

التوقع، التباين، التبسساين املشسسرتك، االحتمالية املنفصلة واملتصلة، التوزيعات االحتمالية املشرتكة،
االحتمالية،س توزيعات املعاينة.  التوزيعاتتو اقرتانامعامل االرتباط، 

)213SC 151 ( الخطير  الجب4169
والفضسساء الجسسزئي، أنظمسسة املعسسادالت الخطيسسة، املصسسفوفات واملحسسددات، املتجهسسات، فضسساء املتجهسسات

.إلى الصورة القطرية التحويالت الخطية، القيم الذاتية واملتجهات الذاتية، تحويل املصفوفة

) 313SC 151  (عددي تحليل 5193
االسسستكمال وطسسرق األخطسساء، نظريسسة تسسايلور، حسسل املعسسادالت ذات املتغسسري الواحسسد بطسسرق مختلفسسة،

.بطرق عددية مختلفة فيه، التفاضل والتكامل العددي، حل املعادالت التفاضلية

)341C 151S ( تصميم وتحليل الخوارزميات 5270
واملخططسسات طسسرق تحليسسل الخوارزميسسات، تصسسميم وتقسسييم الخوارزميسسات املتعلقسسة بسسالفرز والبحث

Divid PIDe     -  والهياكل الشجرية –and PID conquer and PID Greed PIDy Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign Techniques, Divergence and Curl, Double and Triple،
.الربمجة الديناميكية، خوارزميات الرتاجع

) ساعة معتمدة:34متطلبات تخصص علم الحاسوب االجبارية (

C 151ourse اسم املساقرقم املساق Nameالساعات املعتمدة

برمجة االنرتنت5286
 Internet

Programming
3

5281
برمجسسسسسسسسسسة قواعسسسسسسسسسسد

البيانات
 Database

Programming
3
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مبادىء املرتجمات5312
  Principles of Palestine

C 151ompilers
3

5271
مبادىء الرسم

الحاسوبي
 C 151omputer Graphics

3

Theory Graduates Union  نظرية الحوسبة5311 of Palestine C 151omputing3
Graduation مرشوع التخرج5679 Project3

5703
مقدمسسسسسسسسسسسسسسسسسة مرشوع

التخرج
  Introduction to

 Graduation Project
1

Database نظم قواعد البيانات5268 Sy Graduates Unionstems3

هندسة الربمجياتس5273
 Sof Palestinetw are

Engineering
3

5704
تنظيم وعمسسسسسسسسسسسسسسسسسارة

الحاسوب

 C 151omputer
  Organization and

Architecture
3

Operating نظم التشغيل5705 Sy Graduates Unionstems3
C 151omputer شبكات الحاسوب5706 Netw orks3

        برمجة االنرتنتس 5286

تطبيقسسات  بإنتسساجواملتخصصةإحسسدى اللغسسات الحديثسسة الطسسالب إلى يهدف هذا املساق إلى تعريسسف 
 ونمسساذجاستعالمات  الطالب كتابة برامج كاملة وتصميماستطاعةعلى اإلنرتنت، سوف يكون في 

 وإظهارها في صفحات اإلنرتنت. الستخدامهاوقوائم وخيارات 
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)304C 151S   ( برمجة قواعد البياناتس 5283
تقنيسسة قواعسسدو بحث وتطبيق املفاهيم املتقدمسسة في قواعسسد البيانسسات وتشسسمل إدارة قواعسسد البيانسسات،

على نمسساذج البيانسسات دراسسسة عمليةوالبيانسسات واختيارهسسا والحصسسول على نظم قواعسسد البيانسسات، 
املستقبلي إلدارة البيانات. نظرة على التوجهووتطوير تطبيقات عملية في قواعد البيانات، 

) 331C 151S  (الربمجة املرئية5313 
 )باألحداث يشمل املساق مواضيع مثل: مقدمة عن لغات الربمجة، لغات برمجة الكيانات واملقادة

-Event d PIDriven) عنارص التحكموالنمسسسسسساذج ومكوناتهسسسسسسا، واألسسسسسسساليب والخصسسسسسسائص، و،سسسسسس( 
Controls, Divergence and Curl, Double and Triple ) ،باملستخدم، تصميم أرشطة األدوات والقوائم الخاصةوصناديق األدوات، واملتقدمة

األصوات وتعدد الوسائط.و

)242C 151S  ( لغات الربمجة5310
مواصسسفات األنمسساط البيانيسسةواألنمسساط البيانيسسة، وإلى تعريسسف وأهسسداف لغسسات الربمجسسة،  مقدمة

languageطرق وصف اللغات قواعسسديا )وفحص األنماط البيانية والتحويل بينها، ووتنفيذها، 
s, Divergence and Curl, Double and Tripleyntax عسسائالت لغسسات الربمجسسة:والسسربامج الفرعيسسة، وإدارة التخزين الثابتسسة والديناميكيسسة، و(،سس

لغات قواعد البيانات.  والكيانية،  اللغات واللغات املنطقية،س

) 484C 151S  (املرتجمات مبادئ 5312
تسسداولوتحليسسل املفسسردات، ومكونسسات الرتجمسسة،س ومراجعة القواعد، ومفاهيم أساسية،  يشمل املساق:
فحصوترجمسسة بنسساء الجمسسل املبارش، وتداول األخطاء ومعالجتهسسا، وطرق العرض، وجدول الرموز، 

الشسسيفرة أقسسرب إلى جعلوتوليسسد شسسيفرة، وتوليسسد شسسيفرة وسسسطية، ونظسسام وقت التنفيسسذ، والنسسوع، 
.الكمال والفعاليةس

)  442EC 151E (الحاسوبي مبادئ الرسم 5271
يهدف املساق إلى تعريف الطالب بالربامج والحزم املستخدمة في الرسم والطرق املتبعسسة لتصسسميم
بسسرامج الرسسسم الحاسسسوبي من خالل دراسسسة املبسسادئ األساسسسية للربمجيسسات واملعسسداتس الفزييائيسسة

التعريف برسم الخطوط والدوائرواملستخدمة في الرسم الحاسوبي، مثل املتجهات وأنظمة الرسم، 
بعاد والتحريك.أالتخزين ومقدمة في الثالث ووخوارزميات القص والتعبئة،س 

) 483C 151S  (الحوسبة نظرية5311 
التغسسرياتو وتوماتسسا ولغسسات الربمجسسة وقواعسسدها، ذاتيسسات الحركسسة املنتهيسسة،أمقدمسسة في نظريسسة ال

مقدمسسةونظريسسة الضسسخ، واملجموعسسات املنتظمسسة، ووتوماتا ذات االتجاهني، أالواملمزيات، واملنتظمة، 
P , )والجهدفي حسابات التعقيدات  NP).
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)599EC 151E  (التخرج مرشوع 5679
اليت تم تغطيتهسسا، يقوم الطالب باختيار املرشوع الذي يتناسب مع اهتماماته واملساقات التدريسية

ورأي ومشسسورة املرشف، التنفيسسذ ويراعى في اختيار املرشوع إمكانية توفر القطع الالزمسسة وأهميته
.العملي للمرشوع يعترب جزءا أساسيا منه

) 598EC 151E (التخرج مقدمة مرشوع 5703
األنسب. يشمل دراسة مشكلة حقيقية في السوق وتحليلها، وضع الحلول املناسبة، وتصميم الحل

Sof convergencetware. برمجيةومكونات  Hard PIDware املرشوع مكونات مادية

االصطناعيس الذكاء 5272
ذلسسك يغطي هسسذا املسسساق املبسسادئ األساسسسية للسسذكاء االصسسطناعي وتطبيقاتسسه املختلفسسة بمسسا في

عنارصواملسسسند،  تمثيسسل املعرفسسة بمسسا في ذلسسك املنطقوخوارزميسسات اللعب، واسرتاتيجيات البحث، 
واسسستعراض النهج آلسسة التعلم، النظم الخبسسرية، والتعامسسل مسسع حسساالت عسسدم اليقني، والتخطيسسط،

مختارة للذكاء االصطناعي. إلى مواضيع باإلضافة ،والرؤية الكمبيوتر، والروبوتات

) 445EC 151E (البيانات نظم قواعد 5268
البيانات، نماذج قواعد مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظم إدارة قواعد

ER -البيانات، قواعد البيانات العالئقية،  Mod PIDelمقدمة إلى ، SQL.أمن قواعد البيانات ،

)442EC 151E (الربمجيات هندسةس 5273
وانواعهسسا، املبسسادئ واالساسسسيات النظريسسة لتقنيسسة هندسسسة الربمجيسسات، دورة حيسساة تطسسوير األنظمة

والتفصسسيلي، الرتمسسزي، التخطيسسط، جمسسع وتحليسسل املتطلبسسات، تحديسسد املتطلبسسات، التصسسميم األولي
الفحص، التوثيق، إدارة عملية تطوير الربمجيات.

) 467EC 151E     (تنظيم وعمارة الحاسوب 5704
Von  مقدمة في تنظيم و عمارة الحاسوب. أجيال الحاسوب، عمارة Neumannأنظمة ،

،واإلخراج النواقل، عنارص تصميم النواقل. الذاكرة الرئيسة، الذاكرة املخبأة، أنظمة اإلدخال
هيكلية وحدة املعالجةس ، مجموعة التعليمات، أنماط العنونة، أساسياتواإلخراجتقنيات اإلدخال 

ية.املركز

) 361EC 151E       (نظم التشغيل 5705
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األساسية الخاصسسة يعترب هذا املساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاهيم
, بسسسس  s, Divergence and Curl, Double and Tripleof convergencetware hard PIDwareالعمليسسسات، جدولسسسةس وحسسسدة ، أنظمسسسة التشسسسغيل ومكوناتهسسسا، إدارة

.االفرتاضية، األمان والحماية في أنظمة التشغيل املعالجة املركزية، إدارة الذاكرة، مفاهيم الذاكرة

) 321C 151S     (شبكات الحاسوب 5706

وتشسسمل يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب املختلفة وطرق ربطها،
البيانسسات على شسسكل  أساسسسيات نقلالشسسبكات،املواضسسيع: أنسسواع البيانسسات وأثرهسسا على متطلبسسات 

.لنقل البيانات السلكية والالسلكية اإلشارات التناظرية والرقمية، التعرف على الوسائط املختلفة

) ساعة معتمدة:9متطلبات تخصص علم الحاسوب االختيارية (

C 151ourse اسم املساقرقم املساق Nameالساعات
املعتمدة

Bioinf Palestineormatics 3نظم املعلومات الحيوية5707
Machine تعلمس االلة5646 Learning3

تقنيات برمجية عرصية5647
  Modern Programming

Technologies
3

النمذجة واملحاكاة5648
  Modeling and

Simulation
3

C 151loud الحوسبة السحابية5651 C 151omputing3
Sy Graduates Unionstems برمجة النظم5321 Programming3
Distributed األنظمة املوزعة5287 Sy Graduates Unionstems3
Parallel الحوسبة املتوازية5652 C 151omputing3
Inf Palestineormation أمن املعلوماتس5079 Security Graduates Union3
C 151ry Graduates Unionptography Graduates Union3انظمة التشفري5649

5139
هندسسسسسسسسسة برمجيسسسسسسسسات

متقدمة
  Advanced Sof Palestinetw are

Engineering
3

Special مواضيع خاصة5013 Topics3
Expert األنظمة الخبرية5653 Sy Graduates Unionstems3
Semantic الويب الداللي5654 Web3
Image معالجة الصور 5655 Processing3
C 151omputer مبادئ الرسم الحاسوبي5271 graphics3

5033
تفاعسسسسسسسسسسسل اإلنسسسسسسسسسسسسان

والحاسوب
  Human C 151omputer

Interaction
3

Mobile  أنظمة الوكالء املتنقلة4447 Agents Sy Graduates Unionstems3
V Systemsisual الربمجة املرئية5313 Programming3

لغات الربمجة5310
 Programming

Languages
3
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5272
مبسسسسسسسسسسسادىء السسسسسسسسسسسذكاء

االصطناعي
   Principles of Palestine Artificial

Intelligence
3

5650
 تطسسسسسسسسوير تطبيقسسسسسسسسات

محمولال
  Mobile Applications

Development
3

5981
 تطسسسسسسسسوير تطبيقسسسسسسسسات

 املتقدمةمحمولال

   Modern Trends in
  Mobile Applications

Development

3

V Systemsirtual الحقيقة االفرتاضية4620 Reality Graduates Union3

 ساعات)3( مساقات حرة: 

C 151ourse اسم املساقرقم املساق Nameالساعات
املعتمدة

Free مساق حر9000 C 151ourse3

       نظم املعلومات الحيوية 5707

التقسساطع بني حقلو املفسساهيم الخاصسسة في نظم املعلومسسات الحيويسسة، الطسسالبفي هذا املسساق يتعلم 
ذلسسك التحليسسل  وهسسو يسسستعرض مجموعسسة واسسسعة من املواضسسيع بمسسا في،البيولوجيسسا والحوسسسبة

والجينسسوم، وتحليسسل بنيسسة وتقيص الجني، تسلسسل البحسسيث والتقيصسس والتماثل التسلسسسلي الحسسسابي
النسسسووي وتحليسسسل التعبسسسري الجيسسسين، ، الحمضSNP، وعلم الجينسسسوم وتحليلو النمذجةسالسسسربوتني 

.املعرفة البيولوجية الربوتيوميات، شبكة / نظم علم األحياء، واكتشاف

 تعلم اآللة5646
تقنيسسات  أنسسه يقسسدم للطالب مسسع أحسسدثي،يقسسدم املسسساق مجموعسسة من الطسسرق وتطبيقسسات التعلم اآلل

تمت تغطيتهسسا في  وتشسسمل املوضسسوعات اليت،التعلم اآللي وأثسسر تطبيقهسسا على مختلسسف املجسساالت
يقسسدم املسسساق مجموعسسة من مجسساالت التطسسبيق، الفضسساء املمسسزي ثمو، MLالحسسال، فسسإن السسدافع وراء

الالسسدعم، خريطسسة التنظيم السسذاتي،  تقنيسسات التعلم اآللي مثسسل الشسسبكات العصسسبية، وآلسسة نسساقالت
K-مجموعات mean، مصسسنف  ،الرئييس االنحدار الخطي وتحليل املكونوBayes, Divergence and Curl, Double and Tripleianوأسسساليب

Ens, Divergence and Curl, Double and Tripleemble.

 تقنيات برمجية عرصية5647
كامل. يهدف املساق على تناول لغة أو لغتني من لغات الحاسوب الحديثة وتدريسها بشكل

 النمذجة واملحاكاة   5648
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ذات الطبيعسسة املنفصسسلة يهدف إلى تقديم املنهجيات املستخدمة في املحاكاة الحاسوبية املساقهذا 
املختربيسسة لغسسرض تطسسور األنظمسسة للحصول على النتائج املتوقعة للظسسواهر الطبيعيسسة أو التجسسارب

نتسسسائج املحاكسسساة للتطبيقسسسات العمليسسسة الخاصسسسة بسسسالظواهر املعقسسسدةس من خالل ومناقشسسسة التحليل
.باستخدام بعض الربمجيات الخاصة

 تطوير تطبيقات األجهزة املحمولة5650
بشكل خسساصوأنظمة التشغيل الخاصة باألجهزة املحمولة الطالب إلى في هذا املساق يتم تعريف 

وهو األكسسرث انتشسسارا يعترب نظام األندرويد نظام تشغيل مفتوح املصدر، ونظام التشغيل األندرويد
 هيد باألندرويسسسبسسسالرغم من أن برمجسسسة التطبيقسسسات الخاصة . أجهسسسزة املحمسسسولواسسسستخداما على
الهيكليسسة الخاصسسة بحزمسسة يهسسدف هسسذا املسسساق إلى التعريسسف باألساسسسيات وفهموموضسسوع كبسسري، 

التطبيقسسات الخاصسسة باألندرويسسد تتم برمجةوالخاصسسة باألندرويسسد،س (سس SDK )تطسسوير الربمجيسسات
بعسسد، واملسسساق هسسذا بلغة الجافا قبل اإلقسسدام على  اإلملامالطالبباستخدام لغة الجافا لذا يتوقع من 

االنتهاء من هذه املساق بنجاح وإتمام التدريبات الخاصسسة بسساملخترب وانجسساز مرشوع املسسساق يكسسون
تطبيق خسساص بسساألجهزة املحمولسسةس السسيت تعمسسل الطالب مجهز باملعرفة واملهارات الالزمة لتطوير أي

بنظام األندرويد.

 الحوسبة السحابية5651
مواضسسيع سسسيتم دراسة، ويقسسدم هسسذا املسسساق دراسسسة حسسول مفهسسوم وتطبيقسسات الحوسسسبة السسسحابية

املعماريسسات وتقنيسسات املحاكسساة االفرتاضسسية،ومختلفسسة تشسسمل مقدمسسة حسسول الحوسسسبة السسسحابية، 
مصسسادر النظسسام برمجسسة إدارةوشسسبكات الحاسسسوب املسسستخدمة في الحوسسسبة السسسحابية، واملختلفسسة، 

.أمن املعلومات في الحوسبة السحابية إلى املختلفة،س باإلضافة

 برمجة النظم5321
)مبسسادئ،سس (As, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleemblers, Divergence and Curl, Double and Triple )مفاهيم أساسية في برمجة النظم، مبسسادئ مرتجمسسات لغسسات التجميع

 .مبادئ الرابط الديناميكي واإلستاتيكي، املفرسات واملحررات، مرشوع(    Load PIDers, Divergence and Curl, Double and Triple املحمالت

األنظمة املوزعة5287 
اإلجسسراء عن بعسسسد،  املتداخلسسة، فئةاالتصسساالت–خصائص أنظمة التوزيع، نموذج الخسسادم  الزبسسون، 

نظم التشسسغيل املوزعسسة، التسسسمية والحمايسسة،س تصسسميم خدمسسة امللفسسات، مشسساركة البيانسسات والعمليسسات
 نسخة مطابقة،س تداول البيانات.استخراجمن، تنسيق وتميزي الوقت، اعليها، التحكم واملزت

الحوسبة املتوازية5652  
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املتوازيسسة، يتنسساول هسسذا املسسساق جسسوانب مختلفسسة من الحوسسسبة املتوازيسسة بمسسا في ذلسسك التقنيسسات
على حسسل مشسساكل  وينصسسب الرتكزي،لغسسات الربمجسسة وقضسسايا التنفيذووالخوارزميسسات واألنظمسسة، 

ة.حقيقية على األجهزة املوازية القائم

أمن املعلومات 5079
املتماثسسل تطبيقاتهسسا نقسسل البيانسسات الواضسسحة والبيانسسات املشسسفرة، التشسسفري املتماثسسل والتشسسفري غري

وخوارزمياتها، التوقيع اإللكرتوني، التحكم بالصالحيات واالذونات، إدارة مفاتيح التشسسفري، رسية
، حمايسسة الشسسبكات عسسرب الجسسدار النسساري وفلسسرتةSSLو I, D, PI, PD, and PIDPs, Divergence and Curl, Double and Tripleec نقسسل البيانسسات عسسرب بروتوكسسوالت

اإلنسسرتنت، تطبيقسسات أنظمسسة التشسسغيل في رسية وأمن البيانسسات البيانسسات، الشسسبكات الخاصسسة عرب
.والشبكات

أنظمة التشفري5649  
مسسواد هامسسة في  وسسسيتم البحث في أربع،يقدم هذا املساق دراسة متعمقة وحديثةس لتشفري البيانات

،التحقق من هوية املسسستخدم، وتوزيسسع مفتسساح التشسسفريوالتشفري: تشفري البيانات، وتوثيق النص، 
،التشسسفري الكالسسسيكية والحديثة ألنظمة سيتم تحليل املعلومات األساسية النظرية والحسسسابيةكما 

 وسيتم التعرض ملفاهيم،الرضورية وفي هذا املسار ستغطى جميع املعلومات األساسية الرياضية
وخوارزميسسات التشسسفريDES  الخسساص في خوارزميسسات مثسسل التشسسفري القيايس للبيانسسات املفتسساح

العسسسام وكسسسذلك سسسسيتم تنسسساول التشسسسفري باملفتسسساح، AESاملتنسسساظرة واملقيسسساس السسسدولي للتشسسسفري
 RSA .وخوارزمية

 هندسة برمجيات متقدمة5139
والتطبيقسسات يهدف هذا املساق إلى تعزيز فهم الطالب للمنهجيات املتقدمسسة في هندسسسة الربمجيسسات

االسسستخدام، هندسة برمجيسسات األجسسزاء وإعسسادةو،سس (OOD) املناسبة، التوجه الكياني في التصميم
أساليب تطويرية حديثسسة،س وإدارة الجودة،وتقدير تكلفة الربمجيات، والفحص،س والتحقق والتثبت، و
.دراسية توجهات حديثة في منهجيات التطوير وتحليل وتطوير حاالتو

مواضيع خاصة5013  
في دورة في كل مرة يتم تقديم هسسذا املسسساق يعسسالج موضسسوعا في علسسوم الكمسسبيوتر لم يتم تغطيته

اإلنسسسان مسسع منتظمسسة. وتشسسمل املواضسسيع املمكنسسة التوافقيسسة والفنيسسة ومنطسسق الربمجسسة، تفاعل
.واستخراج البياناتوتصور البيانات الكمبيوتر 

األنظمة الخبرية5653 
أدواتوالرسسسم،  اسسستدالالتوتمثيل املعرفسسة، ويتضمن هذا املساق مفاهيم وتقنيات النظم الخبرية، 

التطبيقسسات وواكتسسساب املعرفسسة،س ولغسسات النظم الخبسسرية وهندسسسة املعرفسسة وتطسسوير النظم الخبسسرية،
.األنظمة األساسية حالية فيال

 الويب الداللي5654
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 في جسسوانب األنطولوجياجوهر الويب الداللي هو في التمثيل الداللي واملنطقي للبيانات باستخدام
:املوضوعات اليت يتم تناولها هي التالية، ومختلفة مثل التصميم، واملنطق، والربمجة والتطبيقات

تصسسميم وإدارة األنطولوجيسسا، وRDF، RDFS، OWLت: الرؤية ويب الداللي،س األنطولوجيا لغا
،SPARQL املنطق األنطولوجيا مع بيليه، األنطولوجيا االسسستعالم معي، وباستخدام محرر املحم

التطبيقات الحالية من الويب الداللي.و، API, D, PI, PD, and PIDبرمجة األنطولوجيا مع

أنظمة الوكالء املتنقلة 4447
املسسساق مقدمسسة سيقوم املساق بتقديم املعارف األساسية في تكنولوجيا الوكالء املتنقلسسون. ويشسسمل

والتطبيقات،س واملزايا والعيوب، والهيكلة رسيعة لألنظمة املوزعة، ومفهوم الوكالء، وأنواع الوكالء،
األنظمسسة املختلفسسة للسسوكالء املتنقلسسون. واملشسساكل السسيت يتم حلهسسا  .العامة ألنظمة السسوكالء املتنقلسسون

.املتنقلون باستخدام الوكالء
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Inf Palestineormation املعلومسسسسسات دائسسسسسرة تكنولوجيسسسسسا  3 Technology Graduates Union
Department 

علم الحاسسسوب وتخصسسص تكنولوجيسسا علم الحاسسسوب تخصصو تتضم دائسسرة تكنولوجيسسا املعلوما
، ولقسسدس خسسرجت رواد هسسذا2012اسست دائرة تكنولوجيا املعلومات وعلم الحاسسسوب عسسام  املعلومات.

 القطاع في املجال العلمي والعمليس على مدى االعوام املاضية في الجنوب الفلسطيين.
لقد ساهم خسسريجي هسسذه التخصصسسات في تطسسوير الخسسدمات االلكرتونيسسة وأتمتسسه انظمسسة املؤسسسسات

من انجسسازاتالعامة والخاصة مما وضعها في مكانة مرموقة بني قريناتها في الجامعسسات االخسسرى. 
ACM-  فريق الكلية على املركز االول في مسابقة الربمجة الفلسطينية االكربطلبة الكلية حصول

PCPC " 2017 و2013 و2014في األعوام التالية." 

I, D, PI, PD, and PIDnf convergenceormation      تخصص تكنولوجيا املعلومات Technology   

أصبحت املعلومسسات في العرص الحسسالي أساسسساً جوهريسساً لعمليسسات املنافسسسة بني السسدول واملؤسسسسات
مهمسسا كسسان حجمهسسا،س فمن يمتلسسك املعلومسسات الصسسحيحة يمتلسسك أساسسساً متينسساً للمنافسسسة على كافسسة
األصسسعدة، وتكنولوجيسسا املعلومسسات هي املسسسؤولة عن إنتسساج وتوزيسسع املعلومسسات الالزمسسة للمنافسسسة
–واتخاذ القرارات الدقيقة اليت ترقى بمستوى الكفاءة واألداء. إن تكنولوجيسسا املعلومسسات  بشسسقيها:
تكنولوجيا الحواسسسيب وتكنولوجيسسا االتصسساالت- أصسسبحت رضورة ملحسسة للمؤسسسسات، واسسستخدامها
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 ونظراً لالنخفاض امللموس في أسعار أجهسسزة الحواسسسيب، فقسسد رضورياً لكافة املستويات اإلدارية.
أصبحت املسألة ال تتعلق بامتالكها، وإنما بكيفية استخدامها بالشكل الصحيح لتلبية الهدف العام

للمؤسسات.
لهسسسسذا تم اسسسسستحداث تخصسسسسص تكنولوجيسسسسا املعلومسسسسات السسسسذي يمنح الدرجسسسسةس الجامعيسسسسة األولى
)البكالوريوس(س بخطة دراسية تتوزع بمجملها على مجاالت تكنولوجيا املعلومسسات املختلفسسة،س والسسيت
تشسسمل: تكنولوجيسسا الحاسسسوب بكافسسة تفرعاتهسسا من األجهسسزة املاديسسة والربمجيسسات وقواعسسد البيانسسات
وغريها، وتكنولوجيا االتصاالت واليت تشمل كافة أنواع الشبكات الحاسوبية السلكية والالسسسسلكية

.وبرمجتها

متخصصة كسسسسسوادر تخسسسسسريج إلى املعلومسسسسسات تكنولوجيا تخصص ويهسسسسسدف
يلي: بما ومتمزية

عالية. بكفاءة املعلومات تكنولوجيا استخدام على القدرة
اإلنرتنت. وصفحات والشبكات الربمجيات وتطوير وإنتاج إدارة مجال في الفنية القدرة
الرياضسسيات مثل املعلومات بتكنولوجيا العالقة ذات املجاالت في املعرفة من متمزية قدرة

واملحاسبة.. والحاسوب واإلحصاء واإلدارة
واملعلوماتية. التقنية والتغريات التطورات متابعة على القدرة
واألخالق. والتعاون اإلبداع من عاٍل قدر

:االلعاب وهندسة املوبايل تطبيقات مسار

لألجهزة لعبةس أو ما لتطبيق فكرة لديك التقليديني. هل وغري األفكار، ألصحاب املبدعني، للطالب
بتحقيقها؟ حلمت لطاملا الذكية

عن االلعاب وهندسة املوبايل تطبيقات مجال في الطالب قدرات تعزيز الى املسار هذا يهدف
املسار. ضمن االلعاب وهندسة املوبايل تطبيقات مساقات اختيار في للطالب الخرية اعطاء طريق

الطالب: مخرجات

بما الخطط تطوير على حاليا تعمل الكلية فان والنوعية الجودة بمعايري الكلية من الزتاما 
للهندسة األكاديمي االعتماد على للحصول السعي ومنها واالعتماد الجودة معايري مع يتناسب

املخرجات لتحقيق تطويرها تم الحالية الخطط فان املعايري هذه . ولتحقيقسABET والتكنولوجيا
املعلومات: تكنولوجيا لخريجي التالية

الطالب مخرجات مع تتوافق اليت والرياضيات املحوسبة املعرفة تطبيق على القدرة
 واالنضباط.  للربامج

لحلها.  املناسبة الحوسبة متطلبات وتحديد املشكلة ومعرفة تحليل على القدرة 
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وذلك برنامج أو عنرص أو عملية أو حاسوبي نظام وتقييم وتنفيذ تصميم على القدرة
 املطلوبة.  االحتياجات لتلبية

مشرتك.  هدف لتحقيق مجموعات ضمن بفعالية العمل على القدرة 
واالجتماعية.  واألمنية والقانونية واألخالقية املهنية واملسؤوليات القضايا فهم 
الجماهري.  من مجموعة مع فعال بشكل التواصل على القدرة 
واملجتمع.  واملنظمات األفراد على للحوسبة والعاملي املحلي التأثري تحليل على القدرة   
فيه.  املشاركة على والقدرةس املستمر املهين التطوير إلى بالحاجة االعرتاف   
صميم في العمل وممارسة الحديثة التقنية املفاهيم وتطبيق استخدام على القدرة

والربمجة املعلومات وادارة للحاسوب البرشي بالتفاعل املتعلقة املعلومات تكنولوجيا
 والتكنولوجيا.  الشبكات وانظمة والتشبيك

وانشاء اختيار عند فيها والنظر املستخدمني احتياجات وتحليل تحديد على القدرة
 الحاسوبية.  النظم وادارة وتقييم

املستخدم بيئة في فعال بشكل املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة الحلول دمج على القدرة 
وتطبيقها.  واملعايري للممارسات أفضل فهم  
فعالة.  مرشوع خطة وضع في املساعدة على القدرة 

خطة تكنولوجيا املعلومات
ملخص خطة التخرج

الساعات املعتمدة متطلبات الرقمس
17 الجامعة اإلجبارية 1.
3 الجامعة االختيارية 2.

متطلبات الكلية  اختياري6 اجباري+29 3.
متطلبات الدائرة اختياري3 اجباري+12 4.

46 التخصص اإلجبارية 5.
9 التخصص االختيارية 6.
3 حرة .7

128 املجموع

) ساعة معتمدة:12 ( االجبارية متطلبات دائرة تكنولوجيا املعلومات

رقم
المساق

الساعاتCourse Nameالمساق اسم
المعتمدة

5029
في مقدمة

 االحصاء
 Introduction to Statistics3

5712
تكنولوجيا إدارة

المعلومات
Information Technology 
Management

3

5673
في مقدمة

المحاسبة
Introduction to 
Accounting

3

 Object-orientedالكيانات برمجة5307
programming

3
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) ساعة معتمدة:3 (ختيارية االمتطلبات دائرة تكنولوجيا املعلومات

رقم
المساق

الساعاتCourse Nameالمساق اسم
المعتمدة

4005
تكامل و تفاضلل

2
Calculus 2

3

5983
اعمال و تسويق

الكترونية
Marketing and e-
Business

3

5665
في مقدمة

الحكومة
االلكترونية

Introduction to e-
Government3
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 مقدمة في االحصاء 5029

اإلحصاء الوصفي، االحتمسسال، االحتمسسال الرشطي، نظريسسة بسسزي، املتغسسريات العشسسوائية والتوزيعسسات
االحتمالية املنفصلة واملتصلة، التوزيعات االحتمالية املشرتكة، التوقع، التباين، التبسساين املشسرتك،
معامل االرتباط، اقرتانات التوزيعات االحتمالية،س توزيعسسات املعاينسسة، التقسسدير اإلحصسسائي واختبسسار

الفرضيات، العالقة الخطية بني املتغريات العشوائية.

  ادارة تكنولوجيا املعلومات 5712
يهسسسدف هسسسذا املسسسساق الى تنميسسسة قسسسدرات ومهسسسارات الطسسسالب في ادارة املوارد املختلفسسسة لتكنولوجيسسسا
املعلومسسسات، ويتضسسسمن مفهسسسوم ادارة تكنولوجيسسسا املعلومسسسات، وتطبيقسسسات تكنولوجيسسسا املعلومسسسات
واستخداماتها، ونظم معلومات املؤسسسسات املختلفسسة، تحليسسل نظم املعلومسسات من وجهسسة نظسسر قطسساع
األعمال، ومفهوم العمليات في املؤسسسسات، ورؤيسسة ومعماريسسة املعلومسسات، واسسسرتاتيجية تكنولوجيسسا

املعلومات، وتحقيق التوافق بني تكنولوجيا املعلومات وقطاعات األعمال.

 مقدمة في املحاسبة5673
يهدف هذا املسسساق إلى تعريسسف الطسسالب بالسسدورة املحاسسسبية للمرشوع الفسسردي، ويتم خالل املسساق 

مناقشسسة ماهيسسة املحاسسسبة ونظرياتهسسا األساسسسية السسيت تسسستند عليهسسا املبسسادئ واإلجسسراءات املاليسسة،
التسويات الجرديسسة في نهايسسةومعالجة العمليات املالية من حيث التسجيل والتصنيف والتبويب،س و

اسسستخدام اليوميسسات املسسساعدة ودفسساتر األسسستاذ املسسساعدة،والسنة املالية وفقا ألساس االسسستحقاق، 
وإعداد القوائم املالية املختلفة.

  ) 351C 151S  ( برمجة الكيانات5307
 الكيانسسات، مبسسادئ قواعسسدالهدفيسسة،س تصسسميميهدف املساق الى تعريف الطسسالب بأساسسسيات الربمجسسة 

الكتابة، الفئات واألساليب، الوراثة، آليات إعادة استخدام الربمجيات، الفئات العليا والدنيا، تأثري
الوراثة على هندسة الربمجيات، الوراثة املتعددة، تعدد األوجه، مواضسسيع في هندسسسة الربمجيسسات

 والكيانات.  والتجانس( واالعتيادية، االرتباط )الوضوح

) ساعة معتمدة46متطلبات تخصص تكنولوجيا املعلومات االجبارية (
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C 151ourse اسم املساقرقم املساق Name
الساعات
املعتمدة

V Systemsisual ربمجة املرئيةال5313 Programming3

هندسة الربمجياتس5273
 Sof Palestinetw are

Engineering
3

Multimedia3الوسائط املتعددة5292
Database نظم قواعد البيانات5268 Sy Graduates Unionstems3

4704
تنظيم وعمارة

الحاسوب

 C 151omputer
  Organization and

Architecture
3

Operating نظم التشغيل5705 Sy Graduates Unionstems3
C 151omputer شبكات الحاسوب5706 Netw orks3

إدارة الشبكات5663
 Netw ork

Administration
3

5006
إدارة وبرمجة
قواعد البيانات

 Database
  management and

programming
3

5033
تفاعل اإلنسان

والحاسوب
  Human C 151omputer

Interaction
3

Web تكنولوجيا الويب5009 Technology Graduates Union3

5297
تكنولوجيا الخادم

والعميل
  C 151lient Server

Technology Graduates Union
3

5713
تطبيقات الحاسوب

الشخيص
 PC 151 Applications3

5731
تطوير تطبيقات

املحمول
  Mobile Applications

Development
3

Graduation  التخرجمرشوع5679 Project3

5703
مقدمة مرشوع

تخرج
  Introduction to

 Graduation Project
1

)331C 151S ( الربمجة املرئية 5313
Event-باألحسسسداث )مقدمسسسة عن لغسسسات الربمجسسسة، لغسسسات برمجسسسة الكيانسسسات واملقسسسادة  d PIDriven،)

، صسسسناديق( املتقدمةcontrols, Divergence and Curl, Double and Triple والخصسسسائص، النمسسساذج ومكوناتهسسسا، عنارص التحكم )األسسسساليب
األدوات، تصميم أرشطة األدوات والقوائم الخاصة باملسسستخدم، األصسسوات وتعسسدد الوسسسائط، بيئسسة

التطوير، الربط مع اإلنرتنت وقواعد البيانات والتطبيقات املختلفة. 

)320C 151S الربمجيات ( هندسة 5273
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املبادئ واالساسسسيات النظريسسة لتقنيسسة هندسسسة الربمجيسسات، دورة حيسساة تطسسوير االنظمسسة وانواعهسسا،
الرتمسسزي،التخطيسسط، جمسسع وتحليسسل املتطلبسسات، تحديسسد املتطلبسسات، التصسسميم االولي والتفصسسيلي، 

الفحص، التوثيق، ادارة عملية تطوير الربمجيات.

)330IT ( املتعددة الوسائط 5292
فوائسسسدها،ويهسسسدف هسسسذا املسسسساق إلى إعطسسساء الطسسسالب وصسسسف تفصسسسيلي عن الوسسسسائط املتعسسسددة، 

 كسسذلك يهسسدف إلى تفسسسري،عمليسسة ضسسغط وتسسدفق البيانسسات وامللفسساتواسسستخداماتها، وعنارصها، و
النظريسسات واملبسسادئ الخاصسسة بعمليسسة تصسسميم الوسسسائط املتعسسددة وربسسط عنارصها مسسع بعضسسها

البعض، وتصميم وإنتاج تطبيقات مختلفة باستخدام برامج الوسائط املتعددة الحديثة.

)441C 151S البيانات ( نظم قواعد 5268
مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظم إدارة قواعد البيانات، نماذج قواعد

ER -البيانات، قواعد البيانات العالئقية،  mod PIDelمقدمة إلى ،SQL.أمن قواعد البيانات ،

تنظيم وعمارة الحاسوب  4704 
Von مقدمسسة إلى تنظيم وعمسسارة الحاسسسوب يشسسمل املسسساق:  Neumann ،أنظمسسة النسساقالت،و

تركيب وعمسسل وحسسدةو، ةالعنونوطواقم التعليمات، وأنظمة اإلدخال واإلخراج، وذاكرة الحاسوب، و
األنظمسسة املبنيسسة على املعسسالجوتعريسسف عسسام باملعالجسسات الدقيقسسة وتصسسنيفها، واملعالجسسة املركزيسسة، 

ربسسط املعسسالج السسدقيق بالسسذاكرة،و خانسسات ثنائيسسة(، 8الرتكيب الداخلي للمعالج السسدقيق ) والدقيق، 
برمجة املعالج الدقيق. وربط املعالج بوحدات اإلدخال واإلخراج، و

 نظم التشغيل 5705
يعترب هذا املساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاهيم األساسية الخاصسسة

s, Divergence and Curl, Double and Tripleof convergencetware ,بس hard PIDwareأنظمة التشغيل ومكوناتها، إدارة العمليات، جدولة وحدة املعالجة ،
املركزية، إدارة الذاكرة، مفاهيم الذاكرة االفرتاضية، األمان والحماية في أنظمة التشغيل.

 شبكات الحاسوب 5706
يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب املختلفة وطرق ربطها، وتشسسمل
املواضسسيع: أنسسواع البيانسسات وأثرهسسا على متطلبسسات الشسسبكات، أساسسسيات نقسسل البيانسسات على شسسكل
اإلشارات التناظرية والرقمية، التعرف على الوسائط املختلفة لنقل البيانات السلكية والالسلكية.

إدارة الشبكات5663
أنواعهسسا،ومفسساهيم أساسسسية في شسسبكات الحاسسسوب، إلى يهسسدف هسسذا املسسساق إلى تعريسسف الطسسالب  

 كيفيسسة بنسساء شسسبكة باسسستخدام نظم التشسسغيل الخاصسسة بسسإدارةإلى كما يتعسسرف الطسسالب ،وتصنيفها
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 آليسسة إدارة الشسسبكات املتقدمسسة إلى كما يتعسسرف،الشبكات ومواردها من أجهزة وملفات ومستخدمني
كحفظ البيانات واسرتجاعها.

إدارة وبرمجة قواعد البيانات5006
 يتم الرتكسسزي على فهم مختلسسف وظسسائف إدارة،يوفر هذا املساق مدخال إلدارة نظم قواعد البيانسسات 

 كما تشمل املوضسسوعات،قواعد البيانات وتمكني الطالب من التعامل مع قواعد البيانات للمؤسسات
أنسسواع نمسساذج البيانسسات ونظم إدارة قواعسسد البيانسسات، وتعريسسف البيانسسات ومعالجتهسسا،س وإدارة نظم

 كمسسا يغطي املسسساق إدارة قواعسسد البيانسسات، بمسسا في ذلسسك حمايسسة قواعسسد البيانسسات،،قواعسسد البيانسسات
من، ونظم قواعد البيانات املوزعة.االتحكم بالزتوالتعامل مع األخطاء، و

) 216IT  تفاعل اإلنسان والحاسوب (5033
 وتطسسوير مسسا يسستخدمهفي تصسسميم واجهسسات الحاسسسوب بأهميةيهدف هسسذا املسسساق تعريسسف الطسسالب 

 الحاسوب. يشملالتصميم وعلم كل من علم النفس )االدراك(، بني عنارصاالنسان. يدمج املساق 
 طريقسسه التفكسسري( والتعسسرفاالدراك، االنتبسساه،املساق عده مواضيع مثسسل دراسسسة طبيعسسة االنسسسان )

، وعمسسلالتفاعلية، وخطوات تصميم الواجهات واملقنعةس املعربةعلى انواع الواجهات مثل الواجهات 
 التقييم.، وتقنيات النماذج

 تكنولوجيا الويب5009
يغطي هذا املساق مجموعة واسعة من التقنيسسات الحديثسسة السسيت تسسستخدم في بنسساء وتصسسميم مواقسسع

 مواضسسسيع املسسسساق السسسربوتوكوالت الرئيسسسسية لإلنسسسرتنت،العامليسسسة وتشسسسملاإلنسسرتنت على الشسسسبكة 
تصميم املواقع بالطرق الحديثة،س وهندسة املواقع لتلبية متطلبات تطبيقات السخادم والعميل.و

)441IT (والعميل  تكنولوجيا الخادم 5297
يهسسدف هسسذا املسسساق إلى تعليم الطلبسسة على تطبيقسسات اإلنسسرتنت املختلفسسة واسسستخداماتها وذلسسك من

تصسسميم ونرشوخالل دراسسسة وتعريسسف هسسذه التطبيقسسات بشسسكل عسسام، دراسسسة ملفهسسومس خسسادم/عميسسل، 
خدمات الربيسسد اإللكسسرتوني ونقسسل املعلومسسات وتنسسسيق املواعيسسد باسسستخداموالصفحات اإللكرتونية، 

 Exchange Server ،خسسدمات نقسسل امللفسسات وFI, D, PI, PD, and PIDP ،خسسدمات األخبسسار وحلقسسات الدردشسسةو
,والنقسساش،   JC NNI, D, PI, PD, and PIDP ،تطبيقسسات الحلقسسات الجماعيسسة وNetMeeting ،اسسستخدام اإلنسسرتنتو
، والتجارة اإللكرتونية.ASP بعض التطبيقات األخرى مثل تقنيات ىباإلضافة إلالتعليمية 

 تطبيقات الحاسوب الشخيص 5713
تطبيقسسات عمليسسة للحاسسسوب الشخيص في مجسسال القيسساس املربمج،يسسدرس الطسسالب في هسسذا املسسساق 

اسسستخدام الحاسسسوب في تصسسميم السسدوائرو، d PIData acquis, Divergence and Curl, Double and Tripleitionأنظمسسة اسسستحواذ البيانسسات و
نها مفيدة للطالب.أية تطبيقات يرى املدرس أاإللكرتونية وتحليلها وعمل اللوحة املطبوعة، و
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املحمول تطبيقات تطوير 5731
هذا املساق هو عبارة عن مقدمة لتطوير تطبيقات لنسسوع من الحواسسسيب يسسسمى االجهسسزة املحمولسسة،
يهدف املساق الى فهم وتقدير الفرص واملحددات اليت تمثلها االجهزة املحمولسسةس مقارنسسة بالحواسسسيب
الشخصية. جسسزء كبسسري من هسسذا املسسساق يركسسز على تطسسوير تطبيقسسات االجهسسزة املحمولسسة السسيت تعمسسل
ضسسمن منصسسة اندرويسسد. املسسساق يبسسدأ مسسع الطالب باألساسسسيات من اجسسل املسسساعدة في فهم أعمسسق

 الخاصة بها. انه ليس من ضمن نطاق هذا املسسساقالتطبيقاتلهيكلة منصة اندرويد وبيئة تطوير 
تغطيسسة كسسل يشء يتعلسسق بتطسسوير التطبيقسسات ملنصسسة اندرويسسد، لكن بعسسد االنتهسساء من هسسذا املسسساق

 فسسان الطسسالب سسسوف يكسسون– وعمل جميع تمارين املختسسرب باإلضسسافة الى مرشوع املسسساق –بنجاح 
قادر على تطوير تطبيقات لألجهزة املحمولة تعمل على منصة اندرويد. 

 مرشوع التخرج 5679
يقوم الطالب بتنفيسسذ فكسسرة املرشوع السسيت تم اختيارهسسا واقرارهسسا في مسسساق مقدمسسة مرشوع التخسسرج
وذلك بما يتناسب مسسع اهتماماتسسه واملسسساقات التدريسسسية السسيت تم تغطيتهسسا، ويسسراعى إمكانيسسة تسسوفر

القطع الالزمة ورأي ومشورة املرشف، التنفيذ العملي للمرشوع يعترب جزءا أساسيا منه.

 مقدمة مرشوع التخرج 5703
يهسسدف املسسساق إلى تمكني الطسسالب من اختيسسار وتحديسسد عنسسوان ملرشوع التخسسرج، وتقسسديم مقسسرتح
مرشوع ضمن مجموعة عمسسل وبإرشاف أحسسد أعضسساء الهيئسسة التدريسسسية ويتوقسسع من الطسسالب إنجسساز
املرحلة األولى من املرشوع والسسيت تشسستمل على فكسسرة املرشوع، أهميتسسه، الدراسسسات السسسابقة، خطسسة
العمسسل للمرشوع مسسع تفاصسسيل األعمسسال، ويتم تعسسديل هسسذا التقريسسر وفقسساً لتعليمسسات مسسدرس املسسساق

واملرشف.

) ساعة معتمدة.9متطلبات تخصص تكنولوجيا املعلومات االختيارية (

C 151ourse اسم املساقرقم املساق name
الساعات
املعتمدة
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5666
إدارة نظم التجارة

االلكرتونية

-  e C 151ommerce
 Sy Graduates Unionstems

Management

3

5667
إدارة نظم التعليمس

االلكرتوني
-  e Learning Sy Graduates Unionstems

Management
3

5669
قواعد البيانات غري

العالئقية
-  Non relational

Databases
3

5670
 وضبطتقييم االنظمة

 الجودة

 Sy Graduates Unionstems Evaluation
  and Quality Graduates Union

Assurance

3

5671
تطبيقات الحوسبة

السحابية
  C 151loud C 151omputing

Applications
3

أمن املعلوماتس5079
 Inf Palestineormation

Security Graduates Union
3

5293
املتعددة الوسائط
لإلنرتنت

 Internet
Multimedia

3

Special مواضيع خاصة5013 Topics3

عمارة خدمات الويب5664
 Web services 

architecture
3

5724
تكنولوجيا الويب

املتقدم
 Advanced w eb 

technology Graduates Union
3

5725
هندسة برمجيات

للويبس

Sof Palestinetw are 
  engineering f Palestineor

w eb

3

أنظمة الوكالء املتنقلة4447
  Mobile Agents

Sy Graduates Unionstems
3

5139
هندسة برمجيات

متقدمة
 Advanced Sof Palestinetw are

Engineering
3

5796
مواضيع خاصة في

الشبكات
   Special Topics in

Netw orking
3

5981
تطوير تطبيقات
املحمول املتقدمة

  Advanced Mobile
 Applications

Development

3

5985
تصميم تجربة

املستخدم
  User Experience

Design
3

الحوسبة السائدة5986
 Ubiquitous

C 151omputing
3

V Systemsirtual الحقيقة االفرتاضية4620 Reality Graduates Union3

5690
تخطيط موارد

املنظمة
 Enterprise

 Resource Planning
3
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إدارة نظم التجارة اإللكرتونية5666
يهسسدف هسسذا املسسساق إلى تزويسسد الطلبسسة بمقدمسسة عامسسة عن التجسسارة اإللكرتونيسسة من خالل االقتصسساد

يقسسدم هسسذا املسسساق أيضسسا فلسسسفات اإلدارة املعارصة السسستخدامها في التسسسويق والسسبيع، والعسساملي
 كمسسسا يشسسسمل املسسسساق،وغريهسسسا من وسسسسائل اإلعالم اإللكرتونية والتوزيسسسع خالل شسسسبكة اإلنسسسرتنت،

دراسات ومشاريع تتعلق بالتجارة اإللكرتونية.

إدارة نظم التعليم اإللكرتوني5667
يقدم هذا املساق للطالب عدد من املنصات الربمجية اليت يشيع اسسستخدامها في التعلم اإللكسسرتوني 

 كمسسا يعسسرض املسسساق نمسساذج التصسسميم التعليمي املطبسسق،والتعليم عن بعد والتدريب عرب اإلنسسرتنت
فحص األداء، وتطسسوير عسسدد من السسدروسولالستخدام على املنصات املختلفة بمسسا يشسسمل التسسدريب، 

 كمسسا يشسسمل املسسساق على تسسدريب عملي يتم من،للمراحسسل الدراسسسية املختلقسسة في املدارس االبتدائية
 عالوة على ذلك فإن هذا املساق يشتمل،خالله عرض ومناقشة وتنفيذ عدد من املشاريع املختلفة

أنظمسسة املنصسسات إلى على رشح االختالفات بني نظم إدارة التعلم ونظم إدارة املحتوى، باإلضسسافة
اإلعالمية املتكاملة وكيفية استخدامها على النحو الصحيح.

 قواعد البيانات غري العالئقية5669
يشمل املسسساق، وإدارة قواعد البيانات العالئقية وغري العالئقية يقدم هذا املساق الفرق بني أنظمة

أنظمسسة االسسستعالمات،و القياسسسية، :أيضا الخصائص التالية لقواعد البيانسسات غسسري العالئقيسسة وهي
تنوع الواجهات،س والتناسق النهائي.و، والثابتية

 تقييم األنظمةس وضبط الجودة5670
 والقسم الثسساني مراقبسسة، بحيث يشمل الجزء األول تقييم األنظمةرئيسنيهذا املساق يشمل قسمني 

 فيمسسا يتعلسسق بتقسسييم األنظمسسة يغطي املسسساق املسسسار السسدوري لعمليسسة التقسسييم من حيث،الجسسودة
 فيمسسا يتعلسسق بسسالتحكم في الجسسودة،، أماالتوقعات األصلية أو الحالية ورسسسم اتجاهسسه في املسسستقبل

 وتشسسمل األطسسر،فإنه يغطي جميع السياسات واألنشسسطة املنهجيسسة السسيت تنفسسذ ضسسمن نظسسام الجسسودة
( شسسهادة وتقسسييم2( تحديد املتطلبات التقنية الكافية من املدخالت واملخرجات، )1 ):ملراقبة الجودة

 ملطابقة نوعية املنشأة واألداء والسالمة، ومعسسايري املوثوقيسسة،املشرتات( اختبار املواد 3املوردين، )
( تقسسييم عمليسسة6( مراجعسسة جسسودة العمليسسة، )5 )،املادة مسسورأ( االسسستالم الصسسحيح، والتخسسزين و4)

املوثوقيسسة،و( مراجعة الناتج النهائي من حيث املطابقسسة للتقنيسسة، 7إنشاء الرد الصحيح املطلوب، )
الصيانة، ومتطلبات األداء.و

 تطبيقات الحوسبة السحابية5671
 سيتم دراسة مواضيع مختلفة،يقدم هذا املساق دراسة حول مفهوم وتطبيقات الحوسبة السحابية

املعماريسسات املختلفسسة،وتقنيسسات املحاكسساة االفرتاضسسية، وتشسسمل مقدمسسة حسسول الحوسسسبة السسسحابية، 
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برمجسسة إدارة مصسسادر النظسسام املختلفسسة،وشسسبكات الحاسسسوب املسسستخدمة في الحوسسسبة السسسحابية، و
أمن املعلومات في الحوسبة السحابية. إلى باإلضافة

أمن املعلومات 5079
 من خالل هسسذا املسسساق،يجب على الطالب ان يمتلك مهارات أساسية في الشبكات الجتياز املساق 

 رسية املعلومسسات والبيانسسات، وسسسالمتها وتكامسسلتشسسمل:يتعسسرف الطسسالب على مفسساهيم أساسسسية 
البيانات وصسسحتها والتحكم في الوصسسول األمن عسسرب الشسسبكة. من أهم املواضسسيع السسيت يشسسملها هسسذا
املساق مقدمة عن الكمبيوتر والشبكات وأمن املعلومات، االخرتاقات اليت يمكن ان تواجه الشبكات،

/اهم طسسسرق تشسسسفري البيانسسسات وحمايتهسسسا،  /SSL TLS VPN،  ,  ,  Firewalls, Divergence and Curl, Double and Triple I, D, PI, PD, and PIDDS I, D, PI, PD, and PIDPSأمن ،
الشبكات، أمن الشبكات الالسلكية وغريها من املواضيع ذات الصلة.

) 322IT  (املتعددة لإلنرتنت الوسائط 5293
هسسذا املسسساق يتنسساول مواضسسيع أساسسسية في تصسسميم وتنفيسسذ تطبيقسسات الوسسسائط املتعسسددة على

 كما يتناول املساق املفسساهيم والتقنيسسات الحديثسسة لنرش الوسسسائط املتعسسددة عسسرب اإلنسسرتنت،اإلنرتنت
يطلب من الطالب تنفيذ مشاريع مختلفة لتعزيز فهم مواضيع املساق.، وبشكل مناسب

)478IT  مواضيع خاصة (5013
يهدف هذا املساق إلى تزويد الطالب باملعرفة واملهسسارات الالزمسسة املرتبطسسة بسسالتطورات الجاريسسة في

قطاع تكنولوجيا املعلومات، ويتضمن مجموعة من املواضيع الحديثةس الالزمة لسوق األعمال.

 عمارة خدمات الويب5664
 في مجال تكامل نظم املعلومات للمؤسسات، وال سسسيماالطالبيهدف هذا املساق إلى تعزيز معرفة 

 على مبسسادئ تصسسميمالطسسالبفي سياق البيئات املوجهة للخدمات. كما يهسسدف املسسساق إلى تعريسسف 
خدمات الويب.

 تكنولوجيا الويب املتقدم5724
يتطرق هذا املساق، والذي يأتي بعد مساق تكنولوجيا الويب، الى اخر التكنولوجيا املستخدمة في
بناء تطبيقات الويب. حيث يغطي هذا املساق بشسسكل موسسسع التكنولوجيسسا الحديثسسة املسسستخدمة في
بناء الواجهة االمامية والواجهة الخلفية لتطبيقات الويب. خالل هسسذا املسسساق يتعسسرف الطسسالب على

مجموعة من األدوات القياسية املستخدمة هذه االيام في بناء تطبيقات الويب الحديثة.

 هندسة برمجيات للويب5725
 يمكن هسسذا،هذا املساق مصمم للطالب الذين لسسديهم معرفسسة مسسسبقة بالربمجسسة وهندسسسة الربمجيسسات

املساق الطالب من بناء الخربة الالزمة للتعامل مع التحديات فيما يخص بناء تطبيقسسات اإلنسسرتنت
زيادة التحميل بصورة كبرية وغري متوقعة،س واملخاطر األمنية.ومن، ابما يشمل تحديات الزت
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 أنظمة الوكالء املتنقلة4447
سيقوم املساق بتقديم املعارف األساسية في تكنولوجيا الوكالء املتنقلسسون. ويشسسمل املسسساق مقدمسسة
رسيعة لألنظمة املوزعة، ومفهوم الوكالء، وأنواع الوكالء، والتطبيقات، واملزايا والعيوب،س والهيكلة
العامة ألنظمسسة السسوكالء املتنقلسسون. األنظمسسة املختلفسسة للسسوكالء املتنقلسسون. واملشسساكل السسيت يتم حلهسسا

.باستخدام الوكالء املتنقلون

املتقدمة الربمجيات هندسة 5139
والتطبيقات يهدف هذا املساق إلى تعزيز فهم الطالب للمنهجيات املتقدمة في هندسة الربمجيات

االستخدام، هندسة برمجيات األجزاء وإعادةو، (OOD) املناسبة، التوجه الكياني في التصميم
أساليب تطويرية حديثة،س وإدارة الجودة،وتقدير تكلفة الربمجيات، والفحص،س والتحقق والتثبت، و
.دراسية توجهات حديثة في منهجيات التطوير وتحليل وتطوير حاالتو

الشبكات في خاصة مواضيع 5796

املتقدمة املحمول تطبيقات تطوير 5981
بعد االنتهاء من مساق تطوير تطبيقات االجهزة املحمولة، والذي هو متطلب سابق لهذا املساق،

 قضايا متقدمة في تطوير تطبيقات املحمول،معالجةأصبح الطالب على استعداد للرشوع في 
هذا يشمل: بناء تطبيقات تستخدم املجسات املوجودة في االجهزة املحمولة، بناء تطبيقات تعتمد

على خدمات الويب، بناء تطبيقات تستخدم االشعارات، وبناء تطبيقات تعتمد على موقع
املستخدم. معظم التطبيقات اليت سوف يتم تطويرها تستهدف بيئة اندرويد، باقي املساق سوف

Cros, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triple يركز على خيارات اخرى لتطوير التطبيقات مثل  Platf convergenceorm  .وWeb Mobile

املستخدم تجربة تصميم 5985
في الوقت الذي أصبح فيه تطوير تطبيقات الويب وتطبيقات االجهزة املحمولةس سهل بفضل توفر

االدوات وبيئات التطوير املتكاملة، اصبحت عملية قياس مدى فاعلية هذه التطبيقات بالنسبة
 واالجهزةللويبللمستخدمني أصعب. في هذا املساق سوف يتعلم الطالب كيفية تصميم تطبيقات 

املحمولة بفاعلية بحيث تليب متطلبات املستخدمني املتعلقة بتجربة االستخدام. تصميم تجربة
املستخدم هو تصميم متمحور حول املستخدم، الهدف هو تصميم تطبيقات تليب حاجات

املستخدمني بالشكل االكرث فاعلية وكفاءة بحيث تريض املستخدم وتتناغم مع تجربته. اثناء هذا
( ما هي حاجات1املساق سوف يتعرف الطالب على مجموعة من التقنيات لجمعس املعلومات حول 

( كيف يتم تصميم وبناء نماذج الواجهات بناًء على هذه الحاجات وكيفية قياس مدى2املستخدم 
تلبية هذه التصاميم ألهداف املستخدم. هذه التقنيات هي ادوات تستخدم بشكل قيايس وتعطي

البيانات اليت تستخدم في التصميم.

كعنارص بدالً من امتالك أجهزة كمبيوتر البيئة، في الحوسبةدمج : السائدة الحوسبة 5986
 الناس من التنقل. يتم في هذا املساق التعريف باألسس اليت تعمل على تمكنيممزيةو مستقلة



الحاسوب وهندسة المعلومات تكنولوجيا كلية

يركز املساق على الجوانب الفنية والتصميم والتنفيذ. والتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر بشكل طبيعي
السائدة الحوسبةملفهوم 

يهدف املساق إلى توضيح التكنولوجيا األساسية الخاصة بالحقيقةس: االفرتاضية الحقيقة 4620
 مقدمه للحقيقةس االفرتاضيةاملواضيع:االفرتاضية وطريقة استخدامها حارضاً ومستقبالً. تشمل 

وبيئتها، املتطلبات املادية والربمجية، النماذج الفراغية التحويالت في الفراغ ثالثي األبعاد
 إضافة إلى تطبيقات الحقيقةس االفرتاضية فيالتفاعل،تقنيات ونماذج املحاكاة والحركة طرق 

مجاالت مختلفة.

: املنظمة موارد تخطيط 5690
يركز هذا. ، وأهمية املعلومات املتكاملة(ERP )مفاهيم نظم تخطيط موارد املؤسسةوأساسيات 

العمليات باستخدام برنامج تخطيط واملساق على توضيح أعمال الرشاء واإلنتاج واملبيعات
ERP كمثال على نظام SAP  استخدام بعض التطبيقات مثل.موارد املؤسسات
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كلية العلوم التطبيقية

دائرة

الرياضيات والفزيياء التطبيقية 



تطبيقيةال العلوم كلية

- تخصص الرياضيات التطبيقية1
 ساعة معتمدة)19( كلية المتطلبات .1

املساق باللغة االنجلزييةس
املتطلب
السابق

معتمدة اسم املساق رمز املساق رقم املساق

Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple1 3 1تفاضل وتكامل   111SC 4004
 Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 2 111SC 3 2تفاضل وتكامل   112SC 4005
 1Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 3 1فزيياء   121SC 4006

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab1 1 1مخترب الفزيياء   122SC 4007
 2Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 121SC 3 2فزيياء   123SC 4068

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab2 1 2مخترب الفزيياء   124SC 4069
 Englis, Divergence and Curl, Double and Tripleh Language
2

141SC 3 2لغة إنجلزيية   142SC 4070

 Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence
 Scientific Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch

مستوى ف
5

2 أساليب البحث العلمي  301GE 4015

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

 1تفاضل وتكامل  4004
اإلقرتانات والنهايات واالتصال، تعريف املشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على املشتقات،

النظرية األساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على، التكامل املحدود، التكامل غري املحدود
التكامل.

 2تفاضل وتكامل 4005
متسلسالت القوى،، االقرتانات الزائدية، طرق في التكامل، املتتاليات واملتسلسالت الالنهائية 

.القطوع املخروطية، اإلحداثيات القطبيةس

 1فزيياء  4006
يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في

خط مستو، ثم يناقش قوانني نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها املختلفة، مفهومسي الشغل
والطاقسة بأنواعهما، والتصادمسات و قسانون حفسظ كسمية التحسرك ومركسز الكستلة، وأخرياً الحركسة

الدورانيسة وكسمية تحسرك الزاوية والعزوم.

 1مخترب فزيياء  4007
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( في املواضيع الرئيسية1ذا املساق الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء ) 4068يغطي ه
التالية: امليكانيكا وحركة األجسام، الحرارة والديناميكا الحرارية، الضوء والبرصيات، موزعة على

اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2فزيياء  4068
يناقش هذا املساق املفاهيم األساسية املتعلقة بالكهرباء واملغناطيسية، يبدأ املساق بتوضيح

املفاهيم املتعلقة بالكهرباء الساكنة واملجال الكهربائي، ثم يرشح قانون "جاوس" وتطبيقاته، ثم
يناقش مفهوم الجهد الكهربائي، فموضوع املكثفات  واملواد العازلة، ثم املفاهيم املتعلقة بالكهرباء
املتحركة، حيث يتم توضيح مفهومي التيار واملقاومةس ثم الدوائر الكهربائية وقوانني "كريتشوف".

ثم ينتقل إلى املجال املغناطييس وتطبيقاته على قوانني امبري وفرادي والحث املغناطييس.

 2مخترب فزيياء  4069 
( في املواضيع األساسية التالية:2يغطي هذا املخترب الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء )

أجهزة القياس، الكهرباء، املغناطيسية، وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة واملركبة،س موزعة على
اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2لغة إنجلزييةس  4070
(، يركسز هذا املساق بشكل أسايس على مهارة الكتابة وذلك1إستمراراً ملسساق لسغة إنجلزييسة )

بإعطاء الطالب الفرص الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير واملقاالت العلمية، باإلضافة
إلى اإلسرتاتيجيسات الخساصة بسقراءة و فسهم أنسواع مسختلفة مسن النصوص.    

أساليب البحث العلمي  4015
العلم واهدافه، التفكري العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، املعرفة اإلنسانية، املكتبة ودورها

في البحث واملعرفة،س أساليب البحث العلمي) األسلوب التاريخي، األسلوب الوصفي، األسلوب
اإلجرائي، األسلوب التجرييب(، مشكلة البحث، خطة البحث،س فروض البحث، العينات، االستبيان،

طرق جمع البيانات، أقسام البحث.

 ساعة معتمدة )26 ) متطلبات الدائرة.2

املساق باللغة االنجلزييةس
املتطلبس
السابق

ساعة
معتمدة

اسم املساق رمز املساق رقم املساق

 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to
Statis, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Triple

3 مقدمة في اإلحصاء  103SC 4507

 Set Theory 112SC 3 نظرية املجموعات  201SC 4508
 3Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple SC112 3 3تفاضل وتكامل   211SC 4504

Differential 112SC 3 1 معادالت تفاضلية  212SC 4043
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1Equations, Divergence and Curl, Double and Triple

 Probability Theory
103,SC
211SC

4 نظرية االحتماالت  215SC 4509

Computer
Programming

GE113 3 برمجة الحاسوب 11GE 4 5059

 Linear Algebra1 112SC 3 1جرب خطي   213SC 4169
 Data Structure 11GE 4 3 تركيب البيانات 211CS 5050

  1Statis, Divergence and Curl, Double and Tripletical Lab 1 1مخترب إحصاء   104SC 4862

مساقات متطلبات الدائرة:وصف 
مقدمة في اإلحصاء 4507  

اإلحصاء الوظيفي، االستبانة، االحتمال واملتغريات العشوائية، التوزيعات االحتمالية،س املعاينة،
التقدير النقطي، فرتات الثقة، اختبار الفرضيات واالرتباط الخطي ومعادلة االنحدار.

نظرية املجموعات 4508 
أساسيات املنطق الريايض وطرق الربهنة، نظرية املجموعات، العالقات واالقرتانات، عالقة

الرتتيب، املجموعات املنتهية وغري املنتهية، املجموعات املعدودة وغري املعدودة، األعداد
األساسية.

  3تفاضل وتكامل4504 
 االقرتانات املعتمدة على أكرث من متغري،املتجهات، االقرتانات املتجهة ومشتقاتها وتكامالتها،

تطبيقاتها. املشتقات الجزئية، التكامالت املضاعفة وبعض

 1معادالت تفاضلية 4043 
معادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقاتها، املعادالت التفاضلية الخطية من الرتب العليا

وتطبيقاتها، حل املعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس، حل املعادالت التفاضلية
باستخدام متسلسالت القوى.

 نظرية احتماالت 4509
االحتمال،  االحتمال املرشوط، املتغريات العشوائية، استقالل الحوادث، متباينة ماركوف، التوزيع
االحتمالي الرتاكمي، االقرتانات املولدةس للعزوم، املتغريات العشوائية والتوزيعات االحتمالية ملتغري

عشوائي واحد أو أكرث، التوزيع االحتمالي القرتانات تعتمد على متغري عشوائي أو أكرث، نظرية
. النهاية املركزية

 برمجة الحاسوب 5059
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يتعلم الطلبة مبادئ الربمجة بإحدى لغات الحاسوب املتقدمة وتطبيقاتها في الرياضيات،
التجارة والعلوم، توضيح فكرة الربمجة املركبة، ومفاهيم الربامج الجزئية والفرعية، مع الرتكزي

على نوعية الربمجة، الشكل العام، التوثيق وإظهار العمل املربمج بشكل الئق. 

 1جرب خطي 4169
،  فضاءات املتجهاتnRانظمة املعادالت الخطية، املصفوفات واملحددات، املتجهات في

والفضاءات الجزئية، القيم واملتجهات الذاتية للمصفوفات،س التحويالت الخطية.

 تركيب البيانات 5050
يهدف املساق إلى تعريف الطالب بمبادئ تركيب البيانات وطرق الربمجة، العناوين، الطوابري،

(،Recurs, Divergence and Curl, Double and Tripleionاملرتاكمات، الطوابري ذات النهاية املزدوجة واملغلقة، القوائم املتصلة، املؤرشات، )
الشجرة الثنائية، طرق الفرز والبحث. 

 1 مخترب إحصاء 4862
تجارب لس: تنظيم وعرض البيانات بإستخدام الرسومات والجداول التكرارية ، ولحساب مقاييس

الزنعة املركزية، ولحساب مقايسس التشتت، ولحساب التكرارات النسبية ولتوليدس األرقام
العشوائية، تجارب على اختبار الفرضيات وفرتة الثقة، ولتحليل اإلنحدار الخطي ومعامل

.SPSS أو Minitabاإلرتباط وذلك بإستخدام واحدة أو أكرث من الحزم اإلحصائية: 

 ساعة معتمدة)51متطلبات تخصص الرياضياتس التطبيقية االجبارية:س (.5

املساق باللغة االنجلزيية
املتطلب
السابق

ساعة
معتمدة

اسم   املساق
رمز

املساق
رقم

املساق
 Mathematical Statis, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Triple 215SC 3 اإلحصاء الريايض  214SC 4865

 Special Functions, Divergence and Curl, Double and Triple
211SC
212SC

3 اقرتانات خاصة  271SC 4511

Topology 301SC 3 تبولوجيا 465SC 4525
  &Algorithm Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign

Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
211*CS 3

تصميم وتحليل
الخوارزميات

341CS 5270

  1Real Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
201,SC
112SC

3 1تحليل حقيقي   301SC 4512

  2Real Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple 301SC 3 2تحليل حقيقي   411SC 4513

Complexe Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleais, Divergence and Curl, Double and Triple
211,SC
201SC

3 تحليل عقدي  302SC 4514

  -Euclid PIDean and PID Non
Euclid PIDean Geometry

201SC 3
هندسة إقليدية وال

اقليدية
261SC 4526
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 Numerical Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple 1
213SC
114GE

3 1تحليل عددي   313SC 5193

  1Abs, Divergence and Curl, Double and Tripletract Algebra 201SC 3 1جرب مجرد   342SC 4515
 Number Theory 201SC 3 نظرية األعداد  343SC 4516

 Regres, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleion Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
214,SC
213SC

3 تحليل اإلنحدار  351SC 4517

  2Abs, Divergence and Curl, Double and Tripletract Algebra 342SC 3 2جرب مجرد  443SC 4533
 Variance Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple  351SC 3 تحليل التباين 352SC 4535

Seminar s, Divergence and Curl, Double and Tripleenior 1 ندوة  498SC 4521
  2Statis, Divergence and Curl, Double and Tripletical Lab 1 2مخترب إحصاء   353SC 4863
  3Statis, Divergence and Curl, Double and Tripletical Lab 1 3مخترب إحصاء   354SC 4864

 Partial Differential
Equations, Divergence and Curl, Double and Triple

212SC 3
معادالت تفاضلية

جزئية
222SC 4527

  Categorical Data Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple 3 تحليل البيانات النوعية 464SC 5453
51 املجموع

وصف مساقات متطلبات تخصص الرياضياتس االجبارية:
 إحصاء ريايض 4865

، خصائص التقدير اإلحصائي )عدم االنحيسساز، الثبسسات،س تبسساين والتقدير بفرتةطرق التقدير النقطي
اختبسسار ، (، اختبسسار الفرضسسيات االحصسسائية، نظريسسة نيمسسان بريسسسونأقل، التقادير الكافيسسة والكاملة

LR.

 اقرتاناتس خاصة 4511
االقرتانسسات فسسوق الهندسسسية، كثسسريات حسسدود تشبيشسسف، اقرتانسسات لجنسسدر، جامسسا وبيتسسا، اقرتانسسات

كثريات حدود الجري.

 تبولوجيا4525 
الفضاءات التبولوجيسسة،س القواعسسد والقواعسسد الجزئيسسة،س االقرتانسسات املفتوحسسةس واملتصسسلة و التبولوجيسسة،

مسلمات العد والفصل، الفضاءات املرتاصة، الفضاءات املتصلة، فضاءات القياس.

 تصميم وتحليل الخوارزميات 5270
طسسرق تحليسسل الخوارزميسسات، تصسسميم وتقسسييم الخوارزميسسات املتعلقسسة بسسالفرز والبحث واملخططسسات

Divid PIDe     - والهياكل الشجرية  –and PID conquer and PID Greed PIDy Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign Techniques, Divergence and Curl, Double and Triple،
الربمجة الديناميكية، خوارزميات الرتاجع.

 1 تحليل حقيقي4512
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الحقيقيةس  األعداد  لنظام  التمام  وخاصية  والرتتيبية  الجربية  املتتالياتRالخصائص  تقارب   .
ونظريسسة بولزانسسو- فايشسسرتس. املتسلسسسالت الالنهائيسسة ) مقدمسسة مخترصة(. االقرتانسسات املتصسسلة

واالقرتانات املنتظمة االتصال. املشتقة ونظرية القيمة املتوسطة.

  2 تحليل حقيقي 4513
تكامسسسل ريمسسسان والنظريسسسة األساسسسسية للتفاضسسسل والتكامسسسل. التقسسسارب والتقسسسارب املنتظم ملتتاليسسسات

. تكامسسل ريمسسان-Rاالقرتانسسات. تقسسارب متسلسسسالت األعسسداد ومتسلسسسالت االقرتانسسات. توبولوجيسسا 
ستيلجيه.

تحليل عقدي 4514 
األعداد العقدّيةس وتمثيلها، النهايات واالتصال لإلقرتانات العقدّية، معادالت كويش-ريمان،

)تايلر،االقرتانات التحليلية، التكامل العقدي، نظرية كويش للتكامل، املتسلسالت العقدّية 
ماكلورين ولورانت(

، نظرية البواقي.

 1تحليل عددي 5193
، التفاضسسل والتكامسسل العسسددي،االسسستكمالاألخطاء، نظرية تيلور، حل معادلة متغري واحسسد عسسدديا، 

 القيمة األبتدائية.مسائلحل 

 1جرب مجرد 4515 
، زمر التباديل والتمسساثالت، الزمسسر الجزئيسسة، الزمر الدورية العمليات الثنائية، الزمر والزمر الجزئية

السوية والزمر الكرسية، نظرية الجرانج وتطبيقاتها، تشاكل وتماثل الزمر.

 األعدادسنظرية 4516 
العمليات على األعداد الصحيحة وخصائصسسها، القسسسمة ، األعسسداد األوليسسة، النظريسسة األساسسسية في
الحسسساب، املعسسادالت الديوفنتيسسة، املتطابقسسات،س نظريسسة البسساقي الصسسينية، نظريسسة أويلسسر وفريمسسا،

االقرتانات الرضبية. 

 تحليل إنحدار 4517
–نموذج اإلنحدار الخطي البسسسيط واملتعسسدد ، نظريسسة جسساوس مسساركوف ، التنبسسؤ ، مفهسسوم اإلرتبسساط
ولوحة اإلنتشار، اإلرتباط الجسسزئي واملتعسسدد، معامسسل التحديسسد، املقسساييس التشخيصسسية والعالجيسسة،

إختبار معنوية إضافة متغري واحد على املتغريات املستقلة األخرى املضمنة في النموذج.

اقليديةس  هندسة اقليدية وال 4526
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والبينونة، الوقوع  عالقة  امكيدس،  لهندسة  املسلمات  نظام  االقليدية،  للهندسة  الريايض  البناء 
الخسسط املسسستقيم، الشسسعاع، املسسستوى، الزوايسسا، املثلثسسات واملضسسلعات ، تطسسابق املثلثسسات،س التسسوازي،

التشابه، املسامات وتكافؤ األشكال الهندسية ، الدائرة و نماذج على الهندسة الالإقليدية.

 2جرب مجرد 4533 
، املجسسال الصسسحيح، الحقسسل، حلقسسات كثسسرية الحسسدود،املثسساليالحلقات، حلقات خارج القسمة، املجال 

املجال االقليدي، توسيعات الحقل.

  تحليل التباين4535
تحليل التباين األحادي، دراسسسات متعسسددة العوامسسل، تصسسميم املربعسسات العشسسوائية الكاملسسة، تحليسسل

التغاير.

 ندوة 4521 
محارضة يلقيها الطالب تتناول موضوعاً مختاراً بتعمق في العلسسوم الرياضسسية وتهسسدف إلى تسسدريب

الطالب على استخدام املراجع العلمية وممارسة املناقشة العلمية.

 2 مخترب إحصاء 4863
االنحسسسدار البسسسسيط واملتعسسسدد )فحص البيانسسسات، االنحسسسدار البسسسسيط، االنحسسسدار املتعسسسدد، تحويسسسل
املتغريات (، مقاييس تشخيصية )القيم الشاذة، اختبار التوزيع الطبيعي،س اختبار التبسساين، اختبسسار
االرتبسساط املتعسسدد، اختبسسار العالقسسة الخطيسسة(، االنحسسدار بمتغسسريات نوعيسسة وذلسسك باسسستخدام احسسدى

الحزم االحصائية.

 3 مخترب إحصاء 4864
تحليل التباين االحسسادي واملتعسسدد، التحليسسل الالبسسارامرتي، املقسساييس الشخصسسية، التحليسسل البعسسدي،

وذلك باستخدام احدى الحزم االحصائية.

معادالت تفاضلية جزئية 4527 
متسلسالت فورير، املعادالت التفاضلية الجزئية من الدرجة األولى وطريقة الخصائص، املعادالت
التفاضسسلية الجزئيسسة الخطيسسة من الدرجسسة الثانيسسة وتصسسنيفها، طريقسسة فصسسل املتغسسريات، معسسادالت
الحسسرارة  واألمسسواج والبالس، االقرتانسسات الخاصسسة ومتسلسسسالت فسسورير املعممسسة، مسسسائل الحسسدود

وطرق التحويالت التكاملية. 

 تحليل البيانات النوعية 5453 

االسسستدالل على التوزيسسع  االسسسمي متعسسدد الحسسدود، والتصسسنيفات املشسسرتكة، والجسسداول التوافقيسسة،
واختبارات مربعات كاي، واختبارات حسن املطابقة للتوزيعات املنفصلة واملتصلة، وطرق التقسسدير
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النوعية ، نظرية التوافق، ومقاييس االرتباط  والتوافق، ونماذج للبيانات  واالختبار في جداول 
.SPSS أو Rاستخدام الحزمة اإلحصائية مثل  العينات الكبرية.

)ساعة معتمدة12 )متطلباتس تخصص الرياضيات التطبيقية االختيارية:د. 

املساق باللغة االنجلزييةس
املتطلب
السابق

س.
م

اسم   املساق رمز املساق رقم املساق

 Quality Graduates Union C 151ontrol 215SC 151 3 ضبط الجودة 281SC 151 4524
 Sof Palestinetw are Engineering 441C 151S 3 هندسة الربمجيات 320C 151S 5273

  Time Series and
Forecasting

215SC 151 3
زمنية متسلسالت

تنبؤاتالو
 427SC 151 4519

 Operations Research
103SC 151
213SC 151

3 بحوث عمليات 322SC 151 4528

 Stochastic Processes 215SC 151 3 عمليات عشوائية 323SC 151 4529
  Special Topics in

Mathematics
3

مواضيع خاصة في
العلوم الرياضية

491SC 151 4530

 Functional Analy Graduates Unionsis 411SC 151 3 تحليل دالي 412SC 151 4531
 Database Sy Graduates Unionstems 211C 151S 3 نظم قواعد البيانات 441C 151S 5268
 Database Sy Graduates Unionstems

.Lab
441C 151S 1

مخترب نظم قواعد
البيانات

44C 151S 2 5269

 Sequential Analy Graduates Unionsis 214SC 151 3 تحليل متتالي 461SC 151 4534
  Bay Graduates Unionesian Decision

Theory Graduates Union
214SC 151 نظرية القرارات 414SC 151 4520

  .Principles of Palestine Artif Palestine
Intel

341C 151S 3
مبادئ الذكاء
االصطناعي

470C 151S 5272

 Introduction to
 Inf Palestineormation Sy Graduates Unionstems

113GE 3 مقدمة في نظم املعلومات 261BUS 5282

. 1Math Teaching 9502 3 1تعليم رياضيات 9510
 History Graduates Union of Palestine

Mathematics
3 تاريخ الرياضيات 334SC 151 4538

 Advanced Statistical
Methods

352SC 151 3 طرق إحصائية متقدمة 462SC 151 4536

 Differential Equations
2

212SC 151 3 2معادالت تفاضلية  415SC 151 4866

 Sampling Theory Graduates Union 214SC 151 3 نظرية العينات  371SC 151 4869
  2Linear Algebra 213SC 151 3 2جرب خطي  416SC 151 4867



تطبيقيةال العلوم كلية

 Measurement and
Evaluation

9500 3 قياس وتقويم 9502

 C 151omputer Graphics 341SC 151 3 مبادئ الرسم الحاسوبي 322C 151S 5271
 Multivariate Statistical

Analy Graduates Unionsis
214SC 151 3

تحليل إحصائي  كثري
املتغريات

463SC 151 4522

  2Numerical Analy Graduates Unionsis 313SC 151 3 2تحليل عددي  465SC 151 5454
.  2Math Teaching 9510 3 2تعليم الرياضيات 9511

Educational
Foundation

3 اصول الرتبية 9500

   Education in Palestine 3
الرتبية والتعليم في

فلسطني
5442

) ساعات معتمدة3(مساق حر هس.     

وصف متطلباتس تخصص الرياضيات االختيارية:س
 ضبط الجودة 4524
السسداالت، مخططسسات تحكم شسسيوهارت للخصسسائص واملتغسسريات، هاجسسودة وأسسسباب التغسسري فيالمعىن 

باالوسسسسسساطتحكم مخططسسسسسات ال، االأيسسسسسس متحسسسسسركالوسسسسسسط الحسسسسسسابي ال، املمسسسسسزية للتشسسسسسغيل
 العينات للصفات واملتغريات.قبولعينة، ومحطات الحسابيةلل

هندسة الربمجيات  5273 
يشمل املساق مواضيع مثل ماهية هندسسسة الربمجيسسات، التخطيسسط للمشسساريع، دورة حيسساة النظسسام،
التحري وجمع البيانات واملعلومات، تحليسسل املواصسسفات، طسسرق وأسسساليب تصسسميم النظم املتكاملسسة،

.تصميم الربامج وكتابتها، الفحص والصيانة، وعدد من  الحاالت الدراسية ومرشوع
(.CASEيتم استخدام أحد برامج مساعدة هندسة الربمجيات بالحاسوب ) 

  متسلسالت زمنية وتنبؤات4519
أنواع املتغريات، الرتابسسط التلقسسائي، عنارص التوجسسه، طسسرق التقسسدير، املتسلسسسالت الزمنيسسة، تحليسسل

، نماذج املتسلسالت الزمنية الثابتة.ARI, D, PI, PD, and PIDMA، التنبؤ باستخدام أنماذجARI, D, PI, PD, and PIDMAنماذج

بحوث العمليات 4528 
نظسسسرية االزدواجيسسسة،، املجموعات املقعرة واالقرتانات، الربمجسسة الخطيسسة، طريقسسة الصسسف البسسسيط 

تحليسسسسل الحساسيسسسسة، التحليسسسسل الشبكسسسسي، البسسسسرمجة الدينساميكيسسسسة، نظسسسسرية املبسسسساراة، الربمجسسسسة
الالخطيسة، نظسرية صفوف االنتظسار، نظسرية املخسزون، نظرية القرار.

عمليات عشوائية 4529 
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عمليات االنتقال،  مصفوفات  والعمليات،س  الحاالت  تصنيف  ماركوف،  سالسل  العشوائي،  امليش 
رينوال، الحجم املتوقع للمجتمع،س عمليات الوالدة والوفاة،س تأثري للهجرة البسيط والعام.

نظم قواعد البيانات  5268
مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظم إدارة قواعد البيانات، نماذج قواعد

/البيانات، قواعد البيانات العالئقيسسة،  -  ER EER mod PIDels, Divergence and Curl, Double and Triple معسسايرة / تطسسبيع قواعسسد البيانسسات ، 
، أمن قواعد البيانات.SQLالعالئقية، مقدمة إلى 

 مخترب نظم قواعد البيانات 5269
، تحديسسسد البيانسسسات، عمسسسل الجسسسداول والعنارص األخسسسرى ، اسسسستخدام أدواتSQLاسسسستخدام محسسسرر 

التطوير.

مواضيع خاصة في العلوم الرياضية 4530 
 الطلبسسةاهتمامسساتمواضسسيع في إحسسدى حقسسول الرياضسسيات أو االحصسساء تختارهسسا السسدائرة حسسسب 

واهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية.

 تحليل متتالي 4534
، والدSPRTاالختبارات املتتالية للفرضيات اإلحصسسائية، فسسرتات الثقسسة لحجم العينسسة والتسلسسسل، 

id PIDentity واإلنهاء مع احتمال واحد من ،SPRTونطاقات الثقة لحجم العينة و ،SPRT.

تحليل دالي 4531 
الفضاء االتجاهي، النورم، الرضب الداخلي،  فضاء  بناخ،  املؤثرات الخطية املتصلة، نظرية هسسان

بناخ،  فضاء هلربت، مجموعة املتعامدات.

 نظرية القرارات 4520 
نظرية بزي، مبدأ األرجحية، خاصية التقعر، اقرتان الكثافة القبلية والبعدية، التوزيعات الهامشية،

العائالت املرتافقة، تقديرات بزي، اختبار الفرضيات باستخدام نظرية بزي، تحليل بزي التجرييب.

مقدمة في نظم املعلومات  5282
يهدف املساق إلى تعريف الطالب بنظم املعلومات وأهميتها ودورها في املنظمسسة ومجتمسسع األعمسسال
يغطي املساق مواضيع مثل مفهوم النظم وأنواعها، التوجهات الحديثة في نظم املعلومسسات. مسسدخل
إلى التجارة اإللكرتونية والبعد العاملي لنظم املعلومات، طرق حل املشاكل واتخاذ القسسرارات، ودور
نظم املعلومات في ذلك. دورة حياة نظم املعلومات وتطويرها، مدخل إلى قواعد البيانسسات، أنسسواع
نظم املعلومسسسسات املحاسسسسسبية واإلداريسسسسة ونظم دعم القسسسسرارات ونظم إدارة التسسسسسويق، ونظم إدارة

التصنيع وغريها.
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تاريخ الرياضياتس 4538  
األنظمسسة العدديسسة، أنظمسسة الحسسساب، الحسسساب و املسسساحة في الرياضسسيات املرصية )الفرعونيسسة(،
الرياضيات عنسسد البسسابليني ومسسا بني النهسسرين، الرياضسيات عنسسد الهنسسود، الرياضسسيات عنسسد اإلغريسسق،

م، الرياضسسسيات1600الرياضسسسيات في العصسسسور اإلسسسسالمية، الرياضسسسيات األوروبيسسسة حسسسىت سسسسنة  
األوروبية الحديثة.س

 طرق إحصائية متقدمة 4536
، أنظمسسة خطيسسة اللوغراتميةجداول تصنيف اإلرتباط التقاطعي،س النسب األرجحية، نسب املخسساطرة

، إختبسسار اإلسسستقالل، اإلختبسسارات املنتظمسسة،الجسسودة رقميسسة، إنحسسدار لوجسسسيت، إختبسساراتس تحليسسل 
.إختبارات الرُتب

مالحظة: استخدام الحزم االحصائية.

 2 معادالت تفاضلية 4866
نظرية الوجود والوحدانيسسة،س املعسسادالت التفاضسسلية الخطيسسة العاديسسة من الدرجسسة الثانيسسة، املعسسادالت

، املعسسادالت التفاضسسلية غسسري الخطيسسة ذات الشسسكل املحسسدد،nالتفاضسسلية املضسسبوطة من الدرجسسة 
املعسسادالت التفاضسسلية الكليسسة، حسسل املعسسادالت التفاضسسلية الخطيسسة من الدرجسسة الثانيسسة بإسسستخدام

املتسلسالت. 

عينات ال  نظرية 4869
العينسسة العشسسوائية البسسسيطة، العينسسة العشسسوائية الطبقيسسة، العينسسة العشسسوائية املنتظمسسة، العينسسة

العنقودية، العينة الحصصية، مقدرات النسبة واالنحدار، تقدير حجم املجتمع.

 2 جرب خطي4867
فضسساء املتجهسسات، التحسسويالت الخطيسسة، الفضسساءات املزدوجسسة، القيم الذاتيسسة واملتجهسسات الذاتيسسة،
التشسسابه، نظريسسة كيلي هسساملتون، فضسساء الرضب السسداخلي وعمليسسات في فضسساء الرضب السسداخلي،

مصفوفات هريمت. 

 قياس وتقويم 9502
التعريف بعملييت القياس والتقويم،س ملحسسة تاريخيسسة، دور القيسساس والتقسسويم في التسسدريس، العوامسسل
املؤثرة في القياس، التقويم التكويين التقويم الختامي، الذكاء، أغراض االختبارات الصفية، تحديد
األهسسداف، تحليسسل املحتسسوى، إعسسداد جسسدول املواصسسفات، أسسسس تحديسسد نوعيسسة الفقسسرات، االختبسسارات
املوضسسوعية اختبسسارات الصسسواب والخطسسأ اختبسسارات املزاوجسسة، إعسسداد االختبسسار، وسسسائل التأكسسد من
صسسالحية االختبسسار، االختبسسارات املقاليسسة، اختبسسارات األداء، العالمسسة الخسسام، العالمسسة املعياريسسة،

املئينات، توجهات حديثة في القياس والقويم.

الذكاء االصطناعيس  مبادئ 5272
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 ، اسرتاتيجية البحث،س نظريةLI, D, PI, PD, and PIDSPمقدمة في فلسفة وتقنيات الذكاء االصطناعي، مقدمة في لغة 
االلعسساب، تمثيسسل املعرفسسة. العالقسسة بني املصسسطلحات البيولوجيسسةس واالحصسسائية واملنطقيسسة، الطسسرق
االساسية للبحث التجرييب، نظريسسة االثبسسات، التكيسسف، تطبيقسسات السسذكاء االصسسطناعي في: الرؤيسسة،
اللغسسة، التخطيسسط، االنظمسسة الخبسسرية. مقدمسسة في االنظمسسة الخبسسرية وتسلسسسل القواعسسد، مقدمسسة في:

الرؤية ومعالجةس اللغات العصبية،س ترجمة االلة، تعلم االلة، والشبكات العصبية.

 2 تحليل عددي5454
الطرق العددية لحل األنظمة الخطية، تقريب القيم املمزية، الحلول العددية لألنظمة غري الخطيسسسة،

 نظرية التقريب، مسائل القيم الحدودية.

1  تعليم الرياضيات 9510
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

2 تعليم الرياضيات 9511
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

  اصول الرتبية9500
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

 مبادئ الرسم الحاسوبي 5271
يهدف املساق إلى تعريف الطالب بالربامج والحزم املستخدمة في الرسم والطرق املتبعسسة لتصسسميم
بسسرامج الرسسسم الحاسسسوبي من خالل دراسسسة املبسسادئ األساسسسية للربمجيسسات واملعسسداتس الفزييائيسسة
املستخدمة في الرسم الحاسوبي، مثل املتجهات وأنظمة الرسم، التعريف برسسسم الخطسسوط والسسدوائر
والنوافذ وعمليات القص، والتحسسويالت املختلفسسة في األبعسساد الثنائيسسة والتظليسسل ورسسسم املضسسلعات،

خوارزميات ملء املضلعات. 

 التحليل اإلحصائي كثري املتغريات 4522
عنارص التحليسسل املتعسسدد، هندسسسة املتغسسريات املتعسسددة، التوزيسسع الطسسبيعي املتعسسدد، تقسسدير املعسسدل

واملتجه والتباين، اختبار الفرضيات للمعدل املتجه، املركبات االساسية والتحليل العاملي.

 الرتبية والتعليم في فلسطني 5442
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

. تخصص الرياضيات التطبيقية- فرعي احصاء* 2
 ساعة معتمدة(19متطلبات الكلية ) .1

املساق باللغة.1 املتطلب معتمدة اسم املساق رمز املساق رقم املساق
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االنجلزيية السابق

Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple1 3 1تفاضل وتكامل   111SC 4004
 Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 2 111SC 3 2تفاضل وتكامل   112SC 4005
 1Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 3 1فزيياء   121SC 4006

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab1 1 1مخترب الفزيياء   122SC 4007
 2Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 121SC 3 2فزيياء   123SC 4068

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab2 1 2مخترب الفزيياء   124SC 4069
 Englis, Divergence and Curl, Double and Tripleh Language
2

141SC 3 2لغة إنجلزيية   142SC 4070

 Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence
 Scientific Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch

مستوى ف
5

2 أساليب البحث العلمي  301GE 4015

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

 1تفاضل وتكامل  4004
اإلقرتانات والنهايات واالتصال، تعريف املشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على املشتقات،

النظرية األساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على، التكامل املحدود، التكامل غري املحدود
التكامل.

  2تفاضل وتكامل 4005
متسلسالت القوى،، االقرتانات الزائدية، طرق في التكامل، املتتاليات واملتسلسالت الالنهائية 

.القطوع املخروطية، اإلحداثيات القطبيةس

 1فزيياء  4006
يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في

خط مستو، ثم يناقش قوانني نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها املختلفة، مفهومسي الشغل
والطاقسة بأنواعهما، والتصادمسات و قسانون حفسظ كسمية التحسرك ومركسز الكستلة، وأخرياً الحركسة

الدورانيسة وكسمية تحسرك الزاوية والعزوم.

 1مخترب فزيياء  4007
( في املواضيع الرئيسية التالية:1ذا املساق الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء )هيغطي 

امليكانيكا وحركة األجسام، الحرارة والديناميكا الحرارية، الضوء والبرصيات،س موزعة على اثنيت
عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.



تطبيقيةال العلوم كلية

 2فزيياء  4068
يناقش هذا املساق املفاهيم األساسية املتعلقة بالكهرباء واملغناطيسية، يبدأ املساق بتوضيح

املفاهيم املتعلقة بالكهرباء الساكنة واملجال الكهربائي، ثم يرشح قانون "جاوس" وتطبيقاته، ثم
يناقش مفهوم الجهد الكهربائي، فموضوع املكثفات  واملواد العازلة، ثم املفاهيم املتعلقة بالكهرباء
املتحركة، حيث يتم توضيح مفهومي التيار واملقاومةس ثم الدوائر الكهربائية وقوانني "كريتشوف".

ثم ينتقل إلى املجال املغناطييس وتطبيقاته على قوانني امبري وفرادي والحث املغناطييس.

 2مخترب فزيياء  4069 
( في املواضيع األساسية التالية:2يغطي هذا املخترب الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء )

أجهزة القياس، الكهرباء، املغناطيسية، وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة واملركبة،س موزعة على
اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2لغة إنجلزييةس  4070
(، يركسز هذا املساق بشكل أسايس على مهارة الكتابة وذلك1إستمراراً ملسساق لسغة إنجلزييسة )

بإعطاء الطالب الفرص الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير واملقاالت العلمية، باإلضافة
إلى اإلسرتاتيجيسات الخساصة بسقراءة و فسهم أنسواع مسختلفة مسن النصوص.    

أساليب البحث العلمي  4015
العلم واهدافه، التفكري العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، املعرفة اإلنسانية، املكتبة ودورها

في البحث واملعرفة،س أساليب البحث العلمي) األسلوب التاريخي، األسلوب الوصفي، األسلوب
اإلجرائي، األسلوب التجرييب(، مشكلة البحث، خطة البحث،س فروض البحث، العينات، االستبيان،

طرق جمع البيانات، أقسام البحث.

متطلبات الدائرة .2

س.م املساقرمزرقم املساق
.

االسم باللغة االنجلزيية اسم املساق

5059 114GE3113 برمجة الحاسوبGE

4504 211SC3 112 3تفاضل وتكاملSC

4043 212SC3 112 1معادالت تفاضليةSC

4508 201SC3 نظرية املجموعات
5050 211CS3114 تركيب البياناتGE

4169 213SC3 114 1جرب خطيGE

وصف مساقات متطلبات الدائرة
  3تفاضل وتكامل4504  



تطبيقيةال العلوم كلية

 االقرتانات املعتمدة على أكرث من متغري،املتجهات، االقرتانات املتجهة ومشتقاتها وتكامالتها،
تطبيقاتها. املشتقات الجزئية، التكامالت املضاعفة وبعض

 1معادالت تفاضلية 4043 
معادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقاتها، املعادالت التفاضلية الخطية من الرتب العليا

وتطبيقاتها، حل املعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس، حل املعادالت التفاضلية
باستخدام متسلسالت القوى.

 نظرية احتماالت 4509
االحتمال،  االحتمال املرشوط، املتغريات العشوائية، استقالل الحوادث، متباينة ماركوف، التوزيع
االحتمالي الرتاكمي، االقرتانات املولدةس للعزوم، املتغريات العشوائية والتوزيعات االحتمالية ملتغري

عشوائي واحد أو أكرث، التوزيع االحتمالي القرتانات تعتمد على متغري عشوائي أو أكرث، نظرية
. النهاية املركزية

 برمجة الحاسوب 5059
يتعلم الطلبة مبادئ الربمجة بإحدى لغات الحاسوب املتقدمة وتطبيقاتها في الرياضيات،

التجارة والعلوم، توضيح فكرة الربمجة املركبة، ومفاهيم الربامج الجزئية والفرعية، مع الرتكزي
على نوعية الربمجة، الشكل العام، التوثيق وإظهار العمل املربمج بشكل الئق. 

 1جرب خطي 4169
،  فضاءات املتجهاتnRانظمة املعادالت الخطية، املصفوفات واملحددات، املتجهات في

والفضاءات الجزئية، القيم واملتجهات الذاتية للمصفوفات،س التحويالت الخطية.

 تركيب البيانات 5050
يهدف املساق إلى تعريف الطالب بمبادئ تركيب البيانات وطرق الربمجة، العناوين، الطوابري،

(،Recurs, Divergence and Curl, Double and Tripleionاملرتاكمات، الطوابري ذات النهاية املزدوجة واملغلقة، القوائم املتصلة، املؤرشات، )
الشجرة الثنائية، طرق الفرز والبحث. 

 ساعة71ج. متطلبات التخصص االجبارية 
س.م املساقرمزرقم املساق 

.
متطلباتس سابقةاسم املساق

4507 103SC3مقدمة في اإلحصاء
4509 215SC4 211  +103 1نظرية االحتماالتSC SC )مرافق(
4862 104SC1 103 1مخترب إحصاءSC)مرافق( 
4865 214SC3 215 اإلحصاء الريايضSC

4512  301SC3 201 1تحليل حقيقيSC
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4514 313SC3 201 تحليل عدديSC

4515 342SC3 201 1جرب مجردSC

4516 343SC3 201 نظرية األعدادSC

4511 271SC3212  + 211 اقرتانات خاصةSC SC

5270 341CS3211 تصميم وتحليل الخوارزمياتCS

4517 351SC3213  + 214 تحليل اإلنحدارSC SC

4535 352SC3351 تحليل التباينSC

4863 353SC1 2351مخترب إحصاءSC

4864 354SC1 3352مخترب إحصاءSC

5453 464SC3214تحليل البيانات النوعيةSC

214SC *السالسل الزمنية والتنبؤ45193

352SC  + 464 *اإلحصاء املحوسب3 SC

214SC *التنقيب في البيانات3

214SC *اإلحصاء الالبارامرتي3

103SC *اإلحصاء السكاني3

1تعليم رياضيات95103
قياس وتقويم95023

*مرشوع3

وصف مساقات التخصص االجبارية
 إحصاء ريايض 4865

، خصائص التقدير اإلحصائي )عدم االنحيسساز، الثبسسات،س تبسساين والتقدير بفرتةطرق التقدير النقطي
اختبسسار ، (، اختبسسار الفرضسسيات االحصسسائية، نظريسسة نيمسسان بريسسسونأقل، التقادير الكافيسسة والكاملة

LR.

 اقرتاناتس خاصة 4511
االقرتانسسات فسسوق الهندسسسية، كثسسريات حسسدود تشبيشسسف، اقرتانسسات لجنسسدر، جامسسا وبيتسسا، اقرتانسسات

كثريات حدود الجري.

 تصميم وتحليل الخوارزميات 5270
طسسرق تحليسسل الخوارزميسسات، تصسسميم وتقسسييم الخوارزميسسات املتعلقسسة بسسالفرز والبحث واملخططسسات

Divid PIDe     - والهياكل الشجرية  –and PID conquer and PID Greed PIDy Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign Techniques, Divergence and Curl, Double and Triple،
الربمجة الديناميكية، خوارزميات الرتاجع.

 1 تحليل حقيقي4512



تطبيقيةال العلوم كلية

الحقيقيةس  األعداد  لنظام  التمام  وخاصية  والرتتيبية  الجربية  املتتالياتRالخصائص  تقارب   .
ونظريسسة بولزانسسو- فايشسسرتس. املتسلسسسالت الالنهائيسسة ) مقدمسسة مخترصة(. االقرتانسسات املتصسسلة

واالقرتانات املنتظمة االتصال. املشتقة ونظرية القيمة املتوسطة.

 1تحليل عددي 5193
األخطاء، نظرية تيلور، حل معادلسسة متغسسري واحسسد عسسدديا، االسسستيفاء، التفاضسسل والتكامسسل العسسددي،

 القيمة األبتدائية.مسائلحل 

 1جرب مجرد 4515 
، زمر التباديل والتمسساثالت، الزمسسر الجزئيسسة، الزمر الدورية العمليات الثنائية، الزمر والزمر الجزئية

السوية والزمر الكرسية، نظرية الجرانج وتطبيقاتها، تشاكل وتماثل الزمر.

 األعدادسنظرية 4516 
العمليات على األعداد الصحيحة وخصائصسسها، القسسسمة ، األعسسداد األوليسسة، النظريسسة األساسسسية في
الحسسساب، املعسسادالت الديوفنتيسسة، املتطابقسسات،س نظريسسة البسساقي الصسسينية، نظريسسة أويلسسر وفريمسسا،

االقرتانات الرضبية. 

 تحليل إنحدار 4517
–نموذج اإلنحدار الخطي البسسسيط واملتعسسدد ، نظريسسة جسساوس مسساركوف ، التنبسسؤ ، مفهسسوم اإلرتبسساط
ولوحة اإلنتشار، اإلرتباط الجسسزئي واملتعسسدد، معامسسل التحديسسد، املقسساييس التشخيصسسية والعالجيسسة،

إختبار معنوية إضافة متغري واحد على املتغريات املستقلة األخرى املضمنة في النموذج.

  تحليل التباين4535
تحليل التباين األحادي، دراسسسات متعسسددة العوامسسل، تصسسميم املربعسسات العشسسوائية الكاملسسة، تحليسسل

التغاير.

 2 مخترب إحصاء 4863 
االنحسسسدار البسسسسيط واملتعسسسدد )فحص البيانسسسات، االنحسسسدار البسسسسيط، االنحسسسدار املتعسسسدد، تحويسسسل
املتغريات (، مقاييس تشخيصية )القيم الشاذة، اختبار التوزيع الطبيعي،س اختبار التبسساين، اختبسسار
االرتبسساط املتعسسدد، اختبسسار العالقسسة الخطيسسة(، االنحسسدار بمتغسسريات نوعيسسة وذلسسك باسسستخدام احسسدى

الحزم االحصائية.

 3 مخترب إحصاء 4864
تحليل التباين االحسسادي واملتعسسدد، التحليسسل الالبسسارامرتي، املقسساييس الشخصسسية، التحليسسل البعسسدي،

وذلك باستخدام احدى الحزم االحصائية.
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 تحليل البيانات النوعية 5453  
االسسستدالل على التوزيسسع  االسسسمي متعسسدد الحسسدود، والتصسسنيفات املشسسرتكة، والجسسداول التوافقيسسة،
واختبارات مربعات كاي، واختبارات حسن املطابقة للتوزيعات املنفصلة واملتصلة، وطرق التقسسدير
واالختبار في جداول التوافق، ومقاييس االرتبسساط  والتوافسسق، ونمسساذج للبيانسسات النوعيسسة ، نظريسسة

.SPSS أو Rاستخدام الحزمة اإلحصائية مثل  العينات الكبرية.

مقدمة في اإلحصاء 4507
اإلحصاء الوظيفي، االستبانة، االحتمال واملتغريات العشوائية، التوزيعات االحتمالية،س املعاينة،

التقدير النقطي، فرتات الثقة، اختبار الفرضيات واالرتباط الخطي ومعادلة االنحدار.

 نظرية احتماالت 4509
االحتمال،  االحتمال املرشوط، املتغريات العشوائية، استقالل الحوادث، متباينة ماركوف، التوزيع
االحتمالي الرتاكمي، االقرتانات املولدةس للعزوم، املتغريات العشوائية والتوزيعات االحتمالية ملتغري

عشوائي واحد أو أكرث، التوزيع االحتمالي القرتانات تعتمد على متغري عشوائي أو أكرث، نظرية
. النهاية املركزية

 1 مخترب إحصاء 4862
تجارب لس: تنظيم وعرض البيانات بإستخدام الرسومات والجداول التكرارية ، ولحساب مقاييس

الزنعة املركزية، ولحساب مقايسس التشتت، ولحساب التكرارات النسبية ولتوليدس األرقام
العشوائية، تجارب على اختبار الفرضيات وفرتة الثقة، ولتحليل اإلنحدار الخطي ومعامل

.SPSS أو Minitabاإلرتباط وذلك بإستخدام واحدة أو أكرث من الحزم اإلحصائية: 

 إحصاء ريايض 4865
، خصائص التقدير اإلحصائي )عدم االنحيسساز، الثبسسات،س تبسساين والتقدير بفرتةطرق التقدير النقطي

اختبسسار ، (، اختبسسار الفرضسسيات االحصسسائية، نظريسسة نيمسسان بريسسسونأقل، التقادير الكافيسسة والكاملة
LR.

 تحليل البيانات النوعية 5453

االسسستدالل على التوزيسسع  االسسسمي متعسسدد الحسسدود، والتصسسنيفات املشسسرتكة، والجسسداول التوافقيسسة،
واختبارات مربعات كاي، واختبارات حسن املطابقة للتوزيعات املنفصلة واملتصلة، وطرق التقسسدير
واالختبار في جداول التوافق، ومقاييس االرتبسساط  والتوافسسق، ونمسساذج للبيانسسات النوعيسسة ، نظريسسة

.SPSS أو Rاستخدام الحزمة اإلحصائية مثل  العينات الكبرية.

1 تعليم الرياضيات 9510
انظر خطة التأهيل الرتبوي
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 القياس والتقويم 9502
انظر خطة التاهيل الرتبوي

السالسل الزمنية والتنبؤ
   Time Series and Forecasting
  ,  ,  ,  Types, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence variables, Divergence and Curl, Double and Triple auto correlation trend PID components, Divergence and Curl, Double and Triple method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple

 ,  ,    ,   of convergence es, Divergence and Curl, Double and Tripletimation time s, Divergence and Curl, Double and Tripleeries, Divergence and Curl, Double and Triple analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence ARI, D, PI, PD, and PIDMA mod PIDes, Divergence and Curl, Double and Triple pred PIDiction by
  ,     .us, Divergence and Curl, Double and Tripleing ARI, D, PI, PD, and PIDMA mod PIDes, Divergence and Curl, Double and Triple s, Divergence and Curl, Double and Tripletationary time s, Divergence and Curl, Double and Tripleeries, Divergence and Curl, Double and Triple mod PIDels, Divergence and Curl, Double and Triple

االحصاء املحوسب
 Statistical C 151omputing

         .This, Divergence and Curl, Double and Triple cours, Divergence and Curl, Double and Triplee will introd PIDuce s, Divergence and Curl, Double and Tripletud PIDents, Divergence and Curl, Double and Triple to analyze d PIData us, Divergence and Curl, Double and Tripleing R
   ,    ,Topics, Divergence and Curl, Double and Triple includ PIDe d PIData manipulation s, Divergence and Curl, Double and Tripletructure and PID vis, Divergence and Curl, Double and Tripleualization

  ,   ,  ,   -bas, Divergence and Curl, Double and Tripleic R programing mod PIDel cons, Divergence and Curl, Double and Tripletruction s, Divergence and Curl, Double and Tripleimulation and PID re
.s, Divergence and Curl, Double and Tripleampling

التنقيب في البيانات 
    Data Mining and Statistical Learning

          This, Divergence and Curl, Double and Triple cours, Divergence and Curl, Double and Triplee will help s, Divergence and Curl, Double and Tripletud PIDents, Divergence and Curl, Double and Triple to d PIDis, Divergence and Curl, Double and Triplecover s, Divergence and Curl, Double and Tripletructural patterns, Divergence and Curl, Double and Triple in
  .     , huge d PIData s, Divergence and Curl, Double and Tripleets, Divergence and Curl, Double and Triple Topics, Divergence and Curl, Double and Triple includ PIDe principal components, Divergence and Curl, Double and Triple analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
 ,  ,  ,  f convergenceactor analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple clus, Divergence and Curl, Double and Tripleter analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple d PIDis, Divergence and Curl, Double and Triplecriminant analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple canonical

,  ,   correlation corres, Divergence and Curl, Double and Triplepond PIDence analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple and PID multid PIDimens, Divergence and Curl, Double and Tripleional
.          s, Divergence and Curl, Double and Triplecaling All techniques, Divergence and Curl, Double and Triple will be applied PID to real d PIData applications, Divergence and Curl, Double and Triple

   .us, Divergence and Curl, Double and Tripleing a s, Divergence and Curl, Double and Tripletatis, Divergence and Curl, Double and Tripletical s, Divergence and Curl, Double and Tripleof convergencetware

االحصاء الالبارامرتي 
  Nonparametric Statistical Analy Graduates Unionsis

         This, Divergence and Curl, Double and Triple cours, Divergence and Curl, Double and Triplee will help s, Divergence and Curl, Double and Tripletud PIDents, Divergence and Curl, Double and Triple to analyze d PIData us, Divergence and Curl, Double and Tripleing
 .       nonparametric method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple Topics, Divergence and Curl, Double and Triple includ PIDe method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple f convergenceor paired PID and PID

  )  -  , -  ,ind PIDepend PIDent d PIData Wilcoxon Rank Sum Tes, Divergence and Curl, Double and Triplets, Divergence and Curl, Double and Triple Krus, Divergence and Curl, Double and Triplekal Wallis, Divergence and Curl, Double and Triple Tes, Divergence and Curl, Double and Triplets, Divergence and Curl, Double and Triple
 , , …(, - -  , Permutation tes, Divergence and Curl, Double and Triplet Boots, Divergence and Curl, Double and Tripletrap good PIDnes, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence fit tes, Divergence and Curl, Double and Triplets, Divergence and Curl, Double and Triple

    ,  nonparametric linear correlation and PID regres, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleion and PID
   .nonparametric analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence variance

االحصاء السكاني



تطبيقيةال العلوم كلية

 Demographic Statistics
         This, Divergence and Curl, Double and Triple cours, Divergence and Curl, Double and Triplee will introd PIDuce s, Divergence and Curl, Double and Tripletud PIDents, Divergence and Curl, Double and Triple to learn s, Divergence and Curl, Double and Tripletatis, Divergence and Curl, Double and Tripletical techniques, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence

 .     population d PIDevelopment Topics, Divergence and Curl, Double and Triple includ PIDe d PIDemographic concepts, Divergence and Curl, Double and Triple and PID
;        ; meas, Divergence and Curl, Double and Tripleures, Divergence and Curl, Double and Triple current and PID cohort method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence d PIDes, Divergence and Curl, Double and Triplecription and PID analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple rates, Divergence and Curl, Double and Triple

 ;    .   , and PID ratios, Divergence and Curl, Double and Triple cons, Divergence and Curl, Double and Tripletruction of convergence lif convergencee tables, Divergence and Curl, Double and Triple Meas, Divergence and Curl, Double and Tripleurement of convergence f convergenceertility mortality
and PID

 ساعات9د. متطلبات التخصص االختيارية 
س.ماملساقرمز رقم املساق 

.
متطلباتس سابقةاسم املساق

4522 464SC3214تحليل إحصائي كثري املتغرياتSC

4869371SC3214نظرية العيناتSC

4524 281SC3215ضبط الجودةSC

4528322SC3103بحوث العملياتSC  + 213SC

4529323SC3215عمليات عشوائيةSC

4536462SC3352طرق إحصائية متقدمةSC

4520 414SC3214نظرية القراراتSC

352SC تصميم وتحليل التجارب3

4532413SC3 2215نظرية احتماالتSC

4534461SC3214تحليل متتاليSC

وصف مساقات التخصص االختيارية
وصف متطلباتس تخصص الرياضيات االختيارية:س

 ضبط الجودة 4524
السسداالت، مخططسسات تحكم شسسيوهارت للخصسسائص واملتغسسريات، هاجسسودة وأسسسباب التغسسري فيالمعىن 

باالوسسسسسساطتحكم مخططسسسسسات ال، االأيسسسسسس متحسسسسسركالوسسسسسسط الحسسسسسسابي ال، املمسسسسسزية للتشسسسسسغيل
 العينات للصفات واملتغريات.قبولعينة، ومحطات الحسابيةلل

بحوث العمليات 4528  
نظسسسرية االزدواجيسسسة،، املجموعات املقعرة واالقرتانات، الربمجسسة الخطيسسة، طريقسسة الصسسف البسسسيط 

تحليسسسسل الحساسيسسسسة، التحليسسسسل الشبكسسسسي، البسسسسرمجة الدينساميكيسسسسة، نظسسسسرية املبسسسساراة، الربمجسسسسة
الالخطيسة، نظسرية صفوف االنتظسار، نظسرية املخسزون، نظرية القرار.

عمليات عشوائية 4529 
امليش العشسسوائي، سالسسسل مسساركوف، تصسسنيف الحسساالت والعمليسسات،س مصسسفوفات االنتقسسال، عمليسسات

رينوال، الحجم املتوقع للمجتمع،س عمليات الوالدة والوفاة،س تأثري للهجرة البسيط والعام.



تطبيقيةال العلوم كلية

 تحليل متتالي 4534 
، والدSPRTاالختبارات املتتالية للفرضيات اإلحصسسائية، فسسرتات الثقسسة لحجم العينسسة والتسلسسسل، 

id PIDentity واإلنهاء مع احتمال واحد من ،SPRTونطاقات الثقة لحجم العينة و ،SPRT.
 
 نظرية القرارات 4520 

نظرية بزي، مبدأ األرجحية، خاصية التقعر، اقرتان الكثافة القبلية والبعدية، التوزيعات الهامشية،
العائالت املرتافقة، تقديرات بزي، اختبار الفرضيات باستخدام نظرية بزي، تحليل بزي التجرييب.

 طرق إحصائية متقدمة 4536  
، أنظمسسة خطيسسة اللوغراتميةجداول تصنيف اإلرتباط التقاطعي،س النسب األرجحية، نسب املخسساطرة

، إختبسسار اإلسسستقالل، اإلختبسسارات املنتظمسسة،الجسسودة رقميسسة، إنحسسدار لوجسسسيت، إختبسساراتس تحليسسل 
.إختبارات الرُتب

مالحظة: استخدام الحزم االحصائية.

عينات ال  نظرية 4869
العينسسة العشسسوائية البسسسيطة، العينسسة العشسسوائية الطبقيسسة، العينسسة العشسسوائية املنتظمسسة، العينسسة

العنقودية، العينة الحصصية، مقدرات النسبة واالنحدار، تقدير حجم املجتمع.

 التحليل اإلحصائي كثري املتغريات 4522
عنارص التحليسسل املتعسسدد، هندسسسة املتغسسريات املتعسسددة، التوزيسسع الطسسبيعي املتعسسدد، تقسسدير املعسسدل

واملتجه والتباين، اختبار الفرضيات للمعدل املتجه، املركبات االساسية والتحليل العاملي.

تصميم وتحليل التجارب
    Design and Analy Graduates Unionsis of Palestine Experiments

   ,   ,  Topics, Divergence and Curl, Double and Triple includ PIDe ANOVA mod PIDel complete block d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign Latin
  -  ,  , s, Divergence and Curl, Double and Triplequares, Divergence and Curl, Double and Triple and PID Greco Latin s, Divergence and Curl, Double and Triplequares, Divergence and Curl, Double and Triple f convergenceactorial experiments, Divergence and Curl, Double and Triple

,  ,  ,    conf convergenceound PIDing nes, Divergence and Curl, Double and Tripleted PID d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleign s, Divergence and Curl, Double and Tripleplit plots, Divergence and Curl, Double and Triple and PID incomplete block
.d PIDes, Divergence and Curl, Double and Tripleigns, Divergence and Curl, Double and Triple

برنامج االليكرتونيات التطبيقية مجمد وبدون رجعة فلذلك ال داعي لذكره من باب
املصداقية.

.  تخصص االلكرتونيات التطبيقية3

 ساعة معتمدة(19متطلبات الكلية ) أ.  
املساق باللغة.3 املتطلب

السابق
معتمدة اسم املساق رمز املساق رقم املساق



تطبيقيةال العلوم كلية

االنجلزيية

Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple1 3 1تفاضل وتكامل   111SC 4004
 Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 2 111SC 3 2تفاضل وتكامل   112SC 4005
 1Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 3 1فزيياء   121SC 4006

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab1 1 1مخترب الفزيياء   122SC 4007
 2Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 121SC 3 2فزيياء   123SC 4068

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab2 1 2مخترب الفزيياء   124SC 4069
 Englis, Divergence and Curl, Double and Tripleh Language
2

141SC 3 2لغة إنجلزيية   142SC 4070

 Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence
 Scientific Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch

مستوى ف
5

2 أساليب البحث العلمي  301GE 4015

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

 1تفاضل وتكامل  4004
اإلقرتانات والنهايات واالتصال، تعريف املشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على املشتقات،

النظرية األساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على، التكامل املحدود، التكامل غري املحدود
التكامل.

  2تفاضل وتكامل 4005
متسلسالت القوى،، االقرتانات الزائدية، طرق في التكامل، املتتاليات واملتسلسالت الالنهائية 

.القطوع املخروطية، اإلحداثيات القطبيةس

 1فزيياء  4006
يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في

خط مستو، ثم يناقش قوانني نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها املختلفة، مفهومسي الشغل
والطاقسة بأنواعهما، والتصادمسات و قسانون حفسظ كسمية التحسرك ومركسز الكستلة، وأخرياً الحركسة

الدورانيسة وكسمية تحسرك الزاوية والعزوم.

 1مخترب فزيياء  4007
( في املواضيع الرئيسية التالية:1ذا املساق الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء )هيغطي 

امليكانيكا وحركة األجسام، الحرارة والديناميكا الحرارية، الضوء والبرصيات،س موزعة على اثنيت
عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.



تطبيقيةال العلوم كلية

 2فزيياء  4068
يناقش هذا املساق املفاهيم األساسية املتعلقة بالكهرباء واملغناطيسية، يبدأ املساق بتوضيح

املفاهيم املتعلقة بالكهرباء الساكنة واملجال الكهربائي، ثم يرشح قانون "جاوس" وتطبيقاته، ثم
يناقش مفهوم الجهد الكهربائي، فموضوع املكثفات  واملواد العازلة، ثم املفاهيم املتعلقة بالكهرباء
املتحركة، حيث يتم توضيح مفهومي التيار واملقاومةس ثم الدوائر الكهربائية وقوانني "كريتشوف".

ثم ينتقل إلى املجال املغناطييس وتطبيقاته على قوانني امبري وفرادي والحث املغناطييس.

 2مخترب فزيياء  4069 
( في املواضيع األساسية التالية:2يغطي هذا املخترب الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء )

أجهزة القياس، الكهرباء، املغناطيسية، وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة واملركبة،س موزعة على
اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2لغة إنجلزييةس  4070
(، يركسز هذا املساق بشكل أسايس على مهارة الكتابة وذلك1إستمراراً ملسساق لسغة إنجلزييسة )

بإعطاء الطالب الفرص الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير واملقاالت العلمية، باإلضافة
إلى اإلسرتاتيجيسات الخساصة بسقراءة و فسهم أنسواع مسختلفة مسن النصوص.    

أساليب البحث العلمي  4015
العلم واهدافه، التفكري العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، املعرفة اإلنسانية، املكتبة ودورها

في البحث واملعرفة،س أساليب البحث العلمي) األسلوب التاريخي، األسلوب الوصفي، األسلوب
اإلجرائي، األسلوب التجرييب(، مشكلة البحث، خطة البحث،س فروض البحث، العينات، االستبيان،

طرق جمع البيانات، أقسام البحث.

 ساعة معتمدة(20متطلبات الدائرة:).4

املتطلبس
السابق

س.
م

املساق باللغةاسم 
االنجلزيية

 باللغةاسم املساق
العربية

رمز املساق
رقم

املساق

*113GE 3 Computer
Programming

برمجة الحاسوب  112GE 5059

* 11SC 2 3 Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 3 3تفاضل وتكامل   211SC 4504
3  1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry 1كيمياء   231SC 4008

1  1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
Laboratory

1مخترب كيمياء   232SC 4009

* 112SC 3 Differential
Equations, Divergence and Curl, Double and Triple

1معادالت تفاضلية  212SC 4043

123SC 3  Electric Circuits, Divergence and Curl, Double and Triple
1 1 الدوائر الكهربائية 211AE 4802



تطبيقيةال العلوم كلية

211AE 1  Electric Circuits, Divergence and Curl, Double and Triple
Lab

1مخترب دوائر كهربائية  213AE 4803

123,SC
211SC

3
Applied PID

Electromagneti
c

كهرومغناطيسية تطبيقية 313AE 4813

 ساعة معتمدة)63متطلبات تخصص االلكرتونيات التطبيقية اإلجبارية:(

املتطلب السابق س.م
املساق باللغةسام 

االنجلزييةس
 باللغةاسم   املساق

العربية
رمز املساق

رقم
املساق

211AE 3  1Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple 1الكرتونيات  214AE 4800
214AE 1  Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab مخترب الكرتونيات 215AE 4801

211AE 3
 Electrical Network

Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
تحليل شبكات 212AE 5356

تحليل شبكات 1  Electrical Network
 Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple Lab

مخترب تحليل شبكات 222AE 5357

214AE 3  2Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple 2االلكرتونيات 311AE 4805
311AE 1   2Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab 2مخترب االلكرتونيات 312AE* 5358

311AE 3
Biomed PIDical
Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple

الكرتونيات االجهزة
الطبية

385AE 5359

123SC 3  Digital Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign تصميم رقمي 321AE 5056

322AE 1   Digital Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign Lab
مخترب التصميم

الرقمي
322AE 4807

1  Microproces, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleor Lab مخترب املعالج الدقيق 463AE 4808

214AE
321AE

3
 Microproces, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleor And PID

As, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleembly
Language

املعالج الدقيق ولغة
التجميع

340AE 5360

311AE 3
I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletrial
Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple

االلكرتونيات
الصناعية

428AE 4852

311AE 3
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction To

 Electrical Machines, Divergence and Curl, Double and Triple
مقدمة آالت كهربائية 333AE 4812

311AE
313AE

3
Analog

Communication
Technology

تكنولوجيا االتصاالت
التناظرية

322AE 5361

5361 3
 Aud PIDio Vid PIDeo

Technology
تكنولوجيا الصوت

والصورة
415AE 5362



تطبيقيةال العلوم كلية

214AE
313AE

3
 Sens, Divergence and Curl, Double and Tripleors, Divergence and Curl, Double and Triple And PID

Meas, Divergence and Curl, Double and Tripleurements, Divergence and Curl, Double and Triple
مجسات وأجهزة

قياس
303AE 5363

311AE 3 Optoelectronics, Divergence and Curl, Double and Triple
االلكرتونيات

الضوئية
424AE 4652

311AE 3
 Electronic Circuits, Divergence and Curl, Double and Triple
 Drawing And PID

Maintenance

مخططات وصيانة
االجهزة االلكرتونية

309AE 5364

311AE 3  3Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple 3الكرتونيات  315AE 5043

5362 3 ,  Rad PIDio Tv Lab
مخترب راديو

وتلفزيون
416AE 4791

1
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction To

  Final Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzagear Project
مقدمة مرشوع 480AE 4653

1   Final Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzagear Project مرشوع تخرج 490AE 4654

5361 3
Digital

Communication
Technology

تكنولوجيا االتصاالت
الرقمية

422AE 5366

428AE 3
I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletrial

 Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab
مخترب االلكرتونيات

الصناعية
429AE 5367

5360 3
Microcontrollers, Divergence and Curl, Double and Triple

 And PID I, D, PI, PD, and PIDnterf convergenceacing
ربط األنظمة

واملتحكمات الدقيقةس
440AE 5368

5366 1
Communication

Lab
مخترب االتصاالت 429AE 5369

333AE 1
 Electrical Machines, Divergence and Curl, Double and Triple

Lab
مخترب االالت

الكهربائية
334AE 5370

5363 1
 Sens, Divergence and Curl, Double and Tripleors, Divergence and Curl, Double and Triple And PID

 Meas, Divergence and Curl, Double and Tripleurements, Divergence and Curl, Double and Triple Lab
مخترب املجسات

والقياسات
304AE 5371

0  Field PID Training التدريب امليداني 499SC 4856
0 2   Field PID Training 2التدريب امليداني 499AE 5372

وصف مساقات تخصص االلكرتونيات التطبيقية:
1إلكرتونيات 4800

 عمليسسة:نظرية أشباه املوصالت. وصالت م/س، انحياز الثنائي، تطبيقات مختلفة على الثنائيات
ترانزيسسستور ثنسسائي القطبيسسةس والتوحيد، جهاز التغذيسسة املسسستمرة. ثنائيسسات ذات أغسسراض خاصسسة ، 

طرق االنحياز لهذا الرتانزيستور . و منحنياته وانحياز املختلفة، ترانزيستور تأثري املجالالدوائر 

 مخترب اإللكرتونيات 4801 



تطبيقيةال العلوم كلية

تطبيقات في  استخدامه  و  الزنر  ديود  خصائص  العملية،س  تطبيقاته  و  الديود  خصائص  دراسة 
 ترانزيستور وأهم التطبيقسسات املسسستخدمة مثسسل دوائسسر التكبسسري و اسسستخدامهBJTعملية، خصائص  

.كعنرص تحكم في الدوائر اإللكرتونية

تحليل شبكات 5356 
تطبيقسسسات النظريسسسات املختلفسسسة ملبسسسادئ السسسدوائر الكهربائيسسسة ذات اإلشسسسارة املتغسسسرية وتحليلهسسسا

السسرتدد املركب والسسدوال القرسية الجيبيبسسة املخمسسدة.  االسسستجابة الرتدديسسة.  رنني التسسواليإتجاهياً.
والتسسسوازي. دارات مقرتنسسسة مغناطيسسسياً.الشسسسبكات العامسسسة بمسسسدخلني.عوامسسسل املمانعسسسة واملسسسسامحة

دوائر ثالثية الطور. واملهجنة والنقل.

 مخترب تحليل شبكات 5357 
التعرف وإستخدام ومعايرة أجهزة القياس، تجارب لدارسة مكونات وخصائص الدوائر الكهربائيسسة
في حالسسسة التيسسسار املبارش واملرتدد وتصسسسنيف التغسسسريات املختلفسسسة في التحليسسسل. بعض التطبيقسسسات

الكهربائية ، دوائر الرنني ومحوالت. إستخدام برامج تحليل محوسبة. 

 2اإللكرتونيات 4805 
مكربات اإلشارة الصغرية بأنواعها املختلفة. مكتربات ترانزيستور تأثري املجال بأنواعها. املكربات

متعددة املراحل. اإلستجابة الرتددية للمكربات، مكربات القدرة. املكرب التفاضلية.

  2 اإللكرتونيات مخترب5358 
املرشحات الفعالة لتمريسسر السسرتددات املنخفضسسة و العاليسسة و نطسساق السسرتدد املعني, دوائسسر املذبسسذبات
املعتمسسدةس عسسل املقاومسسات و املكثفسسات , دوائسسر رنني خاصسسة, دوائسسر تنظيم الجهسسد على التسسوالي و

التوازي.

  األجهزة الطبيةلكرتونياتإ5359 
اإلشارات الكهربائية في جسسسم اإلنسسسان، االلكسسرتودات الطبيسسة املختلفسسة، معالجسسة اإلشسسارة الطبيسسة،

.طبية القياس الأجهزة بعض 

التصميم الرقمي 5056 
األنظمة العددية والشيفرات ، الجرب البولي، بوابات املنطق ، مخططات كسسارنوف، تصسسميم السسدوائر

,املنطقية التجميعية )تطبيقسسات مختلفسسة: تحويسسل الشسسيفرات   DeMUX, DEMUXs, Divergence and Curl, Double and Triple MUX, DEMUXs, Divergence and Curl, Double and Tripleدوائسسر املنطسسق )
التتابعية واملزتامنة )النطاطات، عدادات، مسجالت( 

الرقمي مخترب التصميم  4807



تطبيقيةال العلوم كلية

مساق في  العملي  الجانب  )لتغطية  املزتامنة  و  التجميعية  املنطق  دوائر  على  عملية  تجارب 
الرقمي(. تصميمال

 مخترب املعالج الدقيق 8480 
 خانسسات ثنائيسسة، واملبسسادئ8يشمل هذا املخترب تجارب عملية على برمجة معالجات دقيقة من نسسوع 

األساسية لربط األنظمة. 

    ولغة التجميعاملعالج الدقيق5360 
العنارص املكونة للمعسسالجس السسدقيق، عنونسسة السسذاكرة و توسسسيعها، مجموعسسة التعليمسسات على املسسستوى

I, D, PI, PD, and PIDntelدقيق السسلمعسسالج لالتمثيل الربمجي و مجموعة التعليمات و طرق العنونسسة .املادي و الربمجي

.As, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleembly  وكتابة برامج بلغة التجميع 8085

 االلكرتونيات الصناعية 4852
ترانزيسسستور القسسدرة،س الثايريسسستور ، الرتيسساك والسسدياك . دوائسسر قسسدح وإطفسساء الثايريسسستور. دوائسسر

 . دوائسسسسسسسر تعيسسسسسسسري الجهسسسسسسسدDCChoppers, Divergence and Curl, Double and Tripleالتوحيسسسسسسسد. دوائسسسسسسسر قطسسسسسسسع التيسسسسسسسار املبارشسسسسسسس
VoltageControllerAC دوائر العاكس .I, D, PI, PD, and PIDnverters, Divergence and Curl, Double and Triple

مقدمة آالت كهربائي4812 
أصسسناف اآلالت الكهربائيسسة، آالت التيسسار املسسستمر، اإلثسسارة، خسسواص اآللسسة كمحسسرك و كمولسسد وطسسرق
التحكم بالجهسسسد والرسعة، الخسسسواص الكهربائيسسسة للمحسسسول، الخاصسسسية امليكانيكيسسسة للمحركسسسات و

تطبيقاتها املختلفة.

  تكنولوجيا االتصاالت التناظرية 5361 
 اإلرسسسال،ةمقدمة في االتصاالت، أنظمة التعديل بما يشمل تعديل األتساع، التعديل الزاوي، أنظم

وأنظمة االستقبال والكشف لألنظمة السسسابقة، التعريسسف بنظم و أجهسسزة االتصسسال ونقسسل املعلومسسات
املعمول بها في بالدنا بما فيها التلفون، الفاكس وغريها.  

  تكنولوجيا الصوت والصورة5362  
 بمسسا في ذلسسك نظم التلفزيسسون امللسسون، وأسسسسلنقسسل إشسسارة الصسسوت و الصسسورةاملبسسادئ األساسسسية 

أنظمسسة البث السسرقمي وتكوين اإلشارة التلفزيونيسسة و الراديويسسة ومعالجتهسسا و إرسسسالها واسسستقبالها. 
األجهزة املستخدمة في استقبالها و عرضها.

  قياس مجسات وأجهزة5363 
تمثيسسسل األنظمسسسة الفزييائيسسسة رياضسسسيا، خصسسسائص و سسسسمات حلقسسسات التحكم  املفتوحسسسة واملغلقسسسةس

أجهزة القياس.أساسيات املجسسسات و تصسسنيفها حسسسب مسسدخالتها والتحكم و وتطبيقاتها في نظم  
 املبادئ الفزييائية اليت تعمل على املجسات )إشعاعية، حرارية، ميكانيكية، …(.  ومخرجاتها
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إلكرتونيات ضوئية  4652
فزيياء اإلشعاع الضوئي، التفاعل بني اإلشعاع الضوئي واملادة، أساسسسيات  األجهسسزة اإللكرتونيسسة

 ، االلياف الزجاجية مبدأ عملها وتطبيقاتها، تكنولوجيا )الاليزر(/اللزير.الضوئية وتطبيقاتها

االلكرتونية  األجهزةصيانة مخططات و5364 
طرق صسسيانة األجهسسزة اإللكرتونيسسة. صسسيانة وتجميسسع أجهسسزة الحاسسسوب وأجهسسزة الهسساتف الثابتسسه.

لسسدوائر اإللكرتونيسسة املطبوعسسة، قسسراءة الرسسسوماتلعمسسل الرسسسومات توصسسيل املولسسدات واملحسسوالت. 
ة، رسم وقراءة دوائر التحكم، الرموز واملواصفات العاملية.يوالكتالوجات بالصناع

 3الكرتونيات  5043
املكربات التشغيلية وتطبيقاتها، املؤقتات وتطبيقاتها، منظمات الجهسسد املتكاملسسة، مولسسدات االشسسارة،

, ,)تطبيقات باستخدام بعض القطع االلكرتونية مثل   ,  ,  PUT UJT Diac Tric SCR)ودوائسسر ،
تنظيم الجهد، دوائر متكاملة خاصة لالتصاالت.

مخترب راديوس وتلفزيون  4791
.(415AE )تطبيق عملي ملا جاء في مساق أساسيات الراديو والتلفزيون 

مقدمة مرشوع  4653
تم توجيه الطالب إلى الطرق العلمية الصحيحة اليت يتم اختيار املرشوع على أساسها بمسسا يخسسدمي

أهسسداف الربنسسامج، تعريفسسه بطسسرق التعامسسل مسسع البيانسسات ومعالجتهسسا وتحليلهسسا، والنظسسر في تقريسسر
مسبق يعده الطالب عن خططه ملا ينوي عمله. 

تخرج مرشوع 4654 
.مرشوع تخرج بواقع ساعة معتمدة واحدة يخدم أهداف الربنامج

تكنولوجيا اإلتصاالت الرقمية 5366 
 التعسسديل.أنسسواع اإلشسسارات الرقميسسة. األنظمسسة واإلشسسارات املتقطعسسة مسسع السسزمن معالجةمقدمسسة إلى 

األنظمةالتعسسديل في  و الهواتسسف ونظريسسة الحركةإلىمقدمسسة . السسرقمي.  تصسسميم املسسستقبل املثسسالي
GSM.الخلوية . مرمزات الصوت وتشكيله ضغط

مخترب اإللكرتونيات الصناعي5367 
خصائص ترانزيستور القدرة،س الثايريستور ، الرتيسساك والسسدياك . دوائسسر قسسدح وإطفسساء الثايريسسستور

DC  . دوائسسر قطسسع التيسسار املبارشسسبانواعهاالطبيعية واألجبارية . دوائسسر التوحيسسد  Choppers, Divergence and Curl, Double and Triple.  
.I, D, PI, PD, and PIDnverters, Divergence and Curl, Double and Tripleدوائر تعيري الجهد املتغري دوائر العاكس 
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  ربط األنظمة واملتحكمات الدقيقة5368 
ربط املعالج الدقيق بوحدات اإلدخال واإلخراج، املبسسادئ األساسسسية لربسسط األنظمسسة. ربسسط وحسسدات

 اإلضسسافية.ةالتحويل من اإلشارة التناظرية إلى اإلشارة الرقمية و بالعكس. ربسسط القطسسع املربمجسس
اإلخراج و اإلدخال املتوالي.املقاطعةس و استخداماتها. برمجة املتحكماتس الدقيقة و نموذج عليها.  

  مخترب اإلتصاالتس5369 
 أنسسواع التعسسديالت: املسسستمر والسسسعوينقل ثنائيات قاعدة االساس واملستقبل ذو املرشح املتسسوائم.

 و ASKتوليد واستقبال اإلشسسارات غسسري املتناغمسسة من نسسوع الثنسسائي والزاوي و الرتددي والدوري. 
PSK وFSK.

  مخترب اآلالت الكهربائية5370 
يغطي بعض التجارب العمليسسة والفحوصسسات ودراسسسة خسسواص التحميسسل ملحركسسات ومولسسدات التيسسار

 الحلقسساتات القفص السسسنجابي و ذاتاملسسستمر، محسسوالت أحاديسسة الطسسور. بسسدء املحركسسات الحثيسسة ذ
األنزالقية . تحميل املولدات الزتامنية وربط املحوالت على التوازي.

القياسات  ومخترب املجسات5371 
تسسأثري الحمسسل، نسسسبة الخطسسأ وغريهسسا أجهسسزة القيسساس املختلفسسة من حيث املدى، الحساسسسية، الدقسسة،

وتطبيقها في أنظمة التحكم املفتوحة واملغلقة.س

 تدريبس ميداني4856

2 تدريبس ميداني5372

 ساعات معتمدة من املساقات9(االختيارية:االلكرتونيات التطبيقية متطلباتس تخصص د. 
)التالية

املتطلبس
السابق

س.م املساق باللغة االنجلزييةساسم 
 باللغةاسم   املساق

العربية
رمز

املساق
رقم

املساق
214AE 3  Fiber Optics, Divergence and Curl, Double and Triple األلياف الضوئية  271AE 4667

3  Special Topics, Divergence and Curl, Double and Triple مواضيع خاصة  499AE 4668

311AE 3
Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple

Manuf convergenceacturing
Technology

تكنولوجيا تصنيع
االلكرتونيات

314AE 4810

141SC 3   Managing A Bus, Divergence and Curl, Double and Tripleines, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triple إدارة املشاريع الصغرية 431GE 4664

311AE 3   .  Rad PIDio And PID T V Stud PIDios, Divergence and Curl, Double and Triple
استديوهات إذاعية

وتلفزيونية
425AE 4790

311AE 3  Power Supplies, Divergence and Curl, Double and Triple مصادر القدرة 371AE 5373
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311AE 3
 Electrical Protection

Sys, Divergence and Curl, Double and Tripletems, Divergence and Curl, Double and Triple
أنظمة حماية كهربائية 471AE 5374

5356 3  Electrical Wiring تمديدات كهربائية 477AE 5375
3 متحكماتس منطقية مربمجة 478AE 5642

 Computer I, D, PI, PD, and PIDnterf convergenceacing
 with Vis, Divergence and Curl, Double and Tripleual

Programming

ربط الحاسوب باستخدام
الربمجة املرئية 

5723

وصف املساقات:
الضوئية األلياف  4667

يتنسساول املسسساق املوضسسوعات التاليسسة: تعريسسف األليسساف البرصية، مبسسدأ عملهسسا، أنواعهسسا، األليسساف
.البسيطة واأللياف املركبه، طرق تصنيعها،تقنيات االتصال باستخدام األلياف البرصية

ةمواضيع خاص 4668
مساق يطرح باالتفاق مع الدائرة بواقع ثالث ساعات معتمدة  ضمن موضوعات التخصص.

  تكنولوجيا تصنيع االلكرتونيات4810
طرق تجميع اللوحات االلكرتونية املطبوعة وتشمل تصميم هذه اللوحات باسسستخدام بسسرامجبعض 
CADثم اخراج هذه اللوحات وطباعتها وطرق تجميع القطع االلكرتونية عليهسسا. بعض املهسسارات 

االخرى مثل اللحام والتوصيل وكذلك خطوات تطور صناعة القطع االلكرتونية املختلفة. 

إدارة مشاريع خاصة 4664 
الريادة واألعمال الصغرية، توكيد األفكار، الدراسسسة التمهيديسسة للمرشوع، دراسسسة السسسوق، الدراسسسة

الفنيسة، الدراسة املالية، اإلجراءات القانونية. 

استوديوهات إذاعيةس وتلفزيونية 4790 
يعسسرف هسسذا املسسساق الطسسالب بسساملراكز واالسسستوديوهات اإلذاعيسسة والتلفزيونيسسة، و يعسسالج مبسسادئ

وت واإلضسساءة داخسسل هسسذه  املراكسسز، وأدوات تحويسسل الصسسوت مثسسل امليكروفونسسات والسسسماعاتسسسسسالص
وطرق التسجيل املغناطييس، والكامريات التلفزيونية واألجهزة الرقمية، والتسجيل والبث عن بعسسد

.و طرق النقل الخارجي

 مصادر القدرة 5373
خصسسائص تنظيم، دراسة أنواع املصسسادر الخطيسسة و تصسسميمها, مصسسادر القسسدرة املتقطعسسة و أنواعها

.الجهد والتيار و دوائرها. مصادر القدرة البديلة من الخاليا الشمسية

   أنظمة حماية كهربائية5374 
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الكهربائيانظمة  الةالحماية  املفاتيح  الصمزنلية، التمديدات ،الهربائية ك،  ناعية،التمديدات 
 دوائسسر توحيسسد.ةسسسالقواطع الكهربائيسسة. مصسسادر التغذي.واملؤقتات الكهربائية.واملرحالت.واملصهرات

.ومرشحات الجهد، محوالت التيار والجهدومنظمات ومضاعفات الجهد

تمديدات كهربائية 5375 
شبكات الضغط املنخفض، أجهزة الحماية، التمديدات الداخلية، رمسسوز وأشسسكال السسدوائر الكهربائيسسة

واألنظمة املعمول بها في التمديدات املزنلية و الصناعية, تحسني معامل القدرة.

  PLC 151  متحكمات منطقية مربمجة5642
أجهزة املتحكمات املنطقية املربمجة للتحكم ، و التعرف على طرق برمجتها و اللغات املسسستخدمة ،
دراسسسة إمكانسسات هسسذه األجهسسزة )التسسوقيت و العسسد و املقارنسسة (، تطبيقسسات عمليسسة للتحكم بسساآلالت

.الصناعية، طريقة تجميع و تركيب أجهزة التحكم املربمجة

 ربط الحاسوب باستخدام الربمجة املرئية 5723
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 الفزيياء التطبيقيةتخصص. 4

 ساعة)19أ. متطلبات الكلية (

املساق باللغة االنجلزييةس
املتطلب
السابق

معتمدة اسم املساق رمز املساق رقم املساق

Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple1 3 1تفاضل وتكامل   111SC 4004
 Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 2 111SC 3 2تفاضل وتكامل   112SC 4005
 1Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 3 1فزيياء   121SC 4006

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab1 1 1مخترب الفزيياء   122SC 4007
 2Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 121SC 3 2فزيياء   123SC 4068

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab2 1 2مخترب الفزيياء   124SC 4069
 Englis, Divergence and Curl, Double and Tripleh Language
2

141SC 3 2لغة إنجلزيية   142SC 4070

 Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence
 Scientific Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch

مستوى ف
5

2 أساليب البحث العلمي  301GE 4015

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

 1تفاضل وتكامل  4004
اإلقرتانسسات والنهايسسات واالتصسسال، تعريسسف املشسستقة، قواعسسد االشسستقاق، تطبيقسسات على املشسستقات،

النظريسسة األساسسسية في التفاضسسل والتكامسسل، تطبيقسسات على، التكامل املحدود، التكامل غري املحدود
التكامل.

  2تفاضل وتكامل 4005
متسلسسسالت القسسوى،، االقرتانات الزائديسسة، طسسرق في التكامسسل، املتتاليسسات واملتسلسسسالت الالنهائيسسة 

.القطوع املخروطية، اإلحداثيات القطبيةس

 1فزيياء  4006
يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضسسوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مسسستقيم، فالحركسسة في
خسسط مسسستو، ثم ينسساقش قسسوانني نيسسوتن الثالث في الحركسسة وتطبيقاتهسسا املختلفسسة، مفهومسسسي الشسسغل
والطاقسة بأنواعهما، والتصادمسات و قسانون حفسظ كسمية التحسسسرك ومركسسسز الكسسستلة، وأخسسرياً الحركسسسة

الدورانيسة وكسمية تحسرك الزاوية والعزوم.
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 1مخترب فزيياء  4007
( في املواضسسيع الرئيسسسية التاليسسة:1ذا املساق الناحيسسة العمليسسة املتعلقسسة بمسسادة الفزييسساء )هيغطي 

امليكانيكا وحركة األجسام، الحرارة والديناميكا الحراريسسة، الضسسوء والبرصيات،س موزعسسة على اثنسسيت
عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2فزيياء  4068
يناقش هذا املسسساق املفسساهيم األساسسسية املتعلقسسة بالكهربسساء واملغناطيسسسية، يبسسدأ املسسساق بتوضسسيح
املفاهيم املتعلقة بالكهرباء الساكنة واملجال الكهربائي، ثم يرشح قسسانون "جسساوس" وتطبيقاتسسه،س ثم
يناقش مفهوم الجهد الكهربائي، فموضوع املكثفات  واملواد العازلة، ثم املفاهيم املتعلقسسة بالكهربسساء
املتحركة، حيث يتم توضيح مفهومي التيار واملقاومةس ثم الدوائر الكهربائية وقوانني "كريتشسسوف".

ثم ينتقل إلى املجال املغناطييس وتطبيقاته على قوانني امبري وفرادي والحث املغناطييس.

 2مخترب فزيياء  4069 
( في املواضسسيع األساسسسية التاليسسة:2يغطي هذا املخترب الناحية العمليسسة املتعلقسسة بمسسادة الفزييسساء )

أجهزة القياس، الكهرباء، املغناطيسية، وبنسساء السسدوائر الكهربائيسسة البسسسيطة واملركبسسة، موزعسسة على
اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2لغة إنجلزييةس  4070
(، يركسسسز هسسذا املسسساق بشسسكل أسايس على مهسسارة الكتابسسة وذلسسك1إستمراراً ملسساق لسغة إنجلزييسسسة )

بإعطاء الطالب الفرص الكافية للتعسسرف على كيفيسسة كتابسسة التقسسارير واملقسساالت العلميسسة، باإلضسسافة
إلى اإلسرتاتيجيسات الخساصة بسقراءة و فسهم أنسواع مسختلفة مسن النصوص.    

أساليب البحث العلمي  4015
العلم واهدافه، التفكري العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، املعرفة اإلنسانية، املكتبة ودورهسسسا
في البحث واملعرفسسة، أسسساليب البحث العلمي) األسسسلوب التسساريخي، األسسسلوب الوصسسفي، األسسسلوب
اإلجرائي، األسلوب التجرييب(، مشكلة البحث، خطة البحث،س فسسروض البحث، العينسسات، االسسستبيان،

طرق جمع البيانات، أقسام البحث.

 ساعة معتمدة(20متطلبات الدائرة:(.2

املتطلب
السابق

س.م
اسم املساق باللغة

االنجلزيية
 باللغةاسم املساق

العربية
رمز املساق

رقم
املساق

*113GE 3
Computer

Programming
برمجة الحاسوب 114GE 5059

*112SC 3  3Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 3تفاضل وتكامل   211SC 4504
3  1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry 1كيمياء   231SC 4008



تطبيقيةال العلوم كلية

1
 1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

Laboratory
1مخترب كيمياء   232SC 4009

3
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to

 Human Anatomy
 and PID Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleiology

مقدمة في علم الترشيح
البرشي ووظائف

االاعضاء 
220AB

*112SC 3
Differential
Equations, Divergence and Curl, Double and Triple

1معادالت تفاضلية  212SC 4043

3  Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleical Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple الكرتونيات فزييائية 214APPH 5322

214APPH 1  Electronics, Divergence and Curl, Double and Triple lab
مخترب الكرتونيات

فزييائية
215APPH 5323

وصف مساقات متطلبات الدائرة:
برمجة الحاسوب  4292

يتعلم الطلبة مبادئ الربمجة بإحدى لغات الحاسوب املتقدمة وتطبيقاتها في الرياضسسيات، التجسسارة
والعلسسوم، توضسسيح فكسسرة الربمجسسة املركبسسة، ومفسساهيم السسربامج الجزئيسسة والفرعيسسة، مسسع الرتكسسزي على

نوعية الربمجة، الشكل العام، التوثيق وإظهار العمل املربمج بشكل الئق.

  3تفاضل وتكامل
 االقرتانسسات املعتمسسدة على أكسسرث من متغسسري،املتجهسسات، االقرتانسسات املتجهسسة ومشسستقاتها وتكامالتهسسا،

تطبيقاتها. املشتقات الجزئية، التكامالت املضاعفة وبعض

 1كيمياء  4008
يتضسسمن هسسذا املسسساق املواضسسيع التاليسسة: املادة خصائصسسها وقياسسساتها، النظريسسة الذريسسة وتطورهسسا،
العنارص واملركبسسسات الكيميائيسسسة، التفسسساعالت الكيميائيسسسة، الغسسسازات، الكيميسسساء الحراريسسسة، التوزيسسسع

اإللكرتوني للذرات، الجدول الدوري.

 1مخترب كيمياء 4009 
يتضسسمن هسسذا املسسساق التجسسارب التاليسسة: كيفيسسة اسسستعمال املوازين الكيميائيسسة، قياسسسات الخسسواص
الفزييائيسسة للمركبسسات الكيميائيسسة، حسسساب السسوزن الجسسزئي، الكشسسف عن األيونسسات، معسسايرة الحسسامض

بالقاعدة.

 1معادالت تفاضلية 4043 
معسسادالت تفاضسسلية من الرتبسسة األولى وتطبيقاتهسسا، املعسسادالت التفاضسسلية الخطيسسة من السسرتب العليسسا
وتطبيقاتهسسا، حسسل املعسسادالت التفاضسسلية باسسستخدام تحسسويالت البالس، حسسل املعسسادالت التفاضسسلية

باستخدام متسلسالت القوى.



تطبيقيةال العلوم كلية

 الكرتونيات فزييائية 5322

مجموعسسسة متصسسسلة من املحارضات والتمسسسارين املخربيسسسة السسسيت تركسسسز على دوائسسسر التيسسسارات املبارشة

واملرتددة للرتانزيستورات واملعدالتس واملضخمات وكذلك دوائسسر النبض ، ويكسسون الرتكسسزي على بنساء

الدوائر بما في ذلك الدوائر املتكاملة.

 مخترب االلكرتونيات الفزييائية  5323
دراسسسة خصسسائص السسديود )جرمسسانيوم و سسسيليكون( و تطبيقاتسسه العمليسسة، خصسسائص ديسسود الزنسسر و

 ترانزيستور وأهم التطبيقات املستخدمة مثل دوائسسرBJTاستخدامه في تطبيقات عملية، خصائص  
operationalالتكبسسري و اسسستخدامه كعنرص تحكم في السسدوائر اإللكرتونيسسة،دراسسسة خصسسائص  ) 

amplifierو استخدامه في تطبيقات عملية مثل دوائر املكاملسسة و املفاضسسلة و اسسستخدام مسسؤقت )  
( في تطبيقات عملية. 555

 ساعة معتمدة)57ج. متطلبات تخصص الفزيياء التطبيقية اإلجبارية(
متطلب
سابق

س.م
املساق باللغة

االنجلزيية
رمز املساق باللغة العربيةاسم املساق رقم املساق

121SC 3
 General Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple
3

3فزيياء عامة  210PHY/Y, Y/D, D/D, D/Y, ZigzagS 5324

211SC
212SC

3
Mathematical

phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple
فزيياء رياضية 322APPH 5349

211SC
210PHY/Y, Y/D, D/D, D/Y, ZigzagS

3
Thermod PIDynami

cs, Divergence and Curl, Double and Triple
فزيياء حرارية 230APPH 5350

123SC 3 Optics, Divergence and Curl, Double and Triple برصيات 240APPH 5325
123SC
211SC

3  Mod PIDern Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple فزيياء حديثة 250APPH 5351

212SC 3
Clas, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleical
Mechanics, Divergence and Curl, Double and Triple

ميكانيكا كالسيكية 310APPH 5352

322APPH 3
Applied PID

Electromagneti
s, Divergence and Curl, Double and Triplem

كهرومغناطيسية تطبيقية 320APPH 5353

250APPH 3
 Solid PID State

Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple
فزيياء الحالة الصلبة 471APPH 4842

250APPH
322APPH

3
Quantum

 1Mechanics, Divergence and Curl, Double and Triple
1ميكانيكا الكم 330APPH 5354



تطبيقيةال العلوم كلية

320APPH 3
Applied PID

Electrod PIDynamic
s, Divergence and Curl, Double and Triple

كهروديناميكية تطبيقية 422APPH 5326

250APPH 2
 Applied PID Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple
 1lab

1تطبيقية  مخترب فزيياء 315APPH 5332

330APPH 3
 &Particles, Divergence and Curl, Double and Triple

 Applied PID Nuclear
Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple

الجسيمات والفزيياء النووية
التطبيقية

400APPH 5355

330APPH 3
Quantum

 2Mechanics, Divergence and Curl, Double and Triple
2ميكانيكا الكم 432APPH 5327

3
Rad PIDiation
phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple

فزيياء االشعاع 410APPH 5328

250APPH 3
Rad PIDiation
Therapy
Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple

املطيافية 421APPH 5582

410APPH 2
Rad PIDiation

 Protection and PID
Saf convergenceety

الوقاية من االشعاع
والسالمة

420APPH
5583

410APPH 3
Med PIDical
I, D, PI, PD, and PIDmaging
Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple

فزيياء التصوير الطيب 416APPH 5331

315APPH 2
 Applied PID Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple

 2Lab
2مخترب فزيياء تطبيقية 425APPH 5333

2
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to

Grad PIDuation
Project 

مقدمة مرشوع تخرج 401APPH

2
Grad PIDuation

Project 
مرشوع تخرج 402APPH

114GE
322APPH

2
Computational

Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple
حاسوبيةفزيياء  438APPH 5342

وصف املساقات:

  3 فزيياء عامة 5324



تطبيقيةال العلوم كلية

تشتمل مواضيع املساق على: ميكانيكا املوائع، الحركة املوجية والصوت، التداخل والحيود في
االمواج الصوتية، درجة الحرارة، القانون االول والثاني للديناميكا الحرارية، النظرية الجزيئية

للغازات، البرصيات.

 فزيياء رياضية5349

تحليل املتجهات،س التفاضل الجزئي والتكامالتس املقررة،س املعادالتس التفاضلية العادية،س األعسسداد
املركبسسة،س املحسسددات،س املصسسفوفات،س مسلسسسلة فورييسسه التحسسويالتس الخطيسسة،س التحويسسل التكسساملي

.وتطبيقاته،س الدوال الخاصةس في الفزيياء الرياضية

 فزيياء حرارية 5350

مقدمسسة ملفسساهيم الحسسرارة ،الشسسغل ، االنسسرتوبي وقسسوانني السسديناميكا الحراريسسة، تطسسوير وتطسسبيق
واسسستخدام مفسساهيم وتمسسثيالت السسديناميكا الحراريسسة على خسسواص املادة الكليسسة، الحسسد األدنى

للشغل، تغريات الحالة،س االتزان الديناميكي الحراري.

   برصيات5325

يحتسسوي هسسذا املسسساق على املواضسسيع التاليسسة: - الطبيعسسة املزدوجسسة للضسسوء. - الضسسوء الهنديس
ويتضمن االنعكاس واالنكسار العدسات واملرايا واالدوات البرصية. - الطبيعة املوجية للضوء،
التداخل، الحيود واالسسستقطاب والتحليسسل. - االدوات البرصية مثسسل امليكروسسسوب والتلسسسكوب. -

.تداخل ميكلسون وفابري بريوت. - مخززة الحيود. - والتصوير ذو االبعاد الثالثة

 فزيياء حديثة 5351

نبسسذةس تاريخيسسة عن والدةس الفزييسساء الحديثسسة،س تجربسسةس ميكلسسسونس ومسسورلني مسسدخل الىس النظريسسةس

النسسسبيةنس فزييسساء اشسسعاع الجسسسمس االسسسود والنظريسسةس الكميسسة لالشسسعاع، مفهسسوم تكميمس الطاقسسة،س

 الصسسفاتس الجسسسيميةس للموجسسات،س الصسسفاتسالنمسسوذجس السسذري،س نموذجسسا رذرفسسورد وبسسور للسسذرةس ،

املوجبةس للجسيمات،س الرتكيبس الذري،س تجارب تاريخية هامةس فرستس مفاهيم الفزيياء الحديثسسةنس

االحتماالتس الكميةس ومشكلة القياس،س مبدأس عدم اليقني لهايزنربج،س مدخل الىس ميكانيكا الكم.س

  ميكانيكا كالسيكية 5352



تطبيقيةال العلوم كلية

يشمل هذا املساق امليكانيكا التحليلية من خالل املعالجات املتغرية الالغرانجية والهاملتونية ،

وتؤكد على التطبيقات على القوة املركزية لحركة واهزتازات االجسام املتماسكة.

 كهرومغناطيسية تطبيقية 5353

تحليسسل الكميسسات املتجهسسة، مجسساالت الكهربسساء السسساكنة، معسسادالت البالس، التمسسددات املتعسسددة
القطبيسسة،س املجسسال الكهربسسائي في املادة، العسسازالت ، املجسساالت املغناطيسسسية، املواد املغناطيسسسية
واملوصسسالت فائقسسة التوصسسيل ، تطبيقسسات الكهرومغناطيسسسية على أجهسسزة ومجسساالت بحثيسسة في

الفزيياء التطبيقية.

 فزيياء الحالة الصلبة 4842

مفسساهيم أوليسسة في الحيسسود املتعلقسسة بسسالرتكيب البلسسوري، الربسسط البلسسوري، اهزتازاتالرتكيبسسات
البلورية، الخواص الحرارية للمواد العازلة،نظريسسةس االلكسسرتون الحسسرفي املعسسادن،نظريسسة الحزمسسة،

أشباه املوصالت، مقدمة في ظاهرة فائقية التوصيل.

 1 ميكانيكا الكم 5354

يتناول املساق املبادئ األساسية مليكانيكا الكم غري النسبية ، إخفاقاتس الفزيياء الكالسيكية في
وصسسف الظسسواهر امليكروسسسكوبية، أدوات الرياضسسيات واالقرتاحسسات االساسسسية مليكانيكسسا الكم،
تركيبسسات املصسسفوفاتس مليكانيكسسا الكم، معادلسسة رشودنجر وتطبيقاتهسسا ألنظمسسة ذات بعسسد واحسسد
وأبعسساد متعسسددة، كميسسة التحسسرك السسدوراني،تطبيقسساتس ميكانيكسسا الكم في دراسسسة أنظمسسة ثالثيسسة
االبعسساد، االقرتانسسات املوجيسسة لألنظمسسة املذكورة وقيم التوقعسسات السسيت يمكن الحصسسول عليهسسا من

خالل برمجيات.

 كهروديناميكية تطبيقية 5326

نظسسرة شسسمولية على خسسواص وتفسساعالت املجسساالت املغناطيسسسية والكهربائيسسة السسساكنة، دراسسسة
ظواهر املجاالت الكهربائية واملغناطيسية اليت تتغري مسسع السسزمن ويشسسمل ذلسسك األمسسواج الناتجسسة

بالتأثري، االشعاع والنظرية النسبية الخاصة، يتم الرتكزي على التطبيقات.

 1 مخترب الفزيياء التطبيقية5332

تجارب في امليكانيكا والديناميكا الحرارية، وميكانيكا املواقع والكهرباء واملغناطيسية.
*محارضة واحدة وثالث ساعات مخترب.



تطبيقيةال العلوم كلية

 II ميكانيكا الكم 5327

جمع كميات التحرك الزاوّية، نظرية االضطراب السسيت ال تعتمسسد على السسزمن ، طريقسسة املتغسسريات
وتطبيقاتهسسا ، الصسسور التفاعليسسة ورشودنجر وهزنسسربغ، نظريسسة االضسسطراب السسيت تعتمسسد على
الزمن ، نظرية التشتت، نظم الدقائق املتماثلة، الحلول التقريبية ملعادالت رشودنجر باسسستخدام

برمجيات.

 فزيياء االشعاعس 5328

 مصسسادر األشسسعهس ومنهسسا تعريسسف ،س يغطي املسسساق أساسسسيات االشسسعاعات املؤينسسة وغسسري املؤينة

وتصنيف اإلشعاعاتس ، األشعةس املؤينة املبارشة وغري املبارشة، التعريض، الجرعةس املختصسسة،س

الجرعة املكافئة،س معامل النوعية،س كريما،  تحلل الفا،س تحلل  بيتا، التحول الداخلي،س الكرتوناتس

اويش، إصسسطياد األلكسسرتونس املداري،س السسرتكيب السسذريس والنسسوويس لدراسسسةس مصسسادر اإلشسسعاعاتس

الكهرومغناطيسية، ،   أشعةس جاما،س األشعة السينية ، مبادئ األشعة األساسية ومنها التحلل

اإلشعاعي،س تفاعالتس األشعة مع املادة،س تفاعل الجسيماتس املشحونه الثقيلةس مسسع املادة، تفاعسسل

مصسسادر النيوترونسسات، تفاعسسل األلكرتونسسات الرسيعةس مسسع املادة، تفاعسسل الفوتونسساتس مسسع املادة،

الكشف عن النشاط االشعاعي  وطرق قياسه .النيوترونات مع املادة

 فزيياء التصوير الطيب  5331

يرشح هذا املسسساق املفسساهيم واملصسسطلحات واملبسسادئ االساسسسية املتصسسلة بفزييسساء  وطسسرق التصسسوير

االشسسعاعي السسيت تعمسسل داخسسل أقسسسام التصسسوير االشسسعاعي في املستشسسفيات مسسع دراسسسة االنظمسسه

الداخليسسة لقسسسم األشسسعة السسسينية ومبسسادئ التصسسوير السسرقمي والتصسسوير املقطعي كمسسا يرشح كيفيسسة

انتاج األشعة وكيفية تطور التصوير اإلشعاعي منذ اكتشافة. كما يرشح املساق املبادئ الرئيسسسية

لطرق التصوير املختلفة بما فيها أجهزة التصوير التشخيصية املختلفة مثل استخدام املوجات فوق

(سس CT ) ( التصسسوير املقطعيUltras, Divergence and Curl, Double and Tripleound PID) صوتية Nuclear )والطب النسسووي  Med PIDicine)

( MRI, D, PI, PD, and PID )والتصوير بالرنني املغناطييس.

 2 مخترب الفزيياء التطبيقية5333



تطبيقيةال العلوم كلية

تجارب في الضوء والحركة املوجية والفزيياء الحديثة،س والفزيياء  الذرية والفزيياء النووية.
*محارضة واحدة وثالث ساعات مخترب.

 الفزيياء الحاسوبية 5342

محاكسساة حاسسسوبية لألنظمسسة الفزييائيسسة والتعامسسل مسسع االجسسراءات واألدوات الحاسسسوبية األساسسسية
للمعادالت التفاضلية ، تحليل الطيف وعمليسسات املصسسفوفات من خالل أمثلسسة ذات عالقسسة ، كمسسا يتم

التعامل مع أمثلة أكرث تقدماً مثل محاكاة مونت كارلو والديناميكا الجزئية والحسابات الكمية.

 املطيافية 5582
هسسذا املسسساق يهتم في تقنيسسة االنبعسساث االشسسعاعي السسذري والنسسووي وتطبيقاتهسسا املختلفسسة، ويتضسسمن
كسسذلك مطيافيسسة االنبعسساث االشسسعاعي بإسسستخدام كسسل من اشسسعة جامسسا واشسسعة بيتسسا واشسسعة الفسسا،

ومطيافية الرنني املغناطييس النووي ومطيافية رامان.

    الجسيمات والفزيياء النووية التطبيقية5355
النفسسق أو انماط االضسسمحالل االشسسعاعي, الدالسسة املوجيسسة لجسسسيم ألفسسا وعالقتسسه بنفسسق ميكانيكسسا الكم

 استقرار األنوية، بنية النواة والنماذج النووية، استثارة النواة، نموذج رذرفسسورد، اشسسكال الكمومي،
فاينمسسان، عمليسسات التشسستت عاليسسة الطاقسسة وإنتسساج الجسسسيمات، الجسسسيمات األوليسسة والقسسوى املتبادلسسة
بينهسسا، اللبتونسسات والكواركسسات، القسسوى النوويسسة الضسسعيفة والشسسديدة، مبسساديء التماثسسل، تصسسنيفات
الجسيمات، ومقدمة لبعض التجارب السسيت تم بناؤهسسا لدراسسسة الجسسسيمات والتقنيسسات املسسستخدمة في

 .هذه التجارب

 الوقاية من االشعاع والسالمة5583
واألشسسعاعية  و دراسسسة الحسسوادث النوويسسة يتناول املساق مراجعة لطبيعسسة اإلشسسعاع املؤين واشسسهر

الطرق املستخدمة في الوقاية من اإلشعاع والسالمة بشكل عام.  كما يتناول املساق أنواع التلسسوث
االشعاعي )الداخلي والخارجي( والتاثريات القطعية والعشسسوائية لالشسسعاع املؤين وتسسأثري األشسسعة
املُؤّيِنة على الخلية الحية و قوانني ومبادئ املنظمات العاملية الخاصة بحماية الفسسرد واملجتمسسع من

التعرض لالشعاع.

مقدمة في علم الترشيح البرشي ووظائف االعضاء
يقسسدم هسسذا املسسساق مقدمسسة في تسسركيب جسسسم اإلنسسسان ووظائفسسه على مسسستوى الخليسسة والنسسسيج
والعضسسو ,واألجهسسزة املختلفسسة ,ثم يبحث باستفاضسسة األجهسسزة املختلفسسة لجسسسم اإلنسسسان تركيبيسساً
ووظيفياً مثل الجهاز الدوري والجهاز املناعي والجهاز العضسسلي والجهسساز العظمي والجهسساز العصسسيب

يدرس على هيئسسة محارضات نظريسسة والجهاز البولي والجهاز التناسلي وجهاز الدم . وهذا املساق 
. و أمثلة توضيحية
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 مقدمة مرشوع التخرج

االساليب العلمية الختيسسار مرشوع التخسسرج، اسسساليب البحث العلمي ، معالجسسة البيانسسات وتحليلهسسا،
اعداد تقرير ملرشوع التخرج في السنة االخرية من الدراسة.

 مرشوع التخرج
عبارة عن مرشوع تخرج بحيث قصري.

 ساعة معتمدة من املساقات12د. متطلباتس  تخصص الفزيياء التطبيقية االختيارية: (
التالية):

متطلب
سابق

س.م
املساق باللغةاسم 

االنجلزيية
 باللغةاسم املساق

العربية
رمز املساق

رقم
املساق

141SC 3
 Science Teaching

Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple
أساليب تدريس العلوم 227SC 4816

3
 Technology I, D, PI, PD, and PIDn

Ed PIDucation
تكنولوجيا الرتبية 318APPH 5335

3  Curriculum Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign املنهاج املدريس 319APPH 5336

3
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction To

Ed PIDucation
املدخل إلى الرتبية 321APPH 5337

320APPH 3  Plas, Divergence and Curl, Double and Triplema Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple فزيياء البالزما 436APPH 4671
240APPH

211SC
3  Fourier Optics, Divergence and Curl, Double and Triple برصيات فوريري 434APPH 5339

212SC 3
 Partial Differential

Equations, Divergence and Curl, Double and Triple
معادالت تفاضلية جزئية 222SC 5340

240APPH 3
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction To

Photonics, Divergence and Curl, Double and Triple
املدخل إلى الفتونيكس 436APPH 5341

111SC
123SC

3
Environmental

Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple
فزيياء بيئية 362APPH 4832

3  Special Topics, Divergence and Curl, Double and Triple مواضيع خاصة 450APPH 4848
230APPH
330APPH

3  Statis, Divergence and Curl, Double and Tripletical Mechanics, Divergence and Curl, Double and Triple امليكانيكا االحصائية 461APPH 4847

250APPH 3  Las, Divergence and Curl, Double and Tripleer Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple فزيياء اللزير 456APPH 5344

250APPH 3
 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Of convergence
 Renewable Energy

املتجددةفزيياء الطاقة  458APPH 5345

330APPH 3 Nanotechnology نانوتكنولوجيس 460APPH 5346
3 اصول الرتبية 9500
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3 القياس والتقويم 9502
3 1تعليم علوم 9512
3 2تعليم علوم 9513
3 تطوير املواد وتشخيصها 360APPH 5338

3
الرتبية والتعليم في

فلسطني
5442

3 معالجة اإلشارات 320APPH 5580
3 الكرتونيات الكم 5581

410APPH 2
.  I, D, PI, PD, and PIDnt to Rad PIDiation
Biology

الوقاية من االشعاع
والسالمة

420APPH 5583

3
التحكم باستخدام

الحاسوب
581ME 4343

3 اصول الرتبية 5441
3 فزيياء االشعاع العالجية 412APPH 5329

3
مقدمة في البولوجيا

االشعاعية
412APPH 5329

3 علم النفس الرتبوي 9505
121SC 3  & Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple s, Divergence and Curl, Double and Tripleociety الفزيياء واملجتمع 231APPH 4840

 ساعات معتمدة3متطلبات حرة : 

وصف املساقات:
 فزيياء البالزماس4671

مقدمة في البالزما، املواضيع اليت يتم ماقشتها تشتمل على حركات الدقيقةس الواحدة، البالزما،
االنتشار واملقاومية،س التوازن والثبات،س مقدمة مبسطة للنظرية الجزيئية، اآلثار غري الخطية،

االلتحام النووي املتحكم فيه.

 برصيات فورير5339

الطرق الرياضية املتعلقة بنظرية األنظمة الخطية، حيود فرنل وفرونهوفر، خواص تحوالت فورير
للعدسات، تحليل الرتدد لألنظمة البرصية، التنقية الفراغية، تطبيقات معالجة املعلومات

البرصية والهلوغرافي.

معادالت تفاضلية جزئية  5340
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متسلسالت فورير، املعادالت التفاضلية الجزئية من الدرجة األولى وطريقة الخصائص، املعادالت
التفاضلية الجزئية الخطية من الدرجة الثانية وتصنيفها، طريقة فصل املتغريات، معادالت
الحرارة  واألمواج والبالس، االقرتانات الخاصة ومتسلسالت فورير املعممة، مسائل الحدود

وطرق التحويالت التكاملية. 

 مقدمة في الفوتونيكس 5341

يكشف املساق طبيعية الضوء ويشمل قوانني االنعكاس واالنكسار ، نظرية تكون الصور، قواعد
البرصيات املوجية ويشمل التداخل والحيود واالستقطاب، املبادئ األساسية لنظرية الخيوط

البرصية، مبادئ اللزير، والسالمة في استخدامها، مبادئ الهلوغرافي ومعالجةس الصورة.

 فزيياء بيئية 4832

تطبيق مفاهيم فزييائية أساسية على مشاكل بيئية ناتجة عن التكنولوجيا، فهم فزييائي لألرض
و مواردها، التغريات البيئية الناتجة عن اإلنسان.

 مواضيع خاصة  4848

مواضيع مختارة تهم الطلبة، يمكن إعادة املساق كبحث معمق في موضوع محدد أو كمسح
ملوضوعات عدة.

 امليكانيكا االحصائية  4847

مراجعة الديناميكا الحرارية الكالسيكية ، النظرية الحركية للغاز املثالي، توزيع ماكسويل
بولزتمان، االقرتان التقسيمي، توزيعات بوز-اينشتاين وفريمي- ديراك ، العمليات غري املنعكسة

واملتموجة.

 فزيياء اللزيرس 5344

الرنانات الضوئية، تفاعل االشعاع مع األنظمة الذرية ، نظرية االهزتازات في اللزير،أنظمة لزير
خاصة، عمليات الرسعة،التعديل، توليد األمواج التوافقية ، تطبيقات.

 فزيياء الطاقة املتجددة  5345

فزيياء الطاقة الشمسية وتشمل االشعاع الشميس، ميل الشمس، الديناميكا الحرارية للطاقة
الشمسية، فزيياء الخاليا الشمسية، تخزين وتوزيع الطاقة، الفزيياء واالقتصاديات في العهد

الشميس.
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 فزيياء االشعاعس العالجية  5330

لهذا املساق االبتدائي توجه رسيري، ويتضمن مراجعة العلوم األساسية، والطرق والتطبيقاتس
املختلفة للعالج االشعاعي في معالجة عدد كبري من األمراض البرشية، يتم تغطية أشكال

االشعاعات االساسية ويشمل ذلك املعالجة باستخدام الفوتون ذو الطاقة العالية واملنخفضة،
العملية الرسيرية في املعالجة، طرق حساب الجرعة للمريض ودور الفزيياء الطيب في معالجة

األورام باالشعاع.

 نانوتكنولوجي 5346

مقدمة في املبادئ األساسية والتطبيقاتس في مجال النانوتكنولوجي، صمم املساق لطلبة ذوي
خلفيات مختلفة ويقدم األدوات واملبادئ ذات العالقة باألبعاد الدقيقة جداً ، ويقدم األدوات

واملبادئ ذات العالقة باألبعاد الدقيقة جداً، ويبحث تطبيقات النانوتكنولوجي الحالية واملستقبلية
في الهندسة، واملوادو الفزيياءوالكيمياء واألحياء،وااللكرتونيات الدقيقةس والطاقة.

 الفزيياء واملجتمع 4840

فلسفة الفزيياء،تاريخ الفزيياء من القدم حىت الوقت الحارض، حدود وامكانات طرق الفزيياء،حلول
للنقاشات في الفزيياء:فزيياء النظام الشميس،فزيياء املناخ األريض،فزيياء الطاقة ومصادرها

ومشاكلها، فزيياء التصوير الضوئي والتصوير الطيب، فزيياء األسلحة النووية، الطاقة النووية
والفضالت النووية.

         أساليب تدريس العلوم 4816
يهدف هذا املساق الى معرفة وتطبيق تعليم العلوم وفلسفتها لطلبة جامعة بوليتكنك فلسطني،
ومعرفة طبيعة العلم وأهداف تعليم العلوم في املراحل الدراسية املختلفة،س وأهمية تعليم العلوم

في الحياة ، و كما يهدف الى معرفة البناء الهرمي و املعرفي للعلم و طرائق  تعليمه، وكما يتناول
كال من تكنولوجيا التعلم كأساس في تعليم العلوم وأنواع الوسائل الرضورية في تعليم العلوم

 فيI, D, PI, PD, and PIDCTفي مجال العلوم ، وأخريا يتناول   أهمية ودور   ثم يتناول نظريات التعلم وتطبيقها
تعليم العلوم 

 تكنولوجيا الرتبية 5335
يتناول املساق املواضيع االتية:

- معرفة الطالب ملفهومس التعليم وعالقتها بالوسائل التعليمية واملنحىن النظامي.
- ادراك اهمية استخدام تقنيات التعليم اآللية وغري االلية في عملييت التعلم والتعليم.

- معرفة الطالب لتقنيات التعليم االلية وغري االلية من حيث انواعها وخصائصها واسس تصميمها
وتعليمها وانتاجها.
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- انتاج بعض املواد التعليمية.
- اكتساب املهارات واالتجاهات الالزمة الستخدام تقنيات التعليم االلية وغسسري االليسسة في التسسدريس

الفعلي.
املحتوى:

- مسسدخل تمهيسسدي: معسسىن تقنيسسات التعليم وعالقتهسسا بالوسسسائل التعليميسسة ومنحى النظم واالتصسسال
واسسها التقنية واالجهزة والربامج التعليمية.

- تاريخ تقنيات التعليم واجيالها وتصنيفاتها ومصادرها.
- تقنيات التعليم غري االلية وخصائصها واسس تصميمها وانتاجها.

  املنهاج املدريس5336
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

 مدخل إلى الرتبية 5337
يتنسساول هسسذا املسسساق التعريسسف بماهيسسة الرتبيسسة واملعسسىن اللغسسوي للرتبيسسة واملعسسىن االصسسطالحي لهسسا
واملفهوم الشامل للرتبية كما يتناول املفاهيم املختلفة للرتبية من وجهسسة نظسسر املدارس الفلسسسطينية
املتعددة واالسس اليت تقوم عليها الرتبية الحديثسسة وعالقسسة الرتبيسسة بسسالعلوم االخسسرى املختلفسسة مسسع

اعطاء ملحة عن مشكالت الرتبية في الوطن العربي بشكل عام.

 علم النفس الرتبوي9505
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

 الرتبية والتعليم في فلسطني5441
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

  اصول الرتبية9500

انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

1  تعليم علوم9512

انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

2  تعليم علوم9513

انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

 التحكم باستخدام الحاسوب 4343



تطبيقيةال العلوم كلية

التحكم بواسطة الحاسوب ، أخذ عينات اإلشارات املتصلة ، التمثيل الريايض املناسب للحاسوب ،
تحليل األنظمة الديناميكية املتقطعة ، ترجمة التصاميم املتصلة إلى متقطعة ، التصميم من خالل

.تحديد األقطاب، التصميم األمثل ، تميزي الثوابت ، تنفيذ املتحكمات الرقمية

 معالجة االشاراتس5580
نماذج . Z مقدمة الى معالجة االشارات الرقمية. االنظمة واالشارات املتقطعة مع الزمن.تحاوير

تمثيل وتنفيذ االنظمة املتقطعةس مع الزمن. التحليل الزمين والرتددي للمعالج الرقمي. تصميم
املرشحات الرقمية.ذات االستجابة النبضية املحددة. التقريب في املرشحات الشبيهة.تصميم

املرشحات الرقمية ذات االستجابة النبضية غري املححدة. شبكات املرشحات الرقمية. املسوي
الرقمي. خوارزميات تحاوير فورير املتقطعة. وتحاوير فورير الرسيعة. خوارزميات االجراءات

.االشارية الرقمية وتطبيقاتها

 مقدمة في البيولوجيا االشعاعية5329
تناول املساق دراسة الجرعة اإلشعاعية، وتأثري اإلشعاع املؤين على جسم اإلنسان من حيث

املستويني الوراثي, والجسدي. والتأثري على مستوى الخلية، واألنسجة، واستجابة الخلية
والنسيج وحساسيتهما لإلشعاع. ودراسة االمراض واالعراض الجانبية للتعرض لالشعاع.ونظرا

الرتباط املساق بالعالج باالشعاع والتصوير النووي، فان مقدمة عن التقنيتان سوف ترشح في
هذا املساق، من حيث طريقة العالج وآثاره على املريض

 الكرتونيات الكم 5581
يشسسمل املسسساق أساسسسيات األجهسسزة البرصية واإللكرتونيسسة على أسسساس الخصسسائص الكالسسسيكية
والكميسسسسة لإلشسسسسعاع واملادة وتطبيقاتهسسسسا في انظمسسسسة اللسسسسزير. تتضسسسسمن األساسسسسسيات: املوجسسسسات
الكهرومغناطيسسسسسية واملرددات والعسسسسوارض من ماكسسسسسويل ، والبرصيات الكالسسسسسيكية واألنظمسسسسة
البرصية ، ونظرية الكم للضوء ، واللزيرات وديناميات اللزير ، واملوجة املستمرة ، وتوليد نبضات
قصسسرية ، وتشسسكيل الضسسوء ؛ أمثلسسة من البرصيات املتكاملسسة وأشسسباه املوصسسالت والبرصيات غسسري

الخطية.

دائرة الكيمياء واالحياء التطبيقية

. تخصص الكيمياء التطبيقية:1

 ساعة معتمدة)19أ. متطلبات الكلية ( 

املساق باللغة االنجلزييةس
املتطلب
السابق

معتمدة اسم املساق رمز املساق رقم املساق

Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple1 3 1تفاضل وتكامل   111SC 4004
 Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 2 111SC 3 2تفاضل وتكامل   112SC 4005
 1Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 3 1فزيياء   121SC 4006
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 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab1 1 1مخترب الفزيياء   122SC 4007
 2Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 121SC 3 2فزيياء   123SC 4068

 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab2 1 2مخترب الفزيياء   124SC 4069
 Englis, Divergence and Curl, Double and Tripleh Language
2

141SC 3 2لغة إنجلزيية   142SC 4070

 Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence
 Scientific Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch

مستوى ف
5

2 أساليب البحث العلمي  301GE 4015

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

 1تفاضل وتكامل  4004
اإلقرتانات والنهايات واالتصال، تعريف املشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على املشتقات،

النظرية األساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على، التكامل املحدود، التكامل غري املحدود
التكامل.

  2تفاضل وتكامل 4005
متسلسالت القوى،، االقرتانات الزائدية، طرق في التكامل، املتتاليات واملتسلسالت الالنهائية 

.القطوع املخروطية، اإلحداثيات القطبيةس

 1فزيياء  4006
يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في

خط مستو، ثم يناقش قوانني نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها املختلفة، مفهومسي الشغل
والطاقسة بأنواعهما، والتصادمسات و قسانون حفسظ كسمية التحسرك ومركسز الكستلة، وأخرياً الحركسة

الدورانيسة وكسمية تحسرك الزاوية والعزوم.

 1مخترب فزيياء  4007
( في املواضيع الرئيسية1ذا املساق الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء ) 4068يغطي ه

التالية: امليكانيكا وحركة األجسام، الحرارة والديناميكا الحرارية، الضوء والبرصيات، موزعة على
اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2فزيياء  4068
يناقش هذا املساق املفاهيم األساسية املتعلقة بالكهرباء واملغناطيسية، يبدأ املساق بتوضيح

املفاهيم املتعلقة بالكهرباء الساكنة واملجال الكهربائي، ثم يرشح قانون "جاوس" وتطبيقاته، ثم
يناقش مفهوم الجهد الكهربائي، فموضوع املكثفات  واملواد العازلة، ثم املفاهيم املتعلقة بالكهرباء
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املتحركة، حيث يتم توضيح مفهومي التيار واملقاومةس ثم الدوائر الكهربائية وقوانني "كريتشوف".
ثم ينتقل إلى املجال املغناطييس وتطبيقاته على قوانني امبري وفرادي والحث املغناطييس.

 2مخترب فزيياء  4069 
( في املواضيع األساسية التالية:2يغطي هذا املخترب الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء )

أجهزة القياس، الكهرباء، املغناطيسية، وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة واملركبة،س موزعة على
اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2لغة إنجلزييةس  4070
(، يركسز هذا املساق بشكل أسايس على مهارة الكتابة وذلك1إستمراراً ملسساق لسغة إنجلزييسة )

بإعطاء الطالب الفرص الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير واملقاالت العلمية، باإلضافة
إلى اإلسرتاتيجيسات الخساصة بسقراءة و فسهم أنسواع مسختلفة مسن النصوص.    

أساليب البحث العلمي  4015
العلم واهدافه، التفكري العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، املعرفة اإلنسانية، املكتبة ودورها

في البحث واملعرفة،س أساليب البحث العلمي) األسلوب التاريخي، األسلوب الوصفي، األسلوب
اإلجرائي، األسلوب التجرييب(، مشكلة البحث، خطة البحث،س فروض البحث، العينات، االستبيان،

طرق جمع البيانات، أقسام البحث

 ساعة معتمدة (14متطلبات الدائرة ) ب. 
املتطلب
السابق

س.م املساق باللغة االنجلزيية اسم   املساق
رمز

املساق
رقم

املساق
تفاضل
2وتكامل

3
 Mathematics, Divergence and Curl, Double and Triple For

Chemis, Divergence and Curl, Double and Triplets, Divergence and Curl, Double and Triple
رياضيات

للكيميائيني
213AC 5386

3
General

 1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
1كيمياء عامة  111AC 5387

1كيمياء عامة 3
General

 2Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2كيمياء عامة  121AC 5388

1
General

 1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab
1مخترب كيمياء عامة  122AC 5389

1
General

  2Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab
2مخترب كيمياء عامة  112AC 5390

3 Biology أحياء 173AC 5391

2كيمياء عامة 3
Analytical
Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

كيمياء تحليلية 212AC 5392
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2كيمياء عامة 3
Organic

1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
1كيمياء عضوية 211AC 5395

2كيمياء عامة 3
I, D, PI, PD, and PIDnorganic
Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry1

1كيمياء غري عضوية  317AC 5403

1
Analytical

 Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry lab
مخترب كيمياء

تحليلية
225AC 5445

وصف متطلباتس الدائرة:
  الرياضيات للكيميائيني5386

ويقدم الربنامج للطالب املعرفة الكافية في مواضيع مختلفة في الرياضيات والكيمياء الالزمة
ملثل حساب التفاضل والتكامل وظائف عديدة املتغريات، املعادالت التفاضلية والجرب الخطي.

 1 كيمياء عامة5387
ائية االساسية مع الرتكزي على النظرية الذرية وهيكلها ،يمييتضمن دراسة نظرية وتطبيق الك

الروابط الكيميائية ، غري العضوية التسميات الكيميائية ، التفاعالت الكيميائية ، العنارص
املتفاعلة ورد الفعل، العالقات الدورية، الرتكيب الجزييئ، خواص الغازات والنظرية الحركية

الجزيئية.

) 2 كيمياء عامة(5387
يتضمن هذا املساق املواضيع التالية : الروابط الكيميائية وأنواعها ، نظرية رابطة التكافؤ ، قوى

التجاذب بني الجزيئات ، الخليط ، رسعة التفاعل وميكانيكية التفاعل ، الكيمياء الكهربائية ،
الحوامض والقواعد ، ثابت االتزان،ثابت الذائبية.

 1 مخترب كيمياء عامة5389
يتضمن هذا املساق التجارب التالية: كيفية استعمال املوازين الكيميائية، قياسات الخواص

الفزييائية للمركبات الكيميائية، حساب الوزن الجزئي، الكشف عن األيونات، معايرة الحامض
بالقاعدة حرارة التفاعالت الكيميائية، معايرة التأكسد واالخزتال.

 ) 2 مخترب كيمياء عامة(5390
يتضمن هذا املساق التجارب التالية : رسعة التفاعل ، التأثري األيوني املشرتك ، استخدام

الكاشف لقياس درجة الحموضة لألحماض القوية والضعيفة ، االستخالص ،تجارب حول تحديد
درجة الحموضة ،وثابت الحموضة لالحماض الضعيفة، الخصائص الجمعية للمخاليط.

  االحياء5391
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الخلية ومكوناتها،تحوالت الطاقة، التفاعالت الحيوية بداخلها، التنفس الخلوي، التمثيل الضوئي،
انقسام الخلية، االحماض النووية ووظائفها، النبات والحيوانات، تبادل الغازات في الحيوانات

والنباتات، عمليات النقل في النبات والحيوانات.

  الكيمياء التحليلية5392
مدخل إلى أسس الكيمياء التحليلية النظرية والعملية،س التحليل االحصائي للبيانات، االتزان

، التحليل الكمي والوزني، مبادئ التحليل الطيفي، الكيمياء الكهربائية، وطرقPHالكيميائي، 
الفصل.

 1 كيمياء عضوية 5403
يحتوي هذا املساق بداية على املبادئ الكيميائية العامة املتعلقة بالكيمياء العضوية ، الرابطة

التساهمية ودورها في املركبات العضوية ، املجموعات الوظيفية ، الرنني ، التشاكل، تسمية
املركبات العضوية ، الخصائص الكيميائية لاللكانات وهاليدات االلكانات، تفاعالت االحالل

والخلع، والرشائد الحرة، الكحوالت وتأثريها وخصائصها وطرق تحضريها.

 1 الكيمياء غري العضوية5403
يشمل املساق الرتكيب الذري والجدول الدوري، املركبات غري العضوية، الروابط الكيميائية:

الرتكيب الجزييئ، الروابط التساهمية، نظرية االفالك الجزيئية، الحالة الصلبة، االحماض
والقواعد.

 1 مخترب الكيمياء التحليلية5445
يحتوي املساق تجارب حول التحليل الكيميائي الكمي والنوعي: التحليل الوزني، معايري

الرتسيب، والتأكسد واالخزتال، ومعاير االحماض والقواعد.

 ساعة معتمدة)52 متطلبات التخصص االجبارية (.ج

املتطلب
السابق

س.م
املساق باللغةاسم 

االنجلزيية
 باللغةاسم   املساق

العربية
رمز

املساق
رقم

املساق

كيمياء تحليلية 3
I, D, PI, PD, and PIDns, Divergence and Curl, Double and Tripletrumental

Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
التحليل اآللي 222AC 5393

1
I, D, PI, PD, and PIDns, Divergence and Curl, Double and Tripletrumental

 Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple Lab
مخترب تحليل آلي 4142

كيمياء عضوية
1 3

 Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2

2كيمياء عضوية  221AC 5396

1
 Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

 2Lab
2مخترب كيمياء عضوية  224AC 5397

2كيمياء عامة 3  Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleical Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry 1كيمياء فزييائية 223AC 5398
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1
كيمياء فزييائية

1 3
 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleical Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2

2كيمياء فزييائية  313AC 5399

1
 Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleical Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
Lab

مخترب كيمياء فزييائية 314AC 5400

االحياء 3 Biochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry كيمياء حيوية 315AC 5401
2كيمياءعضوية 1  Biochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab مخترب كيمياء حيوية 318AC 5402
كيمياء غري

1عضوية 3
I, D, PI, PD, and PIDnorganic

 2Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2كيمياء غري عضوية  325AC 5404

1
I, D, PI, PD, and PIDnorganic

 Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab
مخترب كيمياء غري عضوية 326AC 5405

كيمياء عضوية
2

كيمياء غري
1عضوية

3
I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletrial

 1Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
1الكيمياء الصناعية  327AC 4084

الكيمياء
1الصناعية 3

I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletrial
 2Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

2الكيمياء الصناعية  415AC 4085

كيمياء عضوية
2 3

 Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry And PID
 Technology of convergence

Polymers, Divergence and Curl, Double and Triple

كيمياء وتكنولوجيا
املبلمرات

422AC 5408

كيمياء حيوية 3
 Food PID Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

 And PID Technology
كيمياء وتكنولوجيا االغذية 423AC 5409

1
I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletrial

 Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab
مخترب الكيمياء الصناعية 413AC 5410

مخترب الكيمياء
الصناعية 1

 Practical I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletrial
Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

الكيمياء الصناعية العملية 424AC 5411

كيمياء املنتجات
الصناعية 1

 Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Of convergence
 Natural Prod PIDucts, Divergence and Curl, Double and Triple
Lab

مخترب كيمياء املنتجات
الطبيعية

419AC 5413

3
 Small Bus, Divergence and Curl, Double and Tripleines, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triple

Management
ادارة مشاريع صغرية 431GE 5416

كيمياء حيوية 3
 Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Of convergence

 Natural Prod PIDucts, Divergence and Curl, Double and Triple
كيمياء املنتجات الطبيعية 411AC 5426

1
 Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

1Lab
1مخترب كيمياء عضوية  219AC 5444

I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletrial
 3Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

3كيمياء صناعية 4062
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3  Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry 3كيمياء عضوية  4061

2
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to

 Applied PID s, Divergence and Curl, Double and Tripletatis, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Triple
مقدمة في االحصاء

التطبيقي
214AC 4087

2
 I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to

Environmental
Science

مدخل إلى العلوم البيئية 226AC 4086

وصف متطلباتس التخصص االجبارية:
  التحليل اآللي5393

,يحتوي املساق طرق التحليل الطيفي االساسية:  ,UV NMR FTI, D, PI, PD, and PIDR: طرق الفصل وادارتها لس ، 
,HPI, D, PI, PD, and PIDC GC.وغريها ، إضافة إلى طرق وأدوات متقدمة في التحليل الكيميائي 

 2 كيمياء عضوية 5396
دراسة كيمياء الكحوالت من حيث تفاعالتها وطرق تحضريها ودراسة كيمياء االلكينات املتوالية
وتفاعالتها ودراسة املركبات االروماتية وطرق تحضريها وتفاعالتها مثل االستبدال االلكرتفيلي

االروماتي.

 مخترب التحليل اآللي 4142
,يشمل تجارب حول استخدام طرق التحليل الطيفي،  ,I, D, PI, PD, and PIDR UV AASوطرق التحليل الكهربائي ، 

املختلفة،س الكروموتوغرافيا.

1 مخترب كيمياء عضوية 5444
يحتوي املساق على تجارب حول املواضيع التالية: تحديد خصائص املركبات العضوية )درجة

الغليان واالنصهار(، التقطري، البلورة، الكروموتوغرافيا، فصل املركبات،س التصنيع

 2 مخترب كيمياء عضوية 5397
I, D, PI, PD, and PIDR,يحتوي املساق على تجارب حولة استخدام السبكرتسكوبي) UVالكرموتوغرافيا، تصنيع )

أنواع مختلفة من املركبات العضوية.

 1 كيمياء فزييائية 5398
يغطى هذا الجزء من الكيمياء الفزييائية ، الديناميكا الحرارية )القانون االول، الثاني، الثالث(،

الجهد الكيميائي واالتزان في حالة فزييائية واحدة،س االتزان الكيميائي في الحالة الغازية، املحاليل
املثالية، الغازات واملحاليل غري املثالية،س االتزان الكيميائي في االنظمة غري املثالية، االنظمة

الكهروكيميائية.
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 2 كيمياء فزييائية 5399
Deby-يشمل املساق الكيمياء الكهربائية وعالقتها بالديناميكا الحرارية، نشاط االيونات، نظرية 

Huckel،العمليات العكسية وغري العكسية ، النظرية الحركية للغازات، رتبة التفاعالت ، 
معادلة أرهينوس، تحديد رتبة التفاعالت، نظريات في رسعة التفاعالت.

  مخترب الكيمياء الفزييائية5400
يشمل املساق تجارب ترسخ املفاهيم في املساق النظري، تغطي التجارب الديناميكا الحرارية،

قوانني االتزان، الكيمياء الكهربائية، رسعة التفاعالت الكيميائية، الكيمياء السطحية.

  الكيمياء الحيوية5401
يحتوي الجزء االول من املساق دراسة تركيب ووظائف وخصائص املركبات الحيوية )الربوتينات،

الكربوهيدرات، اللبيدات، االحماض النووية، االنزيمات( أما الجزء الثاني يشتمل عمليات االيض
وانتاج الطاقة.

  مخترب الكيمياء الحيوية5402
تحتوي تجارب املساق على عمليات في فصل وتحديد كميات وتوصيف بعض املركبات الحيوية

إضافة الى طرق الكشف عنها.

 2 الكيمياء غري العضوية 5404
املركبات التناسقية،س التأكسد واالخزتال، كيمياء الفلزات، الهيدروجني ومركباته، املركبات العضوية

الفلزية، كيمياء الالفلزات.

  مخترب الكيمياء غري العضوية 5405
يحتوي املساق تطبيقات عملية السس الكيمياء غري العضوية من خالل تجارب حول تصنيع

وتحديد الخصائص الفزييائية للمركبات الفزييائية للمركباتس غري العضوية ، توصيف املركبات
وتحديد تركيبها.

 1 الكيمياء الصناعية4084
يحتوي املساق على دراسة شاملة للصناعات الكيميائية تتعلق بتنظيم املصنع واملعمليات

الصناعية، والنواحي االقتصادية والتسويق، سيتم التطرق إلى صناعات كيميائية مختلفة ،
مستحرضات التجميل، املواد الالصقة، االدوية ، املبلمرات ، املستحلبات وغريها.

 2 الكيمياء الصناعية 4085
يغطي املساق عمليات صناعية مختلفة في مجال الصناعات غري العضوية مثل االسمنت ،

الجبس ، الجري واالسمدة ، إضافة إلى الصناعات العضوية مثل صناعة الصابون واملنظفات ،
الدهانات والصبغات.
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  مخترب الكيمياء الصناعية5410
يحتوي املساق على تجارب مختارة حول طرق تصنيع كيميائية ملواد مختلفة تدرس في املساق

النظري.

3 الكيمياء الصناعية4062
 الكلور ،  متعددة في الصناعات الكيماويِة َعلى نَحٍو عاّم، منها:  املساق بموضوعات يُحيُط

الصودا الكاوية ، االمونيا ، حمض الكربيتيك ,األسمدة الكيمياويه واألسمنت. إّن الغرَض من هذا
املساق هو مواصلةَ إحاطة الطالب العلم باملبادِئ األساسيِة والتطبيقاتِس للصناعات الكيماويِة

 3 كيمياء عضوية 4061
دراسة كيمياء مركبات الكاربونيل)االلديهادات والكيتونات(وتفاعالتها ، دراسة كيمياء األحماض

الكاربوكسيلية ومشتقاتها وتفاعالتها مثل تفاعل االستبدال النيوكلوفيلي الذي تخضع له مجموعة
يُدرس األمينات وتفاعالتها وطرق تحضريها واملركبات االروماتية األسيل في هذه املركبات ، كما

الهاليدية ومركبات ثنائية مجموعة الكاربونيل.

  تكنولوجيا وكيمياء املبلمرات5408
يحتوي املساق على املبادئ االساسية لكيمياء املبلمرات : تصنيف املبلمرات ، آليات تصنيعها،

تفاعالتها، ورسعة البلمرة، الوزن الجزييئ، التشاكل في املبلمرات،املرفولوجي،س الذائبية، التحوالت
الحرارية، املطاط وخصائصه الفزييائية.

  كيمياء وتكنولوجيا واالغذية5409
دراسة للخصائص الفزييائية والحيوية للمكونات االساسية لالغذية )الربوتينات، اللبيدات،

الكربوهيدرات، وغريها(، تأثري خصائص مكونات الغذاء، ونواتج تفاعالتها على صحة االنسان
إضافة إلى مبادئ التغذية :كما ويعطي املساق املبادئ الرئيسية لتكنولوجيا تصنيع االغذية،

وأهم العمليات فيا : البسرتة، التربيد، الفصل، التجميد وغريها.

 الكيمياء الصناعية العملي5411
يحتوي املساق على تجارب مخربية إضافة لزيارات ميدانية ملصانع كيميائية محلية، وسيقوم

الطالب مع نهاية املساق لتقديم تقرير عن العمليات الصناعية في أحد املصانع الكيميائية
املحلية.

  مقدمة في االحصاء التطبيقي4087
يحتوي املساق على مواضيع اساسية االحصاء وتحليل البيانات، االحتماالت،س املتغريات

العشوائية، التوزيعات االحتمالية، معامل االرتباط واالنحدار الخطي.
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  كيمياء املنتجات الطبيعية5426
يشمل املساق عمليات استخالص وفصل وتنقية ووصف املنتجات الطبيعية مثل تربينات،

سرتويدات،الكلويدات، اللبيدات، الكربوهيدرات وغريها مما يمكن استخالصه ن النباتات املحلية.

 مخترب كيمياء املنتجات الطبيعية 5413
يحتوي املساق على تجارب حول استخالص فصل وتنقية املنتجات الطبيعية من النباتات

املحلية.

  مدخل إلى العلوم البيئية4086
يصف هذا املساق املفاهيم االساسية في العلوم البيئية ، بدءا من التعاريف االساسية ومكونات

البيئة، ويصف خصائص اربع مجاالت: الغالف الجوي، الغالف املائي، اليابسة واملحيط
الحيوي، انه يقدم املشاكل البيئية الرئيسية على الصعيدين الدولي واملحلي،س ويسلط الضوء على

املبادئ ثم الحد من اآلثار البيئية، مع امثلة على تقنيات معالجة النفايات، ويختتم املساق من
خالل تقديم دراسة حالة بيئية بسطية على واحدة من الصناعات املحلية.

  ادارة املشاريع الصغرية5419
تنظيم املشاريع واالعمال الصغرية : ظهور االفكار، دراسة للجدوى االولية، دراسة التسويق،

الدراسة الفنية،س الدراسة املالية، خطوات التسجيل الرسمي.

 ساعة معتمدة من املساقات التالية):12د. متطلباتس التخصص االختيارية (

املتطلبس
السابق

س.
م

املساق باللغة االنجلزيية اسم   املساق
رمز

املساق
رقم

املساق

كيمياء فزييائية
2 3

  Special Topics, Divergence and Curl, Double and Triple I, D, PI, PD, and PIDn
Environmental

Science

مواضيع خاصة في العلوم
البيئية

5797

كيمياء حيوية 3
Pharmaceutical

Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
الكيمياء الدوائية 002AC 5421

كيمياء فزييائية
2 3  Chemical Catalys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple الحفز الكيميائي 003AC 5422

كيمياء املنتجات
الطبيعية 3

  Special Topics, Divergence and Curl, Double and Triple I, D, PI, PD, and PIDn
 Natural Prod PIDucts, Divergence and Curl, Double and Triple

مواضيع خاصة في املنتجات
الطبيعية

5798

2كيمياء عضوية 
كيمياء غري

2عضوية
3  Materials, Divergence and Curl, Double and Triple Science علم املواد 5799

علم املواد 3
  Special Topics, Divergence and Curl, Double and Triple I, D, PI, PD, and PIDn

 Materials, Divergence and Curl, Double and Triple Science
مواضيع خاصة في علم املواد 5800

كيمياء حيوية 3  Food PID Analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple تحليل االغذية 007AC 5417
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كيمياء فزييائية
2 3

Computational
Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

الكيمياء املحوسبةس 5801

كيمياء حيوية 3
 I, D, PI, PD, and PIDd PIDentification Of convergence

Chemical
Compound PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple

كيمياء تشخيص املركبات 009AC 5428

مخترب كيمياء
غري عضوية 3

  Special Topics, Divergence and Curl, Double and Triple I, D, PI, PD, and PIDn
Chemical

Technology

مواضيع خاصة في
التكنولوجيا الكيميائية

010AC 5429

مخترب كيمياء
غري عضوية 3

  Chos, Divergence and Curl, Double and Tripleen Topics, Divergence and Curl, Double and Triple I, D, PI, PD, and PIDn
 Local Chemical

I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletry

مواضيع خاصة في الصناعات
الكيميائية املحلية

011AC 5430

2كيمياء عضوية  3
Reaction

Mechanis, Divergence and Curl, Double and Triplems, Divergence and Curl, Double and Triple
آليات التفاعالت الكيميائية 015AC 5446

1لغة انجلزيية  3
 Meas, Divergence and Curl, Double and Tripleurement And PID

Evaluations, Divergence and Curl, Double and Triple
القياس والتقويم 226SC 9502

3 1تعليم علوم  9512
3 2تعليم علوم  9513
3 اصول الرتبية 9500

وصف متطلباتس التخصص االختيارية :
مواضيع خاصة في العلوم البيئية 5797

يصمم هذا املساق لنقل مدى واسع من املهارات املتعلقة بحقل البيئة للطلبة , كما يتم طرح كثري
من املواضيع املتقدمة في البيئة واملبنية على التعليم بواسطة حل املشاكل املتعلقة بالبيئة.

الكيمياء الدوائية 5421
يعرف هذا املساق الطلبة على الجوانب النظرية والعملية وأساليب متقدمة في تصنيع وتحليل

االدوية.

 الحفز الكيميائي 5422
يغطي املساق مبادئ الحفز الكيميائي، بحيث يحتوي على الحفز في االنظمة الحيوية العضوية

باالضافة الى الحفز املتجانس وغري املتجانس ،غري العضوي والعضوي الفلزي، الحفز غري
املتماثل، وينتهي املساق بالنواحي العملية للحفز في الصناعات الكيميائية.

موضوعات خاصة في املنتجات الطبيعية 5798
وضع هذا املساق لتغطية متقدمة شاملة وأكرت تخصصاً للمنتجات الطبيعية ومن مصادر مختلفة

مثل النباتات, الفطريات, البكترييا, األحياء البحرية وغريها.  سيكون الرتكزي في هذا املساق
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على التطور والتقدم  في مصادر املنتجات الطبيعية, التخليق الحيوي, التحضري املخربي
والصناعي لهذه املنتجات, طرق االستخالص الجديدة والتطبيقات الجديدة.

علم املواد 5799
هذا املساق يريس اساس  في علم املواد وعلم النانو وكيفية تعلق هذه املجاالت باملواد املعارصة

واملواضيع البيئية وإنتاج الطاقة والطب والصحة ومواضيع اخرى ذات عالقة.

مسوساسضسيسعس خساسصسةس فسيس عسلسمس اسملسوساسدس 5800
هسذساس مسسساسقس مستسقسدسمس  فسيس عسلسمس اسملسوساسدس وسيسطسرسحس بسنساسءسًس عسلسىس اسحستسيساسجساستس طسلسبسةس اسلسدساسئسرسةس وساسلسكسلسيسةس.س

يةتحليل االغذ 5417
، الحموضة، الرطوبة ،PHيحتوي املساق على الطرق الرئيسية لتحليل مكونات االغذية )

املعادن، الكربوهيدرات،الربوتينات،س اللبيدات، الفيتامينات(، اضافة الى عمليات اخذ العينات
,)وتحضريها، موثوقية عمليات التحليل، تطبيقات طرق التحليل الطيفي ,AAS UV I, D, PI, PD, and PIDR)

HDI, D, PI, PD, and PIDC,والكرموتوغرافيا) GC.في تحليل االغذية )

الكيمياء املحوسبة 5801
وصف ألهم النظريات االزمة للتنبؤ بصفات الجزيئات )مثل طاقات الروابط, أطوال الروابط,

االفالك و طاقاتها, الشكل الفراغي( وتطبيق ذلك باستخدام بعض الربامج الخاصة في مختربات
الحاسوب

 كيمياء تشخيص املركبات5428
املساق يشمل اساليب وتحليل الرتكيب الجزييئ للمركبات العضوية باستخدام طرق التحليل

,الطيفي املتقدم مثل  ,I, D, PI, PD, and PIDR UV NMR إضافة الى MS.والكرموتوغرافي 

 مواضيع خاصة في التكنولوجيا الكيميائية 5429
يتضمن املساق موضوعات خاصة تتناسب مع اهتمامات هئية التدريس والطالب

 مواضيع مختارة في الصناعات الكيميائية املحلية 5430
يصمم املساق من قبل املدرس بحيث يختار صناعة واحدة ويغطي مختلف جوانب هذه الصناعة

بدءا من خصائص املواد الخام واملنتجات، والعمليات التصنيعية، وفحص املواد واآلثار البيئية
ذات الصلة.

ةآليات التفاعالت الكيميائي 5446
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يشمل هذا املساق تطبيقات للمبادئ الكيميائية على املركبات وتفاعالتها ، أسباب وكيفية حصول
التفاعالت الكيميائية ، أثر الرتكيب على نشاط املركب الكيميائي، الحفز الحميض القاعدي،

تفاعالت اال...، االضافة و الخلع.

القياس والتقويم  9502

انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

1 علوم  تعليم9512

انظر خطة التأهيل الرتبوي

2علوم  تعليم 9513

انظر خطة التأهيل الرتبوي

 أصول الرتبيةس9500

انظر خطة التأهيل الرتبوي

 ساعة معتمدة من املساقات التالية)2متطلبات املسار (يختار الطالب 

املتطلبس
السابق

س.
م

املساق باللغة االنجلزييةاسم 
 باللغةاسم   املساق

العربية
رمز

املساق
رقم

املساق

1
   I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction To Final Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzagear

Project
مقدمة مرشوع تخرج 412AC 5418

1  Grad PIDuation Project مرشوع تخرج 421AC 5419
1  1Seminar 1ندوة  418AC 5447
1  2Seminar 2ندوة  429AC 5448

 3متطلبات حرة ( الساعات املعتمدة املطلوبة.(

 مقدمة مرشوع التخرج 5418
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االساليب العلمية الختيار مرشوع التخرج، اساليب البحث العلمي ، معالجة البيانات وتحليلها،
اعداد تقرير ملرشوع التخرج في السنة االخرية من الدراسة.

 مرشوع التخرج 5419
عبارة عن مرشوع تخرج بحيث قصري.

 1 ندوة 5447
محارضة يلقيها الطالب تتناول موضوعا مختارا بتعمق في العلوم الكيمائية ويهدف الى تدريب

الطالب على استخدام املراجع العلمية وممارسة املناقشة العلمية.

  2ندوة  5448
محارضة يلقيها الطالب تتناول موضوعا مختارا بتعمق في العلوم الكيمائية ويهدف الى تدريب

الطالب على استخدام املراجع العلمية وممارسة املناقشة العلمية.

- تخصص األحياء التطبيقية2

 ساعة معتمدة)12متطلبات الكلية ( .1

املساق باللغة االنجلزييةس
املتطلب
السابق

معتمدة اسم املساق رمز املساق رقم املساق

Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple1 3 1تفاضل وتكامل   111SC 4004
 Biophys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple 3 8022 الفزيياء الحيوية

 Biophys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab 1 الحيويةمخترب الفزيياء  8023
 Englis, Divergence and Curl, Double and Tripleh Language
2

141SC 3 2لغة إنجلزيية   142SC 4070

 Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence
 Scientific Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch

مستوى ف
5

2 أساليب البحث العلمي  301GE 4015

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

 1 تفاضل وتكامل 4004
اإلقرتانات والنهايات واالتصال، تعريف املشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على املشتقات،

التكامل املحدود، التكامل غري املحدود، النظرية األساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على
التكامل.

الفزيياء الحيوية  8022
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يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في

خط مستو، ثم يناقش قوانني نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها املختلفة، مفهومسي الشغل
والطاقسة بأنواعهما، والتصادمسات و قسانون حفسظ كسمية التحسرك ومركسز الكستلة، وأخرياً الحركسة

الدورانيسة وكسمية تحسرك الزاوية والعزوم.

 مخترب الفزيياء الحيوية8023
( في املواضيع الرئيسية1 ذا املساق الناحية العملية املتعلقة بمادة الفزيياء )4068يغطي ه

التالية: امليكانيكا وحركة األجسام، الحرارة والديناميكا الحرارية، الضوء والبرصيات، موزعة على
اثنيت عرشة تجربة خالل الفصل الدرايس.

 2 لغة إنجلزييةس 4070
(، يركسز هذا املساق بشكل أسايس على مهارة الكتابة وذلك1إستمراراً ملسساق لسغة إنجلزييسة )

بإعطاء الطالب الفرص الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير واملقاالت العلمية، باإلضافة
إلى اإلسرتاتيجيسات الخساصة بسقراءة و فسهم أنسواع مسختلفة مسن النصوص.    

 أساليب البحث العلمي 4015
العلم واهدافه، التفكري العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، املعرفة اإلنسانية، املكتبة ودورها

في البحث واملعرفة،س أساليب البحث العلمي) األسلوب التاريخي، األسلوب الوصفي، األسلوب
اإلجرائي، األسلوب التجرييب(، مشكلة البحث، خطة البحث،س فروض البحث، العينات، االستبيان،

طرق جمع البيانات، أقسام البحث.

)19ب- متطلبات الدائرة لتخصص األحياء التطبيقية ( الساعات املعتمدة املطلوبة: 

رقم
املساق

رمز
املساق

 باللغةاسم املساق
العربية

س.م
املساق باللغةاسم 

االنجلزيية
متطلبس
سابق

4143 111AC
 لطلبة االحياء1كيمياء عامة

التطبيقية
3

 Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry f convergenceor
 Applied PID Biology

Stud PIDents, Divergence and Curl, Double and Triple

4144 122AC
 لطلبة1مخترب كيمياء عامة

االحياء
1

Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry1  Lab f convergenceor
Applied PID Biology

Stud PIDents, Divergence and Curl, Double and Triple

4145 315AC3كيمياء حيويةBiochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry211AC
210AB

4210 318AC1مخترب كيمياء حيوية Biochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab211AB

4243 173SC 1( 13األحياء العامة(General Biology
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4244 174SC 11مخترب احياء عامة
  General Biology Lab
)1(

4245 211AC3الكيمياء العضوية Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry111AC

4291 219AC1مخترب كيمياء عضوية
 Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
Lab

122AC

4315 124AB
التخطيط التجرييب والتحليل

االحصائي
3

Experimental
Des, Divergence and Curl, Double and Tripleignand PID
Bios, Divergence and Curl, Double and Tripletatis, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Triple

111AC

 لتخصص األحياء التطبيقيةوصف متطلباتس الدائرة
  كيمياء عامة لطلبة االحياء التطبيقية4143

يشمل هذا املساق مقدمة ملبادئ ونظرياِت الكيمياء الحديثة بما يتناسب مع برنامج االحياء
التطبيقية, حيث يتضمن موضوعات في الحسابات الكيميائية، تركيب الذّرِة، الرتكيب اإللكرتوني

للعنارص, الجدول الدوري، الغازات،خصائصس املوادالصلبة والسوائِل واملحاليل, التفاعالت
الكيميائية , الكيمياء الحرارية والروابط الكيميائية.

 لطلبة االحياء 1 مخترب كيمياء عامة4144
األدوات واالجهزة االساسية املتعلقة باستخدام الطالب باملهارات لزيود العملي املساق هذا صمم

العامة داخل املختربات الكيميائية. هذااملساق السالمة قواعد ذلك معرفة على املخربية،عالوة
هذا يعىن "،كما1مساق كيمياء عامة " في النظرية مادتها نوقشت تجربة سيغطي أحد عرش

الحسابات الرياضية املتعلقة بهذه التجارب. بدراسة أيضا املساق

 كيمياء حيوية4145

األسس اليت تقوم عليها الكيمياء الحيوية من يعىن هذا املساق في تعليم طالب االحياء التطبيقية
ناحية فهم العمليات االيضية املختلفة داخل الخاليا. كما يتطرق بشكل خاص الى دراسة

الرتاكيب والتفاعالت املتنوعة في الخاليا الحية واليت تؤمن الطاقة الرضورية للعمليات
لكربوهيدرات والربوتني والدهون واألحماض مثال والنشاطات الحيوية ودور املركبات العضوية

النووية. كما يتطرق الى دور االنزيمات في العمليات االيضية املختلفة مع وصف طرق كبح هذه
االنزيمات والعوامل املساعدة لنشاطاتها.

كما يعىن هذا املساق في دراسة طرق فصل املواد العضوية باستخدام الكروماتوغرافي.

  مخترب كيمياء حيوية4210 
بأسس ومبادئ تجارب تعىن سيقوم هذه الجزء العملي من الكيمياء الحيوية بتدريب الطالب على

الكيمياء الحيوية بما في ذلك الرتاكيب والتفاعالت املتنوعة في الخاليا الحية. ويشمل هذا الجزء
فحص تراكزي الكربوهيدرات والربوتينات واالحماض النووية باإلضافة الى قياس رسعة وخواص
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التفاعالت الحيوية باستخدام االنزيمات وطرق مختلفة من تقنيات فصل الربوتينات
والكروماتوغرافي.

  الكيمياء العضوية 4245
هو مساق اجباري بواقع ثالث محارضات أسبوعيا, يقدم هذا املساق دراسة موجزة وشاملة

للمركبات العضوية وخواصها وتفاعالتها وفقا ملجموعاتهم الوظيفية وهذا يشمل الهيدروكربونات
والكيتونات وااليرثات وهاليدات االلكيلوااللدهيدات والفينوالت االليفاتية والعطرية والكحوالتس

واالحماض الكربوكسيلية ومشتقاتها واالمينات كما يتناول هذا املساق دراسة الكيمياء الفراغية
لبعض هذه املركبات.

  مخترب كيمياء عضوية 4291
هو مخترب اجباري بواقع ثالث ساعات مخربية أسبوعيا, وهو عبارة عن تطبيق عملي ملختلف

الطرق والتقنيات املتعلقة بتنقية وفصل املركبات العضوية )الصلبة والسائلة( كالبلورة والتقطري
والتسامي والكروماتوغرافيا وغريها كما يشمل توصيف لبعض املركبات العضوية من خواصها

الفزييائية كدرجة االنصهار ودرجة الغليان.

   1األحياء العامة  4243 
و.  األساسية اليت من خاللها تعمل النظم البيولوجيةسمبادئاليهدف املساق إلى تعريف الطالب ب

للحياة، بيولوجيااملجاهر بأنواعها، والتنوع البيولوجيس يشمل موضوعات بيولوجيا الخلية و
إنتاج الطاقة.و، النبات وعلم البيئة

   1مخترب احياء عامة  4244 
، والرحالتالطالب على التنوع الحيوي من خالل جمع عينات كاملةيهدف املخترب إلى تعريف 

 كيفيةتعليم الطلبةدراسة املجهر الضوئي والترشيحي وو.إلى الغابات القريبةامليدانية 
كما ويشتمل على إجراء بعض.استخدامها ودراسة رشائح مجهرية لألنسجة النباتية والحيوانية

وكيفية قياس إنتاج الطاقةالتجارب املتعلقة بالخلية والخصائص الكيميائية والفزييائية للخلية 
وتحليل البيانات األساسية. تسجيل من النباتات و

  التخطيط التجرييب والتحليل االحصائي4315 
يعتمد هذا املساق  على النهج القائم على حل املشاكل لحاالتس حقيقية في املجتمع.سيتم تعريف

التكنولوجيا الحيويةالطالب على عملية األبحاث البيولوجية مع الرتكزي على القضايا الطبية و
املحددة.وسوفي حصل الطالب على التدريب العملي على الخربة في تصميم التجاربالنباتية 

ونقد الدراسات املنشورة.وبطبيعة الحال سوف يتعرف، وتحليل مجموعات البيانات الحقيقية
، تقديرالطالب على املوضوعات األساسية في اإلحصاء الحيوي مثل أنواع وأشكال البيانات

t  واختبار الفرضيات بما في ذلك عينتني ودرجة الثقة،  and PID chi- والنموذج الخطي، مربع
العام واالنحدار الخطي البسيط.
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 ساعة معتمدة)68 التطبيقية االجبارية: (االحياء متطلبات تخصصج. 

رقم
املسا
ق

رمز
املساق

 باللغة املساقاسم 
العربية

املساق باللغةاسم 
االنجلزييةس

متطلب سابقس.م

4316 210AB2االحياء العامة
General

 2Biology
3173CS

4317 211AB
مخترب االحياء العامة

2

  2General Biology
lab1174SC

5802111AC
 لطلبة2كيمياء عامه 

 التطبيقيةاالحياء

 General chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2   f convergenceor biology

s, Divergence and Curl, Double and Tripletud PIDent
3111AC

5803
مخترب كيمياء عامه

 لطلبة االحياء2

 General chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2     lab f convergenceor biology

s, Divergence and Curl, Double and Tripletud PIDent
1122AC

4319 220ABعلم الحيوان
Zoolo
gy

3210AB

4379 221ABمخترب علم الحيوان
Zoology

Lab1211AB

4380 222ABعلم النبات
Bota
ny

3210AB

4386 223ABمخترب علم النبات
 Plant Biology
Lab1211AB

4394 224ABاملعلوماتية الحيويةBioinf convergenceormatics, Divergence and Curl, Double and Triple2210AB

4395 225AB
اخالقيات علم

االحياء التطبيقية
Bioethi

cs, Divergence and Curl, Double and Triple
1210AB

4396 312ABعلم الخلية Cell Biology2210AB

8024 313AB
التحضريات املجهرية

الضوئية
 Light Micros, Divergence and Curl, Double and Triplecopic

Preparations, Divergence and Curl, Double and Triple
2122AC
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8025
مخترب التحضريات
املجهرية الضوئية

 Light Micros, Divergence and Curl, Double and Triplecopic
Preparations, Divergence and Curl, Double and Triple Lab

1

4417 314ABاالحياء الدقيقةMicrobiology3210AB

4418 315AB
مخترب االحياء

الدقيقةس
 Microbiology Lab1211AB

4419 316AB
تكنولوجيا النبات

الحيوية
Plant

Biotechnology
3222AB

321AB

4420 317ABعلم الوراثة
Geneti

cs, Divergence and Curl, Double and Triple
3210AB

4421 321ABاالحياء الجزيئية
Molecular
Biology

3210AB

4422 322AB
مخترب االحياء

الجزيئية
 Molecular Biology

Lab
1211AB

4423 323ABعلم الفريوساتVirology3315AB

His, Divergence and Curl, Double and Tripletology2  االنسجةعلم8026
4425 325ABالسالمة الغذائية Food PID Bios, Divergence and Curl, Double and Tripleaf convergenceety2314AB

8027
الكيمياء الحيوية

الطبية
Clinical

 Biochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2

8028
مخترب الكيمياء
الحيوية الطبية

Clinical
 Biochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab

1

4428 411ABالتشخيص الجزييئ
Molecular
Diagnos, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Triple

3321AB

4429 412AB
مخترب التشخيص

الجزييئ
Molecular

 Diagnos, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Triple Lab
1322AB

4431 414ABعلم املناعةI, D, PI, PD, and PIDmmunology3314AB

8029
تطبيقات مختارة في
االحياء التطبيقية
داخل فلسطني

 Selected PID problems, Divergence and Curl, Double and Triple
  in Applied PID Biology

 ind PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletries, Divergence and Curl, Double and Triple in
Pales, Divergence and Curl, Double and Tripletine

1

Grad PIDuation مرشوع تخرج8041 Project1415AB

8033
علم الطفيليات

الطبية
Clinical

Paras, Divergence and Curl, Double and Tripleitology
2

8034
مخترب الطفيليات

الطبية
Clinical

 Paras, Divergence and Curl, Double and Tripleitology Lab
1

Firs, Divergence and Curl, Double and Triplet اسعاف اولي8035 Aid PID1
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8030
الترشيح ووظائف

االنسان 
 &Human Anatomy

phys, Divergence and Curl, Double and Tripleiology
3

علم الدم 8031
  &Blood PID Banking

Hematology
3

مخترب علم الدم 8032
  &Blood PID Banking

 Hematology Lab
1

وصف املساقات ملتطلبات تخصص االحياء االجبارية:
 2االحياء العامة 4316

( حيث يغطي املبادئ األساسية اليت من خاللها تعمل1هذا املساق هو استمرارية ألحياء عامة )
النظم البيولوجية.س يشمل املساق موضوعات عمليات االيض وبيولوجيا وتركيب وظيفة الربوتني،

DNAواململكة الحيوانية، وعلم الوراثة مع تركزي  أكرث على املبادئ األساسية لتكنولوجياس 
، والنسخ، والرتجمة،س بنية الجينات DNAالحديثة مثل آليات مضاعفة الحمض النووي

والكروموسومات، وتنظيم التعبري الجيين.

 2مخترب االحياء العامة  4317
 .وهذا4316يغطي هذا املساق العملي معظم املواضيع اليت تم دراستها في املساق النظري  

يشمل دراسة البكترييا وطرق صبغها، الطالئعيات، الحزازيات، النباتات الالبذرية والبذرية،س
ويغطي هذا املخترب املناهج التجريبية العامة املستخدمة.واملجموعات املختلفة للمملكة الحيوانية

في البيولوجياس الجزيئية بما في ذلك استخراج وعزل وتحليل الحمض النووي من بدائيات النوى
(.PCRوحقيقيات النوى، واستخدام سلسلة تفاعل البلمرة)

 لطلبة االحياء 2 الكيمياء العامة 5802
يغطي هذا املساق  معظم املفاهيم واملهارات االساسية الكيميائية  املتعلقة بالرتكيب والروابط

بني الجزيئات و تأثريها على الخواص الفزييائية والكيميائية , كما يغطي املساق كيمياء املحاليل
وخواصها.  سيتم الرتكزي بشكل كبري ومهم على الكيمياء التحليلية الالزمة  لتخصص االحياء

النطبيقية.

 لطلبة االحياء 2مخترب الكيمياء العامة  5803
سيغطي هذا املساق الجوانب العملية املعطاة في املساق النظري.

       علم الحيوان 4319 
يعطي هذا املساق ملحة عامة عن تنوع وعلم وظائف أعضاء الحيوان. وسوف يغطي الفقاريات

والالفقاريات من حيث التصنيف وظائف األعضاء واألنسجة الرئيسية و بيئة وانتشار
.الحيوانات

       مخترب علم الحيوان4379 
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يهدف هذا إلى تعريف الطالب على عينات حيوانية مختلفة من الفقاريات والالفقاريات. حيث
سيتم تزويد الطالب باملهارات األساسية الالزمة لترشيح العينات الحيوانية وتميزي أجزاء مختلفة

من األجهزة الرئيسية لها.

            علم النبات 4380 
يعرف هذا املساق الطالب على أساسيات بيولوجيا النبات مثل التنوع النباتي و الرتكيب، علم

، و التكاثر وعلم الوراثة والتطور وعلم البيئة.) االيض( وظائف األعضاء، والتمثيل الغذائي

           مخترب علم النبات4386 
تم تصميم هذا املساق لتعريف الطالب على مبادئ بيولوجيا النبات مع العلم بان الطالب لديهم

معرفة سابقة ضئيلة أو معدومة للعلوم البيولوجية. األقسام الرئيسية اليت سيتم تغطيتها من
 تركيب و وظيفة,تركيب و وظيفة الخلية النباتية , قبل املخترب هي جمع عينات نباتية من الحقل

 البيولوجيا الجزيئية للنبات مثل تكنولوجيا الس, تشخيص النباتات,الجذر والساق واالوراق
DNAس

     املعلوماتية الحيوية4394 
يعتمد هذا املساق  على نهج حل املشاكل ويهدف إلى التعريف بمبادئ وتطبيقات املعلوماتية

الحيوية للطالب الذين لديهم خلفية البيولوجية من خالل التعامل مع الحاالت الحقيقية ملشاريع
البحوث الجارية في مجال التكنولوجيا الحيوية في الوحدات البحثية. على وجه الخصوص، يتم

تعريف الطالب على نظم متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من مصادر البيانات في العالم من
خالل شبكة إنرتنت واسعة. و سيتم تغطية املواضيع من خالل املحارضات و املخترب العملي مثل

أنواع قاعدة البيانات البيولوجية، والبحث واسرتجاع البيانات من قواعد البيانات البيولوجية،س
وتسلسل املرافق األساسية ، تشابه تسلسل البرشى ، تشابه تسلسل قاعدة بيانات البحث

واإلبداع وتحليل تسلسل املحاذاة املتعددة، تحليل النشوء والتطور، وأساليب التنبئة باستخدام
تسلسل الحمض النووي، وتحليل املروج، وتوقع هيكل الربوتني و وظيفة من تسلسل األولية،

ومبادئ الرشح الجينوم والتصفح.

  اخالقيات علم االحياء التطبيقية 4395 
اخالقيات علم االحياء التطبيقية تشمل دراسة معقوليةس ومسؤولية خيارات اإلنسان واإلجراءات
اليت تحدث في العلوم البيولوجية والصناعات ذات الصلة، مثل إنتاج األغذية املعدلةس وراثيا، و

باستخدام حيوانات التجارب في مجال البحوث،س وتوفري منتجات آمنة للمستهلك، ويشمل مجاالت
واسعة أخرى مثل صحة و حياة االنسان،االستنساخ االصطناعي، وأخالقيات البحث،س

واالستنساخ، وأبحاث الخاليا الجذعية. تبدأ هذا املساق بلمحة موجزة عن األخالق، ثم ينتقل
إلى تطوير القيم واملبادئ ذات الصلة بالعلوم البيولوجيةس وأخالقيات علم األحياء األخالقية.

يأمل هذا املساق  تطوير املعرفة حول األخالق بني طالب علم األحياء التطبيقية وقدرة هؤالء
الطالب على التفكري من الناحية األخالقية وإظهار الزتام أقوى على العمل من الناحية األخالقية.
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      علم الخلية 4396 
يغطي هذا املساق بنية و وظيفة الخاليا النباتية والحيوانية، وكيف يتم تميزيها كخاليا أوليةس

النواة. وتشمل مواضيع محددة مثل املعلومات البيولوجية من الجينات إلى الربوتينات،
، إفراز، والهضمEnd PIDomembraneواألغشية، وامليتوكندريا والبالستيدات الخرضاء، ونظام 

داخل الخاليا، اإللتقام الخلوي ، وعمليات النقل، والهيكل الخلوي والخلية املنوية ، دورة الخلية
واالنقسام الخلوي.

 التحضريات املجهرية الضوئية 8024 
يهدف هذا املساق الى تزويد طالب االحياء التطبيقية بالجانب النظري والعملي الحديث في

التحضريات الخلوية واملجهرية ويزود هذا املساق الطلبة بجميع خصائص التحليل املجهري من
,التصميمFluores, Divergence and Curl, Double and Triplecence حيث تصميم التجارب وتحضري العينات واستخدام امليكروسكوب 

القائم على التجسيم،اعداد صوره لنرشها في مجلة علمية. استخدام مجاهر متنوعة ومجهزة
 s, Divergence and Curl, Double and Tripleerology.بأدوات للتجسيم

    االحياء الدقيقة4417 
يعطي هذا املساق ملحة عامة عن الكائنات الحية الدقيقة املهمةس في األمراض الرسيرية والصناعة
والتكنولوجيا الحيوية. حيث  سيتم تعريف الطالب على املفاهيم العامة املتعلقة بالشكل، وعلم

سوف يتم الرتكز على دراسة بعضوالوراثة، واالستنساخ من هذه العوامل امليكروبية. 
امليكروبات من حيث األمراض املعدية، والتطبيقات الصناعية والتكنولوجيا الحيوية، والخصائص

الكيموحيوية والجزيئية، وطرق تحديد بيولوجيا الجزيئية واملصلية لها. وسيناقش الطالب
التكنولوجيا الحيوية، وعلم الجينوم, وتطوير املضادات الحيوية واللقاحات والعالج والتدابري
الوقائية مع أمثلة على التكنولوجيا الحيوية الصناعية في فلسطني باستخدام الكائنات الحية

الدقيقة في هذا املساق.

  مخترب االحياء الدقيقة4418 
يهدف املخترب إلى تعريف الطالب باملهارات األساسية الالزمة للعمل مع البكترييا في املخترب.
وسوف يشتمل على موضوعات تقنية التعقيم،التحضري املجهري، واألوساط الغذائية املفرقة،
والتعرف على البكترييا غري معروفة بواسطة كل من النمط الظاهري والنمط الوراثي. سيقوم

الطالب بعزل سالالت بكتريية خاصة بهم ومن ثم اختبارها ملقاومة املضادات الحيوية. و أيضا
عزل ، وتحديد، وتوصيف األنواع البكتريية املعزولة من بيئات طبيعية.

  تكنولوجيا النبات الحيوية 4419 
صمم هذا املساق بحيث يسمح للطالب التعامل مع.يعتمد هذا املساق  على نهج حل املشاكل

القضايا الزراعية املحلية باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية النباتية الحديثة.الجزء النظري
من املساق يقدم ملحة عامة عن التقنيات والنظريات األساسية لزراعة األنسجة النباتية  والهندسة

الوراثية، والتطبيقاتس البحثية والتجارية، والقضايا / التحديات في مجال التكنولوجيا الحيوية
النباتية.عالوة على ذلك، يعرف الطالب على تقنيات التالعب بالجينات النباتية وتطبيق هذه
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التقنيات في تحسني املحاصيل.ويشمل الجانب العملي للمساق على التدريب العملي على تقنيات
زراعة األنسجة النباتية والبيولوجيا الجزيئية النباتية الحتياجات الزراعة املحلية، مثل تحديد

أصول النبات، والكشف الجزييئ لبعض األمراض النباتية الخ  

  علم الوراثة4420
)الكالسيكية( وعلم الوراثة الجزييئ.في هذهMend PIDalianتم تصميم هذا املساق لتغطية مبادئ 

Dros, Divergence and Curl, Double and Triplephila, املساق، نماذج من الكائنات الحية ،مثل البازالء،  melanogas, Divergence and Curl, Double and Tripleter
 Neuros, Divergence and Curl, Double and Triplepora cras, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triplea سيتم دراسة و تحاليل وراثتها.يغطي املساق وصفا مفصل الهيكل ،

ووظيفة من األحماض النووية مثل النسخ املتماثل، والسيطرة على التعبري الجيين، الطفرات
واألمراض الوراثية، والهندسة الوراثية وسالمتها وتطبيقاتها الصناعية

      االحياء الجزيئية4421 
يغطي هذا املساق البيولوجيا الجزيئية للخاليا أولية النواة وحقيقيةس النواة. املكونات األساسية

للمساق هي: آليات تضاعف الحمض النووي، والنسخ، والرتجمة،س تركيب الجينات
والكروموسومات، وتنظيم التعبري الجيين.

  مخترب االحياء الجزيئية4422 
يشتمل هذا املساق على النهج التجرييب العام في علم األحياء الجزيئية بما في ذلك استخراج
وعزل وتحليل الحمض النووي من بدائيات النوى وحقيقيات النوى، واستخدام سلسلة تفاعل

( ، وزراعة البكترييا في اطباق برتي لعزلها  وإدخال تحليل تسلسل الحمضPCRالبلمرة )
النووي عليها.

  علم الفريوسات4423 
يعتمد هذا املساق على السماح  للطالب التعامل مع.يعتمد هذا املساق  على نهج حل املشاكل

القضايا املحلية املتعلقة بالفريوسات من خالل االستفادة من التكنولوجيا الحيوية
الحديثة.يشتمل الجانب انظري للمساق على تنظيم جينوم الفريوس وتكوينه، اسرتاتيجيات

النسخ املتماثل والتعرف على الخلية  املضيفة والدخول اليها، وعلم األوبئة والسيطرة عليها.اما
الجانب العملي منه فيعرف الطالب على التقنيات البيولوجيا الجزيئية املستخدمة في الكشف عن

.الفريوسات، وتنقيتها، وتحديد الحجم والتسلسل الجيين إلخ

   السالمة الغذائية  4425  
يهدف هذا املساق  إلى تزويد الطالب باملعرفة واملهارات املتقدمة الالزمة لإلرشاف على عمليات

 و يليب املساق معايري الكفاءة املعرتف بها.سالمة الغذاء في الصناعات الغذائية الفلسطينية
عامليا تمشيا مع مبادئ سالمة األغذية الفلسطينية. و يشمل املساق أيضا موضوعات إدارة

سالمة األغذية لتوفري املعرفة اليت تساعد الفلسطينيني في الحصول على الجودة والسالمة في
كل مفاصل سلسلة التصنيع الغذائي بما في ذلك املواد الخام للتصنيع الغذائي ونصف مصنع

واملنتجات املصنعة نهائيا في جميع قطاعات األغذية الرئيسية.
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  الكيمياء الحيوية الطبية8027 
 بحيث يسمح للطالب تنفيذ مرشوع بحيث باستخدام.يعتمد هذا املساق  على نهج حل املشاكل

تقنيات الكيمياء الحيوية مثل تقنيات  الربوتني و االنزيم. وسوف يختار الطالب مرشوع بحيث
قصري وتنفيذه. يزود هذا املساق, الخريجني,  بمجموعة من السمات اليت  تعطي الطالب القدرةس

على العمل بشكل جيد على قدم املساواة في املجاالت الصناعية أو بحوث البيوكيميائية.
ويشمل ايضا الكيمياء الحيوية املادية،  وقياس التقنيات في الكيمياء الحيوية وتطبيقها على

الدقة واإلنتاجية وأساليب البحث. و يتعرض املساق الى الكيمياء الحيوية التمهيدية وفهم حجم
وتنوع واملبادئ األساسية وراء األجهزة املختربية والحاجةس إلى املنهجيات و التقنيات

 ويناقش املساق التفاعالت الكيميائية للخلية وفهم كل ظاهرة فسيولوجية على.املتخصصة
.أساس كيميائي  ومعرفة األجهزة واألساليب الجديدة ألدوات القياس

   التشخيص الجزييئ4428
يشتمل الجزء العملي منه على مرشوع صغري .يعتمد هذا املساق  على نهج حل املشاكل

مستخرج من حاالت حقيقيةس سواء من القطاعات الزراعية أو الصحية، مثل تحديد أصول النباتات
املختارة/حيوانات الخ. يشتمل الجزء النظري منه على محارضة لتغطية مبدأ وأداء وعزل،

.ويشتمل على تطبيقات في علمRNAوDNA وتضخيم،وتهجني، وتحليل الحمض النووي
األحياء الدقيقة، والتشخيص قبل الوالدة، وإدارة مرض الرسطان،زرع واختبار األبوة، واختبار

مخاطر تجلط الدم والطب الرشعي.

    مخترب التشخيص الجزييئ4429 
 يتضمن هذا املساق مرشوع صغري مستخرج من حاالت.يعتمد هذا املساق  على نهج حل املشاكل

حقيقية سواء من القطاعات الزراعية أو الصحية، مثل تحديد أصول النباتات املختارة / حيوانات
الخ. وتغطي ايضا مبدأ واداء الحمض النووي و عزل الحمض النووي ، والتضاعف، والتهجني،س

والتحليل وتطبيقات في علم األحياء الدقيقة،س والتشخيص قبل الوالدة، و مرض الرسطان،
واختبار األبوة، واختبار مخاطر تجلط الدم والطب الرشعي.

علم املناعة4431
يبني هذا املساق أساسيات علم املناعة واليت تشمل مكونات جهاز املناعة، خالياه، أعضاءه

وطريقة عملها بتنظيم عالي في حماية الجسم  من البكترييا والفريوسات تحيدا , كما ويناقش
بعض االمراض املتعلقة بخلل جهاز املناعة مثل الحساسية وامراض املناعة الذاتية وغريها ,

ايضا يتم مناقشة دور جهاز املناعة وااللية في مقاومة امراض الرسطان. 

 مخترب التحضريات املجهرية الضوئية8025 
يقدم املساق معلومات اساسية  في طرق التحضري الحديثة للخاليا واألنسجة الحيوانية والنباتية
والتحليل عرب املجهر الضوئي لطالب  األحياء التطبيقية. ويسسوفر املسسساق تطبيقًسسا عمليًسسا السسستخدام
أنسسواع مختلفسسة من امليكروسسسكوبات الضسسوئية. باإلضسسافة إلى ذلسسك، فإنسسه يرفسسد الطالب باملهسسارات
الالزمسسة لقطسسع املقسساطع الحبسسة و االسسستخالص وجميسسع الجسسوانب املتعلقسسة بإعسسداد الرشائح الدائمسسة
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لألنسجة الحيوانية والنباتية بما في ذلك تصميم التجريبة، وإعداد العينة، وإعداد صورة للنرش
العلمي.

 مخترب الكيمياء الحيوية الطبية8028
يقدم هذا املساق ملحة عامة عن الجوانب األساسية للكيمياء الحيوية الرسيرية "العلم وراء العديسسد
من االختبارات التشخيصية املسسستخدمة في الطب". كمسسا يقسسدم هسسذا املسسساق للطسسالب مقدمسسة ملبسسادئ
التحليسسل البيوكيميسسائي للعينسسات الرسيرية وتقنيسسات كيفيسسة اسسستخدام التحليالت البيوكيميائيسسة في
املختسسرب لتشسسخيص املرض والوقايسسة منسسه. تسسستخدم دراسسسات الحالسسة على نطسساق واسسسع لتسسسليط

الضوء على االضطرابات البيوكيميائية اليت تسببها األمراض الرسيرية ورشحها.

 الترشيح ووظائف االنسان8030
يناقش هذا املساق املبادئ الرئيسية في علم الترشيح ووظائف االعضاء , حيث يستعرض هسسذا املسسساق
في البداية اليات  التوازن الحيسسوي السسوظيفي في الجسسسم وطسسرق تنظيمسسة واسسستعادتة في ظسسروف املرض
ودور أجهزة الجسم الرئيسية في ذلك . كما  يتم ايضا  من خاللسسه  اسسستعراض اجهسسزة الجسسسم املختلفسسة
مثسسل الجهسساز العصسسيب والجهسساز السسدوراني والجهسساز الهضسسمي والجهسساز التناسسسلي , ودراسسسة  كيفيسسة توافسسق
السسرتكيب الترشيحي العضسساء هسسذه االجهسسزة  مسسع وظيفتهسسا الفسسسيولوجيةس وكيفيسسة تنسسسيق فيمسسا بينهسسا ,

ودراسة ردود افعال الجسِم وتُكّيفه مع ااِلضطراباِت الفسيولوجيِة املختلفة .

 تطبيقيات مختارة في االحياء داخل فلسطني 4432
يركسسز هسسذا املسسساق على أهميسسة ارشاك الطلبسسة في حسسل مشسسكالت معارصة في تطبيقسسات األحيسساء
التطبيقية في فلسطني. وتناقش املحارضات املشاكل والقضايا الحقيقيسسةس السسيت تواجسسه التكنولوجيسسا
الحيوية وصناعات البيولوجيةس في فلسطني وحلولها، باالضافة الى.املشاكل املتعلقسسة بالتطبيقسسات
والجوانب البحثية والتطويرية. وفي هذا املساق سيُسمح للطالب بمناقشسسة املشسساريع الرئيسسسية ثم
اختيسسار واحسسدا منهسسا. وبالتشسساور مسسع املرشف سسسيحدد الطسسالب املرشوع السسذي يسسرغب بالعمسسل فيسسه.
وعليه يقوم الطالب بتقديم اقرتاح خطي وعسسرض شسسفهي للمرشوع قبسسل البسسدء في مرشوع التخسسرج

وسوف يركز املساق على مهارات الكتابة والعرض التقديمي

  علم الطفيليات الطبية 8033
يحتوي املساق على وصف كامل لدورات حياة الديدان الطفيلية "النيماتودا ، الديدان الثالثية ،

الديدان الطفيلية والربوتوزوا". املفصليات كعوامل وناقالت لألمراض. كما يشمل األدوات
املستخدمة عادة في فحص األمراض الطفيلية ، مع الرتكزي على التعرف الرسيري ، وتاريخ

الحياة ، وطرق الوقاية والسيطرة والعالج.

 مخترب علم الطفيلياتس الطبية 8034
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يحتوي املساق على وصف كامل للمبادئ والتقنيات املختربية ملمارسات تشخيص الطفيليات كما
يتم تطبيقها بشكل روتيين في مخترب الفحوصات الرسيريه. كما يشمل ايضا، تغطية موجزة

ألسس علم الحرشات الطبية وتصنيف املفصليات ذات األهمية الطبية.

 علم الدم8031
يناقش هذا املساق كيفية تكون خاليا الدم وتمايزها وظيفة وشكال , كما يستعرض مكونات الدم في

الحالة الصحية واملرضية , وطرق مساهمة مكونات الدم املناعية في مقاومة االمراض , وعوامل تجلط
الدم. 

يتضمن هذا املساق ايضا املبادئ األساسية لتحديد انواع فصائل الدم املختلفة وطرق فصل مكونات
الدم , واختبارات ما قبل التربع بالدم , والتوافق بني دم املتربعني واملستقبلني من خالل التعرف على
االجسام املضادة املكونة ضد فصائل الدم املختلفة . كما ويستعرض هذا املساق ايضا دراسة  بعض

امراض الدم املختلفة كامراض فقر الدم ورسطان الدم . 

 مخترب علم الدم 8032
يزود هذا املساق الطلبة بالتقنيات واملهارات العمليسسة االساسسسية السسيت تتعلسسق باختبسسارات السسدم املختلفسسة
بدءا من جمع عينة الدم وسسسحبها وطسسرق تخزينهسسا وتحضسسريها , واالسسسس العلميسسة العمليسسة في تحديسسد
فصائل و مكونات الدم , واختبارات خاليا الدم الحمرائ والبيضاء والصسسفائح الدمويسسة وتجلطسسات السسدم
وموانعها . يكتسب الطلبة في هسسذا املسسساق ايضسسا  املهسسارات الالزمسسة السسستخدام االجهسسزة املسسستخدمة في
اجراء فحوصسسات السسدم كاملسسة  والقسسدرة على تحليسسل النتسسائج املختلفسسة ومقارنتهسسا بني الشسسخص املريض

والشخص السليم . 

 اسعاف اولي8035
يغطي املهسسسارات واملعرفسسسة الالزمسسسة لتقسسسديم اسسسستجابة اإلسسسسعافات األوليسسسة ، دعم الحيسسساة ، وإدارة
املصاب )الضحايا( ، والحوادث وغريها من اإلسعافات األولية ، حىت وصسسول املسسساعدة الطبيسسة أو

.غريها

 علم االنسجة 8026
يتضمن هذا املساق مقدمة عن طرق التحضريات امليكروسكوبية النسجة الجسم املختلفسسة مثسسل االنسسسجة
الطالئية والعضلية والعصبية , وذلك لدراسة تركيبها وصفاتها وانواعها وربط الشكل بالوظيفسسة , كمسسا
يصسسف هسسذا املسسساق ايضسسا كيفيسسة تناسسسق هسسذه االنسسسجة وتواجسسدها بصسسورة معينسسة تتوافسسق مسسع العضسسو

 االنسسسجة املختلفسسة تحت امليكروسسسكوبدراسةاملوجسسودة فيسسه . يتضسسمن املسسساق ايضسسا مقدمسسة عن كيفيسسة 
باستخدام نظام الصبغات لتحديد مكونات ومستويات االنسجة.

(ساعة معتمدة من املساقات التالية12)متطلبات تخصص االحياء التطبيقية االختيارية:
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رقم
املساق

رمز
املساق

مسمى املساق
املساق باللغة

االنجلزييةس
.س.م

متطلبات
سابقة

4436 001ABمبادئ الطب الرشعي
 Principles, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence

Forens, Divergence and Curl, Double and Tripleic
med PIDicine

3 
321AB

4437 002AB
التنوع الحيوي

الجزييئ
Molecular

Biod PIDivers, Divergence and Curl, Double and Tripleity
3 

321AB

4438 003AB
االحياء الدقيقة

الطبية
Clinical

Microbiology
3 

314AB

4440 005ABكيمياء وتحليل الغذاء
 Food PID Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

 and PID analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
3 

4442 007ABعلم االدوية والسموم
Pharmacology

 and PID toxicology
3 

4145

4444 009AB
معالجة بيولوجية

للملوثات
Bioremed PIDiation3 

314AB
316AB

8040
تطبيقات في علوم

الطب والتقنيات
الحيوية 

 Biomed PIDical and PID
Biotechnological

Applications, Divergence and Curl, Double and Triple 
3

Embryology 3علم االجنة 8036

8038
ايض العنارص

الغذائية 
 Nutrition and PID

Metabolis, Divergence and Curl, Double and Triplem 
3

Pathology 3علم االمراض8037
Ecology 3علم البيئة 8039

1تعليم علوم 9512
Scinence

1Teaching
3

2تعليم علوم 9513
Scinence

2Teaching
3

قياس وتقويم 9502
Meas, Divergence and Curl, Double and Tripleurement

 and PID Evaluation 
3

 ساعات معتمدة.3يرتك للطالب اختيار مساق حر بواقع 

وصف متطلباتس تخصص االحياء االختيارية:
  مبادئ الطب الرشعي 4436



تطبيقيةال العلوم كلية

يشمل هذا املساق تعريف مفهوم الطب الرشعي وكيفية عمل االطباء الرشعيني وفق القوانني
الطبية , ايضا كيفية عمل مختربات الطب الرشعي في التشخيص الدقيق للكشف عن الحوادث

الجنائية باستخدام االدلة الجنائية املتوفرة واعداد التقارير الطبية وفق الرشوط املتبعة .

التنوع الحيوي الجزييئ 4437 
يوفر املساق املعرفة األساسية حول للمعلومة النظرية والطرق املنهجية والتدريب على دراسات

النظم والتنوع الحيوي. وعالوة على ذلك، فإنه يتناول الجوانب الجزيئية املختلفة من تنوع
الكائنات الحية بما في ذلك االختالف بني وداخل االصناف الحية، وعلم الوراثة السكان، وراثة

االطوار املتعددة في املجتمعات, وتوليد اصناف جديدة،  مقارنة شجرة االصناف الجغرافية
)فيلوغيوغرافي(  والجغرافيا البيولوجيةس العاملية

  االحياء الدقيقة الطبية 4438
اكرث امليكروبات املمرضة لالنسان  وتحديدا البكترييا والفريوسات , يشمل هذا املساق دراسة

يناقش ايضا كيفية اختالف االمراض بني هذه امليكروبات وطرق انتشارها , طرق فحصها
وتشخيصها وعالجها , كيفية مقاومة جهاز املناعة لها،ايضا يناقش كيفية عمل املضادات الحيوية

وتركيبها , الية العالج الجيين بالفريوسات, واخريا  انواع اللقاحات واالمصال وتعليمات
اعطاءها.   

  كيمياء وتحليل الغذاء 4440
يهدف هذا املساق الى دراسة التغريات الفزييائية والكيميائية اليت تحدث ملكونات الغذاء

أثناء التداول االساسية مثل املاء والسكريات والدهون والربوتينات والفيتامينات واملعادن
والتصنيع. وكذلك يشمل خواص االنزيمات ودورها في التفاعالت الكيماوية, ويوضح أنواع

املضافات الغذائية ودورها في التصنيع الغذائي. كما يهتم هذا املساق بدراسة الطرق العملية
لتحليل األغذية ومكوناتها حسب الطرق العلمية املعتمدةس في التحليل.

  علم األدويةس و السموم4442 
هذا املساق يعين بعلم االدوية و السموم. و يقوم الطالب خالل هذا املساق بالتعرف على األدوية

تصنيفاتها و الية عملها و أشكالها الصيدالنيه و طرائق إستخدامها. كما و يصف املساق كيفية

تعامل الجسم مع االدوية من حيث اإلمتصاص و التوزيع و التغيري الحيوي و االخراج. و يتضمن

املساق دراسة السموم املقسمة إلى مجموعات حسب تركيبها الكيميائي و تاثرياتها السامة على

االنسان مع الرتكزي على انواع الرتياق و مضاد السموم املتوفر في مراكز الرعايه الصحية في

فلسطني



تطبيقيةال العلوم كلية

  معالجة بيولوجية للملوثات4444

هذا املساق هو مساق تطبيقي اللتكنولوجيا الحيوية , في جانب يخص البيئة و حمايتها فيما
يختص بمكافحة امللوثات الكيماوية الضارة في البيئة بإستخدام االحياء الدقيقة ) البكترييا و
الفطريات( إضافة إلى إستخدام النباتات. يتطرق املساق إلى دراسة التقنيات املستخدمة في

معالجة امللوثات كمجموعات مصنفة حسب سميتها و تركيبها الكيماوية و إلى معالجتها حسب
مكان وجودها في البيئة ) البحار و املحيطات, الرتبة, املياه الجوفية و غريها(. إضافة إلى

دراسة التقنيات املستخدمة فيها و التعرف على أشهر انواع الكائنات الدقيقة املستخدمة للتخلص
من النفايات.

 تطبيقات علوم الطب والتقنيات الحيوية8040
يصف هذا املساق كيفية توظيف استخدام البكترييا في انتاج الهرمونات والربوتينات

استخدمها كبديلادة البيولوجية واملخلفات العضوية الع املنتجات واالنزيمات , كيفيةمعالجة
حيوي فعال .

 علم االجنة 8036
يدرس هذا املساق التغيريات املورفولوجيسسة املختلفسسة السسيت تحسسدث للجسسنني البرشي من عمليسسة االخصسساب
وحىت الوالدة , واملراحل والعمليات التنموية الرئيسية من انقسامات الخاليا وتمايزها العضسساء واجهسسزة
مختلفة  , اضافة الى دراسة اآلليات الجزيئية والشذوذات الخلقيسسة ذات الصسسلة مسسع الرتكسسزي على أجنسسة

الفقاريات.
.

 أيض العنارص الغذائية5943
يعرف هذا املساق طلبة األحياء التطبيقية على املكونات الرئيسية لألغذيسسة  والعالقسسات التغذويسسة
داخل جسم االنسان. يستعرض هذا املساق التطور التاريخي لتمثيل الطاقة الغذائية. ويركسسز على
مبادئ وآليات تحوالت الطاقة على املستوى الجزييئ، وتحوالت الطاقة للجسسسم كلسسه. ويركسسز ايضسسا
على قيسساس الطاقسسسة املبارشة وغسسري املبارشة في جسسسسم االنسسسان. الرتكسسزي على مكونسسسات الطاقسسسة

Na+املستهلكة في الجسم واألنسجة ) ،   + K ATPas, Divergence and Curl, Double and Tripleeوتشغيل السسربوتني وتسسدوير املواد ذات ،)
العالقة في تحوالت الطاقة في الجسم.

 علم االمراض8037
يبحث هذا املساق في االليات األساسية لحدوثس ألمراض في االنسان مثل األمراض الخلوية

وااللتهابات و األورام ، كما ويناقش ايضا األمراض اليت تؤثر على أجهزة معينة وأنظمتها
كامراض الجهاز التنفيس والجهاز الهضمي والجهاز التنفيس والجهاز العصيب والجهاز املناعي   .
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يتضمن هذا املساق ايضا مناقشة طرق االستجابة املناعية لهذه االمراض والتغيريات اليت تسببها
في الشخص املصاب مقارنة مع الشخص السليم

 علم البيئة 8039
يناقش هذا املساق بيئة النباتات والحيوانات والفطريات والبكترييا ككائنات حية فردية

وتجمعات سكانية متفاعلة ومجتمعات وأنظمة بيئية. تستخدم املحارضات ومجموعات املناقشة
من اجل تفسري وتحليل البيانات البيئية املستمدة من الدراسات امليدانية. كما ستوفراملساق أيًضا

معرفة مهمة عن كيفية عمل األنظمة البيئية املختلفة وتفاعالتها.

1 تعليم علوم9512
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

2 تعليم علوم9513
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

 قياس وتقويم9502
انظر دبلوم التاهيل الرتبوي

- تخصص التغذية الصحية والعالجية:3
 ساعة (11متطلبات الكلية ) .1

متطلبس
سابق

س.م
.

املساق باللغة االنجلزيية املساق باللغة العربية
رمز

املساق
رقم

املساق
3 1Calculus, Divergence and Curl, Double and Triple 1تفاضل وتكامل  111SC 151 4004

3
 Eperimental Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign

 and PID Bios, Divergence and Curl, Double and Tripletatis, Divergence and Curl, Double and Tripletica
التخطيط التجرييب والتحليل

االحصائي 124AB
4315

3  2Englis, Divergence and Curl, Double and Tripleh Language 2لغة انجلزيية 142SC 151 4070

2
  Method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence Scientific

Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch 
اساليب البحث العلمي 301GE 4015

وصف مساقات متطلبات الكلية:
1 تفاضل وتكامل4004

اإلقرتانات والنهايات واالتصال، تعريف املشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على املشتقات،
التكامل املحدود، التكامل غري املحدود، النظرية األساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على

التكامل.
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 التخطيط التجرييب والتحليل االحصائي 4315
يعتمد هذا املساق  على النهج القائم على حل املشاكل لحاالتس حقيقية في املجتمع.سيتم تعريف

التكنولوجيا الحيويةالطالب على عملية األبحاث البيولوجية مع الرتكزي على القضايا الطبية و
املحددة.وسوفي حصل الطالب على التدريب العملي على الخربة في تصميم التجاربالنباتية 

ونقد الدراسات املنشورة.وبطبيعة الحال سوف يتعرف، وتحليل مجموعات البيانات الحقيقية
، تقديرالطالب على املوضوعات األساسية في اإلحصاء الحيوي مثل أنواع وأشكال البيانات

t  واختبار الفرضيات بما في ذلك عينتني ودرجة الثقة،  and PID chi- والنموذج الخطي،مربع
العام واالنحدار الخطي البسيط.

2 لغة انجلزييةس4070
(، يركسز هذا املساق بشكل أسايس على مهارة الكتابة وذلك1إستمراراً ملسساق لسغة إنجلزييسة )

بإعطاء الطالب الفرص الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير واملقاالت العلمية، باإلضافة
إلى اإلسرتاتيجيسات الخساصة بسقراءة و فسهم أنسواع مسختلفة مسن النصوص.    

 اساليب البحث العلمي4015
العلم واهدافه، التفكري العلمي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، املعرفة اإلنسانية، املكتبة ودورها

في البحث واملعرفة،س أساليب البحث العلمي) األسلوب التاريخي، األسلوب الوصفي، األسلوب
اإلجرائي، األسلوب التجرييب(، مشكلة البحث، خطة البحث،س فروض البحث، العينات، االستبيان،

طرق جمع البيانات، أقسام البحث.

31متطلبات الدائرة: الساعات املعتمدة املطلوبة: .2
متطلبس
سابق

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م املساق باللغة العربية
رمز

املساق
رقم

املساق
 General Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry 3 8042 لطلبة علوم الصحة1كيمياء عامة

211AC
Biochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry 3 كيمياء حيوية

AC
315

4145

   General Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab 1
 لطلبة علوم1مخترب كيمياء عامة

الصحة
8043

 Biochemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab 1 مخترب كيمياء حيوية 4210
   General Biology f convergenceor HS 3 173AC عام لطلبة علوم الصحةحياءأ 5931
   General Biology Lab f convergenceor

HS
1

 لطلبة علوممخترب احياء عامة
الصحة

5932

122AC  Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry 3 الكيمياء العضوية 211AC 4245
122AC   Organic Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry Lab 1 كيمياء عضويةمخترب  219AC 4291
173AC  & Anatomy Phys, Divergence and Curl, Double and Tripleiology

 f convergenceor HS
3 الترشيح وعلم وظائف االعضاء 5933
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 Communication and PID
Ed PIDucation 

2 االتصال والتواصل 5936

  Pbulic Health and PID
Epid PIDemiology 

3 علم الصحة والوبائيات 5937

173AC   Principles, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence Nutrition 3 مبادئ التغذية 5938
  2General Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

 f convergenceor HS
3 8044 لطلبة علوم الصحة2كيمياء عامة 

 General Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry
2  Lab f convergencero HS

1
 لطلبة علوم2مخترب كيمياء عامة

الصحة 
8045

وصف مساقات متطلبات الدائرة:
  لطلبة علوم الصحة1 كيمياء عامة5929

هذا املساق يتضمن املفاهيم األساسية للكيمياء. يتم تغطية البناء الذري والجزييئ مع الجدول
الدوري، الروابط الكيميائية، و الكيمياء املتكافئة. ويغطي أيضا املحاليل املائية، وقوانني الغاز

وغريها من املواضيع. في املخترب، يتم إجراء مجموعة من التجارب اليت تنطوي على خصائص
الحمض الراديكالي. قوانني الغاز، الصيغة التجريبية وغريها من املوضوعات املتعلقة بالكيمياء

العامة.

) 2 كيمياء عامة(5387
يتضمن هذا املساق املواضيع التالية : الروابط الكيميائية وأنواعها ، نظرية رابطة التكافؤ ، قوى

التجاذب بني الجزيئات ، الخليط ، رسعة التفاعل وميكانيكية التفاعل ، الكيمياء الكهربائية ،
الحوامض والقواعد ، ثابت االتزان،ثابت الذائبية.

 لطلبة علوم الصحة 1 مخترب كيمياء عامة5389
يتضمن هذا املساق التجارب التالية: كيفية استعمال املوازين الكيميائية، قياسات الخواص

الفزييائية للمركبات الكيميائية، حساب الوزن الجزئي، الكشف عن األيونات، معايرة الحامض
بالقاعدة حرارة التفاعالت الكيميائية، معايرة التأكسد واالخزتال.

 ) 2 مخترب كيمياء عامة(5390
يتضمن هذا املساق التجارب التالية : رسعة التفاعل ، التأثري األيوني املشرتك ، استخدام

الكاشف لقياس درجة الحموضة لألحماض القوية والضعيفة ، االستخالص ،تجارب حول تحديد
درجة الحموضة ،وثابت الحموضة لالحماض الضعيفة، الخصائص الجمعية للمخاليط.

  الكيمياء الحيوية4145
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يحتوي الجزء االول من املساق دراسة تركيب ووظائف وخصائص املركبات الحيوية )الربوتينات،
الكربوهيدرات، اللبيدات، االحماض النووية، االنزيمات( أما الجزء الثاني يشتمل عمليات االيض

وانتاج الطاقة.

  مخترب الكيمياء الحيوية4210
تحتوي تجارب املساق على عمليات في فصل وتحديد كميات وتوصيف بعض املركبات الحيوية

إضافة الى طرق الكشف عنها.

 االحياء العامة لطلبة علوم الصحة  5931
مناقشة لنشاط علم األحياء على مستوى الخلية الواحدة. بنية الخلية. املكونات الكيميائية،

وتبادل املواد مع البيئة وغشاء الخلية. الطاقة الرئيسية توليد مسارات البيوكيميائية. التمثيل
.الضوئي والسيطرة على األنشطة الخلوية

 الترشيح وعلم وظائف األعضاء5933

يناقش هذا املساق املبادئ الرئيسية في علم الترشيح ووظائف االعضاء , حيث يستعرض هسسذا املسسساق
في البداية اليات  التوازن الحيسسوي السسوظيفي في الجسسسم وطسسرق تنظيمسسة واسسستعادتة في ظسسروف املرض
ودور أجهزة الجسم الرئيسية في ذلك . كما  يتم ايضا  من خاللسسه  اسسستعراض اجهسسزة الجسسسم املختلفسسة
مثسسل الجهسساز العصسسيب والجهسساز السسدوراني والجهسساز الهضسسمي والجهسساز التناسسسلي , ودراسسسة  كيفيسسة توافسسق
السسرتكيب الترشيحي العضسساء هسسذه االجهسسزة  مسسع وظيفتهسسا الفسسسيولوجيةس وكيفيسسة تنسسسيق فيمسسا بينهسسا ,

ودراسة ردود افعال الجسِم وتُكّيفه مع ااِلضطراباِت الفسيولوجيِة املختلفة .

 االتصال والتواصل5936
تم تصميم هذا املساق ملساعدة الطالب على اكتساب مفهوم التثقيف الصحي وفهم املبادئ الكامنة

وراء التثقيف الصحي من أجل تطوير القدرة على التواصل بشكل فعال مع املرىض واملجتمع
.وأعضاء الفريق الصحي وغريها

 مبادئ التغذية5938

يتناول املساق دراسة مبادئ التغذية. ما هي العنارص الغذائية و وظائفها الرئيسية. تصنيف
العنارص املغذية إلى كربى و صغرى، دراسة مصادرها، و وظائفها، وآثارها الصحية، وآثارها

الجانبية، و الكميات املوىص بها باالعتماد على توصيات صحية عاملية.

 مخترب احياء لطلبة علوم الصحة 5932
، والرحالتالطالب على التنوع الحيوي من خالل جمع عينات كاملةيهدف املخترب إلى تعريف 

 كيفيةتعليم الطلبةدراسة املجهر الضوئي والترشيحي وو.إلى الغابات القريبةامليدانية 
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كما ويشتمل على إجراء بعض.استخدامها ودراسة رشائح مجهرية لألنسجة النباتية والحيوانية
وكيفية قياس إنتاج الطاقةالتجارب املتعلقة بالخلية والخصائص الكيميائية والفزييائية للخلية 

وتحليل البيانات األساسية. تسجيل من النباتات و

 الكيمياء العضوية 4245
يشمل املساق دراسة منهجية للتسمية، البناء ، الخصائص، وردود الفعل من املركبات األليفاتية.

ويولى االهتمام للتطورات األخرية في تفسري البناء وآليات رد الفعل. وبطبيعة الحال سوف
تعالج املفاهيم األساسية في الكيمياء العضوية للطالب الذين يخططون لدراسة الطب وطب

األسنان والصيدلة أو املهن الصحية. الرتكزي على نظرية التهجني والهندسة الجزيئية وأقطاب
السندات التساهمية. يتم تضمني تسميات األلكانات، هاليدات األلكيل، ألكينس، و ألكينس وكذلك
تفاعلها وآلية ردود الفعل. سيعطى سترييويسومرييسم والنشاط البرصي اهتماما خاصا. وسيتم

تناول األكسجني اليت تحتوي على مجموعات وظيفية )الكحول، اإلثريات واإليبوكسيدات(
.والهيدروكربونات الحلقية أيضا. ويشمل املساق مخترب بساعة واحدة معتمدة

 مخترب كيمياء عضوية 4291
هو مخترب اجباري بواقع ثالث ساعات مخربية أسبوعيا, وهو عبارة عن تطبيق عملي ملختلف

الطرق والتقنيات املتعلقة بتنقية وفصل املركبات العضوية )الصلبة والسائلة( كالبلورة والتقطري
والتسامي والكروماتوغرافيا وغريها كما يشمل توصيف لبعض املركبات العضوية من خواصها

الفزييائية كدرجة االنصهار ودرجة الغليان.

 علم الصحة والوبائيات5937
هذا املساق يركز على الحالة الراهنة للمعرفةس بشأن وبائيات بعض األمسسراض السسيت تحسسدث عسسادة و
طرق حدوث االمراض. لكل من األمراض سيتم تسليط الضوء على النتائج الرئيسية من دراسات
وبائية وصفية وتحليلية: املسسسار الطسسبيعي للمسسرض، عوامسسل الخطسسر الرئيسسسية املنسسذرة بسساالمراض،

.وفعالية التدابري الوقائية والعالجية

 54- متطلباتس التخصص االجبارية:د
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Cas, Divergence and Curl, Double and Triplees, Divergence and Curl, Double and Triple

:وصف املساقات
 تغذية انسان :5948

يتناول املساق دراسة التغذية البرشية. ما هي العنارص الغذائية ووظائفها؟ الهضم، االمتصاص،
و االخراج للعنارص الغذائية.  العالقة بني املغذيات واملسارات األيضية الستقالب الطاقة،

ودراسة التغذية البرشية التطبيقية والرعاية الغذائية، ودور اختصايص التغذية، ومفاهيم األدلة
الغذائية، والنظام الغذائي الصحي، ومعايري التغذية واملتطلبات املغذيات في ظل مختلف

.الظروف الفسيولوجيةس

  الفيتامينات واملعادن5833
دراسة كافة الفيتامينات واملعادن، احتياجات الجسم منها، بما في ذلك دورها ووظيفتها في

املتعلقة بالنقص و الزيادة. الرتكزي على املتطلبات املقدرة ومصادر الجسم، تمثيلها، واألمراض
الفيتامينات واملعادن، وفقا للجمعيات الدولية اليت تحدد املتطلبات. 

  كيمياء وتحليل األغذيةس5949
هذا املساق يرشح كيفية تفاعل املاء والكربوهيدرات والدهون والربوتينات والفيتامينات واملعادن

في األطعمة. اإلنزيمات، املضافات الغذائية )مستحلبات، أصباغ، ألوان، نكهات، مواد حافظة،
محليات( وامللمس كما يتعلق بالخصائص في النظم الغذائية وأثناء التصنيع. يتم أيضا تغطية

الرتكيب الكيميائي لألغذية في املحارضات خاصة فيما يتعلق بخصائص الطعام ووظيفته.
وتناقش آليات التفاعل للعمليات الكيميائية اليت تؤثر على نوعية األغذية. وينصب الرتكزي على
أثر التصنيع على نوعية األغذية. تطبيق الطرق التحليلية الفزييائية والكيميائية على التحديد

الكمي ملختلف املكونات الغذائية واملواد املضافة.

 مخترب كيمياء وتحليل االغذية5950
هذا الجزء العملي سوف يعرض الطالب على الكربوهيدرات والدهون والربوتينات والفيتامينات

واملعادن اليت تتفاعل في األطعمة. اإلنزيمات، املضافات الغذائية )مستحلبات، أصباغ، ألوان،
نكهات، مواد حافظة، محليات( وامللمس فيما يتعلق بالخصائص في النظم الغذائية وأثناء

التصنيع وطرق الكشف عنها. تطبيق الطرق التحليلية الفزييائية والكيميائية على التحديد الكمي
ملختلف املكونات الغذائية واملواد املضافة. الرتكزي على تقييم الطرق وتفسري النتائج.

  االحياء الدقيقة في الغذاء5831
هسسسذا املسسسساق هسسسو ملحسسسة عامسسسة عن الكائنسسسات الحيسسسة الدقيقسسسة الهامسسسة في صسسسناعة املواد الغذائيسسسة
والتكنولوجيا الحيوية لألغذية. يتم تعريسسف الطالب على املفسساهيم العامسسة املتعلقسسة بالتشسسكل، علم
الوراثة، وتكاثر هذه العوامل امليكروبيسسة. وتركسسز املحارضات على كائنسسات دقيقسسة مسسع الرتكسسزي على
استخداماتها في الصناعات الغذائية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية للصناعات الغذائية. وسوف
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هذا في  الدقيقة  الكائنات  باستخدام  فلسطني  في  الغذائية  املواد  تطبيقات  على  أمثلة  تناقش 
.املساق

 التغذية عرب عمر االنسان5830
و التغذية الصحية,مساق التغذية خالل الحياة يشمل دراسة االحتياجات الغذائية الخاصة، 

للحوامل واملرضعات والرضع واألطفال واملراهقني والبالغني وكبار السن. البرش يحتاجون إلى
نفس العنارص الغذائية طوال حياتهم ولكن كمية املواد الغذائية املحددة تختلف في مراحل

مختلفة من دورة الحياة وتختلف وفقا لنوع الجنس، ومستوى النشاط والنمو. بعض الظروف
الصحية واألمراض تغري باملثل املتطلبات الغذائية. ويشمل املساق القراءات واألنشطة
.واملناقشات اليت تسلط الضوء على العالقات بني التغذية والنمو البدني و الشيخوخة

 مبادئ علم الغذاء5939
أساسيات علوم األغذية. دراسة املجموعات الرئيسية من املواد الغذائية ورشح هيكلها الغذائي

الرئييس .. توضيح طرق التعامل مع األغذية وحفظها في املطبخ. دراسة األساليب العامة
.إلعداد وتجهزي النظام الغذائي. دراسة تأثري الطهي على القيمة الغذائية للغذاء

  التخطيط وتنظيم وجبات الطعام5944
التخطيط الغذائي للوجبات : هذا املساق يعىن بالتخطيط السليم للوجبات اليومية للمرىض و
االصحاء ملساعتدتهم في اخذ االحتياحات اليوميه من املواد الغذائيه بدون نقص او زيادة . و

يراعي في التخطيط للوجبات وجود جميع العنارص الغذائيه الالزمة للتغذية الصحيحة مع االخذ
بعني االعتبار قبول الطعم و التكلفة املناسبة و الحفاظ على الطابع الثقافي للغذاء و إستعمال

املواد الغذائيه املتوفره في تخطيط الوجبات

 مخترب االحياء الدقيقة في الغذاء5832
تمارين هذا املخترب مصممة لتعريف الطالب باملهارات األساسسسية الالزمسسة للعمسسل مسسع البكترييسسا في
املختسسرب. وسسسوف تشسسمل املوضسسوعات تقنيسسة التعقيم، اسسستخدام املجهسسر، وسسسائط الزراعسسة املمسسزية،
وتحديد البكترييا غري معروفسسة من قبسسل كسسل من النمسسط الظسساهري والنمسسط الجيسسين. سسسيقوم الطالب
بعزل السالالت البكتريية الخاصسسة بهم من الطعسسام ومن ثم اختبارهسسا ملقاومسسة املضسسادات الحيويسسة.

كما سيعزلون ويحددون ويصفون أنواعا بكتريية معزولة عن اختيارهم للبيئات الطبيعية.

 أيض العنارص الغذائية5943
يعرف هذا املساق طلبة األحياء التطبيقية على املكونات الرئيسية لألغذيسسة  والعالقسسات التغذويسسة
داخل جسم االنسان. يستعرض هذا املساق التطور التاريخي لتمثيل الطاقة الغذائية. ويركسسز على
مبادئ وآليات تحوالت الطاقة على املستوى الجزييئ، وتحوالت الطاقة للجسسسم كلسسه. ويركسسز ايضسسا
على قيسساس الطاقسسسة املبارشة وغسسري املبارشة في جسسسسم االنسسسان. الرتكسسزي على مكونسسسات الطاقسسسة
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Na+املستهلكة في الجسم واألنسجة ) ،  + K ATPas, Divergence and Curl, Double and Tripleeوتشغيل الربوتني وتدوير املواد ذات ،)
العالقة في تحوالت الطاقة في الجسم.

 النظافة والسالمة الغذائية5951
تتناول الدورة مفاهيم سالمة األغذية والنظافة الصحية بما في ذلك األمراض املنقولسسةس عن طريسسق
األغذيسسة واألمسسراض املنقولسسةس عن طريسسق مخلفسسات األغذيسسة، واملعسسايري الصسسحية إلنتسساج األغذيسسة
والحصسساد، واملناولسسة،س والتجهسسزي، وإعسسداد وتخسسزين. وينظسسر املقسسرر في املتطلبسسات الصسسحية لرشكات

(HACCP.)األغذية، والتنظيف والتطهري ومكافحة اآلفات وتطبيق نظم تحليل املخاطر الحرجة 

1 معالجة باألغذية 5940
يعترب هذا املساق من املساقات األساسية جسسدا في التخصسسص , حيث يعسسين هسسذه املسسساق في رشح
العالقة بني املرض و العالج بالغذاء , يتطرق املساق بتقاصيل االمراض و اليت لهسسا عالقسسة وثيقسسة
بالتغذيسسة من حيث  عالقسسة الغسسذاء بسساملرض و أيضسسا أن تكسسةن التغذيسسة جسسزء من الخطسسة الغذائيسسة
لألمراض, و من هذه االمراض اليت ستدرس من ضمن املساق: مسسرض السسسكري و أمسسراض القلب و
األوعيسسة الدمويسسة, السسسمنة, أمسسراض الكلى و كسسذلك اسسسس التغذيسسة الصسسحية و مسسا يتعلسسق بهسسا من

دراسات ميدانية

2 معالجة باألغذية 5941
, و يهتم املسسساق بسسدرجو كبسسرية بطسسرق و1هسسذا املسسساق هسسو إسسستكمال ملسسساق تغسسذيو عالجيسسة رقم 

أساسسسيات تغذيسسة املرىض في املستشسسفيات, طسسرق ووسسسائل التغذيسسة الداعمسسة باسسستخدام املكمالت
الغذائيه , التغذية الجوفية و كذلك التغذية الوريدية و التداخالت بني األغذيسسة و االدويسسة , كمسسا و
يتطرق املساق إلى طرق تقييم الحالة التغذوية للمريض ة كيفية تصنيف املرىض حسسسب حسساالتهم
التغذوية. و من ضمن املوضوعات املطروحه اساسسسيات توريسسد األغديسسه في املستشسسفيات و توزيسسع

القوائم الغذائية حسب احتياجات املرىض

التغذية و الرياضة  5859
هذا املساق يهتم بتغدية الرياضني بطريقه صحيحه و صحيه, حيث سيتم تعريف الطالب على

التغذيه الالزمه لالعبني وعالقتها بتوقيت التمرين وعدد مرات التدريب, وتخطيط الوجبات
لالعبني بحيث تتناسب مع اوقات التدريب, كذلك سيتعرف الطالب على احتياجات الالعبيني
الغذائيه واالختالفات بني تغذيه الالعبني وتغذيه الغري العبني لنفس الفئه العمريه والجنس 

 التقييم التغذوي5942
مساق تقسسييم الحالسسة الغذائيسسة مسسساق اسايس و مهم في التخصسسص, حيث يتم تسسدريب الطلبسسة على
أسسسس تقسسيني الحالسسة التغذويسسة للمرىض و األصسسحاء من الناحيسسة النظريسسة و العمليسسة أيضسسا. بسسدءا
بالقياسات الجسمية , الفخوصات املخربية و عالقتها بالحالة التغذوية و أيضا التقييم االكلينيكي
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للمرىض و االصحاء من ناحية تقييم العضالت , و من املواضيع املهمه اليت يتعرض لها املساق
هو تقييم كمية الغذاء املتناولة و تحويل االطعمه الى سعرات حرارية و مواد غذائيه

 )1 تدريبس (8048
هسسسذا املسسسساق سسسسيكون مسسسساق عملي بحيث يتم توزيسسسع الطالب على مراكسسسز صسسسحيه و عالجيسسسه 

كمستشسسفيات و مراكسسز غذائيسسة و سسسيتم التسسداور بني هسسذه املراكسسز بحيث يمسسر الطسسالب على اكسسرث من
.مكان و اكرث من مركز بمجاالت عمل و تدريب محتلفه 

)2 تدريبس (8049
 . بحيث يتم توزيسسع الطالب على مراكسسز1هذا املساق سيكون مساق عملي استكمال ملساق تدريب 

صحيه و عالجيه كمستشفيات و مراكز غذائية و سيتم التداور بني هذه املراكز بحيث يمر الطسسالب
على اكرث من مكان و اكرث من مركز بمجاالت عمل و تدريب محتلفه

 مرشوع بحيث في مجال الصحة والتغذية العالجية5847
في هذا املساق سيقوم اطالب علي شكل مجكوعات او افراد بعمل أبحاث علمية ميدانية في مجال

التغذية و الصحة . فهذا املساق سيكون في سياق اعداد الطلبه للعمل في كافه املجاالت من
ضمنها مراكز االبحاث, سيتضمن املساق تدريب الطالب على اختيار  مشكله للدراسه و تحليليها

و كيفيه تطبيق املعلومات الغذائيه في واقع بحيث مع مخرجات بحثية قابلة للنرش و التوثيق.

 مخترب معالجة باالغذيةس 5961
يتنسساول هسسذا املختسسرب تنظيم وجبسسات املرىض حسسسب خطسسة العالج و من اجسسل املتابعسسة الحثيثسسة و
املسسستمرة بمختلسسف الحسساالت املرضسسية املتعسسددة، و ايضسسا تعلم املهسسارات الالزمسسة للعمسسل في بيئسسة

املستشفى و العيادات التغذوية املختلفة.

 مخترب تنظيم وتخطيط الوجبات5945
خالل هذا املخترب يتناول الطالب دراسة لوائح و قوائم بدائل االطعمة و كذلك تقسيم االغذية الى
املجموعات االساسية و ذلك من اجل تنظيم وجبسسات و قسسوائم اطعمسسة كافيسسة و متوازنسسة كسسل حسسسب
عمره و حالته املرضية. تقييم كميسسة الطاقسسة السسيت يحتاجهسسا  الشسسخص وايضسسا دراسسسة طسسرق تقسسييم

السلوكيات الغذائية والوضع التغذوي وكذلك دراسة جداول تحليل االطعمة.  

تغذية الحاالت الخاصة  8047
يعتسسرب هسسذا املسسساق من املسسساقات االساسسسيه في التخصسسص . و يتعسسرب امتسسداد متخصسسص ملسسساقات
املعالجة باالغذية, حيث يتطرق هذا املسسساق الي تفاصسسيل التسسدخالت العالجيسسة باالغذيسسة للحسساالت
الخاصه اليت تحتاج دراسه متخصصه و مختلفه عن الحسساالت الروتينيسسه, مثسسل الحالسسه التغذويسسه و
التدخل الغذائي في االمسسراض الورائيسسه, االمسسراض النفسسسيه و العقليسسه , االطفسسال ذوي االحتياحسسات

الخاصه باالضافه الي امراض اضطرابات تناول الطعام
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مساق مقدمه مرشوع
يتضسسمن هسسذا املسسساق التطسسبيق العملي ملهسسارات البحث العليم السسيت تعلمهسسا الطسسالب, بحيث سسسيقوم

يسسه البحث املقبولسسهس علميسسا و كتابسسهجالطالب باختيار موضوع بحث التخسسرج و كتابسسه اهدافسسه و منه
. خطه البحث كامله و يكسسون هسسذا التطسسبيق عن طريسسق عمسسل مجموعسسات و بارشاف مسسدرس املسسساق

 االسايس للمسسساق هسسو اكسسساب الطسسالب مهسسارات البحث و النقسسد العملي و التقسسييم البحسسيث ووالهدف
تدريبه على الكتابسسه االكاديميسسه ممسسا يجعلسسه قسسادرا على املشسساركه في الوظسسائف البحثيسسهس و يعطيسسه
القدره للبدذ بالعمل البحيث باسس سليمه ممسسا يعطيسسه القسسدره على النقسسد و معرفسسه نقسساط القسسوه و

الضعف في املشاريع البحثيه

 ساعات معتمدة من املساقات التالية:9- متطلبات التخصص االختيارية: يختار الطالب ج

رقم
املساق

رمسسسسسسسز
املسا

ق

اسسسسسسم املسسسسسساق باللغسسسسسة
العربية

اسسسسسسسسم املسسسسسسسساق باللغسسسسسسسة
االنجلزيية

ساعة
معتمسس

دة

متطلبس
سابق

I, D, PI, PD, and PIDmmunology35931علم املناعة5952
5933

Food PID االمن الغذائي5953 Security35939
املواد املضافة لألغذية5954

وترشيعاتها
  &Food PID Ad PIDd PIDitives, Divergence and Curl, Double and Triple
Regulation

35939

Pharmacology& علم االدوية والسموم5955
Toxicology

35933

مواضيع خاصة في5956
التغذية

  Special Topics, Divergence and Curl, Double and Triple in
Nutrition

3

Food PID بيوتكنولوجيا الغذاء5957 Biotechnology35931
5939

Functional األغذية الوظائفية5959 Food PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple35938
5939

إدارة الجودة في5960
الصناعات الغذائية

Quality
 Management in

 Food PID I, D, PI, PD, and PIDnd PIDus, Divergence and Curl, Double and Tripletry

35939

Biophys, Divergence and Curl, Double and Tripleics, Divergence and Curl, Double and Triple3الفزيياء الحيوية8022
 سسساعات معتمسسدة من املسسساقات املطروحسسة في3- مساقات حرة يدرس الطالب مساق حسسر بواقسسع ه 

الجامعة.

وصف مساقات التخصص االختيارية:
علم املناعة 5952
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هذا املساق يرشح علم املناعة من حيث اساسيات علم املناعة ,جهاز املناعه في الجسم و كيفيه
عمله و تطوره . و كذلك سيتعرف الطلبه على املؤرشات الحيويه لجهاز املناعه و عالقتها

باالمراض . كما سيتعرف الطالب علب تصنيفات املناعه في جسم االنسان املناعه املكتسبه و
االختالفات الجينيه و عالقتها بردور الفعل املناعيه. و سيطرق املساق الى رشح  كيفية تعامل
الجسم و ردة فعله عند دخول أحسام غريبة إليه مثل الجرائيم و الخاليا الرسطانية , و كذلك

االمراض اليت تصيب دهاز املناعه و كيفية عالجها

 علم األدوية وعلوم السموم5955
علم األدوية و السموم مساق يختص باالدويه و استخدامتها و حركتها داخل جسم االنسان.
يتضمن املساق تعريف كامل بطرق استخدام االدويه و االشكال الصيدالنية لالدويه و عالقه

الشكل الصيدالني باهداف االستتعمال . كما و يتعرف الطالب على عائالت االدويه و تصنيفها و
سيتم تعريفهم باهم العائالت الدوائيه اليت يتوجب عليهم معرفتها كعاملني في القطاع الصحي و

اهك االعراض الجانبيه لهده االدويه و تداخالتها.

 املواد املضافة لألغذية وترشيعاتهاس5954 
املرغوبة للمواد املضافة الى االغذية كذلك تقييم وغري املرغوبة االستخدامات املساق هذا يتناول

 كما. سالمةهذه املواد
العمل، وطريقة والفزييائي، الكيميائي بالطابع يتعلق فيما الغذائية املضافات فئات مختلف تناول

 املتعلقة واللوائح
.استخداماتها

 مواضيع خاصة في التغذية5956
سيتضمن هذه املساق مواضيع متنوعه وحديثهس في التغذيه البقاء الطلبه على اطالع كامل باخر
التطورات في العلوم الغذائية , و سيتم تغطيه املواضع اليت لها عالقه بالواقع التغذوي املحلي و

عالقه الصحه املجتمعيه بالتغذيه وة الحاله الغذائيه

 بيوتكنولوجيا الغذاء5957
هذا املساق يعين بعمليات التصنيع الغذائي و اليت تتطلب تكنولوجيا صناعيه  حيويه, من

عمليات التخمري في صناعه االلبان و مشتقاتها و كذلك املخلالت و بعض انواع املاكوالت اليت
تحفظ بالتكنولوجيه الحيويه, و كذلك التطبيقات الحيويه الصناعيه في صناعه االغديه و سيتم

تعريف الطالب باالغذيه املعدلهس و راثيا و مناقشه سلبياتها و ايجابياتها

 األغذيةس الوظيفية5959
هذا املساق سيتعرض لالستخدامات العالجيه لبعض االطعمه و املكمالت الغذائيه . و سيتم

عرض هذه املواد الغذائيه و املكمالت على شكل مجموعات و رشح دور هذه االغديه في عالج
االمراض و تاثريها على الصحه بشكل عام . باستخدام مراحع علميه موثقة و سيتم تدريب
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الطالب علي كيفيه الحصول على مثل هذه املعلومات و التاكد منها و من فعاليتها و امانها قبل او
توصف للمرىض

 ادارة الجودة في الصناعات الغذائية 5960
يناقش هذا املساق نظم مراقبة الجودة لالغذية والصناعات الغذائية واملقاييس الرسمية، وفهم
قوانني ومعايري االغذية ومخاطبة ومناقشة املؤسسات املكلفة بمراقبة خطوط االنتاج ملختلف

االغذية، وباالعتماد على مخرجات هذا املساق فان الطالب يجد في هذا املساق نموذج مفيد لفهم
وتنفيذ انظمة الجودة الشاملة في املصانع الغذائية القائمةس يركز املساق في املقام االول على

النظريات واملبادئ وعنارص اخرى ضمن سياسة االدارة الشاملة للجودة. يغطي املساق القوانني
الغذائية العاملية والفلسطينية القائمة، وتعقيم وتطهري مصانع االغذية وتحليل املخاطر والتحكم

في النقاط الحرجة )هاسب(، واجراءات تعزيز سالمة االغذية، وادارة الجودة واسرتجاع او سحب
االغذية من السوق، واالمن الغذائي وتتبع االغذية.

 االمن الغذائي 5953
تم انشاء هذا املساق و تطويره خصيصا الكساب الطالب املعرفه و االملام في جميع جسسوانب االمن
الغذائي و اليت تتضسسمن )طسسرق تحضسسري و تخسسزين و تقسسديم االطعمسسه( و التعسسرف على طسسرق تلسسوث

من ملوثات حيويه ) الباكترييا و العفن و غريها( و اليت االطعمه و كيفيه منعها و السيطره عليها
تسبب تلف االطعمه و نتسبب االمراض, كذلك امللوثات الكيماويسسه او االشسسعاعيه الضسساره السسيت قسسد
توجد في االطعمه بسبب تواجدها في البيئه و ما هي السبل املتبعه للسيطره على هذه املشاكل و

طريق التعامل معها

الفزيياء الحيوية  8022
يبحث هذا املساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم امليكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع
وحدات القياس األساسية، ثم الكميات املتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في

خط مستو، ثم يناقش قوانني نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها املختلفة، مفهومسي الشغل
والطاقسة بأنواعهما، والتصادمسات و قسانون حفسظ كسمية التحسرك ومركسز الكستلة، وأخرياً الحركسة

الدورانيسة وكسمية تحسرك الزاوية والعزوم.

- تخصص العلوم االرسية4
  ساعة معتمدة )89(متطلباتس التخصص االجبارية: .1

رقم
املساق

رمسسسسسسسز
املسا

ق

اسسسسسسم املسسسسسساق باللغسسسسسة
العربية

اسسسسسسسسم املسسسسسسسساق باللغسسسسسسسة
االنجلزييةس

ساعة
معتمسس

دة
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Fund PIDamentals, Divergence and Curl, Double and Triple  أساليب البحث العلمي4015 of convergence
 Scientific Res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch

2

General   لربنامجرياضيات عامة4469 Mathematics, Divergence and Curl, Double and Triple3
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f convergenceor  العلوم االرسية Family Sciences, Divergence and Curl, Double and Triple

4470
لربنامجكيمياء عامة 

العلوم االرسية
  General Chemis, Divergence and Curl, Double and Tripletry

  f convergenceor Family Sciences, Divergence and Curl, Double and Triple
4

4481
 لربنامجأألحياء العامة
العلوم االرسية

   General Biology f convergenceor
 Family Sciences, Divergence and Curl, Double and Triple4

Juris, Divergence and Curl, Double and Tripleprud PIDence اصول الفقه االسالمي4482
Science

3

I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction  مقدمة في علم النفس5978 to
Ps, Divergence and Curl, Double and Tripleychology

3

I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction  مقدمة في علم االجتماع5979 to
Sociology

3

Family علم اجتماع االرسة4483 Sociology35979

4484
مقدمة في املشاكل

االجتماعية املعارصة
  I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to

  Contemporary Social
Problems, Divergence and Curl, Double and Triple

3
5797

4485
العنف األرسي واملجتمعي

واالدمان
  Family and PID

  Community Violence
&  Ad PIDd PIDictions, Divergence and Curl, Double and Triple

3
5949

Pers, Divergence and Curl, Double and Tripleonal   (1االحوال الشخصية )4486 Status, Divergence and Curl, Double and Triple Law
)1(

3

Pers, Divergence and Curl, Double and Tripleonal   (2االحوال الشخصية )4487 Status, Divergence and Curl, Double and Triple Law
)2(

34486

4488
مقدمة في االحصاء

الرتبوي
  I, D, PI, PD, and PIDntrod PIDuction to
 Ed PIDucational Statis, Divergence and Curl, Double and Tripletics, Divergence and Curl, Double and Triple3

Ps, Divergence and Curl, Double and Tripleychology  سيكولوجية التعلم4489 of convergence
Learning

35978

4490
القياس والتقويم في

التعليم املبكر
 & Meas, Divergence and Curl, Double and Tripleurements, Divergence and Curl, Double and Triple

   Evaluation in Early
 Ed PIDucation

34489
4978

4491
تطوير مرحلة ما قبل

املدرسة لألطفال
  Development of convergence

 Pres, Divergence and Curl, Double and Triplechool Child PIDren

3
4578

Reprod PIDuction الصحة االنجابية4492 Health15979

4493
األبوة واالمومة

Parenting

25978
5979

Child PID &  رعاية الطفل وتنميته4494 Care
Development

35978

Special   تربية االطفال ذوي4495 Need PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple Child PID
 Rais, Divergence and Curl, Double and Tripleing

35978
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5979االحتياجات الخاصة

4496
Ad PIDult&  تنمية الكبار والشيخوخة Development

Aging

25978
5979

Hous, Divergence and Curl, Double and Tripleekeeping3ادارة املزنل4497

4498
اقتصاديات االرسة

ومواردها
  Family Res, Divergence and Curl, Double and Tripleources, Divergence and Curl, Double and Triple and PID

Economics, Divergence and Curl, Double and Triple34483

Child PID  & صحة الطفل واألرسة4499 Family Health3
Family تغذية األرسة4523 Nutrition34499

4539
مبادئ االسعافات االولية

والسالمة املزنلية
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وصف مساقات التخصص االجبارية:
رياضيات عامة لربنامج العلوم األرسية 4469

يتناول هذا املساق إرشادات لإلباء واألمهات حول كيفية جعل األبنسساء يسسستمتعون في الرياضسسيات
من خالل الفوازير واأللعاب الرياضية ، واستخدام البقول والفواكسسه والخرضوات و النقسسود والعسساب
األطفسسال في حسسل مسسسائل رياضسسية ، استكشسساف األعسسداد و األشسسكال الهندسسسية من البيئسسة ، دراسسسة
خصائص األشكال الهندسية ضمن بعدين وثالثة أبعاد  ، ربط األعداد الطبيعية وغريها بالحيسساة
اليوميسسة، اكتشسساف األنمسساط العدديسسة والهندسسسية ، مهسسارات التقسسريب و التقسسدير ، نمذجسسةس املسسسائل

الرياضية ، وخطوات حل املشكالت الرياضية.

 عامة لربنامج العلوم االرسيةس الكيمياء العامة4470
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يتناول هذا املساق املبادئ االساسية في الكيمياء العامة واليت تتضمن الجدول الدوري و الشكل
االلكرتوني للذرة ,الروابط الكيميائية ,التفاعالت والحسابات الكيميائية ,حاالت املادة ,خصائص

الفلزات والالفلزات ,املركبات الكيميائية ,االحماض والقواعد باالضافة الى االكسدة واالخزتال.

لربنامج العلوم االرسية احياء عامة 4481

سينتناول هذا املساق املصمم خصيصسسيا لطلبسسة العلسسوم االرسية بشسسقية النظسسري والعملي مبسسادىء
األحياء األساسية بدأ بأساسيات تنوع الكائنات الحيسسة وتصسسنيفها، ومعلومسسات عامسسة عن مكونسسات
الخلية ووظيفة كل عضسسية من عضسسياتها، وعمليسسة التمثيسسل الضسسوئي في النباتسسات وعمليسسة التنفس
الخلوي، وعملية انقسام الخليسسة، االنقسسسام الغسسري مبارش واالنقسسسام االخسسزتالي وتكسسوين الحيوانسسات
املنويسسسسة والبويضسسسسات في االنسسسسسان، والوراثسسسسة املندليسسسسة واالنحرافسسسسات عنهسسسسا والكروموسسسسسومات

  الجسسانب العملى ملعظم املواضسسيع السسىت تسسدرس فى مسسساق والطفسسرات.يتنسساول هسسذا املسسساق دراسسسة
 الرتكيبات املختلفسسة للخاليسسا األحياء العامة حيث يتم الرتكزي على دراسة امليكروسكوب الضوئى،

 األنواع املختلفة من األنسجة الحيوانية. الحيوانية والنباتية،

 اصول الفقه االسالمي4482
لتأسيس أصول الفقه في فكر اإلنسان املسلم وتطبيق األحكسسام الرشعية في حياتسسه سسسوف يتنسساول
هسسذا املسسساق املوضسسوعات اآلتيسسة: فقسسة العقيسسدة اإلسسسالمية وكيفيسسة بنائهسسا عنسسد األبنسساء, والتعريسسف
بنظام اإلسسسالم ومقاصسسده وخصائصسسه كنظسسام العبسسادات وأحكامهسسا وكيفياتهسسا، ونظسسام األرسة ومسسا
يتعلسسسق بسسسه من أحكسسسام رشعية،مصسسسادر الترشيع اإلسسسسالمي، وعلسسسوم القسسسرآن والحسسسديث,واألخالق
اإلسالمية وأثرهما في حياة اإلنسان, فقه السرية النبوية الرشيفة ونبذة عن حياة الرسسسول صسسلى
الله عليه وسلم, قصص بعض الصحابة وكيفية أخذ العرب منها وتعليمها لألبنسساء, فقسسه املعسسامالت

وأحكامها.

 مقدمة في علم النفس5978
بحيث يشتمل على أهم املبادىء واملفاهيم في تاريخ علمتناول هذا املساق التعريف بعلم النفس ي

النفس ومدارسسسسه الفكريسسسة وفسسسسيولوجية السسسسلوك ومبسسسادىء ونظريسسسات النمسسسو والتعلم واإلدراك
. كما يتناول بعض املوضوعات النفسية اليت تهم الدارسني لعلموالدوافع واإلنفعاالت والشخصية

النفس، كاالنتبسسساه، والسسسذاكرة، والرصاع، ويقسسسدم املسسسساق تصسسسوراً عن بعض النظريسسسات النفسسسسية:
كالتحليلية، والسلوكية، واملعرفية.

  مقدمة في علم االجتماع5979
بحيث يشسستمل على أهم املفسساهيم واملعلومسساتمنهدف هذا املساق إلىتعريف الطالب بعلم االجتماع ي

حيث نشأته وتطورهومؤسسيه ورواده, والعوامل اليت تؤدي إلى تشكيل الجماعات, ومعرفة النظم
االجتماعية وخاصة النظام العائلي،ومفهومس الطبقات االجتماعية، والعوامل اليت تؤدي إلى التغسسري,
وعمليات التفاعل االجتماعي, ودراسة السلوك االجتمسساعي والعمليسسات االجتماعيسسة، والتعسسرف على
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املؤسسات االجتماعية الرتبوية، باإلضافة للتعرف إلى البناء االجتماعي الفلسطيين وخصائصه،
والعادات والتقاليد والقيم الفلسطينية.

  علم اجتماع االرسة4483
دراسسسة تحليليسسة لألرسةلقد صمم هذا املقرر بهدف تعريف الطسسالب على االرسة ومكوناتهسسا واجراء

 كما والقرابة ومقومات األرسة العربية ودورها ووظائفها والتغريات واملشاكل اليت تواجه األرسة.
يتنسساول املسسساق النظم الخاصسسة باألرسة مثسسل السسزواج والطالق واإلنجسساب والحقسسوق والواجبسسات
املنوطة بأفراد األرسة ، كما يتناول املساق تصسسور نظسسري شسسامل للنظريسسات االجتماعيسسة ونظريسسات

التغري وتأثريها على األرسة.

 في املشاكل االجتماعية املعارصة  مقدمة4484
يعالج املساق موضسسوع املشسسكالت االجتماعيسسة املعارصة باعتبارهسسا من أكسسرث الظسسواهر تسسأثرياً على
اسسستقرار املجتمسسع وتنميتسسه فهسسو يتنسساول مسسدخل لدراسسسة املشسساكل االجتماعيسسة البسسارزة في املجتمسسع
الفلسطيين, أسباب نشوئها وكيفية مكافحتها وحلها, كذلك يتعرض املساق إلى التفسريات العلمية
واملدارس الفكريسسسة املختلفسسسة في املشسسسكالت االجتماعيسسسة من حيث كيفيسسسة تشخيصسسسها، مواجهتهسسسا
وعالجهسسا,باإلضسسافة إلى تنسساول ومعالجسسة مشسسكالت تتعلسسق بالطفولسسةس والشسسباب وأبعسساد ذلسسك على
األوضاع األرسية وما يرتبط بها من جريمة وانحراف, كمسسا ويهتم بسسدور املؤسسسسات واألخصسسائيني

.االجتماعيني في مسار التشخيص وعرض الحلول بما يتالءم وخصوصية املجتمع الفلسطيين

  العنف األرسي واملجتمعي واإلدمان4485
يعسسسرض هسسسذا املسسسساق التعريسسسف بماهيسسسة العنسسسف األرسي واملجتمعي, وأشسسسكال العنسسسف األرسي
واملجتمعي الواقسسسع على الطفسسسل واملرأة واملسسسسن وذوي االحتياجسسسات الخاصسسسة، واملداخل النظريسسسة
املفرسة لهما،س وكيفية قياس العنف األرسي واملجتمعيس واآلثار املتصلة بمظاهر هذا العنسسف، أنسسواع
ضسسحايا العنسسف األرسي واملجتمعي وطسسرق الحمايسسة القانونيسسة لضسسحايا العنسسف واسسساليب الوقايسسة
واليات نرش املعرفة والوعي بهذه املشكلة والربامج والخسسدمات املتاحسسة في فلسسسطني ملواجهسسة هسسذه

. الظاهرة
كما يتناول املساق التعريف بمفهوم اإلدمان وأسبابه والعوامل املسسساعدة السسيت تتعلسسق بحيسساة الفسسرد
والبيئة ومجتمع املدينة. والنظرية املفرسة ألسباب اإلدمسسان، وأعسسراض وعالمسسات اإلدمسسان، وطسسرق

.العالج، واملضاعفات اليت ترتتب على اإلدمان

(زواج وطالق) )1 االحوال الشخصية (4486
تناول هذا املساق التعريف بالقوانني املتعلقة بالزواج من حيث تعريفه وحكمه،س وحكمته،سي

كما يشمل مناقشة اآلثار املرتتبة على عقد الزواج ، من املهر ،.ومقدماته ، وأركانه ، ورشوطه
والرضاعة، والحضانة، والنفقةس ، والحقوق الزوجية ، والنسب ، وما يتعلق بذلك من أحكام.
وسيناقش في هذا املساق االحكام والقوانني املتعلقة بأنتهاء الزوجية ، بالوفاة ، والطالق ،
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والخلع ، والتفريق بني الزوجني ، والرجعة ، والعدة ، وما يتفرع عن هذه املواضيع من مباحث
ومسائل .

 )(مرياث ووصية)2 االحوال الشخصية (4487
تنسساول هسسذا املسسساق التعريسسف بسسالقوانني املتعلقسسة بسساملرياث والوصسسية من حيث التعريسسف والحكم،ي

 كمسسا يشسسمل مناقشسسة الرتكسسة :.وكسسذلك حكمسسة املرياث، ومقدماتسسه ، وأركانسسه ، ورشوطه وموانعه
مفهومها ، الحقوق املتعلقة بها، توزيعها ، أصحاب الفسسروض ، العصسسبيات ، السسرد ، العسسول، الحجب
وأنواعهوما يتعلق بذلك من أحكام. وسيناقش في هذا املساق االحكام والقسسوانني املتعلقسسة بمسسرياث

، مسسرياث الحمسسل ، مسسرياث املفقسسود ، مسسرياث الخنسسىث ، التخسسارج واملناسسسخة ، الوصسسيةذوي األرحسسام
.الواجبة

  مقدمة في اإلحصاء الرتبوي4488
يتناول هذا املساق تعريف اإلحصاء الرتبوي ، اإلحصاء الوصفي ، اإلحصاء االستداللي ، العالقة
بني القياس واإلحصاء الرتبوي،املجتمع،العينةس  و أساليب جمع البيانات التكرارية بما فيها )مسسدى
–التوزيسسع  الفئسسة- الحسسدود الفعليسسة  مركسسز الفئسسة  الجسسدول التكسسراري النسسسيب واملئسسوي والسسرتاكمي – –
الصسساعد والهابسسط (  وتمثيسسل التوزيعسسات التكراريسسة بيانيسسا ومقسساييس الزنعسسة املركزيسسة ومقسساييس
التشسستت، باإلضسسافة إلى التوزيسسع الطسسبيعي  والعالمسسات الخسسام و املعياريسسة ،واالنحسسدار واالرتبسساط

وكذلك طرق التحليل اإلحصائية املختلفة، و طرق بناء االستبيانات وتحليلها .

  سيكولوجية التعلم4489
لقد صمم هذا املقرر بهسسدف تعريسسف طالب العلسسوم االرسية بطبيعسسة وسسسيكولوجية التعلم ومفهومسسه
وكذلك باألسس والرشوط أو املتغريات اليت تسسؤثر على عمليسسة التعلم، سسيقدم هسسذا املسسساق صسسورة
شاملة ومبسطة لنظريات التعلم املختلفة وتطبيقاتها الرتبوية ويتضسسمن هسسذا املقسسرر مسسدخل للتعلم،
طبيعته وتعريفه، أشكاله، أهمية دراسته، رشوط التعلم، التعلم بني الحفظ والنسيان، انتقال اثسسر
التعلم، نظريسسسات التعلم وأهميتهسسسا، النظريسسسات السسسسلوكية، النظريسسسات املعرفيسسسة نظريسسسات التعلم

 االجتماعي.

 القياس والتقويم في التعليم املبكر4490
تناول هسسذا املسسساق تطبيقسسات أسسساليب القيسساس والتقسسويم على األطفسسال، مسسع الرتكسسزي على تطسسبيق 

التقويم وأدواته واستخدامها، وتطوير االختبارات املرتبطة بمجال تربية الطفولسسة املبكسسرة وتقنينهسسا
كماً ونوعاً في جوانب نمو الطفل وتعلمسسه واتجاهاتسسه، وأسسساليب قيسساس األطفسسال ذوي االحتياجسسات

.الخاصة وتقويمهم

 تطوير مرحلة ما قبل املدرسة لألطفال 4491
يتناول هذا املسسساق تعريسسف الطسسالب بمرحلسسة ريسساض األطفسسال )مسسا قبسسل املدرسسسة( وأهم خصائصسسها
النمائية و االحتياجات املعرفية واالنفعالية والحركية والجسمانية لطفل ما قبل املدرسسسة ،و كيفيسسة
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وقيادة إلدارة  الالزمة  املهارات  مع  جنب  إلى  جنبا  وتطويرالقدرات،س  واللعب  األطفال  تعلم 
 والرتكزي على النمو االجتماعي واالنفعالي والخلقي للطفل..اإلعدادات في مرحلة الطفولةس املبكرة

 الصحة اإلنجابية4492
يتناول هذا املساق املواضيع التالية: الخصسسوبة والعقم، وتنظيم األرسة والعوامسسل السسيت تسسؤثر على
أنمسسساط الخصسسسوبة في البلسسسدان املتقدمسسسة والبلسسسدان الناميسسسة. باإلضسسافة إلى العوامسسسل االجتماعيسسسة،
واالقتصسسادية، والعوامسسل اإلنجابيسسة السسيت تسسساعد في تنظيم األرسة ،والرعايسسة الطبيسسة فيمسسا يتعلسسق
باإلنجابووسسسسائل تنظيم األرسة االمنسسسة واألمسسسراض السسسيت تنتقسسسل باالتصسسسال الجنيس والسسسيت تسسسؤثر
علىالوفيات بني األمهات مع الرتكزي على البلدان الناميسسة, وطسسرق تقسسديم الرعايسسة الصسسحية للنسسساء

فى عمرهن االنجابي سعيا للوصول الى تمام الصحة الجسدية والعقليةس للمرأة.

 األبوة واالمومة4493
يركز املساق على االرسة الفلسطينية الطبيعية خاصة رعاية األطفال. توفري الرعاية األرسية لهم
كل مسسايتعلق بالطفسسل من تربيسسة الطفسسل وتعليمسسه والتغذيسسة للطفسسل وصسسحتة وفطامسسه .ويهتم ايضسسا

بصحة االم أثناء الحمل و الوالدة وما بعد الوالدة . وكذلك على دور االب في رعاية االرسة. 

 رعاية الطفل وتنميته4494

يتناول هذا املساق التغريات الجسدية، والسلوكية، والعقلية اليت تحدث خالل مراحل حياة الطفسسل
منسسذ السسوالدة وكيفيسسة رعايتسسة خالل مراحسسل نمسسوه حسسىت سسسن املراهقسسة. ويرتكسسز على النظريسسات،
والفرضيات اليت لها عالقة بالنمو والتطسسور اإلنسسساني وافضسسل السسسبل والطسسرق العلميسسة املتبعسسة في
رعايته خالل هذه املراحسسل املختلفسسة. كمسسا ويسسساعد هسسذا املسسساق الطلبسسة على فهم العوامسسل البيئيسسة،
والصحية، والنفسية، واالجتماعية اليت تسسؤثر في حصسسول الطفسسل على مهسسام كسسل مرحلسسة من مراحسسل

.نموه، وتطوره

  تربية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة4495

يتناول هذا املساق املشسساكل الجسسسدية،س والسسسلوكية، والعقليسسة والنمائيسسة السسيت يعسساني منهسسا االطفسسال
ذوي األعاقة بما في ذلك املشكالت الجسمية والحسية واضطرابات اللغة والكالم وصعوبة التعلم
واالضطرابات االنفعالية والتوحد. وسيناقش املساق سبل التعامسسل من االطفسسال ذوي االحتياجسسات

الخاصة وكذلك الطرق املتبعة في التميزي بني االطفال وتشخيص االعاقات بمراحل مبكرة.

 تنمية الكبار والشيخوخة4496
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يتناول هذا املساق أساسيات التنمية من مراحل الطفولةس الى الشيخوخة وتزويد الطلبة باملعرفة
الالزمة عن عملية التقدم بالعمر، واملشاكل والقضسسايا املتعلقسسة في مرحلسسة الشسسيخوخة, كمسسا ويبحث
هذا املسسساق مختلسسف النظريسسات السسيت تحسساول تفسسسري عمليسسة التقسسدم بسسالعمر واالمسسراض السسيت تصسسيب
املسنني. كما ويقدم نبذة عن احتياجات املسنني الصحية وكيفية التعامسسل معهسسا. باالضسسافة لسسذلك،

.يتطرق املساق لبعض املوضوعات االخالقية املتعلقة بالخدمات املقدمةس للمسنني

 ادارة املزنل4497
يتناول هذا املساق أهمية الحفاظ على نظافة املزنل والتحذير من اخطار املواد الكيميائيسسة وغريهسسا
على افسسراد االرسة. ويسسستعرض االدوات املتسسوفرة للوقايسسة والتنظيسسف مسسع بيسسان طريقسسة االسسستخدام
الفعال لهذه االدوات.   كما ويسسبني كيفيسسة تصسسنيع او احضسسار املواد الالزمسسة للتنظيسسف. يسسستعرض

املساق اهم التقنيات الالزمه في عمليات التنظيف املختلفه.

 اقتصاديات االرسة ومواردها4498
 يشتمله من مفاهيمتناول هذا املساق التعريف بكيفية تطبيق اسس علم ادارة شؤون االرسة بمي 

ومسسدركات وقواعسسد لحسسل مسسا يعسسرتض االرسة من مشسسكالت اداريسسة تتعلسسق بالسسدخل املالي و السسوقت
والطاقسسة واملمتلكسسات الخاصسسة واملوارد الطبيعيسسة وغريهسسا. كمسسا يشسسمل دراسسسات وصسسفية وتحليليسسة
وتقييمية تتعلق باالبعاد الثالث للعمسسل املزنلي. من اجسل تبسسيط االعمسسال املزنليسسة وتوفسسري السسوقت

والجهد.   

 صحة الطفل واألرسة4499

يتناول هذا املساق أساسيات الصحة للطفل واالرسة بدء باألطفال الرضع وما قبل السن املدريس،
واألمسسراض األكسسرث انتشسساراً خصوصسسا في مراحسسل الطفولسسةس وكيفيسسة الوقايسسة منهسسا، واسسسس التغذيسسة
السليمة في مراحل الطفولة واالحتياجات الغذائية لالطفال واالرسة، واألمراض الناتجسسة عن سسسوء

 الرعايسسة التمريضسسية  حسسول بتوسسسيع املعرفسسة  يهتم هسسذا املسسساق .التغذيسسة وكيفيسسة الوقايسسة منها
 ويتم الرتكسسزي  للطفل السليم والطفل املريض منذ والدته وحىت مرحلة البلسسوغ . والوضع الصحي

على جميسسع نسسواحي الرعايسسة التمريضسسية والسسيت تشسستمل على املحافظسسة على صسسحة الطفسسل ومنسسع
تعرضه لإلمراض واملتابعة والعالج والرتكسسزي على تعزيسسز الصسسحة والوقائيسسة من املرض. وتوعيسسة
الطالب حول اثر املرض على الطفل واالرسه .ويأخسسذ بعني االعتبسسار العوامسسل الوراثيسسة، والخلقيسسة،
والعوامل املكتسبة اليت تؤثر على صحة الطفل وخاصة على املولود الجديد مما يعرضه للمخاطر.

تغذية األرسة 4523

يعرض هذا املساق أسس التغذية السليمة من بدايسسة الحمسسل وحسسىت سسسن الشسسيخوخة، بمسسا في ذلسسك
احتياجات الجسم للعنارص الغذائية ومصسسادرها الغذائيسسة والعمليسسات الحيويسسة السسيت تتم عليهسسا في
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الجسم والنتائج املرضية الناتجة عن الخلل الغذائي باملراحل العمرية املختلفة.  كما يوضح دور
العوامل البيئية والنفسسسية واالجتماعيسسة والفزييائيسسة واالقتصسسادية السسيت تسسؤثر على التغذيسسة وطسسرق

اختيار األغذية الصحية الالزمة لتلبية احتياجات الجسم في األعمار املختلفة.

  مبادئ االسعافات االولية والسالمة املزنلية4539
يهدف هذا املساق إلى تزويد الطلبة باملهارات واملعارف األساسية اليت تساعدهم في التعسسرف على
االنواع املختلفة من االصابات والحوادث املفاجئة والتدخل وفقا لذلك في موقع الحادث. كمسسا أنهسسا
تزود الطلبه باملهارات الالزمة لتقييم الحوادث الطارئسسه وتنفيسسذ إجسسراءات اإلسسسعافات األوليسسة السسيت
من شأنها منع املزيد من املضاعفات باستخدام املصادر املتاحة سسسواء بسساملزنل او خارجسسه حسسىت يتم

نقل املصاب/املريض الى املستشفى.

  الرياضة واللياقة االرسية4545
 تعريف الرتبية الرياضسسية ، الرتبيسسة البدنيسسة ، الرتبيسسة الحركيسسة ، عالقتهسسا بالرتبيسسة تتناول املادة

العامسسسة،اللياقسسسة البدنيسسسة،س عنارصها، الفسسسرق بيت اللياقسسسة البدنيسسسة املرتبطسسسة بالصسسسحة و املرتبطسسسة
باملهسسسارة ، العوامسسسل املؤثرة في اللياقسسسة البدنيسسسة و رشوط ممارسسسسة الرياضسسسة ،التغذيسسسة،س تغذيسسسة
الرياضيني العنارص الغذائية ، السمنة ، عالقة الرتبية الرياضية باألمراض املعارصة ، التدخني ،

املنشطات ، الكحول ، اإلصابات و اإلسعافات األولية.

  فن الطهي واالطعمة الرتاثية في فلسطني والعالم العربي4546
تم تصميم هذا املساق للحديث عن الثقافات الغذائية املتنوعسسة للبلسسدان العربيسسة و تسساثري ذلسسك على
املطبخ الخاص بكل من هذه الدول و مقارنة ذلك باملطبخ الفلسطيين. كذلك مقارنة تسساثري املوقسسع
الجغرافي لفلسطني و البعض من الدول العربية و ايضسسا الوضسسع االقتصسسادي على انسسواع االطبسساق

املحلية الشائعة لكل من هذه البلدان. 

 مهارات اإلرشادس في الخدمات اإلنسانيةس4549

يتناول هذا املساق مهارات اإلرشاد الفردي واملجتمعي في امليدان لذو العالقة في مختلف املجسساالت
االنسسسانية. باإلضسسافة إلى التسسدريب على مهسسارات العالقسسة اإلرشسسادية ومهسسارة اإلصسسغاء وإعسسادة
الصسسياغ والفكسسر واملشسساعر واملواجهسسة ،كمسسا تتضسسمن التسسدريب على التوثيسسق في السسسجالت وامللفسسات
اإلرشادية وكيفية تحديسسد االحتياجسسات واإلرشسسادية ومهسسارات التقسسييم وجمسسع املعلومسسات واسسستخدام

 وسسسيناقش في هسسذا املسسساق مختلسسف نظريسسات اإلرشسساد التحليليسسة والسسسلوكية العقالنيسسة.املقسساييس
اإلنسانية والتطبيقات الرتبوية في مجال اإلرشاد لكل نظرية.

  القضايا االخالقية واملهنية في خدمات االرشادس4568
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يركز إذ  اإلرشاد  القضايا األخالقية واملهنية في خدمات  املساق وسيلة لإلطالع على  يعترب هذا 
على البعد النظري لخدمات االرشاد وما يتعلسسق بهسسا من قضسسايا أخالقيسسة ومهنيسسة ويقسسوم باالهتمسسام
بربط النظريات بتطبيقاتها العمليسسة. حيث يتضسسمن هسسذا املسسساق تسسدريب الطلبسسة على مجموعسسة من
املهارات األساسية الالزمة ملمارسة عمليسسة اإلرشسساد، وإتقسسان مهسسارات إجسسراء املقابلسسة اإلرشسسادية من
خالل لعب الدور, من خالل  بنسساء العالقسسة اإلرشسسادية، ومهسسارات اإلصسسغاء ، واالستيضسساح، وعكس
املشسساعر، ومهسسارات طسسرح األسسسئلة، واملواجهسسة، والتفسسسري، ومهسسارات التحسسدي والدافعيسسة،س وتحديسسد
األهسسسداف والتشسسسخيص السسسسليم. كمسسسا يتضسسسمن معرفسسسة وتحديسسسد أخالقيسسسات ومعسسسايري وضسسسوابط

اإلرشسسادية  كاملرونسسة في التعامسسل واإلخالص في العمسسل والتحلي بسساألخالق الحميسسدة, الخسسدمات
ومعرفة آثار تطبيق القواعد األخالقية في عملية اإلرشاد.

 مرشوع تخرج4784

طسسرح هسسذا املسسساق في الفصسسلني االول والثسساني من السسسنة الرابعسسة لتعزيسسز تطسسبيق الطالبسسسيتم 
املعلومات اليت اكتسبوها في مشاريع بحثية على مستوى عال من الناحية األكاديمية وذلسسك تحت
إرشاف أحد اعضاء الهيئة التدريسية وأن تكون هذه البحوثس مرتبطة بأحد املحاور اليت يرغب بهسسا
الطسسالب بشسسكل رئييس. وهسسذا املرشوع سسسيهئي الطسسالب لتوظيسسف املعرفسسة األكاديميسسة في دراسسسة
املشسسكالت السسيت تواجسسه االرسة الفلسسسطينية دراسسسة علميسسة منهجيسسة كمسسا يتم فيسسه تنفيسسذ الخطسسوات

.األساسية للبحث العلمي على مرشوع املنفذ من الطالب

متطلبات الربنامج (العلوم االرسية) االختيارية: الساعات املعتمدة.2
12املطلوبة: 

رقم
املساق

رمسسسسسسسز
املسا

ق

اسسسسسسم املسسسسسساق باللغسسسسسة
العربية

اسسسسسسسسم املسسسسسسسساق باللغسسسسسسسة
االنجلزيية

ساعة
معتمسس

دة

متطلب
سابق

4786
Development  تطوير املرحلة االبتدائية of convergence

  Elementary School
Child PIDren

3
5978

Child PIDren ادب االطفال4817 Dis, Divergence and Curl, Double and Triplecipline3

'العاب ورسوم االطفال4818   Child PIDren s, Divergence and Curl, Double and Triple Games, Divergence and Curl, Double and Triple
&Drawings, Divergence and Curl, Double and Triple

3

Art    فن التجميل واملكياج5000 of convergence Cos, Divergence and Curl, Double and Triplemetics, Divergence and Curl, Double and Triple and PID
-  Make up

3

5749
فن الخياطة وتصميم

املالبس
    Art of convergence Sewing and PID

 Clothing Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign

3

Home  التصميم الداخلي للمزنل5750 I, D, PI, PD, and PIDnternal Des, Divergence and Curl, Double and Tripleign3
Family   االرسة والبيئة5972 and PID the34483
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Environment5979

Pharmacology  علم االدوية والسموم5991 and PID
Toxicology

34499

5992
Work   قضايا العمل واالرسة and PID f convergenceamily

is, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleues, Divergence and Curl, Double and Triple

34483
5979

Special  ادارة مرشوعات خاصة5993 Projects, Divergence and Curl, Double and Triple
managment

3

وصف مساقات التخصص االختيارية:
 تطوير املرحلة االبتدائية4786

تتنسسساول هسسسذه املادة مفهسسسوم منسسساهج املرحلسسسة االبتدائيسسسة وأسسسسس بنائهسسسا وعنارصها وعملياتهسسسا
والخصائصسساليت تمزيهسسا عن املنسساهج املدرسسسية السسيت بعسسدها، وطرائسسق تحليلهسسا وصسسلتها بخسسربات
املتعلموالتعليم، باإلضافة إلى الطرق والنماذج املتبعة في تنظيم منهاج املرحلة االبتدائية وطسسرق
تقويمهاوتطويرها بمسسا يلسسيب االحتياجسسات والتباينسسات بني األطفسسال. وتتنسساول أيضسسا دوراألرسة في

تنفيذ وتطوير املناهج للمرحلة االبتدائية ودورهم في تربية الطفل خالل هذه املرحلة.

 أدب االطفال 4817

سيتناول هذا املساق ثقافة األطفال، اللغة وأدب األطفال، مدركات األطفال الثقافيةواألدبية، خيال
األطفال، تفكري األطفال، التجسيد الفين ملضمون أدب األطفال، مضموناالتصال الثقسسافي باألطفسسال،
نشأة أدب األطفسسال، أدب األطفسسال العسسربي، مكونسسات أدباألطفسسال، تشسسجيع أدب األطفسسال وتنميتسسه،
تقسسييم واقسسع أدب األطفسسال في فلسسسطني، تقسسييم واقعثقافسسةس األطفسسال في فلسسسطني، دراسسسة وتحليسسل
نماذج من أدب األطفال، الصعوبات واملعوقاتاليت تواجه أدب األطفال في فلسطني، معسسرض ثقافة

الطفل وادبه.

 العاب ورسوم االطفالس4818
يهدف هذا املساق إلى تزويد الطلبسسة بمهسسارات تعليم االطفسسال من خالل مهسسارات االلعسساب والرسسسوم
البسيطة واملعقدة حسب مرحلة نمو وقسسدرات الطفسسل. كمسسا يهسسدف هسسذا املسسساق الى تسسسليح الطالب
بمفسساهيم االلعسساب وفلسسسفة اسسستخدامها في تعليم االطفسسال وكسسذلك مفهومهسسا وأهسسدافها في ريسساض
األطفال، وأهمية الرسوم وأنواعها ومستوياتها ومهارات فهماملرسوم. ويهسسدف إلى توعيسسة اسسستعداد

األطفال وتهيئتهم للقراءة وتنمية مهاراتهاباستخدام االلعاب والرسوم.

 فن التجميل واملكياج5000
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 التجميلسينتناول هذا املساق املصمم خصيصيا لطلبة العلوم االرسية بشقية النظري والعمليفن
واملكياج بما يشمل انواع املكياج واملستحرضات التجميلية وطرق استخدامها  ومعلومات عامة عن
بعض مسسواد التجميسسل السسيت يمكن تصسسنيعها في املزنل كمسسا سسسيتناول املسسساق اساسسسيات التجميسسل
والتعسسرف على كيفيسسة تقسسسيم الوجسسه واخفسساء العيسسوب ومكيسساج العسسروس وكيفيسسة اسسستخدام املكيسساج
املائي والكريمي. كما سيشمل العنايسسة بالبرشة وبنسساء االظسسافر وكسسذلك بعض اسسسالييب فنسسون قص

الشعر وعمل الصالونات.

 فن الخياطة وتصميم املالبس5749

سيعرف هذا املساق املصمم خصيصيا لطلبة العلوم االرسية بشقية النظري والعملي الطالب على
اسسسايات الخياطسسة والتطريسسز واالزيسساء واملالبس السسيت تصسسمم للمناسسسبات. كمسسا سسسيتم التعسسرف على
اساسسسيات اسسستخدام اآلالت الخياطسسة املختلفسسة مثسسل ماكنسسات السسدرزة للتجميسسع ومعالجسسة االطسسراف

وماكنات الحبكة والعراوي النتاج فتحات األزرار ومهارات قص القماش وغريها . 

  التصميم الداخلي للمزنل5750
تعرف الطالب على مفهسسوم التصسسميم السسداخلي في املنسسازل و فهم االصسسطالحات والرمسسوز األساسسسية
لعنارص التسسأثيث السسداخلي واملبسسادئ واألسسسس التصسسميمية السسيت يتم من خاللهسسا توزيسسع األثسساث في
الفراغات املزنلية املختلفة ودراسة االحتياجات النفسية والجسدية اليت يجب أن تتوافر في املنسسازل
على اختالف مستوياتها من خالل دراسسسة محسسددات التصسسميم السسداخلي واملوقسسع والفسسراغ والوظيفسسة
والخصسسائص البرصية.كمسسا يتم تنميسسة القسسدرة على ابتكسسار التصسسميمات الداخليسسة ضسسمن مقسساييس
ونسب وربطها بالتصميم املعماري للمزنل وتطبيق هذه التصميمات على الفراغسسات املختلفسسة مثسسل:
املداخل وأنواعهسسا،غسسرف الضسسيافة، صسسالة املعيشسسة، املطسسابخ، الحمامسسات، غسسرف النسسوم بأنواعهسسا،

.الترياسات والحدائق

 االرسة والبيئة5972
 بشسسكل عسسام وعنارص البيئسسةيتنسساول هسسذا املسسساق تعريسسف الطسسالب باملفسساهيم االساسسسية لعلم البيئة

 والحيوي. كما سريكز ايضا على مصسسادر وأشسسكال واسسسباب االختالالتالطبيعية والنظامني البييئ
البيئية في الحياة املعارصة واثرها على مختلف االنظمة الحيوية واالنسسسان، ويسسدخل في توضسسيح
ذلك دور التلوث ومستوياته بسسدءاً من امللوثسسات املزنليسسة وانتهسساء بامللوثسسات الصسسناعية على صسسعيد

اكرب

 علم األدوية و السموم 5991
هو مساق يتناول التعامل مع األدوية واألغذية واألعشاب الطبية واملواد الكيميائيسسة في املزنل من
حيث تصسسنيفات األدويسسة وطريقسسة التعامسسل معهسسا من حيث تأثريهسسا و أعراضسسها و تفاعالتهسسا مسسع
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السليمة الطرق  أيضا  ويتناول  معها.  السليمة  التعامل  طرق  الى  باالضافة  األخرى  األدوية 
الستعمال األعشاب الدوائية لتحقيق الفائسسدة املرجسسوة منهسسا . من جهسسة أخسسرى يتنسساول هسسذا املسسساق
األثسسار الجانبيسسة واملخسساطر من تنسساول بعض األدويسسة واألعشسساب الطبيسسة واألغذيسسة واملواد منتهيسسة
الصسسالحية والتعسسرض لبعض مسسواد التنظيسسف السسسامة. و يتنسساول طسسرق التعامسسل السسسليمة في حسسال

التسمم او التعرض لبعض املواد السامة.

 قضايا العمل واالرسة5992
يتناول هذا املساق التعريف بقضسسايا العمسسل وعالقتهسسا باألرسة من خالل تصسسنيف العمسسل وتوزيعسسه
ال املدّرة للسسدخل واألعمسسال املقتصسسدةس )املوّفرة( للنفقسسات على أفسسراد األرسة, أنسسواع األعمسسال , األعمّسس
واألعمسسال واملهسسام التقليديسسة في األرسةكرتبية األطفسسال وتجهسسزي الطعسسام والتعامسسل مسسع األجهسسزة

 عمل الرجل وأنواعه وعمل املرأة وعمسسل األبنسساء, قضسسية البطالسسة, تحمسسل.واألعمال املزنلية األخرى
املسؤولية وتبعياتها واملشاكل املتعلقة بهسسا, املشسساركة في تحسسسيني مسسستوى السسدخل, تكسسافؤ الفسسرص

بني األفراد, عمالة األطفال ومخاطرها املجتمعية.

ادارة املرشوعات الخاصة  5993
من حيث الوظسسسائف الخاصسسسة يتنسسساول هسسسذا املقسسسرر توضسسسيح املفهسسسوم الحقيقي إلدارة املرشوعات

 كما يهتم كذلك بتوضيح وظائف املنظمة. املرشوعات الخاصة في املزنلدارةإواألصول العلمية ل
 خاص به لسسسد حاجاتهملساعدة الطالب على تكوين فكرة إدارية علمية وإلنشاء مرشوع اقتصادي

روعات الخاصة، باإلضافة إلى دراسة الجدوى االقتصادية للمش في مجاالت األرسة في أي مجال
بطريقة علمية منظمة صحيحة .

دبلوم التأهيل الرتبوي
متطلبات التخصص:
 ساعة( 23املساقات االجبارية )

متطلبس سابق.م. ساملساق باللغة االنجلزييةاملساقالرقم
Ed PIDucational اصول الرتبية9500 Found PIDations, Divergence and Curl, Double and Triple3ملتحق بكالوريوس

9501
الرتبية والتعليم في

فلسطني
  Ed PIDucational in Pales, Divergence and Curl, Double and Tripletine2ملتحق بكالوريوس

9502
Meas, Divergence and Curl, Double and Tripleurement القياس والتقويم and PID

Evaluation
39500

9503
Curriculum  :املناهج،دراسة وتحليل s, Divergence and Curl, Double and Tripletud PIDies, Divergence and Curl, Double and Triple and PID

analys, Divergence and Curl, Double and Tripleis, Divergence and Curl, Double and Triple
39505

9504
General  اساليب تدريس عامة method PIDs, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence

ins, Divergence and Curl, Double and Tripletruction
39500

9505
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Ed PIDucational علم النفس الرتبوي9505 ps, Divergence and Curl, Double and Tripleychology39500
1Practicum39512 *1تربيةعملية9506
2Practicum39506 *2تربيةعملية9507

)ساعة زمنية 60=30*2 (ساعتني عملي + ساعة واحدة نظري* 

(اجباري ( ساعات معتمدة في تعليم التخصص 6
التخصالرقم

ص
متطلب سابق.م. ساملساق باللغة االنجلزييةساملساق

9508
تكنولوجيا

1Technology 1 تعليم تكنولوجيا teaching39502
2Technology 2 تعليم تكنولوجيا9509 teaching39508
9510

رياضيات
1Math .1تعليم رياضيات Teaching39502

2Math .2تعليم رياضيات9511 Teaching39510
9512

علوم
1Science 1 تعليم علوم Teaching39502

2Scince 2 تعليم علوم9513 Teaching39512

(ساعات 3 (املساقات االختيارية
متطلبسابق.م. ساملساق باللغة االنجلزييةساملساقالرقم

اساسيات البحث الرتبوي9514
 Fund PIDamaentals, Divergence and Curl, Double and Triple of convergence

 ed PIDucational res, Divergence and Curl, Double and Tripleearch
3

9502

تقنيات التعليم9515
I, D, PI, PD, and PIDns, Divergence and Curl, Double and Tripletructional
technology

3
9500

ادارة الصف9516
Clas, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleroom

management
3

Learning نظريات التعلم9517 theories, Divergence and Curl, Double and Triple39505

وصف متطلباتس دبلوم التأهيل الرتبوي:
 اصول الرتبية 9500

يتناول هذا املساق طبيعة العملية الرتبوية واألسس واملبادئ اليت توجهها كاألسس

االجتماعية ، التاريخية،الفلسفية،النفسية، التعليمية، ويتنتاول املساق عالقة الثقافة بالعملية

الرتبوية موضحاً دور الرتبية في إحداث التغري الثقافي ، ويتطرق إلى عدد من الفسلفات

الرتبوية القديمة والحديثةس وتطبيقاتها الرتبوية ومدي االستفادة منها  ، وسيساهم املساق في

تزويد الطالب باملعلومات واملفاهيم واملهارات والقيم اليت تدور حول الكثري من القضايا الرتبوية

اليت تفيد املربي أثناء قيامه بواجباته املستقبلية بكفاءة .
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 الرتبية والتعليم في فلسطني 9501
يتناول املساق الرتبية والتعليم في فلسطني عري العصور ، حيث يركز املساق على الفرتات

القريبة من تاريخ الشعب الفلسطيين وفي مراحل مختلفة أبتداء من العثمانني و نتهاء بوجود
السلطة الوطنية الفلسطني ، و يركز  املساق على املدارس و الطلبة وطرق التدريس و طرق

التقويم و طرق االرشاف و طرق تدريب املعملني في تلك الفرتات.

 القياس والتقويم 9502
االهداف: 

- تكوين مفاهيم ومهارات اساسية عند املتعلم في بناء وتصحيح وتقييم وتفسري نتائج
االختبارات الشخصية والنفسية والرتبوية.

املحتوى:
- التعريف بالقياس وعالقته بالتقييم.

- مراجعة املفاهيم االحصائية االساسية في القياس.
- االختبارات التحصيلية بأنواعها املختلفة والخطط العالجية.

- املعايري ووحدات القياس. 
- خصائص االختبار الجيد: الصدق والثبات والقابلية واالستعمال وفق جدول املواصفات.

- التعريف باختبارات الذكاء والقدرات الخاصة.
- التعريف بمقاييس الشخصية وامليول واالتجاه.

 املناهج دراسة وتحليل 9503
االهداف: 

- ادراك مفاهيم املنهج التقليدي واملعارص واالسالمي.
- معرفة مكونات املنهج ) االهدا فواملحتوى واالنشطة والتقويم(.

- تمكني املتعلمني من توظيف املعارف اليت اكتسبوهاعند تعاملهم مع املناهج املدرسية.
- بناء وحدات تدريس باستخدام االسس املتبعة في بناء املنهج.

- تحليل الكتب املدرسية وتحليل عنارص محتواها وكيفية استخدامها وتقويمها كوسيلة تعليمية
فاعلة.

املحتوى:
- مفهوم املنهج املدريس واملتوقع اكتسابه والوسائل التعليمية.

- اسس بناء املنهج املدريس،الكفايات املتوقع اكتسابها.
- مكونات املنهج املدريس ) االهداف،املحتوى،الطرق،االنشطة(.

- تقويم املناهج املدرسية.
- تطوير املنهج.

- الكتاب املدريس.

 اساليب تدريسس عامة 9504
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االهداف:
- ان يعرف الطالب مفهوم عملية الدرس والتدريس والتعليم والتعلم.

- ان يدرك الطالب االسس والقواعد واملبادئ العامة للتدريس
- ان يتمكن الطالب من صياغة االهداف السلوكية للدرس

- ان يتعرف الطالب على املشكالت اليت قدتعرتضه بالدرس وحلها.
- ان يتمكن الطالب من التخطيط والتحضري للدرس وفقا لالمكانيات املتاحة.

- ان يراعي الطالب الفروق الفردية للتالميذ.
- ان يتعرف الطالب على ما يجب ان يكون عليه معلم الرتبية.

- ان يتحلى الطالب بالخلق االسالمي والشخصية القويمة.
- ان يتدرب الطالب عمليا على التحضري والتدريس.

املحتوى:
اوال: تعريف طرق التدريس وكيفية تحديدها

ثانيا: تصنيف طرق التدريس:
- طريقة االلقاء
- طريقة الحوار

- طريقة املناقشة
- طريقة مجموعات العمل

- طريقة البحث
- طرق اخرى

ثالثا: الصفات العامة و الخاصة لطرق التدريس الحديثة.

 علم النفس الرتبوي 9505
يتناول هذا املساق في الجذور التجريبية األولى في علم النفس بشكل عام وفي علم نفس التعلم

بشكل خاص ، كما ويبحث إمكانية تطبيق نتائج التجارب املخربية وتجارب الحيوانات على تعلم
اإلنسان، حيث سيتناول النظرية الكالسيكية ، و االنسانية ، واالجتماعية ، و املعرفية

.) البنائية(

 1 تربية عملية 9506
2 تربية عملية9507

محتوى املادة: 
- املطلوب من طالب الرتبية العملية

-  الرتبية العملية
- التخطيط الدرايس

- االهداف
- الوسائل التعليمية

- التقويم



تطبيقيةال العلوم كلية

- التمهيد
- الخاتمة

- ادارة وضبط الصف
- التعزيز

- اساليب التدريس
- اوراق عمل

املطلوب من طالب الرتبية العملية:
- حضور جميع اللقاءات النظرية االسبوعية اليت يعقدها املرشفون على مادة الرتبية العملية في

الكلية.
 حصة.90- التطبيق العملي في املدارس بما اليقل عن 

- تسليم برنامج دوامهم في املدرسة ملرشفي املادة ملتابعتهم من خالل هذا الربنامج ) الربنامج
مختوم من املدرسة(.

- القيام بجميع االعمال والواجبات اليت يقوم بها املعلم املتعاون في املدرسة.
- اعداد وسيلة تعليمية او نرشة اثرائية.

- تسليم ملف االعمال املطلوبة من الطالب قبل نهاية الفصل الدرايس الجامعي.
- التقدم لالمتحان النظري في املادة والذي تعقدها الجامعة في نهاية الفصل الدرايس.

ملف الطالب يحتوي على:
- نموذج خطة سنوية/ فصلية من عمل الطالب.

- نموذج تحضري يومي الربع حصص من عمل الطالب.
- نموذج ورقة عمل او اختبار من عمل الطالب.

- نموذج نقد خربات التدريب.
- تقرير مكتوب من املعلم/ة املتعاون مع الطالب ) حول اداء الطالب(.

- تقرير مكتوب من مدير/ة املدرسة ) حول اداء الطالب(.
- نموذج دوام الطالب في املدرسة ) يشمل ساعة الحضور واملغادرة وعدد الحصص اليومية(.

يسلم هذا امللف قبل الدخول لالمتحان النهائي في نهاية الفصل الدرايس الجامعي.

 اساسيات البحث الرتبوي 9514
االهداف:

- معرفة املفاهيم االساسية في مناهج البحث
- معرفة انواع مناهج البحث

- اكتساب مهارات تحديد املشكالت وصياغتها وترجمتها لفرضيات.
- اكتساب مهارات تحديد املتغريات الدراسية.

- معرفة دراسة طرق جمع البيانات.
- تقدير البحث كأسلوب من اساليب التغيري والتطوير.

املحتوى:
- مقدمة في مناهج البحث
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- اختيار املشكلة
- الفرضيات

- تحديد املتغريات بانواعها
- مجتمع الدراسة والعينات

- خطوات البحث
- تصاميم البحث والتحليل االحصائي املحدد فيها

- كتابة تقرير البحث
- معايري تقييم البحوث الرتبوية.

- تطبيق الخطوات عمليا من خالل بحث يجريه الطالب في مجال اهتمامه.

 تقنيات التعلم 9515
االهداف:

- معرفة الطالب ملفهومس التعليم وعالقتهابالوسائل التعليمية واملنحىن النظامي.
- ادراك اهمية استخدام تقنيات التعليم اآللية وغريااللية في عملييت التعلم والتعليم.

- معرفة الطالب لتقنيات التعليم االلية وغريااللية من حيث انواعها وخصائصها واسس تصميمها
وتعليمها وانتاجها.

- انتاج بعض املواد التعليمية.
- اكتساب املهارات واالتجاهات الالزمة الستخدام تقنيات التعليم االلية وغريااللية في التدريس

الفعلي.
املحتوى:

-مدخل تمهيدي: معىن تقنيات التعليم وعالقتها بالوسائل التعليمية ومنحى النظم واالتصال
واسسها التقنية واالجهزة والربامج التعليمية.

- تاريخ تقنيات التعليم واجيالها وتصنيفاتها ومصادرها.
- تقنيات التعليم غري االلية وخصائصها واسس تصميمها وانتاجها.

- اهمية تقنيات التعليم االلية في عملييت التعليم والتعلم.
- تقنيات التعليم االلية: انواعها وخصائصها واسسها وتصميمها وانتاجها.

- التدريب على تشغيل واستخدام عدد من االجهزة السمعيةالبرصية.س
- انتاج بعض املواد التعليمية.

- االستخدام املخطط واملنظم لتقنيات التعليم االلية وغري االلية.

 ادارة الصفوف 9516
االهداف: 

- تعريف الطالب بمفهوم االدارة الصفية وانظمة التفاعل الصفي
- تعريف الطالب بدور املعلم داخل غرفة الصف

- تعريف الطالب بتحليل عملية التدريس وقياس التفاعل وتدريبهم على مهارات الضبط الصفي.
املحتوى:
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- التعلم والتعلي ممقدمة عامة
- االدارة الصفية، تعريفات: املعلم،املتعلم،املناهج،س االدارة املدرسية، االدارة الصفية.

- مفهوم ادارة الصف وادوار املعلم.
- التفاعل الصفي،نظام بلزي،نظام هل، نظام فلنت ،نظام روك، نظام اندرسون ،نظام فلندرز،

نظام اميدوتوهنرت.

 نظرياتس التعلم 9517
االهداف:

أن يتعرف الطلبة على النظرية السلوكية واملعرفية،وتطبيقاتهما الرتبوية.
أن يتعرف الطلبة على النظرية البنائية،وتطبيقاتها الرتبوية.

املحتوى:
النظرية السلوكية.
النظرية املعرفية.

معالجة املعلومات.
النظرية البنائية.



 المعلومات ونظم االدارية العلوم كلية

لية العلوم اإلدارية ونظم املعلوماتك



تطبيقيةال العلوم كلية

لية العلوم اإلدارية ونظم املعلوماتك

مفاتيح رموز املساقات 

الكلمة االصليةالرمز
ان املساقات اليت تحمل هذاس الرمز تطرح من قبل

IS برنامج

BUSBus, Divergence and Curl, Double and Tripleines, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triple
برنامج ادارة االعمال املعارصة

MARMarketing
AC 151C 151Accuounting

برنامج املحاسبة
FINFinance
EC 151OEconomics, Divergence and Curl, Double and Tripleبرنامج اقتصاديات االعمال
ARTArtبرنامج الجرافيكس

IS
I, D, PI, PD, and PIDnf convergenceormation
s, Divergence and Curl, Double and Tripleys, Divergence and Curl, Double and Tripletems, Divergence and Curl, Double and Triple

برنامج نظم املعلومات

PRO
Project

management
برنامج ادارة املشاريع

SC 151Scienceكلية العلوم التطبيقية

IT
I, D, PI, PD, and PIDnf convergenceormation
technology

كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة الحاسوب



تطبيقيةال العلوم كلية

:كلية العلوم اإلدارية ونظم املعلوماتسمتطلبات 

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رمز املساق

رقم
املساق

.  Intro to
Management

3
مقدمة في
اإلدارة

101BUS 4503

  Principles of Palestine
 1Accounting

3
مبادئ املحاسبة

1
101AC 151C 151 4502

- Micro Economics 3 االقتصاد الجزئي 101EC 151O 4247

 English
 2Language

3
اللغة اإلنجلزيية

2
142SC 151 4070

  Introduction to
Statics

3
مقدمة في
االحصاء

EC 151O 103 5029

  Methods of Palestine
 Scientific

Research
2

أساليب البحث
العلمي

 301GE 4015

.  Itro To
 Inf Palestineormation

Sy Graduates Unionstems
3

مقدمة في نظم
املعلومات

261IS 4541

 لتخصصات: (ادارة االعمال املعارصة، ادارة املشاريع)متطلبات الدائرة

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رمز املساق رقم املساق

-E business 3
االعمال

االلكرتونية
 341BUS 5018

  Principles of Palestine
Marketing

3 مبادئ التسويق  201MAR 4546

 Operations
Research

3
بحوث

العمليات
 312BUS 4285

 Business
C 151ommunication

3
مراسالت
األعمال

 202BUS 4544

 Organizational
Behavior

3
السلوك

التنظيمي
 201BUS 4265

 .& Strategic Mgt
. Dec Making

3

االدارة
االسرتاتيجية

واتخاذ
القرارات

 231BUS 4268



تطبيقيةال العلوم كلية

 Management
 .Inf Palestineormation Sy Graduates Unions

3
نظم املعلوماتس

االدارية
 361IS 5064

  Principles of Palestine
 Accounting II

3
مبادئ

2املحاسبة 
 102AC 151C 151 4246

-Macro Economics 3
مبادئ

االقتصاد الكلي
 102EC 151O 4248

 لتخصص ( نظم املعلومات):متطلبات الدائرة
رقم

املساق
رمز املساق

اسم املساق باللغة
العربية

اسم املساق اللغة االنجلزييةس.م

4246122BUS 23مبادئ املحاسبة
  Principles of Palestine

 2Accounting

4248132BUS3مبادئ االقتصاد كلي
  Principles of Palestine

Macroeconomics

4544204BUS3مراسالت األعمال
 Business

C 151ommunication

4543241BUS3مبادئ التسويق
  Principles of Palestine

Marketing

4265211BUS3السلوك التنظيمي
 Organizational

Behavior

E-3االعمال االلكرتونية5018 Business

4823103IT3برمجة الحاسوب
 C 151omputer

Programming

4282331BUS3ادارة املوارد البرشية
  Human Resource

Management

4250117SC 1513الرياضيات املنتهية Finite Mathematics

 واقتصاديات األعمال(متطلبات الدائرة لتخصص ( املحاسبة

املساق باللغة اإلنجلزيية 
س.
م

املساق باللغة العربية رمز املساق رقم
املساق

  Principles of Palestine
Marketing

3 مبادئ التسويق
MAR
201

4546

 Operations
Research

3 بحوثس العمليات  312BUS 4285



تطبيقيةال العلوم كلية

 Business
C 151ommunication

3 مراسالت األعمال  202BUS 4544

 Organizational
Behavior

3 السلوك التنظيمي  201BUS 4265

 .& .Strategic Mgt Dec
Making

3
االدارة االسرتاتيجية

واتخاذ القرارات
 231BUS 4268

 Management
 Inf Palestineormation Sy Graduates Unions.

3 نظم املعلومات االدارية  361IS 5064

  Principles of Palestine
 Accounting II

3 2مبادئ املحاسبة   102AC 151C 151 4246

-Macro Economics 3 مبادئ االقتصاد الكلي  102EC 151O 4248

 Business math 3 رياضيات االعمال   111BUS 4820

  Principles of Palestine finance 3 مبادئ املالية   201FIN 4284

 لتخصص الوسائط املتعددة/جرافيكسدائرةالمتطلبات 

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق

باللغةالعربية
رقم املساق

رقم املساق

  1Design Foundation 2 1اساسيات التصيم  101ART 4731
  1Design Processing 2 1معالجة التصميم  212ART 4732

 Finite Math. 3 الرياضيات املنتهية  117SC 151 4250

Draw ing 2 الرسم  121ART 4743

 C 151omputer
Programming

3 برمجة الحاسوب  103IT 4823

 Art Education 3 الرتبية الفنية  161ART 5081

Aesthetics 3 علم الجمال  245ID 5265

 History Graduates Union Art 3 تاريخ الفن 151ART 4736



تطبيقيةال العلوم كلية

برنامج نظم املعلومات  1.1
       

)2013(خطة ملخص خطة التخرج لربنامج نظم املعلومات  

الساعات املعتمدة البيسسسان الرق
م

17 متطلبات الجامعة اإلجبارية 1.
متطلبات الجامعة االختيارية 3 2.

20 متطلبات الكلية  3.
27 متطلبات الدائرة 4.
51 متطلبات التخصص اإلجبارية 5.
12 متطلبات التخصص االختيارية 6.
3 مساقات حرة 7.

133 املجموع

   
) معتمدة ساعة51متطلبات التخصص اإلجبارية لربنامج نظم املعلومات (



تطبيقيةال العلوم كلية

 ساعة)12متطلبات التخصص االختيارية لربنامج نظم املعلومات (

  ساعة من املساقات التالية:12يختار الطالبس 

رقم
المساق

المساق  العربية   رمقاسملا ز باللغة المساق اسم
.س.
م

اللغة   المساق اسم
االنجليقاسملا زية

4268BUS313
واتخاذ   االستراتيجية اإلدارذاختاو ةيجيتارتسالا ة

القرارات
3

Strategic 
Management and 
Decision  Making

5064BUS361  اإلدارية المعلومات 3نظم
Management 
Information Systems

4542IT202 المرئية 3Visual Programmingالبرمجة

4824IT213 البيانات 3Data Structureتركيتانايبلا ب

5021IS311 البرمجيات 3Software Engineeringهندسة

5030IT371   البيانات قواعد ادارذاختاو ةيجيتارتسالا ة 3نظم
Database 
Management sys

5347IT362  البيانات قواعد 3برمجة
Database 
Programming

5076IT311   التشغيل نظم فليغشتلا مظن ي 3Operating Systemsمقدمة

5348IT351  البيانات وتراسل 3الشبكات
Data comm.& 
Networks

4547IS430 عملليغشتلا مظن ي 0Practical Trainingتدريتانايبلا ب

5065IS301
لنظم   التخطيمظنل يجيتارتسالا ططاالستراتيجليغشتلا مظن ي

المعلومات
3

Strategic Planning 
for inf.sys

5381IS431  تخرج مشروجرخت ع 1مقدمة
Introduction to 
Graduation Project

5077IS4323المشروجرخت عGraduation Project

الويتانايبلا ب  5701 تطوير 3بيئة
Web Development 
Environment

5702
نظم   مشاريمظن ع ادارذاختاو ةيجيتارتسالا ة
المعلومات

2
Information System 
Project Management

5036BUS433 المعرفه 3ادارذاختاو ةيجيتارتسالا ة
Knowledge 
Management

5064
وقانون  سياسات

المعلومات
3

Information Law 
&Policies

4541
التكنولوجيا   فليغشتلا مظن ي مقدمة

االلكترونية
3

Introduction  to E-
Technologies

5016IS211 النظم 3System Analysisتحليل



تطبيقيةال العلوم كلية

رمز املساقرقم املساق
اسم املساق باللغة

العربية
س.
م

اسم املساق اللغة
االنجلزيية

املسار االول: تطبيقات نظم املعلوماتس

4285462MIS3بحوثس العمليات
 Operations

Research

التوجهات الحديثة في
نظم املعلوماتس

3
  New Trends

 Inf Palestineormation
Sy Graduates Unionstem

Sof Palestinetw are 3جودة الربمجيات5686 Quality Graduates Union

3ادارة امن املعلومات5087
 Inf Palestineormation

 Security Graduates Union
Management

4613424IS
نظم املعلوماتس

الجغرافيه
3

 Geographic
 Inf Palestineormation

Sy Graduates Unionstems

4278422IS3نظم دعم القرارات
  Decision Support

Sy Graduates Unionstem

5015423IS
تكنولوجيا التجارة

االلكرتونية
3-  E C 151ommerce Tech

3الربمجة للويبس5688
  Programming f Palestineor

Web

املسار الثاني:االعمال االلكرتونية

4267212BUS3ادارة العملياتس  Operations Mang
E-3التسويق االلكرتوني5689 marketing

3تخطيط موارد املنظمة5690
 Enterprise

ResourcePlannin
g

3ادارة عالقات الزبائن5691
 C 151ustomer

 Relationship
Management

3ادارة سلسلة التوريد5692
  Supply Graduates Union C 151hain

Management

5693
اسرتاتيجية  االعمال

االلكرتونية
3

-  E Business
Strategy Graduates Union

املسار الثالث:س الريادة التكنولوجيه

Know ledge 3اقتصاد املعرفة5694



تطبيقيةال العلوم كلية

Economy Graduates Union

5695
تمويل املشاريع

الريادية
3

Entrepreneurship
Finance

3الريادة التكنولوجية5696
Technopreneursh
ip

5697
التكنولوجيا واالبتكار

في االعمال
3

  Technology Graduates Union and
 Business

Innovation

5698
خطة عمل مشاريع
الريادة التكنولوجيه

3
Technopreneurial

 Business Plan

5699
تسويق الريادة
التكنولوجيهس

3
Technopreneursh

 ip Marketing



تطبيقيةال العلوم كلية



تطبيقيةال العلوم كلية

  برنامج إدارة األعمال املعارصة1.2

*2009خطة ملخص خطة التخرج لربنامج ادارةس االعمال املعارصة 

الساعات
املعتمدة

البيسسسسان الرقم

17 متطلبات الجامعة اإلجبارية 1.
3 متطلبات الجامعة االختيارية 2.
20 متطلبات الكلية  3.
27 متطلبات الدائرة 4.
52 متطلبات التخصص اإلجبارية 5.
12 متطلبات التخصص االختيارية 6.
3 مساقات حرة 7.

134 املجموع
تقوم الكلية بتحديث الخطة الحالية الحالية واليت ستطبق مع بدايةس العام األكاديميس

2013/2014.

 ساعة)52متطلبات برنامج إدارة األعمال املعارصة اإلجبارية (

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رقم املساق

رقم املساق

 Operations
 Management

3 ادارة العمليات   212BUS 4267

  Small Business
 Management

3
ادارة املشاريع

الصغرية
 323BUS 4269

/C 151ontemporary Graduates Union 
 Business Issues

3
قضايا معارصة

في االعمال
 454BUS 4560

 Human
 Resource

Management
3

ادارة املوارد
البرشية

 33BUS 2 4282

  Introduction to
 .Project Mgt

3
مقدمة في ادارة

املشاريع
 201PRO 4281

 Practical
Training

0 تدريب عملي  440BUS 4547

 V Systemsisual
Programming 

  f Palestineor Business
Students

3
الربمجة املرئية

لطلبة االدارة
 342BUS 4625



تطبيقيةال العلوم كلية

 & Inventory Graduates Union
 .Purchasing Mgt

3
ادارة الرشاء

واملخازن 
 311BUS 4567

 Business Ethics 3 اخالقيات االعمال   453BUS 4556
 Business Law 3 قانون االعمال  452BUS 4271

 International
Business

3
ادارة االعمال

العاملية
 451BUS 4558

 Marketing
Management

3 ادارة التسويق  301MAR 4270

 Graduation
 Project

3 املرشوع   BUS 462 5078

  Principles of Palestine
 Finance

3 مبادئ مالية  201FIN 4284

 C 151omputer
 Applications

3
تطبيقات
إدارية حاسوبية

 441BUS 5069

 Managing
  C 151hange and

C 151risis
3

ادارة التغيري
واالزمات

 351BUS 4559

 Managerial
  Accounting f Palestineor

 Non
Accountants

3
املحاسبة اإلدارية

لغري املحاسبني
 213AC 151C 151 4264

 Public Relations 3 العالقات العامة  431BUS 4565
.  Intro To

 Graduation
Project

1
مقدمة مرشوع

تخرج
 461BUS 5381



تطبيقيةال العلوم كلية

 ساعة)12متطلبات برنامج إدارة األعمال املعارصة االختيارية (

  ساعة من املساقات التالية: 12يختار الطالبس 

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رمز املساق رقم املساق

  Advertising and
Promotion

3 والرتويجاالعالن 
MAR
303

4569

 C 151onsumer Behavior 3 سلوك املستهلك
MAR
302

4570

 International
Marketing

3 التسويق العاملي
MAR
401

4571

 Sales Management 3 ادارة املبيعات  332BUS 4561
 Local

Administration 
3 االدارة املحلية  321BUS 4576

 Banking
Administration 

3 ادارة املصارف  322BUS 4577

 C 151ost Accounting 3 محاسبة تكاليف  211AC 151C 151 4575
  Total Quality Graduates Union

Management
3

ادارة الجودة
الشاملة

 432BUS 4554

 Industrial
Psy Graduates Unionchology Graduates Union

3
علم النفس

الصناعي
 455BUS 4766

 International
Economics

3 االقتصاد العاملي  314EC 151O 4283

 Managerial
Economics

3 االقتصاد االداري  303EC 151O 4280

  Strategic Planning
  f Palestineor Inf Palestineormation

Sy Graduates Unions.
3

التخطيط
االسرتاتيجي لنظم

املعلوماتس 
 301MIS 5065

  Decision Support
 &  Sy Graduates Unionstems Expert

Sy Graduates Unions.
3

نظم دعم القرارات
واالنظمة الخبرية

 401MIS 5037

 Service Marketing 3 التسويق الخدماتي
MAR
403

4776

 Know ledge
Management

3 ادارة املعرفة  433BUS 5036



تطبيقيةال العلوم كلية

  Time Management
&  Project
Scheduling 

3
ادارة الوقت

وجدولة املشاريع 
 301PRO 5376

 Islamic
management

3 االدارة في االسالم  352BUS 4914

  &Project Appraisal
 f Palestineeasibility Graduates Union study Graduates Union 

3
دراسة الجدوى

االقتصادية
 404EC 151O 5452



  برنامج ادارة االعمال املعارصة- فرعي ادارة املشاريع1.3

خطة عيراشملا ةرادا يعرف –ملخص خطة التخرج لربنامج ادارةس االعمال املعارصة  فرعي ادارةس املشاريع  
2009*

الساعات
املعتمدة

البيسسسسان الرقمس

17 متطلبات الجامعة اإلجبارية 1.
متطلبات الجامعة االختيارية 3 2.

20 متطلبات الكلية  3.
27 متطلبات الدائرة 4.
49 متطلبات التخصص اإلجبارية 5.
12 متطلبات التخصص االختيارية 6.
3 مساقات حرة 7.

131 املجموع

تقوم الكلية بتحديث الخطة الحالية واليت ستطبق مع بداية العام األكاديمي
2013/2014.



) ساعة49متطلبات برنامج إدارة األعمال املعارصة- فرعي إدارة املشاريع اإلجباريةس 
)معتمدة

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رمز املساق رقم

املساق
 Operations

Management
3 ادارة العملياتس  212BUS 4267

  Introduction to
 Project Mgt.

3
مقدمة في ادارة

املشاريع
 201PRO 4281

 . Project Mgt
Applications

2
تطبيقات في ادارة

املشاريع
 421PRO 4780

 & Inventory Graduates Union
 Purchasing Mgt .

3 ادارة الرشاء واملخازن  311BUS 4567

   Bids and C 151ost
Estimation

3
العطاءات وتقدير

التكلفة
 303PRO 4781

  Risk Management
Analy Graduates Unionsis 

3 تحليل وادارة املخاطر  414EC 151O 4783

  Quality Graduates Union C 151ontrol
Management 

3 ادارة وضبط الجودة  434BUS 4765

  Public Project
Management

3 ادارة املشاريع العامة  BUS 413 4787

 Applied Statistics 3 االحصاء التطبيقي  202PRO 4586
  Principles of Palestine

Finance 
3 مبادئ مالية  201FIN 4284

 Practical Training 0 العمليالتدريب   420PRO 4547
 Business Ethics 3 أخالقيات األعمال   453BUS 4556

 V Systemsisual
  Programming f Palestineor

 Business Student 
3

الربمجة املرئية لطلبة
االدارة

 342BUS 4625

 Business Law 3 قانون االعمال  452BUS 4271
 & Scheduling

 Resources
Allocation

2
الجدولة وتوزيع

املوارد
 302PRO 4782

 Time Management
   Of Palestine Project

Scheduling
3

إدارة الوقت وجدولة
املشاريع

 301PRO 5376

 Managerial
  Accounting f Palestineor

 Non Accountants 
3

املحاسبة االدارية
لغري املحاسبني

 213AC 151C 151 4264



   Special Topics in
 Project Mgt.

3
مواضيع خاصة في

إدارة املشاريع
 423PRO 4379

ساعة)12متطلبات برنامج إدراة األعمال املعارصة- فرعي إدارة املشاريع االختياريةس (

 ساعة من املساقات التالية12يختار الطالبس :

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رمز املساق

رقم املساق

 Public Relations 3 العالقات العامة 431BUS 4565

  Total Quality Graduates Union
Management

3 إدارة الجودة الشاملة  432BUS 4554

 Managerial
Economics

3 االقتصاد االداري  303EC 151O 4280

 Financial Analy Graduates Unionsis 3 التحليل املالي  303AC 151C 151 4785

 International
 Business Mgt.

3 ادارة االعمال العاملية  451BUS 4558

  Health C 151are
Management 

3
ادارة الرعاية

الصحية
 422BUS 4566

   Project Follow up
 and C 151ontrol

3
متابعة ومراقبة

املشاريع
 401PRO 5378

 Project
 Management

Sy Graduates Unionstems
3 نظم إدارة املشاريع  424PRO 5380

  Simulation in
 Project Mgt.

3
املحاكاة في إدارة

املشاريع
 311PRO 5377



) معتمدة ساعة 50متطلبات برنامج اقتصادياتس االعمال اإلجبارية (

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رمز املساق

رقم املساق

Statistics 3 االحصاء  203EC 151O 5460
 Business

Forecasting
3 التنبؤس  405EC 151O 5461

 Game theory Graduates Union 3 نظرية األلعابس  403EC 151O 5462

  Principle of Palestine
Econometrics

3
مبادئ االقتصاد

القيايس
 304EC 151O 5463

  Money Graduates Union and
Banking

3 النقود والبنوك  305EC 151O 5464

  Project appraisal
  and Feasibility Graduates Union

studies 
3

تقييم املشاريع
ودراسة الجدوى

 االقتصادية
 404EC 151O 5465

1Microeconomics 3 1االقتصاد الجزئي   201EC 151O 5466
 Palestinian

economies
3 االقتصاد الفلسطيين  402EC 151O 5467

 1Macroeconomics 3 1االقتصاد الكلي  202EC 151O 5468
 Managerial

Economics 
3 االقتصاد االداري  303EC 151O 5579

 Mathematical
Economies 

3 االقتصاد الريايض  204EC 151O 5469

 Marketing
Management 

3 ادارة التسويق  301MAR 4270

  Small Business
Management

3
ادارة املشاريع

الصغرية
 323BUS 4269

 Operation
Management

3 ادارة العمليات  212BUS 4267

  Principles of Palestine
Finance

3 2مبادئ املالية  301FIN 5470

  Seminar in
economics

1
حلقة البحث في

االقتصاد 
 401EC 151O 5471

 Practical Training 0 التدريب العملي  450EC 151O 4547
  Introduction to

 Graduation Project
1

مقدمة في مرشوع
التخرجس

 410EC 151O 5381

 Graduation Project 3 مرشوع التخرجس  420EC 151O 5079



) معتمدة ساعة12متطلبات برنامج اقتصادياتس االعمال االختيارية (
 ساعة من املساقات التالية:12يختار الطالبس 

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة
العربية

رمز املساق رقم
املساق

  2Microeconomics 3 2االقتصاد الجزئي  311EC 151O 5472
 2Macroeconomics 3 2االقتصاد الكلي  312EC 151O 5473

Econometrics
3 االقتصادمباديء 

القيايس
 304EC 151O 5474

 International
Economics

3
االقتصاد العاملي  314EC 151O 4283

 International
 Business

3 إدارة األعمال
العاملية

 451BUS 4558

  Human Resource
Man

3 إدارة املوارد
البرشية

 331BUS 4282

  Economics Of Palestine
 Financial Markets

3 اقتصاديات األسواق
املالية

 412EC 151O 5475

 Public Relations 3 العالقات العامة  431BUS 4565
 Islamic Economics 3 االقتصاد االسالمي  313EC 151O 5476

 Business Ethics 3 أخالقيات األعمال  453BUS 4556
   Special Topics in

 Business
Economics

3 موضوعات خاصة
في اقتصاديات

األعمال
 413EC 151O 5477

  Risk Management
Analy Graduates Unionsis

3 تحليل وإدارة
املخاطر

 414EC 151O 5491

 Organizational
Behavior

3
السلوك التنظيمي  201BUS 4265

  Business Law 3 قانون األعمال  452BUS 4271



برنامج املحاسبة  1.5
) معتمدة ساعة 49متطلبات برنامج املحاسبة اإلجباريةس (

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م
املساق باللغة

العربية
رمز املساق

رقم
املساق

 Intermediate
 1accounting 

3 1محاسبة متوسطه 201AC 151C 151 4762

 Intermediate
 2Accounting

3
2محاسبة متوسطه  202AC 151C 151 4763

 C 151ost Accounting 3 محاسبة تكاليف  211AC 151C 151 4575
 Managerial

Accounting
3

ادارية المحاسبة ال 212AC 151C 151 5578

 Financial
 Statements

Analy Graduates Unionsis

3
تحليل القوائمس املالية  302AC 151C 151 5478

  Accounting f Palestineor
 financial

 institutions

3
محاسبة منشات

مالية 
331AC 151C 151 5479

 Accounting
 Inf Palestineormation

Sy Graduates Unionstems

3
نظم معلوماتس

محاسبية 
351AC 151C 151 5480

 Advanced
 Financial

Accounting

3
محاسبة مالية

متقدمة 
301AC 151C 151 5481

 1Auditing 3 1تدقيق الحسابات  321AC 151C 151 5482
 2Auditing 3 2تدقيق الحسابات  322AC 151C 151 5483

 Tax Accounting 3 محاسبة رضيبية  431AC 151C 151 5484
 International

 Accounting
Standards

3 معايري املحاسبة
الدولية  401AC 151C 151 5487

 Accounting
Theory Graduates Union

3
نظرية محاسبية  441AC 151C 151 5485

  Accounting f Palestineor
 & Governmental

-  Non Profit
Organizations

3
محاسبة منشات

حكومية وغري
الربحية 

432AC 151C 151 5486

 C 151omputer
 Accounting

Applications

3
تطبيقات محاسبية

محوسبة
451AC 151C 151 5488



  Seminar in
accounting

1
حلقة بحث  في

املحاسبة 
341AC 151C 151 5489

 Practical
Training

0 تدريب العملي ال 452AC 151C 151 4547

 Business Law 3 قانون االعمال  452BUS 4271

) معتمدة ساعة12متطلبات برنامج املحاسبة االختياريةس (

 ساعة من املساقات التالية:12يختار الطالبس 

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة
العربية

رمز املساق رقم
املساق

 Financial Markets 3 االسواق املالية  311FIN 5490

  Financial Risk
Management

3 ادارة املخاطر  312FIN 5491

 Islamic Accounting 3 محاسبة اسالمية  332AC 151C 151 5492
 C 151orporate

Governance
3 الحاكمية املؤسسية  422AC 151C 151 5493

 Investment
Management

3 ادارة االستثمار  313FIN 5494

 International
Accounting

3 محاسبة دولية 402AC 151C 151 5495

 International
 Auditing Standards

3
معايري التدقيق

الدولية
 421AC 151C 151 5496

  Accounting C 151ases
 and Problems

3
مشكالت وحاالت

محاسبية
 442AC 151C 151 5497

 Managerial
Economics

3 إقتصاد إداري  303EC 151O 4280

 Business Ethics 3 أخالقيات األعمال  453BUS 4556
 International

Finance
3 مالية دولية  302FIN 5498

   Special Topics in
Accounting

3
موضوعات خاصة في

املحاسبة
 443AC 151C 151 5499



الوسائط املتعددة /جرافيكس برنامج 1.6

)2014التخرج لتخصص الوسائط املتعددة /جرافيكس (خطة خطة ملخص 

الساعات املعتمدة البيسسسسان الرقم
17 متطلبات الجامعة اإلجبارية 1.
3 متطلبات الجامعة االختيارية 2.
17 متطلبات الكلية  3.
20 متطلبات الدائرة 4.
56 متطلبات التخصص اإلجبارية 5.
12 متطلبات التخصص االختيارية 6.
3 حرةمساقات  7.

128 املجموع



 ساعة معتمدة)56 (  اإلجباريةتخصص الوسائط املتعددة/جرافيكس متطلباتس 

املساق باللغة اإلنجلزيية س.م املساق باللغةالعربية
رمز

املساق
رقم املساق

 Design
 Fundamentals II

2 2اساسيات التصميم  211ART 4733

 C 151reative C 151oncept 3 مبادئ االبداع 331ART 4735
-Self Palestine Projection 3 التعبري الذاتي 431ART 4754

  Programming f Palestineor
Multimedia

3
الربمجة للوسائط

املتعددة
 335IT 4738

Data   and storage
techniques 

3
طرقالبيانات و

تخزينها
5791

 V Systemsisual
  Programming f Palestineor

multimedia 
3

 لطلبةالربمجة املرئية
الوسائط املتعددة

5792

 Multimedia
 Production

Process
3

عملية انتاج الوسائط
املتعددة

 432IT 4740

  Introduction to Digital
 Media

3
 الوسائطمقدمة في

الرقمية
4789

  & Digital Audio
V Systemsideo 

3
الصوت والصورة

الرقمية
 431IT 4742

  Sciagraphy Graduates Union and
Perspective

3 املنظور و الظل 5766

1Painting 2 1تصوير 5765
 C 151olors Theory Graduates Union 2 نظرية االلوان 5795

 Printing
Techniques

3 5769 الطباعةتقنيات 

  Web Page Design 2
تصميم صفحات

االنرتنت
 341IT 4643

  2  Introduction to D
animation

3
مقدمة في الرسوم

املتحركة ثنائية االبعاد
5768

  3  Introduction to D
animation

3
مقدمة في الرسوم

املتحركة ثالثية االبعاد
5767

 Design Processing
2

2 2معالجة تصميم   ART 213 5266

 Digital
Photography Graduates Union

3 التصوير الرقمي 5790

  Arabic and Islamic
Decoration

الخط العربي و
الزخرفة االسالمية

5770



  Introduction to
 graduation Project

1 مقدمة مرشوع التخرجس 5381

 Graduation
project

3 املرشوع 4861

 Field Training 0 تدريب ميداني 5771

:االختياريةتخصص الوسائط املتعددة/جرافيكس متطلباتس 
 ساعة معتمدة من املساقات التالية :12يختار الطالب 

املسار االول : الدعايةس االبداعية و التغليف

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة
رمز

املساق
رقم املساق

 . C 151reative Adv
Design

3
الدعاية تصميم

االبداعية
 437IT 5772

 Packages
C 151onstruction

3 املغلفات بناء  433IT 5773

 C 151onsumer
Behaviour

3 املستهلك سلوك 24BUS
1

4570

 Marketing
C 151ommunication

3
االتصاالت
التسويقية

 342IT 5747

  Principles of Palestine
 Marketing

3 مبادئ التسويق
20BUS

2
4543

املسار الثاني : الفنون االبداعية

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة
رمز املساق رقم املساق

2Painting 3 2تصوير 5774
 Print Making 3 اليدوية الطباعة 5775
 Mono Print 3 حرة طباعة 5776

 Advances
  Technique in

painting
3

متقدمة تقنيات
التصوير في

5777

Handcraf Palestinets 3 يدوية اشغال 5778



املسار الثالث : الرسوم املتحركة

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة
رمز املساق رقم املساق

3    D animation and
 character C 151reation

3
متحركة رسوم
وبناء االبعاد ثالثية

الشخصيات
5781

3   D Animation
 Effects

3
في التاثريات

املتحركة الرسوم
االبعاد الثالثية

5782

2   D animation
Production

3
رسوم انتاج

ثنائية متحركة
االبعاد

5783

 3  Advance D
animation

3
متحركة رسوم
االبعاد ثالثية
متقدمة

5779

 Interactive
 animation

Production
3 الرسوم انتاج

التفاعلية املتحركة 5780

املسار الرابع : الصحافة الرقمية

املساق باللغة اإلنجلزيية
س.
م

املساق باللغة
رمز املساق رقم املساق

  Introduction to
media

3 االعالم في مقدمة 5784

 New s editing 3 االخبار تحرير 5785

Broadcasting 3
االذاعي البث

والتلفزيوني
5786

  Social and
 electronic media

3
اجتماعي اعالم

والكرتوني
5787

 Media Editing 3 الصحفي التحرير 5788



وصف املساقات

 نظم املعلوماتبرنامجاليت يطرحها وصف املساقات .1

4541
مقدمة في نظم

101IS(   Introduction(املعلومات To Inf Palestineormation
Sy Graduates Unionstem

يهدف هذا املساق الى تزويد الطالب باملعرفة الرضورية حول املبادئ واالساسيات في عالم انظمة
املعلومات، املفاهيم االساسية في هذا العلم كما ويرشح املسسساق مجموعسسة من االنظمسسة ودورهسسا في
دعم املستويات االدارية املختلفة في الهيكلية االدارية ويتناول جانباً من تحليل وتصسسميم االنظمسسة

وبنائها على اسس علمية. 

نظم املعلومات5064
االداريةس

 201IS ((  Management Inf Palestineormation

Sy Graduates Unionstems         
يهدف هذا املساق الى تزويد الطسسالب باملعرفسسة الرضورية حسسول اهميسسة نظم املعلومسسات وتطبيقاتهسسا
في املؤسسسسات الضسسخمه واملتوسسسطه وصسسغرية الحجم،س كمسسا ويتنسساول بالتفصسسيل عسسدد من االنظمسسة
الحديثة ودورها وتأثريها على عمل املؤسسات كما ويتناول جانباً من االنظمة املعرفية الحديثة. 

211IS( Sy Graduates Unionstem (تحليل النظم5016 Analy Graduates Unionsis 

في يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بمفسساهيم تحليسسل وتصسسميم نظم املعلومسسات ودور التحليل
تقنيسسات جمسسع بناء نظم معلومات جيسسدة، منهجيسسات بنسساء نظم املعلومسسات، توثيسسق نظم املعلومسسات،

املعلومسسات، بنسساء نظم الحقسسائق، بنسساء نمسساذج انسسسياب البيانسسات، وصسسف العمليسسات، تصسسميم نظم
.املعلومات، اختبار نظم املعلومات، واعتبارات التنصيب والتشغيل

التخطيط االسرتاتيجي لنظم5065
املعلومات

 301IS ((   Strategic Planning f Palestineor
. Inf Palestine Sy Graduates Unions  

يهسسدف هسسذا املسسساق الى تزويسسد الطسسالب باملعرفسسة الرضورية حسسول دور انظمسسة املعلومسسات االداريسسة
املختلفة في صياغة الخطط االسرتاتيجية في املؤسسسسة حيث اننسسا نعيش في عسسالم اصسسبح يعتمسسد
على التكنولوجيسسا واالنظمسسة الرقميسسة تقريبسساً في كافسسة مجسساالت االعمسسال كمسسا ويقسسدم املسسساق صسسورة
واضحة حول النماذج الحديثة للتخطيط االسرتاتيجي ودور انظمة املعلومات واهميتهسسا في فحص
البيئسسة الداخليسسة والخارجيسسة وكيفيسسة تحقيسسق اهسسداف املؤسسسسة وبالنهايسسة كيفيسسة صسسياغة خطسسة

. اسرتاتيجية لنظم املعلومات ومدى توافقها مع الخطة االسرتاتيجية العامة للمؤسسة

هندسة5021
الربمجيات

) 311IS( Sof Palestinetw are Engineering

الربمجيسسات، يعالج هذا املساق املفاهيم األساسية لهندسة الربمجيات ووظائفها وأهدافها، عمليسسات
الربمجيسسات، دورة حيسساة تطسسوير النظسسام، هندسسسة النظم املبنيسسة على الحاسسسوب، إدارة مشسساريع

.الربمجيات هندسة املتطلبات، تصميم الربمجيات، التصميم املعماري، إدارة جودة



321IS(            IS (تطبيقات في نظم املعلومات4779
Applications

يثسسة واملعارصةس في عسسالمديهدف هذا املساق الى تسسسليط الضسسوء على مجموعسسة من التطبيقسسات الح
نظم املعلومات مثل الجسسانب القسسانوني واالخالقي في االسسستخدامات املختلفسسة في انظمسسة املعلومسسات
كما ويهدف املساق الى تزويد الطالب بمجموعة من املعارف املختلفة حول القضسسايا املعارصة السسيت
تواجهها انظمة املعلومات املختلفة مثل )املسؤولية املجتمعية،االمن،س املوثوقية،الجوانبس االجتماعيسسة

واالخالقية الستخدام االنرتنت، الجوانب القانونية لعالم املعلومات(. 

421IS(Simulation(محاكاة  5014

يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب باملفاهيم األساسية للمحاكاة الحاسوبية ودورها في دراسسسة
النظم وفي عملية اتخاذ القسسرارات، بنسساء نمسساذج املحاكسساة، كتابسسة بسسرامج املحاكسساة الحاسسسوبية، دور

التوزيعات اإلحصائية في املحاكاة، ومخرجات املحاكاة واهمية استخدامها في املنظمات.
                                                      

323IS(   -Introduction ( مقدمة في التجارة االلكرتونية4642 to E
C 151ommerce

يهدف هذا املساق الى اكساب الطالب املهسسارة واملعرفسسة الرضورية حسسول عسسالم التجسسارة االلكرتونيسسة
)تجسسارة العرص( حيث يتنسساول املسسساق مقدمسسة عامسسة حسسول معسسىن التجسسارة االلكرتونيسسة واالعمسسال

2االلكرتونية ومسسستوى العالقسسات التجاريسسة ) , 2B B B Cالتسسسويق االلكسسرتوني، تطبيقسسات التجسسارة )
االلكرتونية، البنية التحتية وسلسلة توريد املواد الكرتونياً وفي النهايسسة يلقي املسسساق الضسسوء على

االسرتاتيجيات الرضورية لضمان التطبيق الناجح لتطبيقاتس التجارة االلكرتونية
  

نظم دعم القراراتس واالنظمة5037
الخبرية

) 424IS(  Decision Support
 &  Sy Graduates Unionstems Expert Sy Graduates Unions.  

يهسسدف هسسذا املسسساق الى تزويسسد الطسسالب باملعرفسسة الرضورية حسسول نظم دعم القسسرارات واالنظمسسة
الخبسسرية من حيث اسسستخداماتها داخسسل املؤسسسسة ومسسدى تأثريهسسا على متخسسذي القسسرارات في حسسل
املشاكل كما ويتناول االنظمة الداعمة لحل املشاكل السسيت تتطلب اتخسساذ قسسرار من خالل مجموعسسة من

املدراء والتنفيذين. 

-)  423IS (تكنولوجيا التجارة االلكرتونية5015 -E C 151ommerce Tech 

يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب بالتقنيات الالزمسسة لبنسساء وتطسسوير وصسسيانة مرشوع للتجسسارة
االلكرتونية سواء للمنظمات املختلفة او للعمل بشكل شخيص، ويتناول املساق كيفية بناء املوقسسع،
كيفية الحجز، كيفية تسويق املوقسسع، كيفيسسة تسسأمني املوقسسع وسسسد الثغسسرات، كمسسا ويهسسدف املسسساق الى

تعريف الطالب بأهمية وجدوى التطبيقات االلكرتونية داخل املؤسسات.

431IS(.   Intro (مقدمة مرشوع التخرج5381 To Graduation Project

يعترب هذا املساق مقدمة ملساق مرشوع التخرج حيث يهدف الى تعريف الطالب بمرشوع التخسسرج،
كيفية اعداده، اختيار املسسسار )نظسسري، تطسسبيقي(، حيث يوظسسف الطسسالب املعرفسسة والعلسسوم واملهسسارات



السسيت اكتسسسبها من خالل دراسسسته في الكليسسة ملعالجسسةس املشسساكل االداريسسة املوجسسودة داخسسل املنظمسسات
املختلفة،س ينتهي الطالب في مرحلة التحليل في البحث التطسسبيقي، وفي مرحلسسة االطسسار النظسسري في

البحث النظري .
             

424IS((  Geographic نظم املعلومات الجغرافية4613 Inf Palestineormation Sy Graduates Unions

يهدف املساق إلى تعريف الطالب بنظم املعلومات الجغرافية من حيث  استخداماتها و قدراتها و
محدداتها و يتضمن املساق املواضيع اآلتية: ملحة عن تاريخ وتطور نظم املعلومات الجغرافية،س

أجزاء و متطلبات نظم املعلومات الجغرافية، تحليل الخرائط، الرتاكيب الفضائية، تمثيل البيانات
بالطرق النقطية و املتجهة، قواعد البيانات الجغرافية مفهوم  الخصائص و التبوغرافية،  اكتساب

املعلومات، تحليل البيانات و تقديرها، تطبيقات في نظم املعلومات الجغرافية وطرق تصميمها
باإلضافة إلى طرح آلخر التطورات في نظم املعلومات الجغرافية.

432IS( Graduation (مرشوع التخرج4273 Project

يستكمل الطالب ما بدأ به في مقدمة املرشوع  حسب املسار الذي قام باختيسساره، بحيث ينهي كافسسة
املراحل األساسية للمرشوع، ويكون مستعدا ملناقشة والسسدفاع عن املرشوع امسسام لجنسسة مختصسسة في

املجال الذي قام الطالب باختياره.

التدريب4547
امليداني

) 430IS( Practical Training

يهسسدف التسسدريب امليسسداني الى أكسسساب الطلبسسة مهسسارات عمليسسة اضسسافة الى مايكتسسسبونه من املعرفسسة
النظرية خالل فرتة الدراسة الجامعية اضافة الى اعطسساءه الفرصسسة لتطسسبيق املفسساهيم النظريسسة في
الواقع العملي  واألندماج في سوق العمل والقدرةس على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط ملسار

 اضسسافة الى تعزيسسز قسسدرات الطلبسسة في املجسسال الشخيص وتطسسوير مهسسارات،التوظيسسف املسسستقبلي
االتصال و رفع مستوى جهوزيته لسوق العمل , اضافة الى ايجاد فرصة لتبادل املنفعسسة املشسسرتكة

بني الجامعة واملجتمع املحلي .

 إدارة األعمال املعارصةبرنامجوصف املساقات اليت يطرحها 

مقدمة في4503
االدارة

BUS 101((  Introduction to Management

، وتحسني قدرة الطالب على االساسيةيهدف املساق إلى تعرف الطالب على الوظائف اإلدارية
استيعاب وفهم املعوقات اليت تفرض على املنظمة من قبل البيئة املحيطة، والرتكزي على مفهوم

تنظيم،التخطيط، ال وظائف في نجاح املنظمة، من خالل دراسة  و دوره وأهمية العنرص البرشي
وما يشمله من مدارسباالضاقة الى تطور الفكر االداري رقابة على املنظمة، التوجيه ومداخل ال

تقليدية وحديثة.

رياضات4820
االعمال

BUS 111(( Business math



يغطي هذا املساق العمليات األساسية الرياضية والتقنيات املستخدمة حاليسسا في مجسساالت األعمسسال

واملالية. يتضمن املساق استعراضا ملهارات الرياضيات األساسية مسسع الرتكسسزي بشسسكل خسساص على

النسسسب املئويسسة، الخصسسم التجسساري والنقسسدي،س الفائسسدة البسسسيطة، واالئتمسسان االسسستهالكي، الفائسسدة

.املركبة، االستهالك، املخزون، القوائم املالية، واألسهم والسندات
  

السلوك4265
التنظيمي

BUS 201(( Organizational Behavior

ا،مودراسة العالقة بينه  ،لجماعة الفرد، اثالثة مستويات تحليل رئيسية وهييركز املساق على 
التحديات اليتببني النظري والتطبيقي فيما يتعلق ما ويناقش املساق قضية العمل والعالقة 

.تواجه السلوك التنظيمي وعالقته بالعلوم األخرى

مراسالت4544
األعمال

BUS 202((    Prof Palestineessional Business
C 151ommunication

يركز املساق على عمليسسة االتصسسال وفوائسسدها و شسسبكات االتصسسال الداخليسسة و الخارجيسسة و معوقسسات
االتصسسال. باالضسسافة الى تعلم الطسسالب السسساليب االسسستماع الفعسسال وكسسذلك االتصسسال الشسسفوي كفن
االلقاء و ادارة االجتماعسسات، واالتصسسال من خالل لغسسة الجسسسد )الرمسسوز(، وكسسذلك االتصسسال الكتسسابي
كالتقارير و الرسائل، باالضافة لتعلم اساسيات اجراء املفابالت التوظيف الفعالة،س و اعداد السرية

الذاتية، و البحث عن وظيفة.

BUS 212(( Operations  العملياتإدارة 4267 Management

املؤسسسسات املختلفسسة في ظسسل املنافسسسةيهدف املساق إلى تعريف الطلبة بأهمية إدارة العمليات في 
العاملية من خالل تعرفهم على املفاهيم و املبادئ االساسسسية و التقنيسسات املسسستخدمة في تخطيسسط و

 واملنتجسساتادارة العمليات االدارية. مثل اسسسرتاتيجيات ادارة العمليسسات، و ادارة الجسسودة، تصسسميم 
الخدمات، تصميم العمليات االنتاجية والتكنولوجيا املسسستخدمة في االنتسساج، ادارة سلسسسلة القيمسسة،س

 اختيار املوقع وتصميم املنشآت، التنبؤ، ادارة املخزون وعملية تخطيط وجدولةس االنتاج.

اإلدارة االسرتاتيجية واتخاذس4268
القرارات

BUS 231(( .& . Strategic Mgt Dec
Making

يهدف هذا املساق الى تزويد الطالب باملفاهيم العامة لالدارة االسرتاتيجية، وتطوير قدرات الطلبة في 
استخدام مفاهيم االدارة االسرتاتيجية في عملية اتخاذ القرارات باملؤسسة، وسيغطي هذا املساق تحديد
موضسسعة املؤسسسسة بالنسسسبة للبيئسسة الداخليسسة و ثقافسسة املؤسسسسة الداخليسسة، باالضسسافة الى تحديسسد البسسدائل

االسرتاتيجية املتاحة ومعرفة يفية تطبيق البديل االسرتاتيجي.

BUS 311((    &  Inventory Graduates Unionإدارة الرشاء4567 Purchasing



  Mangementواملخازن

يهدف املساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم أساسيات إدارة الرشاء من اسرتاتيجيات، طرق الرشاء،
مسؤوليات إدارة الرشاء، تخطيط االحتياجات من املواد، أنظمة معلومات الرشاء، تقييم عملية

الرشاء، باإلضافة إلى أساسيات إدارة املخازن من األنظمة املخازنية،  فلسفة الرشاء عند الحاجة،
تقييم عملية التخزين. 

BUS 312(( Operationsبحوث العمليات4285 Research

يهدف هذا املساق الى تزويد الطالب بالتطبيقات االدارية لبعضس االساليب و النمسساذج الرياضسسية و
الكميسسة السسيت تسسستخدم في اتخسساذ القسسرارات  فيمسسا يتعلسسق باالسسستخدام االمثسسل للمسسوارد املتاحسسة في
املؤسسة و دراسة البدائل املخالفة و املفاضلة بينها للوصسسول الى الحسسل االمثسسل السسذي يسسساعد على
تحقيسسق اهسسداف املؤسسسسة و من هسسذه النمسساذج الربمجسسة الخطيسسة واسسسلوب الرسسسم البيسساني ، تحليسسل

الحساسية، نظرية الحل الثنائي و اسلوب النقل واسلوب التعيني.

BUS 321(( Localاإلدارة املحلية4576 Administration

،لها  بالعنارص األساسية هتزويدو  تعريف الطالب بمفهوم االدارة املحلية يهدف هذا املساق إلى
 اساليب تشكيل،اهداف االدارة املحلية و اختصاصاتها و ادوارها و معوقاتها ويتضمن املساق : 

املجالس املحلية وعالقتها مع الحكومة املركزية، باالضافة الى االمور القانونية ذات العالقة. و
 الرتكزي على الحكم املحلي الفلسطيين مقارنة مع الحكم املحلي في الدول املجاورة.

BUS 322(( Bankingإدارة املصارف4577 Administration

يهدف هذا املساق لزتويد الطالب باملجاالت املختلفة إلدارة املصارف، يتضمن هذا املساق :
هيكلية املرصف، الوظائف، الخدمات، االسرتاتيجيات، الخطة االسرتاتيجية، اسرتاتيجيات

التسويق، دور األفراد، دور تكنولوجيا املعلومات.

BUS 323((    Smallإدارة املشاريع الصغرية4269 Business
Management

يهدف هذا املساق الى تعريف الطسسالب بماهيسسة املشسساريع الصسسغرية وأنواعهسسا وأهميتهسسا في التنميسسة
اإلقتصسسادية للبلسسدان، والتعريسسف بعوامسسل نجسساح وفشسسل املشسساريع الصسسغرية، ودور صسساحب العمسسل
)الريسسادي( في تطسسوير ونجسساح املرشوع الصسسغري، ويركسسز على السسدور الحيسسوي للتعسسرف على فسسرص
األعمال وكيفية تحليل واختيار املرشوع )إنشسساء مرشوع جديسسد، رشاء مرشوع قسسائم، إدارة مرشوع
العائلة، الحصول على امتياز(، وتزويد الطالب باملفاهيم األساسسسية للعمليسسات الخاصسسة باملشسساريع

الصغرية الجديدة من تنظيم وتمويل وتسويق إضافة الى خطة العمل وكيفية إعدادها.

BUS 331((     Humanإدارة املوارد البرشية4282 Resource Management

يهسسسدف هسسسذا املسسسساق الى تعريسسسف الطسسسالب باملبسسسادئ الحديثسسسة إلدارة املوارد البرشية، وتزويسسسده
باملعلومات عن التوجه االسرتاتيجي الحديث في إدارة املوارد البرشية، تشسسمل املواضسسيع : فلسسسفة



ودور وسياسسسة األفسسراد في املؤسسسسة، تصسسميم وهيكليسسة املؤسسسسة، القيسسادة، االتصسسال، التخطيسسط،
التحليل الوظيفي، اسرتاتيجية التوظيف، االختياروالتعيني، املقسسابالت واتخسساذ القسسرارات، التسسدريب،
التطوير االداري، األجور، والرواتب املكافأة و الحوافز ، تقييم االداء االحتفاظ بسساملوظفني،اتحسسادات

العمال والنقابة.

BUS 332(( Salesإدارة املبيعات4561 Management

وتعرفسسسسسه السسسسسبيع الشخيص، مهسسسسسارات مسسسسسزدوج: تمكني الطسسسسسالب من لسسسسسه تركزي املسسسسسساق هسسسسسذا
إدارة موضسسسسسسسوعات .السسسسسسسبيع الشخيصسسسسسسس وظيفة النظريسسسسسسسة والتطبيقيسسسسسسسةإلدارة بسسسسسسسالجوانب

السسسوق، واالخسسرتاق،  ومهسسارات السسبيع القوة العاملة في املبيعسسات،س وتغطية إدارة  :تشمل املبيعات
التفاوض الفعال وعالقات العمالء، ومهارات الفعال،

األعمال5018
االلكرتونية

BUS 341((   -E business

يناقش هذا املساق بشمولية املفاهيم واملبادئ االساسية املتعلقة باألعمال االلكرتونية من منظور
اداري ويناقش الدوافع من وراء تبين تطبيقات االعمال األلكرتونية وانعكاساتها على اداء املنظة

ومزيتها التنافسية ويدرس التغريات اليت تحدث على االسرتاتيجيات العامة للمؤسسة الناجمة
عن الزتاوج ما بني مسالك االعمال التقليدية مع تكنولوجيا وانظمة  املعلومات الحديثةس ,  الرتكزي

االسايس في هذا املساق سينصب على تحليل بيئة ومتغريات األعمال األلكرتونية و نماذج
االعمال األلكرتونية والية تطوير اسرتايجيات االعمال للمؤسسات االلكرتونية أضافة الى مفاهيم

لكرتوني وادارة العميليات والتوريد االلكرتونية وادارة عالقاتااأللكرتونية  و التسويق ال التجارة
Offline)الزبائن , ويتعرض املساق الى دراسة العالقة التكاملية ما بني بيئة األعمال التقليدية 

  . ( Online) والبيئة االلكرتونية (

الربمجة املرئية لطلبة4625
اإلدارة

BUS 342(( V Systemsisual Programming  f Palestineor
 Business Students

يهدف هذا املساق الى تزويد طالب ادارة االعمال باملعرفة الرضورية حول لغات الربمجة في حل
 او الربمجيات املعدة من قبل املستخدم، كيفية تحليل برنامج كان قدEUCاملشاكل االدارية ، ال 

تم اعداده من قبل.

BUS 351((      Managingإدارة التغيري واألزمات 4559 C 151hange and
C 151risis

يتضمن املسسساق القواعسسد االساسسسية الدارة التغيسسري, واللسسيت تقسسوم على تشسسخيص الوضسسع القسسائم, و
تحديد االشخاص القائمني على التغيري و ادوارهم و االساليب املتاحة لسسديهم. كمسسا يشسسمل ادوات و

برامج التغيري.
كما يتضمن الجانب املتعلق بالزمات من حيث االسباب و الخصائص و ادارة االزمسسة عسسرب املراحسسل



الثالث اي ما قبل االزمة و اثناء االزمة وما بعد االزمة.  

االدارة في4914
االسالم

BUS 352(( Islamic Management

يهدف هذا املساق الى تعرف الطالب على مفهوم االدارة االسالمية وخصائصها واملراحل اليت مرت
بها وعالقتها بالعلوم االخرى، ووظائف االدارة كالتخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه

والتنسيق والتبليغ والتمويل والتدريب والرقابة وتنمية املوارد البرشية حسب املنهج االسالمي،
كما أنه يساعد الطلبة على دراسة بعض النظريات االدارية من منظور اسالمي، وتزويد الطلبة

بفكرة عن عدد من رواد الفكر االسالمي في هذا املجال.

BUS 353((    Electronicقانون الطباعة والنرش االلكرتوني4747
 Publishing Law 

يغطي هذا املساق املواضيع التالية : مقدمة في القانون، قانون االنرتنت والتجارة االلكرتونية،
Third PID-) الحقوق الخاصة ) حقوق الطباعة (، حقوق الطرف الثالث  panty ) الجرائم ،

On-)  واالمن، العقود الفورية  (Cypercrime)االفرتاضية  line )انظمة الدفع عرب ،
االنرتنت والقانون، الترشيعات والقوانني املحلية.

BUS 421((     Public ادارة املشاريع العامة  4787 Project
Management

تخطيط وجدولة وضبط املشاريع، توزيع املوارد، نماذج الجدولة، تحليل القيم املالية، دراسة
  في ادارة املشاريع الحكومية واملنظمات غري الربحية حيث ان الربحيةPERT و  CPMطرق 

ليست الهدف املنشود باالضافة الى امثلة واقعية من فلسطني ومن دول اخرى.

  

BUS 422((     Healthإدارة الرعاية الصحية4566 C 151are
Management

 وتطسسور هسسذا القطسساع الخسسدميمعرفة دور قطاع الرعاية الصحيةبيهدف هذا املساق لزتويد الطالب 
تطور هذا القطسساع وأثسسره الكبسسري على املجتمسسع. ومعرفسسة العوامسسل يتضمن املساق: وأهمية إدارته. 

البيئية املؤثرة في هذا القطاع، التعرف على النظام الصسسحي ومنظمسسات العمسسل الخاصسسة بسسه سسسواء
كسسانت حكوميسسة أو جمعيسساتس أو قطسساع خسساص ودور املؤسسسسات السسيت تسسدير منظمسسات تقسسديم الرعايسسة
الصسسحية. وتطسسبيق ذلسسك على النمسسوذج الصسسحي الفلسسسطيين. ودراسسسة املواضسسيع الخاصسسة بسسإدارة

 الحوكمة - التكسساليف واملوارد البرشية. التعسسرف على أهم–التحكم –املستشفيات من حيث الجودة 
مشاريع القطاع الصحي قيد التنفيذ في فلسطني ودراسة احتياجات القطاع االسرتاتيجية لتحديسسد

مشاريع مستقبلية لتطوير هذا القطاع.

BUS 431(( Publicالعالقات العامة4565 Relations



 و االتصال، و الرأي العام، و كيفية العالقات العامةبمبادئيهدف املساق إلى تعريف الطالب 
عمل عالقات جيدة مع كافة انواع الجمهور،س باالضافة الى تعليم الطالب كيفية تحسني صورة
املنظمات من خالل تهذيب و زيادة الدراية برضورة احرتام الدين واملجتمع والثقافةس  والقضايا

 البيئية واالهتمامات الوطنية. 

BUSإدارة الجودة الشاملةس4554
432(( 

  Total Quality Graduates Union Management

يركسسز هسسذا املسسساق على التعريسسف بسسالجودة وأهميتهسسا وأبعادهسسا، ومفهسسوم إدارة الجسسودة الشسساملة
وأهميتهسسا، وفلسسسفة ومبسسادئ إدارة الجسسودة الشسساملة وبوجسسه خسساص: دور اإلدارة العليسسا، املنظسسور
االسرتاتيجي للجسسودة، الرتكسسزي على العميسسل، توطيسسد العالقسسة مسسع املوردين، تمكني العسساملني وفسسرق
الجودة، التحسني املستمر، أدوات الجودة، نظم إدارة الجودة، كما يتنسساول املسسساق معسسايري املنظمسسة

الدولية للمواصفات )أيزو(، والجوائز الدوليةس للجودة.

BUS 433(( Know ledgeادارة املعرفة5036 Management

أهسسداف ء األساسسسية إلدارة املعرفسسة ويشسسمل ذلسسك تحديدييهدف هسسذا املسسساق إلى التعريسسف باملبسساد
املعرفسسة وطسسرف املعرفة، الحصسسول على املعرفسسة،س اسسستخدام املعرفسسة واملشسساركة فيهسسا، املحافظسسة على

قياس املعرفة، اهمية املعرفة داخل املؤسسة، اسسساليب مشسساركة املعرفسسة وكيفيسسة بنسساء نظسسام معرفسسة
داخل املؤسسة يعتمد عليه.

BUS 434((      Quality Graduates Unionإدارة وضبط الجودة4765 C 151ontrol
Management

يهدف هذا املساق إلى تزويسسد الطسسالب بمفسساهيم اقتصسساديات وإدارة الجسسودة، باإلضسسافة إلى مبسسادئ
الخدمسسة للمواصسسفات، التفسستيش بأخسسذ العينسسات او وأسسساليب إحصسسائية للتأكسسد من مطابقسسة املنتج

بالصفات املمزية وباملتغريات، لوحات ضبط املتغريات، لوحات الضبط للصفات املمزية.

BUS 440(( Practicalعمليالتدريب ال4547 Training

كسسساب الطلبسسة مهسسارات عمليسسة اضسسافة الى مايكتسسسبونه من املعرفسسةايهسسدف التسسدريب امليسسداني الى 
النظرية خالل فرتة الدراسة الجامعية اضافة الى اعطسساءه الفرصسسة لتطسسبيق املفسساهيم النظريسسة في
الواقع العملي  واألندماج في سوق العمل والقدرةس على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط ملسار
التوظيسسف املسسستقبلي, اضسسافة الى تعزيسسز قسسدرات الطلبسسة في املجسسال الشخيص وتطسسوير مهسسارات
االتصال و رفع مستوى جهوزيته لسوق العمل, اضافة الى ايجاد فرصة لتبسسادل املنفعسسةس املشسسرتكة

بني الجامعة واملجتمع املحلي.

تطبيقات حاسوبية5069
اداريةس

BUS 441((    C 151omputer Applications

يهسسدف هسسذا املسسساق إلى تعريسسف الطسسالب وتدريبسسه على أهم السسربامج الحاسسسوبية السسيت تسسستخدم في
تحريسسر النصسسوص وعمسسل الجسسداول وتصسسميم رشائح االدارة مثسسل تطبيقسسات متقدمسسة على بسسرامج



MS مثسسسسل  الدارة املشسسسساريع بسسسسرامج على أيضسسسساً يتم تسسسسدريب الطسسسسالب العسسسسرض. Project
Management إسسستخدام محركسسات البحث والربيسسد االلكسسرتوني و االنسسرتنيت مثسسل وتطبيقسسات

webs, Divergence and Curl, Double and Tripleites, Divergence and Curl, Double and Triple portal .       

BUS 451((    Internationalإدارة األعمال العاملية4558 Business 

يهدف هذا املساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم حول األبعاد العاملية إلدارة األعمال حيث يتضمن
و النظام السيايس و االقتصادي، التجارة العاملية، و االستثمار الخارجي املبارش،،العوملةاملساق: 

وسوق النقد العاملي، و اسرتاتيجيات منظمات االعمال العاملية،س واساليب الدخول الى االسواق
العاملية. يشجع هذا املساق الطالب على التفكري بشكل عاملي من خالل دراسة الحاالت ذات البعد

 العاملي.

BUS 452(( Businessقانون األعمال4271 Law 

يتعلم الطالب عنارص وتطبيقات القانون في التجارة واألعمال. ويحتوي مواضيع مثل العقود،
املؤسسة، املبيعات، واملؤسسات التجارية، ويتعلم الطالب عنارص القانون التجاري وكيفية

.تطبيقها

BUS 453((   Business   Ethicsخالقيات األعمال أ4556

يزود هذا املساق الطالب باملعرفة و طرق التفكري املختلفة في مجال املسؤولية املجتمعية و
اخالقيات االعمال، و تزويده بالنظريات االخالقية كاطار لتحسني قدرته على الحكم على السلوك
الخاطئ من الصحيح فس مجال العمل. ويشمل املواضيع التالية : النظريات االخالقية، االخالق

في االسالم، املسؤولية اتجاه العمل، املوظفني، املجتمع املحلي، البيئة، املعضالت االخالقية،
الخصوصية.

قضايا معارصة في4560
األعمال

BUS 454((   C 151ontemporary Graduates Union  Business
Issues

يتناول هسسذا املسسساق دراسسسة تحليليسسة للتوجهسسات الحديثسسة في مجسسال االدارة واألعمسسال , حيث يركسسز
املساق على اخر املفاهيم والنظريسسات في مجسسال التسسسويق واملبيعسساتس والعمليسسات واالعمسسال الدوليسسة
ودراسسسة األتجاهسسات والتحسسديات الحديثسسةس  للسسسوق, سسسيتم اختيسسار مجموعسسة من االوراق العلميسسة
واملقاالت واملواضيع وتحليلهسسا وربطهسسا بسسالواقع املحلي قسسدر األمكسسان , ويهسسدف املسسساق الى ارشاك

الطلبة  من خالل جلب  ومناقة املواضيع وتقديم العروضات وتشجيعهم على التفكري الناقد .

BUS 455((    Industrialعلم النفس الصناعي4766 Psy Graduates Unionchology Graduates Union

سيكون الطلبة قادرين على استكشاف احد فروع علم النفس التطبيقية اليت تعتين بتطوير
السلوك املرتبط بالعمل، تحسني العالقة بني االنسان والبيئة في العمل، يدرس سلوك االنسان
في العمل ويهدف الى حل مشاكل الصناعة وما يغىش بيئة املصنع من مشاكل فزييقية ونفسية
واجتماعية، فيعمل على تقديم املرشوة وتطوير الربامج لزيادة الكفاءة والروح املعنوية للعمل،
مشاكل املوظفني واالدارة، االنتاجية، جماعات العمل، اتخاذ القرار، تغري اماكن العمل، تصميم

وتقويم بيئة العمل.



BUS 461((      Intductionroمقدمة مرشوع التخرج5381 To Graduation
Project

يهدف املساق إلى اختيار وتحديد عنوان ملرشوع التخرج، وتشكيل مجموعات العمل للطالب
وتحديد املرشفني.  ثم يبدأ الطالب العمل على املرشوع إلعداد الفصل األول والثاني من البحث

والذي يشتمل على مشكلة البحث وأهميته واهدافه وفرضياته واالطار النظري، خطة العمل
للمرشوع مع تفاصيل األعمال، ويتم تعديل هذا التقرير وفقاً لتعليمات مدرس املساق واملرشف.

BUS 462(( Graduationاملرشوع5078 Project

يستكمل فيه الطالب مرشوع البحث الذي بدأه في مقدمة مرشوع التخرج فيقوم بجمع البيانات
وتحليلها واستنباط النتائج وعمل التوصيات واستكمال عملية التوثيق ويتم مناقشة الطالب من

قبل لجنة تكلف بذلك.

MAR 201((  Principlesمبادئ التسويق4543 of Palestine Marketing                       

يهدف هذا املساق الى تعريف الطسسالب باملفسساهيم األساسسسية و  التوجهسسات الحديثسسة في التسسسويق  ,
الرتكزي األسايس في هذا املساق على دراسة سلوك املستهلك وبناء العالقسسات التسسسويقية املربحسسة
وتحليسسل البيئسسة التسسسويقية من خالل  اجسسراء االبحسساث التسسسويقية واسسستخدام انظمسسة املعلومسسات
التسسسويقية , وينسساقش املسسساق اسسسرتاتيجيات التجزئسسة واالحالل واالسسستهداف والتمسسايز أضسسافة الى

 .اسرتاتيجيات املنتج  والتسعري والتوزيع والرتويج وأسرتاتيجيات بناء العالقات مع الزبائن

MAR 301((   Marketingإدارة التسويق4270 Management

يهسسدف هسسذا املسسساق الى أكسسساب الطسسالب املهسسارات الالزمسسة لبنسساء الخطسسط وتصسسميم األسسسرتاتيجيات
التسويقية وتصميم املزيج التسويقي من خالل األحاطة الشاملة باملفسساهيم والتوجهسسات التسسسويقية
الحديثسسةس وفهم متغسسريات البيئسسة وعالقتهسسا باملنظمسسة الرتكسسزي األسايس في هسسذا املسسساق على دراسسسة
سسسلوك املسسستهلك من خالل األبحسساث ونظم املعلومسسات التسسسويقية  , دراسسسة املنافسسسة ,سياسسسات

حالل ,التمسسايز وبنسساءإسسستهداف, الإدورة حيسساة املنتج باألضسسافة الى تنسساول مفسساهيم التجزئسسة , ال
.العالقات التسويقية

MAR 302((   C 151onsumerسلوك املستهلك4570 Behavior

على ينصب تركزيه عرضا شامال ملفاهيم ونظريات سلوك املستهلك. يقدم هذا املساق
واليت تؤثر على القيمة املدركة للمستهلك  خاصة العوامل اليت تشكل سلوك املستهلك دراسة

... الخ، وبطبيعة والذاكرة والذات الدافعيةوالتعلم والشخصية )اإلدراك،  العوامل النفسية
وتكتيكات التسويق اسرتاتيجيات في  اآلثار املرتتبة على دراسة  سلوك املستهلك  يدرس الحال

الثقافة واملجتمع،س باإلضافة أثر والية توظيفها في االتصاالت التسويقية املتكاملة  ويدرس 
القرار الرشائي للمستهلك  مراحل ويناقش الجماعات املرجعيةس إلى

في كل مرحلة. التسويقية واملهام املستهلك



االعالن4569
والرتويج

MAR 303((    Advertising and Promotion

يتنسسساول هسسسذا املسسسساق األعالن والسسسرتويج كعنارص تكامليسسسة ضسسسمن اطسسسار االتصسسساالت التسسسسويقية
املتكاملسسة , الرتكسسزي األسايس في هسسذا املسسساق على تحليسسل عنارص األعالن املختلفسسة  ابتسسداءا من
تحليسسل الجمهسسور املسسستهدف ونمسساذج االسسستجابة للمشسساهدين واختيسسار املصسسادر االعالنيسسة وصسسياغة

 االكسسرث فاعليسسة , ويهسسدف هسسذا املسسساق أيضسسا الىاالتصسسالهيكل الرسالة االعالنية واختيسسار قنسسوات 
بناء الخطط للحمالت الرتويجية واالعالنية وكيفيسسة تطبيقهسسا بشسسكل فعلي , ويتطسسرق املسسساق الى
دراسسسة التطسسورات الحديثسسة في مجسسال االعالن وبخاصسسة عسسرب  األنسسرتنت واألعالنسسات التفاعليسسة

األخرى , وسيتم الرتكزي على األبداع في االعالن بخاصة في ظل املنافسة .

MAR 401((   Internationalالتسويق العاملي4571 Marketing

يتنسساول هسسذا املسسساق اليسسة تطسسبيق اسسسرتاتيجيات وبسسرامج التسسسويق على نطسساق عسساملي حيث يسسبني
وينسساقش عن كثب معوقسسات واسسسرتاتيجيات دخسسول ,مفاهيم التجزئة واالحالل واألستهداف العسساملي

األسسسسواق العامليسسسة , الرتكسسسزي األسايس على دراسسسسة سسسسلوك املسسسستهلك السسسدولي واجسسسراء االبحسسساث
التسويقية لدراسة متغريات البيئة العاملية واثرها على نشسساطات املنظمسسة , وسسسيتم الرتكسسزي أيضسسا

نتسساج, التسسسعري, التوزيسسع والسسرتويج على النطسساق العسساملي أضسسافة الى دراسسسةإعلى مواضسسيع ال
 .تأثريات العوملةس والتطبيقات التكنولوجيةس الحديثة على التسويق العاملي

التسويق4776
الخدماتي

MAR 403((   Service Marketing

يتناول هذا املساق أهمية القطاع الخدماتي في أقتصاديات الدول وينسساقش التحسسديات السسيت تواجسسه
املسوقني في عملية تسويق الخدمات وتصميم وصسسياغة االسسسرتاتيجيات التسسسويقية املالئمسسة للحسسد
من هذه التحديات ويتنسساول املسسساق كيفيسسة تصسسميم وتعسسديل املزيج التسسسويقي ليتالئم مسسع معسسايري
جودة الخدمات وادراكهسسا من قبسسل الزبسسائن ويركسسز املسسساق على دور العنرص البرشي وادارة األفسسراد
في القطاع الخدماتي ومعايري تقييم جودة الخدمات , ويسلط الضسسوء على سسسلوك املسسستهلك عنسسد
رشاء أواالنتفسساع بالخسسدمات ودور البيئسسة الفزييائيسسة والسسدليل املادي على ادراك املسسستهلك لجسسودة

الخدمات . 



 عيراشملا ةرادا يعرف –وصف املساقات اليت يطرحها برنامج إدارة األعمال املعارصة  فرعي إدارة
مشاريع

مقدمة في إدارة4281
املشاريع

PRO 201((      Introduction to Project
Management

، وتشمل املشاريعيهدف املساق إلى إعطاء الطالب املفاهيم واألساليب الحديثةس في إدارة
 دورة حياةاملواضيع: ما هي إدارة املشاريع، صفات وخصائص إدارة املشاريع ومدير املرشوع،

، تقدير التكاليف وحسابجدولةس املوارد توزيع املوارد واملصادر، ،تخطيط املشاريعاملرشوع، 
، استخدام برامج الحاسوب الخاصةادارة طريق املرشوع، ادارة التوريد للمرشوعاملخاطرة، 

بإدارة املشاريع مع تطبيقات عملية. 

االحصاء4586
التطبيقي

PRO 202(( Applied Statistics   

مراجعة نظرية االحتماالت، تحليل البيانات، مراجعة طرق توزيع العينات، تقدير وفحص
الفرضيات، التحليل االحصائي الخطي، الفحوص الباراميرتية وغري الرباميرتية، نماذج االنتظار،

اتخاذ قرارات تحت ظروف غري مؤكدة، شجرة القرارات.

إدارة الوقت وجدولة5376
املشاريع

PRO 301((       Time Management Of Palestine
 Project Scheduling

يسعى املساق إلى تزويد الطلبة بأساسيات إدارة الوقت كأساس إلدارة املشاريع، فإدارة الوقت
بفعالية يعترب من املهارات الهامة ملدراء املشاريع  وكافة أعضاء الفريق في املشاريع، إذ أن

خسارة أو فقدان الوقت ينعكس على شكل انخفاض في العائد على االستثمار والذي يصعب
القبول به. يجب أن يعي الطالب أهمية وكيفية تحديد املهام والتخطيط للنشاطات واألحداث أو

املراحل اليت سيمر بها املرشوع من خالل االستفادة القصوى للوقت. سيتم الرتكزي في هذا املساق
باستخدام طرقعلى الوسائل واالسرتاتيجيات املستخدمة النجاز املشاريع في الوقت املحدد لها 

الجدولة مثل طريقة املسار الحرج وطريقة بريت، بالضافة لترسيع انهاء املرشوع و ادخال عالقة
.التأخري على شبكة النشاطات

الجدولة وتوزيع4782
املوارد

PRO 302((    &  Scheduling Resources
Allocation

يهدف املساق الى تزويد الطالب باملهارات و االدوات الالزمة لجدولة املرشوع و توزيع و جدولةس
تحديد االدوار واملسؤوليات،س بناء فريق العمل، ضبط ومراقبة املشاريع، اعداداملوارد ، اضافة الى 

وعرض الوثائق االولية الخاصة باملرشوع.

PRO 303((      Bidsوتقدير العطاءات4781 and C 151ost Estimation 



التكلفه
يهدف هذا املساق الى تعليم الطسسالب مبسسادئ عمليسسة الرشاء التعاقسسدي بسسدءاً من تقسسييم االحتياجسسات
وحىت انتهاء العقد كذلك يزود الطلبة بمفاهيم عامة تتعلق بسسالجوانب القانونيسسة واالخالقيسسة ملهنسسة
الرشاء كما يغطي املساق طرق التوصيف املتبعة في عطاءات رشاء السسسلع والخسسدمات، باالضسسافة
الى الجودة واملواصفات املتبعة في تقييم العطاءات في القطاع الحكومي والقطسساع الخسساص كسسذلك
يتنسساول املسسساق انسسواع العقسسود املتبعسسة وخصوصسساً في القطسساع الحكسسومي واملصسسطلحات الدوليسسةس
املستخدمة في العقود والنقل ويغطي كذلك قانون الرشاء الفلسسسطيين بالنسسسبة للمشسسرتيات العامسسة

والعطاءات باالضافة الى آليات ادارة املخاطر املتعلقة بالعطاءات.

متابعة ومراقبة5378
املشاريع

PRO 401((       Project Follow up and
C 151ontrol

يهدف املساق إلى تزويد الطلبة باملفاهيم األساسية املتعلقة بمراقبة ومتابعسسة املشسساريع وتقييمهسسا،
فاملراقبة واملتابعة تعتسسرب أدوات إداريسسة مختلفسسة ولكنهسسا مرتبطسسة بشسسكل وثيسسق ومتفاعسسل ومتسسداخل
التأثري إذ يدعم كل منها اآلخر، فمن خالل تقدم املرشوع وتطوره تزودنا املراقبة بالبيانسسات الكميسسة
والكيفية اليت تستخدم في تصميم وتنفيذ عملية املتابعسسة والتقسسييم. ومن جهسسة أخسسرى تقسسوم عمليسسة
املتابعة والتقييم بتعزيز ودعم عملية املراقبة، فمن خالل نتائج التقسسييم الدوريسسة نسسستطيع تعسسديل

أدوات واسرتاتيجيات املراقبة بشكل دوري.

مواضيع خاصة في ادارة5379
املشاريع

PRO 402((    Special Topics in Project
Management

يهدف هذا املساق الى البحث في املواضيع والقضايا واملشاكل املعارصة املحلية والعاملية في
ادارة املشاريع، ويتطلب املساق زيارات ميدانية وكتابة تقارير وعرضها ومناقشتها من قبل

 ، مع الرتكزي على دراسة الجدوى االقتصادية و خطة العمل و كتابة مقرتحات املشاريع.الطالب

تطبيقات في إدارة4780
املشاريع   

PRO 421((    . Project Management
Applications

تعريف الطالب بالتطبيقات العملية في إدارة املشاريع، وذلك من خالل دعوة خرباء في هذا
 منملشاريع قائمة خالل التنفيذو تقييم املجال إلعطاء محارضات والزيارات امليدانية ومتابعة 

MS ، واستخدام برامج حاسوبية مثل قبل الطلبة Project .وبرمجيات اخرى 

املحاكاة في ادارة5377
املشاريع

PRO 422((      Simulation in Project
Management

يهدف املساق الى تعريف الطالب باملهارات واملعرفة الالزمة لتخطيط وتحليل وضبط املشاريع
 ثالثية االبعاد. باالضافة الى اتخاذ القرارات باستخدام برامج حاسوبية

PRO 423(( Practicalلعمليالتدريب ا4547 Training

يهسسدف التسسدريب امليسسداني الى أكسسساب الطلبسسة مهسسارات عمليسسة اضسسافة الى مايكتسسسبونه من املعرفسسة



النظرية خالل فرتة الدراسة الجامعية اضافة الى اعطسساءه الفرصسسة لتطسسبيق املفسساهيم النظريسسة في
الواقع العملي  واألندماج في سوق العمل والقدرةس على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط ملسار
التوظيسسف املسسستقبلي , اضسسافة الى تعزيسسز قسسدرات الطلبسسة في املجسسال الشخيص وتطسسوير مهسسارات
االتصال و رفع مستوى جهوزيته لسوق العمل , اضافة الى ايجاد فرصة لتبادل املنفعسسة املشسسرتكة

بني الجامعة واملجتمع املحلي .



وصف املساقات اليت يطرحها برنامج اقتصاديات اإلعمال

101EC 151O(  -Principlies(الجزئيمبادئ االقتصاد 4247 of Palestine Micro
Economics

يهدف املساق إلى تعريف الطالب بنظريات ومفاهيم االقتصاد الجزئي، ويشمل مواضيع : املشكلة
االقتصادية، األنظمة االقتصادية، العرض والطلب وتوازن السوق، املرونات، املستهلك واملنشأة،
التكاليف واالنتاج في املدى القصري والطويل، كيفية اتخاذ القرارات، هياكل السوق وخصائصه،س

وتطبيقات النظرية االقتصادية الجزئية في الواقع العملي.

EC 151O 102((      -Principliesمبادئ االقتصاد الكلي4248 of Palestine Macro
Economics 

مبادئ االقتصاد الكلي،و تشجيع الطالب على التفكري بطريقةبيهدف املساق الى تعريف الطالب 
تحليلية لتطبيق ما يتعلمه على اوضاع الدول املختلفة، وكذلك يسعى لتعريف الطالب على
مدارس االقتصاد املختلفة واثرها في السياسات االقتصادية من خالل دراسة نظرية الدخل

القومي و محدداته، البطالة ،التضخم ،االستثمار، النمو االقتصادي وسياسات الحكومة
االقتصادية املتمثلة في  السياسات املالية والنقدية ومدخل في التجارة العاملية.

                 1EC 151O 201((   1Microeconomicsاالقتصاد الجزئي 5466
يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بالسلوك االقتصادي للوحداتس االقتصادية الجزئية

"املستهلك واملنشأة" وتحليل رشوط التوازن لهذه الوحدات، كما يبحث هذا املساق أيضا في
نظرية التسعري وتكوين األسعار كما يهتم بدراسة هياكل االسواق وآلية اتخاذ القرار فيها.

االقتصاد الكلي5468
1 

EC 151O 202(( 1Macroeconomics

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بمكونات الناتج املحلي اإلجماليس والناتج القومي اإلجمسسالي,
أيضا يركز هذا املساق على فهم مستويات التوازن في االسواق على املستوى الكلي "سسسوق السسسلع
والخسسدمات، سسسوق النقسسود، وسسسوق العمسسل" كمسسا ويبحث في دور الحكومسسة في االقتصسساد الكلي  من
خالل دراسة السياسات املالية والنقديةس كذلك يهتم هذا املساق بتحليل مشاكل البطالة والتضخم.

                                         EC 151O 203((Statisticsإلحصاءا5460
يسسأتي هسسذا املسسساق اسسستكماالً ملسسساق مقدمسسة في اإلحصسساء حيث يغطي املواضسسيع التاليسسة: اختبسسار

االسسستقالل، االرتبسساط، تحليسسل االنحسسدار البسسسيط واالنحسسدار الفرضسسيات، تحليسسل التبسساين، اختبسسار
املتعدد، أيضا يغطي املفاهيم األساسية في توزيعات املتغريات العشوائية املتقطعسسة، كمسسا يتضسسمن

التوقعات الرشطية وتحليل التغاير واالرتباط للمتغريات العشوائية. 

القتصادا5469
الريايض

EC 151O 204(( Mathematical Economies                 

يهدف هذا املسسساق الى تعريسسف الطسسالب بمهسسارات اسسستخدام وتطسسبيق األسسسلوب الريايض في تحليسسل



وتفسسسري العالقسسات االقتصسسادية املختلفسسة حيث يعسسرف الطسسالب بسساألدوات الرياضسسية املسسستخدمة في
االقتصسسساد "حسسسساب التفاضسسسل والتكامسسسل، املصسسسفوفات/س املعسسسادالت الخطيسسسة..." . باإلضسسسافة الى
اسسسستخدامات هسسسذه األدوات في تحليسسسل سسسسلوك الوحسسسدات االقتصسسسادية الجزئيسسسة، والتسسسوازن الكلي،

ونموذج املستهلك- املنتج وغريها.

االقتصاد5579
اإلداري

EC 151O 303(( Managerial Economics

يهدف املساق إلى إعطاء فكرة عن االقتصاد من وجهة نظر املدير وكيفية التعامل مع القرارات
اإلدارية ذات العالقة بالوضع االقتصادي للمؤسسة. تشمل املواضيع: العالقات االقتصادية
األساسية، العرض والطلب، تحليل الطلب، التوقع والتنبؤ، اإلنتاج، تحليل التكاليف، تركيبة
السوق، سياسات التسعري، دور الحكومة في اقتصاد السوق، واتخاذ القرارات في وضع غري

مستقر، عدد من دراسة حاالت. 

االقتصادمبادئ 5463
القيايس

EC 151O 304((     Principle of Palestine Econometrics       

يهدف هذا املساق إلى تزويد الطالب باملعارف األساسية في تحليل االنحدار، بحيث ينسساقش طسسرق
التقدير املختلفة، والفروضس اليت تعطي خصائص جيده للتقدير, باإلضافة إلى الحلول الالزمسسة في

حال عدم توفر الفرضيات في الواقع العملي. 

EC 151O 305((  Money Graduates Unionالنقود والبنوك5464 and Banking    
يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب بالنقود، أنواعها، وظائفها، وعالقتها بالنشاط االقتصادي.

كما يهدف الى تعريف الطالب باالنظمة النقدية املختلفة، البنوك التجارية، اهدافها، وظائفها،
ودورها في خلق االئتمان. كذلك يتطرق الى البنوك املركزية، وظائفها، ودورها في التأثري على

االقتصاد من خالل السياسات النقدية. 

2EC 151O 311((   2Microeconomics  االقتصاد الجزئي5472

( حيث يستخدم مهارات تقنية )اقتصاد ريايض(1يعترب هذا املساق تتمه ملساق اقتصاد جزئي )  
لدراسة وتحليل النظريات االقتصادية املتعلقة  بتفسري سلوك املستهلك واملنتج وتحليل التفاعل

بني قرارات املنتجني واملستهلكني واثأر ذلك على رفاهية املستهلك وربحية املنشأة، أيضا يتضمن
هذا املساق تحليل كفاءة السوق والتدخل الحكومي في عمل االسواق وكيفية اتخاذ القرار في حال

املخاطرة وظروف عدم التأكد مع الرتكزي على تحليل اإلنتاج والتكاليف باستخدام الدوال
الرياضية

  EC 151O 312(( 2Macroeconomics  2االقتصاد الكلي 5473

يعتسسرب هسسذا املسسساق متممسسه ملسسساق االقتصسساد الكلي حيث يركسسز على اسسستخدام مهسسارات االقتصسساد
الريايض في تحليسسل النمسساذج االقتصسسادية الكليسسة في املسسستوى املتوسسسط , كمسسا يهتم هسسذا املسسساق

I, D, PI, PD, and PIDS-بتحديسسسد املسسسستوى التسسسوازني باسسسستخدام منحنيسسسات  LMباإلضسسسافة إلى القيسسساس الكمي ألثسسسار ,
السياسات املالية والنقدية على حجم الناتج الكلي، معدالت البطالة، واملستوى العام لألسعار كما



يتطرق هذا املساق لنظريات  النمو االقتصادي ونماذج التوقعات الكلية.   

EC 151O 313((    Islamicاالقتصاد اإلسالميس5476 Economics    
يتضسسمن هسسذا املسسساق مقدمسسة للتعريسسف باألنظمسسة االقتصسسادية املختلفسسة كمسسدخل لتعريسسف الطسسالب
بخصائص النظام االقتصادي اإلسالمي وأهدافه،س املشكلة االقتصسسادية في اإلسسسالم، أنسسواع امللكيسسة،
دور الدولة في النشاط االقتصادي والسياسات املالية، النقديسسة،س قضسسايا التوزيسسع، أنسسواع الرشكات،

البنوك اإلسالمية ونماذج إسالمية في التنمية.

االقتصاد4283
العاملي

EC 151O 314((I  nternational Economics

يهدف املساق إلى إعطاء صوره عن االقتصاد العاملي بشقيه التجارة الدوليةس واملالية الدولية
ويشمل قانون التفوق، التجارة الحرة، العوائق التجارية، جدلية الحماية، السياسة التجارية

والنمو االقتصادي، التكامل االقتصادي، مزيان املدفوعات، سعر الرصف ومحدداته، دراسة حاالت
وقراءات ذات بعد اقتصادي عاملي.

EC 151O 401((  Seminarحلقة بحث في االقتصاد5471 in economic

 كتابة األبحاث و  يهدف هذا املساق إلى مساعدة الطالب على تطبيق أساليب البحث العلمي في
 معينة. اقتصاديةالتقارير و تلخيص األوراق العلمية و تقديم العروض في مواضيع

EC 151O 402(( Palestinianاالقتصاد الفلسطيين5467 economies

يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب باالقتصاد الفلسطيين في الضسسفة الغربيسسة وقطسساع غسسزة منسسذ
 بحيث يدرس مكونات الناتج القومي اإلجمالي، العالقات االقتصسسادية مسسع دول الجسسوار1967العام 

مسسع الرتكسسزي على العالقسسات املفروضسسة مسسع االقتصسساد اإلرسائيلي في الجسسوانب التجاريسسة، املاليسسة،
النقدية كذلك يهتم هذا املساق بدراسة القطاعات اإلنتاجية املختلفة في االقتصاد الفلسطيين.

EC 151O 403(( Gameنظرية األلعاب5462 theory Graduates Union                      
يهسسدف هسسذا املسسساق إلى تعريسسف الطسسالب بالسسسلوك االسسسرتاتيجي للرشكات باسسستخدام املفسساهيم

Nas, Divergence and Curl, Double and Tripleh األساسسسية لنظريسسة األلعسساب مسسع الرتكسسزي على تسسوازن نسساش ) Equilibriumاأللعسساب ،)
repeated PID املتكسسررة ) games, Divergence and Curl, Double and Triple( االسسسرتاتيجيات املختلطسسة ) Mixed PID Strategies, Divergence and Curl, Double and Tripleيمكن .)

هسسذا املسسساق الطلبسسة من تحليسسل االسسسرتاتيجيات املختلفسسة من حيث املنافسسسة املشسساركة والتفسساوض,
باإلضافة إلى تصميم املزادات. 

تقييم املشاريع ودراسة الجدوى5465
    القتصاديةا

EC 151O 404(( Project appraisal
  and Feasibility Graduates Union

studies
يهسسدف هسسذا املسسساق إلى تزويسسد الطسسالب بمقدمسسة في التحليسسل املالي وتقسسييم املشسساريع في الجسسوانب



املختلفة)اإلدارية, املالية, التسويقية,...(. يسعى هذا املساق لتغطية مواضسسيع في اإلدارة املاليسسة،
القيمة الزمنية للنقود، املخاطرة والعائد، ونظرية املحافظ املالية.

EC 151O 405(( Businessلتنبؤا5461 Forecasting                      
يهسسدف هسسذا املسسساق الى إكسسساب  الطسسالب املهسسارات األساسسسية لطسسرق و اسسساليب التنبسسؤ باسسستخدام
بيانات السالسل الزمنية املتعلقة في التسويق والطلب على السلع والخدمات ، حيث يتضسسمن هسسذا
املساق تقنيات التنبسسؤ بالبيانسسات ذات التغسسريات الدوريسسة واآلثسسار املوسسسمية. باإلضسسافة إلى أشسسكال

التنبؤ األخرى للسالسل الزمنية. 

EC 151O 410((      Introductionمقدمة مرشوع التخرج5381 to Graduation
Project  

يهدف املساق إلى اختيار وتحديد عنوان ملرشوع التخرج، وتشكيل مجموعات العمل للطالب
وتحديد املرشفني.  ثم يبدأ الطالب العمل على املرشوع إلعداد الفصل األول والثاني من البحث

والذي يشتمل على مشكلة البحث وأهميته واهدافه وفرضياته واالطار النظري، خطة العمل
للمرشوع مع تفاصيل األعمال، ويتم تعديل هذا التقرير وفقاً لتعليمات مدرس املساق واملرشف.

االقتصاد5474
القيايس

EC 151O 411((Econometrics          

end PIDogeneityيأتي استكماال ملسسساق مبسسادئ االقتصسساد القيايس، حيث يتضسسمن مقدمسسة ملشسسكلة 
 الخطيسسة،Panelوالعالج املمكن لهسسا، انحسسدار بيانسسات السالسسسل الزمنيسسة، باإلضسسافة لنمسساذج الس 

Dis, Divergence and Curl, Double and Triplecrete  ونماذج االختيارات املتقطعة ) Choice Mod PIDels, Divergence and Curl, Double and Triple.)

اقتصادياتس األسواق5475
املالية

EC 151O 412((      Economics Of Palestine Financial
Markets              

مم ليمكن يهسسدف هسسذا املسسساق إلى تعريسسف الطسسالب باألنظمسسة املاليسسة وأدواتهسسا املختلفسسة،  حيث صسسُ
الطسسالب من الفهم االقتصسسادي لوظسسائف وادوار األسسسواق واألنظمسسة  املاليسسة الحديثسسة,س وفهم آليسسات

العمل في تلك األسواق والتعرف على مختلف  األدوات املالية املستخدمة فيها. 

EC 151O 414((    Riskتحليل وادارة املخاطر  5491 Management

يهدف املساق الى توزيد الطالب بطرق تحليل املخاطر املتعلقة بتخطيط وضبط املرشوع، وكيفيسسة
,  ادارتهسسا من اجسسل تقليسسل هسسذه املخسساطر، من االمثلسسة في تحليسسل املخسساطر   Ris, Divergence and Curl, Double and Triplek Mas, Divergence and Curl, Double and Tripleter Ris, Divergence and Curl, Double and Triplek

,   Tral Ris, Divergence and Curl, Double and Triplek As, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triplees, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Triplement Guid PIDeline .

EC 151O 420(( Graduationمرشوع التخرج5079 Project     

يستكمل فيه الطالب مرشوع البحث الذي بدأه في مقدمة مرشوع التخرج فيقوم بجمع البيانات
وتحليلها واستنباط النتائج وعمل التوصيات واستكمال عملية التوثيق ويتم مناقشة الطالب من

قبل لجنة تكلف بذلك.



EC 151O 450(( Practicalالعمليالتدريب 4547 Training

يهسسدف التسسدريب امليسسداني الى أكسسساب الطلبسسة مهسسارات عمليسسة اضسسافة الى مايكتسسسبونه من املعرفسسة
النظرية خالل فرتة الدراسة الجامعية اضافة الى اعطسساءه الفرصسسة لتطسسبيق املفسساهيم النظريسسة في
الواقع العملي  واألندماج في سوق العمل والقدرةس على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط ملسار

 اضسسافة الى تعزيسسز قسسدرات الطلبسسة في املجسسال الشخيص وتطسسوير مهسسارات،التوظيسسف املسسستقبلي
 اضافة الى ايجاد فرصة لتبسسادل املنفعسسة املشسسرتكة،االتصال و رفع مستوى جهوزيته لسوق العمل

بني الجامعة واملجتمع املحلي.



املحاسبةوصف املساقات اليت يطرحها برنامج 

101AC 151C 151   Principles  1مبادئ املحاسبة4502 of Palestine Accounting I

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بالدورة املحاسبية للمرشوع الفردي، ويتم خالل املساق
مناقشة ماهية املحاسبة ونظرياتها األساسية اليت تستند عليها املبادئ واإلجراءات املالية،

معالجة العمليات املالية من حيث التسجيل والتصنيف والتبويب،س التسويات الجردية في نهاية
السنة املالية وفقا ألساس االستحقاق، استخدام اليوميات املساعدة ودفاتر األستاذ املساعدة،

وإعداد القوائم املالية املختلفة

102AC 151C 151   Principles 2مبادئ املحاسبة 4246 of Palestine Accounting II  

 ويهدف الى تعريف الطالب بالعمليات1يعترب هذا املساق امتداد ملساق مبادئ املحاسبة
املحاسبية لرشكات التضامن والرشكات املساهمة العامة وكذلك يتعرض املساق لدراسة اكرث عمقاً

لعنارص املزيانية خاصة الذمم املدينة  واالصول الثابتة ، كما يتعرف الطالب من خالل املساق
على طرق اعداد قائمة التدفقات النقدية

201AC 151C 151 Intermediate 1محاسبة متوسطة   4762
1Accounting

يهدف هذا املساق الى دراسة االطار املفاهيمي للمحاسبة املالية وتطور مبادئ املحاسبة املقبولةس
عموماً مع الرتكزي على معايري املحاسبة املالية وذلك بدراسة معمقةس لعنارص القوائم املالية مع

الرتكزي بشكل خاص على حسابات االصول وخاصة النقدية, الذمم املدينة، املخزون وكذلك كل ما
يتعلق باالصول الثابتة ومفهوم االستهالك

202AC 151C 151  Intermediate 2 محاسبة متوسطة4763 Accounting
2

( و يهدف الى دراسة معايري املحاسبة املاليسسة1يعترب هذا املساق امتداد ملساق محاسبة متوسطة )
من خالل دراسة معمقةس لباقي عنارص املزيانيسسة و اهمهسسا االسسستثمارات و االصسسول غسسري امللموسسسة و
كسسذلك دراسسسة معمقسسة لاللزتامسسات املتداولسسة و االلزتامسسات طويلسسة االجسسل و يتعسسرض املسسساق بشسسكل
مفصل لحقوق امللكية في الرشكات املساهمة وما يتعلق بها من عمليات كما يتنسساول املسسساق بشسسكل

معمق ايضاً مبدأ االعرتاف بااليراد و التأجري التمويلي.

AC 151C 151 C 151ost 211  تكاليفمحاسبة4575 Accounting
يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب على املفاهيم املختلفة للتكلفة وانظمة التكاليف املختلفة مثل

نظام تكاليف االوامر و نظام تكاليف املراحل وكذلك نظام التكاليف املبين على االنشطة كما
يتعرف الطالب من خالل هذا املساق على طرق توزيع التكاليف املبارشة وغري املبارشة و كيفية

التعامل مع تكلفة البضاعة التالفة والبضاعة املعاد تصنيعها وكيفية ادارة التكاليف من خالل
دراسة سلوك التكاليف.



212AC 151C 151 Managerial  اداريةسمحاسبة5578 Accounting
يهدف هسسذا املسسساق الى الرتكسسزي على اتخسساذ القسسرارات وذلسسك من خالل دراسسسة العالقسسة بني التكلفسسة
والحجم والسسربح وكسسذلك اعسسداد املوازنسسات وتحليسسل االنحرافسسات وكسسذلك دراسسسة مفهسسوم املعلومسسات
املالئمسسة التخسساذ القسسسرارات وكسسسذلك دراسسسة النمسساذج املختلفسسسة التخسساذ قسسرارات التسسسسعري ومفهسسوم

  Balanced PID s, Divergence and Curl, Double and Triplecore card PID

4264
لغرياملحاسبة االدارية 

املحاسبني
 213AC 151C 151

   Managerial Accounting f Palestineor non
Accountants

يهسسسدف هسسسذا املسسسساق الى دراسسسسة املفسسساهيم املختلفسسسة للتكلفسسسه واالطالع على بعض نظم التكسسساليف
ودراسسسسة العالقسسسه بني التكلفسسسه والحجم والسسسربح، اعسسسداد املوازنسسسات التشسسسغيلية وكيفيسسسة اسسسستخدام

املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات االدارية. 

301AC 151C 151  Advanced محاسبة مالية متقدمة5481 Financial
Accounting

باندماج الرشكات الى تعريف الطالب على العمليات املحاسبية املتعلقةهذا املساق يهدف 
واالستحواذ واالتحاد بني الرشكات وطرق ترجمة القوائم املالية من حيث العملة وإعداد القوائم

التابعة.الرشكة املالية املوحدة للرشكة األم و

302AC 151C 151  Financial تحليل القوائم املالية5478 Statements
Analy Graduates Unionsis

وعنارصها يهدف هذا املساق الى دراسة مفهوم التحليل املالي وكيفية تحليل القوائم املالية
 والتعرف على كوسيلة التخاذ القرارات االستثمارية واالقرتاض والتخطيط املالي،املختلفة 

 ويشمل املساقأسباب االختالفات بني النسب املالية خالل الفرتات املختلفة او بني الرشكات
.وعنارص اخرى تحليل السيولة واملديونية والربحية

 
321AC 151C 151 1Auditing 1 تدقيق الحسابات5482

وحقوق واستقاللية املهين التأهيل التدقيق، وأهداف بمفهوم التعريف يهدف هذا املساق إلى
التدقيق ، معايري للمدقق املهين السلوك الخارجي، قواعد للمدقق القانونية واملسؤولية وواجبات

انواع التقارير املالي، والتحليل اإلحصائية العينات استخدام اإلثبات، أدله املتعارف عليها ،
ترصفاته وتقييم العميل استمرارية فرضية تدقيق عن املدقق مسؤولية الداخلية، الرقابة وأنظمه

.القانونية غري

322AC 151C 151 Auditing 2 تدقيق الحساباتس5483 2
يهدف هذا املساق الى دراسة مواضيع نظم التدقيق االلكرتونية واستخدامها من قبل رشكات

التدقيق  كما يركز املساق على التطبيقات العملية إلجراءات التدقيق واليت تشمل تدقيق االصول
املتداولة والثابتة وتدقيق املبيعات واملشرتيات والذمم الدائنة وكيفية إعداد خطة التدقيق. وكيفية

ممارسة حكم املدقق الشخيص فيما يتعلق بأدلة اإلثبات كما ونوعا وكيفية التعامل مع االحداث
الالحقةس للمزيانية



331AC 151C 151   Accounting محاسبة منشآت مالية5479 f Palestineor Financial
Institutions

العملياتملحاسبة في املنشات املالية ويركز على با  الى تعريف الطالب هذا املساقيهدف
 ورشكات التأمني، ويتم الرتكزي على وظائف البنوك التجارية التجارية البنوك فيةيمحاسبال

 والحسابات الختامية للبنوك التجارية، كما يتضمن املساق فيهاواملحاسبة في األقسام املختلفة
التعرف على ماهية التأمني وأنواعه وفوائده وإعادة التأمني. ويتم الرتكزي على عمليات املحاسبة

على األنواع املختلفة للتأمني.

332AC 151C 151 Islamic محاسبة االسالميةال5492 Accounting
 أشسسكال املنشسسات املاليسسة اإلسسسالمية واملعسسايري املحاسسسبيةيهسسدف هسسذا املسسساق الى التعسسرف على 

اإلسالمية باإلضافة الى املعالجات املحاسبية للعمليات املالية اإلسالمية وأنواع التقارير والقسسوائم
 مسسسع الرتكسسسزي على املعالجسسسات املحاسسسسبية في املصسسسارفاملاليسسسة املسسسستخدمة في هسسسذه املؤسسسسسات

.االسالمية

341AC 151C 151   Research حلقة بحث في املحاسبة5489 Seminar in Accounting

 الجانب العملي في املحاسبة، حيث ينقل الطالب إلى بعضيهدف هذا املساق الى نقل الطالب الى
املشاكل املحاسبية اليت تواجهه في حياته العملية. فجانب من هذا املساق مخصص لعرض

ومناقشة حاالت محاسبية حدثت فعالً في الحياة العملية في مكان ما من العالم والجانب اآلخر
بني قدرات الطالب في البحث العلمي بقضايا محاسبية عملية أو نظرية.

351AC 151C 151  Accounting نظم معلومات محاسبية5480 Inf Palestineormation
Sy Graduates Unionstem

-عنارص النظام ومكوناته اإلطار املفاهيمي لنظم املعلومات املحاسبية الى دراسة املساقيهدف هذا
يتناول املساق مفاهيموالدمج بني املعرفة املحاسبية واملعرفة بأنظمة املعلومات. و ونواع النظم-

(REA البيانات والعالقة بني املوارد والوحدات اإلدارية والعميل من خالل )واعدتتعلق بق
 والرقابة الداخلية في النظام اليدوي والنظام املحوسب.والدورة املستندية املستخدمة

معايري املحاسبة5487
الدولية

 401AC 151C 151  International Accounting
Standards

يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب بمعايري املحاسبة الدوليةس حيث يركز املساق على توضيح 
وعرض للهيئات الدوليةس وجهودها في إعداد وإصدار معايري محاسبية الستخدامها في عملية

إعداد ونرش القوائم املالية. كما يتم خالل املساق رشح وتوضيح مفصل ملعايري املحاسبة الدولية
الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية.

402AC 151C 151 International محاسبة دولية5495 Accounting
املبادئ واملفاهيم املتعلقة باملحاسبة الدوليةس وتحديدا الى تعريف الطالب باملساقيهدف هذا 



مقارنة بني املمارسات العمليةالأهداف املحاسبة الدوليةس وتصنيف وتطور املحاسبة الدولية و
.املحاسبية بني الدول املختلفة وعمليات العملة األجنبية والتقارير القطاعية

421AC 151C 151  International معايري التدقيق الدولية5496 Auditing
Standards
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية لخطوات عملية التدقيق بدءا من إجراءات قبول العميل مرورا

بتخطيط عملية التدقيق وتنفيذها وذلك في ضوء معايري التدقيق الدولية.س كما يتناول املساق
.موضوعات حديثة في مجال تدقيق الحسابات

422AC 151C 151 C 151orporate الحاكمية املؤسسية5493 Governance
يتناول هذا املساق املوضوعات املتعلقة بتنظيم العالقة بني مالكي منظمات األعمال والقائمني 

على إدارة تلك املنظمات من خالل مجالس إدارتها واللجان الداخلية املنبثقةس عن مجلس اإلدارة
لضمان املحافظة على مصالح أصحاب الحقوق في املنظمة) املالكني(، كما يتناول هذا املساق

السبل الحديثة الواجب إتباعها في إدارة منظمات األعمال لتحقيق الزناهة والعدل والشفافية بما
يحقق مصالح جميع األطراف ذات العالقة املبارشة ألداء املنظمة.

431AC 151C 151 Tax محاسبة رضيبية5484 Accounting
الرضيبية كيفية املعالجاتو  الطالب بانواع الرضيبة املختلفةيهدف هذا املساق الى تعريف

املتعلقة برشكات األفراد والتضامن واملساهمة العامة باإلضافة إلى رضيبة القيمةس املضافة حسب
القانون الفلسطيين.

محاسبة منشات حكومية و5486
غري الربحية

 432 AC 151C 151     & Accounting f Palestineor Governmental
-  Non Profit Organizations

 الطالب باملفاهيم األساسية للمحاسبة عن العمليات املالية في الى تزويد املساقيهدف هذا
املنشات الحكومية وغري الهادفة للربح، وأنواع التقارير املالية املستخدمة في هذه املنشات.

441AC 151C 151 Accounting نظريةس محاسبية5485 Theory Graduates Union
 اإلطار املفاهيمي لنظرية املحاسبة واملتعلق بتعريف عنارص النظرية الى دراسة املساقيهدف هذا
وأهداف القوائم املالية ونظريات قياس وتقييموخصائص املعلومات املحاسبية املحاسبية 

األصول وااللزتامات واالعرتاف باإليراد ومحاسبة التضخم واإلفصاح املحاسيب.

مشكالت وحاالت5497
محاسبية

 442AC 151C 151  Accounting C 151ases and
Problems

إن الهدف من هذا املساق هو تزويد الطالب بالتطبيقات العملية والعلمية في املحاسبة واليت
ترتبط ببعض القضايا املالية املتمزية، من هذه القضايا املحاسبة في ظل التضخم، ومحاسبة

املوارد البرشية، والتوسع واالندماج في الرشكات املساهمة العامة، وغري ذلك من قضايا حديثةس
النشأة في مجال املحاسبة املالية



موضوعات خاصة في5499
املحاسبة

 443AC 151C 151   Special Topics in
Accounting

 في املحاسبة، وبعض اوقيد البحث والدراسةموضوعات حديثةالى مناقشة  هذا املساق يهدف
املقاالت املنشورة في مجالت محكمة.

تطبيقات محاسبية5488
محوسبة

 451AC 151C 151  C 151omputer Accounting
Applications

يتضمن هذا املساق نظم املعلومات املحاسبية اليدوية وخطوات تحويلها وتطبيقها على برامج
إعداد حسابات املدينني، والدائنني - محاسبية محوسبة وكيفية معالجة األحداث املحاسبية

واملخزون السلعي وحسابات دفرت األستاذ العام، كما ويشمل املساق إعداد الحسابات والتقارير
الختامية املحاسبية املختلفة أو املتعارف عليها عموما وإعداد املوازنات والتنبؤات املالية وذلك
– بتطبيق املبادئ والفروض والقيود املحاسبية اليت درسها الطالب في مراحل الدراسة السابقة

. برامج املحاسبة املحوسبة املحليةعلى

452AC 151C 151 عمليالتدريب ال4547    Practical Training
يكتسبونه من املعرفة النظرية خالل فرتة يهدف الى أكساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى ما

الدراسة اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق املفاهيم النظرية في الواقع العملي  واألندماج في
حتياجات السوق والتخطيط ملسار التوظيف املستقبلي, اضافةاسوق العمل والقدرة على تحديد 

الى تعزيز قدرات الطلبة في املجال الشخيص وتطوير مهارات االتصال ورفع مستوى جهوزيته
لسوق العمل, اضافة الى ايجاد فرصة لتبادل املنفعة املشرتكة بني الجامعة واملجتمع املحلي .

)مبادئ مالية4248  201)FIN  Principles of Palestine Finance

باالدواتبشكل مبسط يهدف هذا املساق الى تعريف الطالب بعلم املالية من خالل تعريفه 
واالسواق واملؤسسات املالية ومهام املدير املالي كما يتعرض املساق لتحليل القوائم املالية واعداد

املوازنات النقدية باالضافة الى مفهوم القيمة الزمنية للنقود وتطبيقاتها، ويشمل املساق ايضاً
رشح مفهوم وقياس العائد والخطر لالستثمارات املالية وكيفية تقيم اسعار االسهم والسندات
ومفهوم الفوائد وعالقته بالقيمةس الزمنية للنقود كذلك يتعرض املساق ملفهوم تكلفة رأس املال

ومصادرة املختلفه واملفاضله بني الفرص االستثمارية

301FIN((      2Principlies 2مبادئ املالية 5470 of Palestine Finance 

 حيث  يسسستخدم مهسسارات الرياضسسيات املاليسسة في1يعترب هسسذا املسسساق امتسسداد ملسسساق مبسسادئ املاليسسة 
تغطية مواضيع متعددة في املالية و االقتصاد املالي, منها: الدورات التشغيلية والنقديسسة للمنشسساة
وتطبيقاتها املختلفة في حقل املالية, اعداد املوازنات النقدية الراسمالية, السياسات املسسستخدمة في
إدارة عنارص رأس املال العامسسسسل, إدارة االلزتامسسسسات والقسسسسروض قصسسسسرية األجسسسسل, إدارة النقديسسسسة
واملسسستوى األمثسسل للنقديسسة, إدارة املدينون, إدارة املخسسزون السسسلعي والحجم األمثسسل من املخسسزون
السلعي. يشسسمل هسسذا املسسساق أيضسسا مواضسسيع مثسسل تسسسعري)تقسسييم( األصسسول املاليسسة كمسسا يركسسز على

املشتقات املالية و طرق تقييمها و تأثريها على صانع القرار في الرشكة.



549
8

302FIN International مالية دولية Finance

 دراسة مؤسسات التمويل الدولية والبنية االستثمارية الدولية في إطارالى هذا املساق يهدف
عوملة االقتصاد، وتأثري ذلك على أداء االقتصاد القومي من خالل مدى توفر التمويل الخارجي،

وأثره في التنمية االقتصادية، وأسعار الرصف، وعالقتها باملتغريات االقتصادية الكلية،
وخاصة مزيان املدفوعات. كما يركز على املنشآت االقتصادية املحلية، وطرق التمويل اليت

تحصل عليها من البنوك املحلية والدولية، وكيفية أداء الرشكات ملوجوداتها ومطلوباتها في
األجل القصري والطويل

478
5

303FIN  Finance التحليل املالي analy Graduates Unionsis

ادوات التحليل املالي واساليبه كأساس للتحليل املوضوعي دراسة الى هذا املساق يهدف
واملناقشة املوجهةس لبنود القوائم املالية املختلفة مع الرتكزي على تحليل االيرادات والنفقات بني
البنود املختلفة لهذه القوائم وذلك من اجل الحكم على كفاءة ادارة املرشوع مركزه املالي قصري

االجل و طويل االجل. 

311FIN Financial األسواق املالية5490 Markets
يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بمفهوم السوق املالية، وفرضية السوق املالية الكفؤة

وإعطاء ملحةس عن سوق فلسطني لألوراق املالية، وتحديد أركان األسواق املالية وأنواع األسواق
املالية وأدواتها. ومن ثم توضيح األسواق النقدية وأهمية دور سوق النقد وأدوات االستثمار

.في سوق النقد، مع الرتكزي على تلك األدوات مع رشح مفصل لكل أداة

312FIN  Financial  املاليةإدارة املخاطر5491 Risk
Management

 وتقسيماته، الخطر في االستثمارات املالية وانواعهيهدف املساق الى توضيح مفهوم الخطر
تتضمنة املخاطر للخطر، وتطوير إسرتاتيجيات إلدار واالحتماالت، مقدمة في املقاييس الكمية

وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو هذه اإلسرتاتيجيات نقل املخاطر إلى جهة أخرى
.املحتملة وسائل التحكم في الخطر وأثر كل منهما على حجم الخسارة املاديةدراسة و كل تبعاتها

313FIN Investment إدارة االستثمار5494 Management
 القرار االستثماري بالتفصيل مع بيان مجاالت االستثمار الحقيقيس الى رشحاملساقيهدف هذا 

 وحسابهواملالي الفوري واملستقبلي وأدواته وعوائده ومخاطره واملبادلة بني عوائده ومخاطر
السعر العادل ألدوات االستثمار املالي مع ملحه عن تكوين املحافظ االستثمارية وقياس مخاطرها
وعوائدها وإدارتها وعن بعض مؤسسات االستثمار، كما يبحث كذلك في مصادر تمويل االستثمار

وتكاليف هذه املصادر وطرق تقييم بدائل االستثمار الحقيقي.



جرافيكس/الوسائط املتعددة برنامجوصف املساقات اليت يطرحها 

245ID(Aesthentics (علم الجمال5265

األخسسرى، باملواضيع وعالقته ومقاييسه، الجمال، ومعىن وحقائقه، واتجاهاته، الجمال، علم دراسة
الفن، في والقسسبيح الجميل واملضسسمون والشسسكل املختلفسسة، الجماليةس املفسساهيم في املساق يبحث كذلك

.الفن في والكوميديا املأساة ثم

الرياضيات4250
املنتهية

)SC 151
117(

 Finite Math

يهدف املساق إلى تعليم الطالب واطالعه على أساسيات الوسائل الرياضية الخاصة املستخدمة
في املجاالت التجارية. تشمل املواضيع: طرق حل نظام من املعادالت والالمتساويات مع الرتكزي

على املصفوفات، الربمجة الخطية، سلسلة ماركوف،  ونظرية القرار.

أساسيات التصميم4731
1

) 101ART(  1Design Foundation

تعريف الطالب على مبادئ التصميم ابتداء من النقطة ثم الخطوط وانواعها وكذلك املساحات
واشكالها وكيفية تشكيلها في اطار تصميمي ثم التعرف على االلوان ودرجاتها وتأثرياتها النفسية

وطرق مزج االلوان وتطبيقها على االشكال واملساحات.

ARTتاريخ الفن4736
151((

  History Graduates Union of Palestine Art

تعريف الطالب على تاريخ الفنون في الحضارات القديمة ابتداء من العصور القديمة كالحجري
مرورا بالفرعوني والرافدي ثم فنون الغرب في العصور القديمة في فن عرص النهضة والفن

االسالمي، ثم الفن املسيحي في اوروبا حىت فنون القرن العرشين في الفن في الوطن العربي،
الحاسوب والفن.

ART(الرسم 4743
121(

 1Draw ing

يهدف املساق الى تعريف الطالب على ادوات الرسم وتشمل : الورق واالقالم بانواعها، طريقة
تقدير االبعاد بقلم الرصاص، التخطيط بالقلم الرصاص والتعرف على انواع الخطوط، التعرف
على الظل والنور، رسوم من الطبيعة الصامتة، رسوم مناظر خارجية مثل الشجر والورق، الرسم

بااللوان الخشبية، رسم ترشيحي لجسم االنسان.

ART(الرتبية الفنية5081
161(

 Art Education

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بمراحل نمو الطفل الفنية ودور املعلم واألرسة اتجاه الطفل،



وتعريف الطالب بأهمية الخطة الدراسية ومستوياتها وكيفية اعدادها.

211ART((  2Design 2اساسيات التصميم 4733 Fundamentals

تعريف الطالب بعملية التصميم بحيث يتناسب كل تصميم مع املوضوع املناسب واستخدامات
التصميمات كل حسب الغرض وتطبيق هذه التصميمات في االعالنات والبوسرتات باستخدام

الوسائل املختلفة والخامات املختلفة.

معالجة تصميم4723
1

ART
212((

DesignProcessing 1

(COMPUTOGHARFمسسادة عمليسسة ونظريسسة تهسسدف إلى تعريسسف الطسسالب بسسالكمبيوتغراف )  
وتطسسور فن الجرافيسسك، وكيفيسسة التصسسميم من خالل الحاسسسوب . وتتنسساول رشح عن أنسسواع األجهسسزة

(Sof convergencetwareبعض السسربامج )لتتنسساول أيضسسا رشح وتطسسبيق عملي ، كما املستخدمة في التصميم  
, املتخصصسسة بالتصسسميم مثسسل   Photos, Divergence and Curl, Double and Triplehop I, D, PI, PD, and PIDnDes, Divergence and Curl, Double and Tripleignوكيفيسسة الخسسروج بتصسساميم متقنسسة ،

.وجاهزة إلى التسويق

C 151olors نظرية االلوان5795 Theory Graduates Union

هذا املساق يغطي املواضيع التالية : اساسيات اللسسون، التسسأثري النفيس لاللسسوان، نظريسسات عالقسسات
Subtractive (  لاللسسوان، الصسسياغة املطروحسسة )Compos, Divergence and Curl, Double and Tripleitionalااللسسوان، التسسأثريالتكويين)

Notation مزج ،) 
االلوان، خليط الضوء، تداخل االلوان وتفاعلها، الحاسوب واللسسون، التصسسميم مسسع اللسسون، اللسسون في

الفنون الجميلة.

11Paintingتصوير5765

يهسسدف هسسذا املسسساق الى تعريسسف الطسسالب على: وسسسائط االظهسسار املختلفسسة في الرسسسم، التسسدرب على
استخدام وسائل الرسم املتنوعة، الرسم بااللوان املائية، الرسم بااللوان الزيتية، القماش املسسستخدم
في الرسسسم، فرايش الرسسسم وانواعهسسا، السسسكاكني املسسستخدمة في التصسسوير الزيسسيت، الزيسسوت، مراحسسل

الرسم بالزيت، الرسم ملوضوعات مختلفة صامتة واخرى من الطبيعة.

ARTمبادئ االبداعس4753
331((

 C 151reative C 151oncept

تعريف الطالب بالخامات املختلفة وكيفية معالجتها ومدى مالءمتها للغرض وكذلك كيفية التعامل
مع الخامات وطرق استخدامها وكذلك اسسستخدام التقنيسسات الحديثسسة وعمسسل تصسسميمات تتناسسسب مسسع

الخامات لتوظيفها في خدمة املجتمع.

معالجسسة تصسسميم4753
2 

ART
340((

  2Processing Design



في هذا املساق يتعرف الطالب على ادوات تصميم جديدة تعتمد على تقنيات املتجهسسات الرياضسسية
املواد االعالنيسسة املختلفسسة كسسالكروت التجاريسسة، بحيث تنتج تصاميم ورسسسومات بدقسسة عاليسسة تشسسمل

الالفتات ، املطويات، امللصسسقات اضسسافة الى التصسساميم املتعلقسسة بسساملواقع االلكرتونيسسة ، والتصسساميم
اليت تعرض على الشاشة كواجهات الربامج وخلفيات الشاشة وغريها.

Digital التصوير الرقمي5790 Photography Graduates Union

يتعسسرف الطسسالب من خالل هسسذا املسسساق على انسسواع الكسسامريات والفروقسسات بينهسسا ، ومن ثم التعسسرف
على وضسسعيات التصسسوير املختلفسسة العاديسسة واالحرتافيسسة، التعسسرف على انسسواع العدسسسات والفالتسسر
واالضسسافات وطريقسسة تركيبهسسا على الكسسامريا، التعسسرف على انسسواع االضسساءة الداخليسسة والخارجيسسة،

 زوايسسا ، التعسسسرف علىHDRالتعسسرف على تقنيسسات في التصسسسوير كتصسسوير البانورامسسسا وتصسسسوير 
املواضيع. التصوير املختلفة وانواع اللقطات وغريها من

ART(التعبري الذاتي4745
431(

-Self Palestine Projection

يدرس الطالب املساق دراسة نظرية للنشأة التاريخيسسة لفن الجرافيسسك من العصسسور الحجريسسة حسسىت
عرصنا الحارض من حيث: ما هو فن الجرافيك؟ من هم التعبرييني؟ النشأة التاريخية لفنون الحفر
والطباعة. واقع تصميم الجرافيك. فن الجرافيك العربي املعارص. اساليب فن الجرافيسسك وتقنياتسسه
)الطباعسسسة البسسسارزة-الحفسسسر الغسسسائر-الطباعسسسة املسسسستوية(، تقنيسسسات الجرافيسسسك اليسسسدوي)الحفسسسر على
اللينيليوم-الحفر على الزجسساج واملرايسسا(، اسسستعمال فن الجرافيسسك، خصسسائص فن الجرافيسسك، مسسا هسسو

الكمبيوتغراف؟ ويقوم الطالب بعمل عدة مشاريع عملية في مختلف مواضيع املساق.

Printing  الطباعةستقنيات5769 Techniques

يهدف املساق إلى سسسد الفجسسوة بني تصسسميم جيسسد باسسستخدام السسربامج املختلفسسة للكمسسبيوتر وتصسسميم
جيسسد من حيث قابليتسسه للطباعسسة والتنفيسسذ كحالسسة إنتاجيسسة في مطسسابع األوفسسست )الطباعسسة غسسري

 % من حجم صسسناعة الطباعسسة في العسسالم.  يغطي هسسذا املسسساق60املبارشة( والسسيت تشسسكل أكسسرث من 
لطلبة التصميم املعلومات الالزم معرفتها وتطبيقها إلعداد تصميم قابل للطباعسسة يسسراعي املحسسددات
العمليسسة منهسسا الفنيسسة وامليكانيكيسسة لتنفيسسذ عمليسسة الطباعسسة غسسري املبارشة، سسسيقدم للطسسالب خطسسوات
تحضري امللفات، وفهم مصطلحات الطباعة، ومعرفسسة أساسسسية بطريقسسة إنتسساج املطبوعسسات ومراعسساة
املواصسسفات املتعسسارف عليهسسا بسسالورق من حيث القيسساس والتكلفسسة. ويعتسسادوا على عمليسسة الطباعسسة
والتكنولوجيا املستخدمة ونظام الدقة والجودة املتبع، وكسسذلك كيفيسسة إعسسداد ملفسسات للطباعسسة بلسسون

ايضسسا يهسسدفواحسسد متصسسل أو متسسدرج أو طباعسسة ملونسسة باسسستخدام نظسسام األلسسوان املتبسسع للطباعسسة.
تعريسسف الطسسالب نظريسسا وعمليسسا على خمس عمليسسات أساسسسية في طباعسسة املنتوجسساتاملسسساق الى 

Relief convergence  الورقيسسة والبالسسستيكية وهي عمليسسة الطباعسسة البسسارزة  Printing Proces, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleوالطباعسسة 
Screen املسامية أو الحريرية  Printing والطباعة غري املبارشة كيميائيا -Litho Printing

Proces, Divergence and Curl, Double and Triples, Divergence and Curl, Double and Tripleوطباعسسسسة الجرافيو  Gravure Printing وكسسسسذلك الطباعسسسسة الرقميسسسسة  Digital
Printingويتوقسسسع بعسسسد إنهسسساء دراسسسسة املسسسساق أن يكسسسون الطسسسالب قسسسادراً على إعسسسداد تصسسسميم 

للمطبوعسسات حسسسب العمليسسة املسسستخدمة للتنفيسسذ من العمليسسات الخمس املذكورةوكسسذلك قدرتسسه على
تحديد أفضل عمليسسة لتنفيسسذ املطبوعسسة من حيث املالئمسسة والجسسودة والتكلفسسة ومحسسددات كسسل عمليسسة،



بهدف تلبية حاجسسة الزبسسائن. كمسسا يتعسسرف الطسسالب على عسسدة عمليسسات تسسستخدم بعسسد الطباعسسة مثسسل
التجليسسد بأنواعسسه أو الجالتني أو التسسذهيب والتشسسكيل، كسسل ذلسسك حسسىت تتكسسون الصسسورة املتكاملسسة
للمنتوجات املطبوعة وآلية تنفيذها في ذهن الطالب. وبذلك يكون الطالب قسسد حصسسل على املعرفسسة
الالزمة إلعداد مادة طباعية تستخدم في املطبوعات الورقية، الصحف اليوميسسة، الكتب، السسدوريات،س

الدعاية واإلعالن وكذلك مواد التغليف املختلفة.

ART(املرشوع4861
445(

 Graduation Project 

ان مرشوع التخرج لطلبة الجرافيك هو اختياري حيث يقسسوم الطسسالب بعمسسل مرشوع في احسسد فسسروع
الجرافيك مثل بناء لعبةس او فلم رسوم متحركة ثنائي او ثالثي االبعاد او انتسساج فلم وثسسائقي حسسول
فكرة معينة ويستطيع الطالب ان يرثي مرشوعه بتصميم اعمال يدوية مساعدة ملرشوعه او رسسسم
جدارية تدعم فكرة املرشوع بمعىن على الطالب ان يوظف كل مسسا تعلمسسه خالل االربسسع سسسنوات في
انتسساج فكسسرة متكاملسسة من تصسسميم دعسسوات املرشوع الى تصسسميم بوسسسرت املرشوع الى بنسساءه بسساي

اسسسبا لفكسسرةس املرشوع وفي نهايسسة الفصسسل يقسسوم الطسسالب بعسسرض مرشوعه و يتمنبرنسسامج يسسراه مت
 على املرشوع بعسسدإلعطائهاملوافقةمناقشته من قبل مجموعة من االساتذة املختصني في الجرافيك 

عمل التعديالت الالزمة .

Multimedia(س                             335IT   الربمجة للوسائط املتعددة ( 4738
Programming

،الوسسسائط املتعسسددة الشسسائعةحسسد بسسرامج أيهسسدف هسسذا املسسساق الى تعليم الطلبسسة برنسسامج الفالش ك
ناء واجهسسات رسسسومية كاملسسة للشاشسسات، ورسسسوم توضسسيحية، والسسيتببهدف انتاج الرسوم املتجهة و

تحتسسسوي على تفاعليسسسة كبسسسرية.  خلسسسق الرسسسسوم املتحركسسسة واملؤثرات الخاصسسسة، وإضسسسافة الصسسسوت
 من الصفر اي من تعريسسف املتغسسريات3والتفاعلية للموقع حيث يتعلم الطالب لغة االكشن سكربت 

 االبعسساد يحتسسوية ثنائيسساأللعسساب والسسربامجالى بناء فئات كاملة وبالتالي يسسستطيع الطسسالب انتسساج 
على تفاعلية كبرية مع املستخدم و يكون اكرث ديناميكيا حيث قدرة االكشسسن سسسكربت على اضسسافة

بإنتسساجديناميكية. وفي نهاية املساق يقوم الطسسالب و واالصوات وانتاج حركات تفاعلية التأثريات
 وفي هسسذا املسسساق يتعسسرف الطسسالب3مرشوع كامل مثل فلم او لعبة باستخدام لغة االكشن سسسكربت

على مفهسسوم الربمجسسة الكينونيسسة حيث انهسسا اسسساس لغسسة االكشسسن سسسكربت. ويعتسسرب مسسساق رسسسوم
متحركة باستخدام الحاسوب امتداد لهذا املساق.

432IT (  Multimedia   عملية انتاج الوسائط املتعددة  (4740 Production Process

ان الهدف الرئييس من هذ املساق هو رشح تفاصيل خطوات بناء اي نظام وسائط متعسسددة مسسرورا
بمراحل االنتاج كاملة من بداية التخطيط للمرشوع وحساب التكلفة ثم التصميم للمرشوع ومن ثم
تحديد املحتويات واملهارات املطلوبسسة واخسسريا فحص النظسسام بسسالطرق العلميسسة الصسسحيحة وتجهسسزيه
للمستخدم النهائي. وفي اثناء هذه الخطوات يتعلم الطسسالب كيفيسسة بنسساء فريسسق العمسسل واملهسسام السسيت
يقسسوم بهسساء كسسل عضسسو في فريسسق املرشوع وفي مرحلسسة التخطيسسط يتعلم كيفيسسة بنسساء جسسدول العمسسل

امجنسستمام املرشوع حسب الوقت املحدد وذلك باستخدام برمجيسسات جسساهزة مثسسل برإلوتوزيع املهام 



ادارة املشاريع وغريها. وفيه ايضا يتعلم كيفية كتابة مقرتح املرشوع لطلب تغطية مالية وكتابة
املزيانيسسة للمرشوع وفي مرحلسسة تحديسسد محتويسسات املرشوع يتعلم الطسسالب حقسسوق النرشااللكرتونية
للوسسسائط املتعسسددة.في نهايسسة املسسساق يتوقسسع من الطسسالب تطسسبيق جميسسع خطسسوات انتسساج اي نظسسام

تجهزيهسسا في النهايسسة ويعتسسرب هسسذا املسسساقبوسائط متعددة على فكرة من بداية الفصل حىت يقسسوم 
امتداد ملساق تصميم وسائط رقمية .

2  مقدمة في الرسوم املتحركة ثنائية االبعاد5768  Introduction to D animation

 الرسسسوم املتحركسسة ثنائيسسة االبعسساد باسسستخدام رشيطإلنتسساجهذا املساق يركز على برنسسامج الفالش 
الزمن واالكشن سكربت معا في حال تم االحتيسساج اليهسسا ويتم رشح خطسسوات انتسساج الفلم بدايسسة من
الفكرة لكتابة السيناريو لعمل القصاصسسات وبنسساء الشخصسسيات. ويعتمسسد املسسساق كثسسريا على ابسسداع
الطلبة في الرسم والتخيل. ومن اهداف املساق التعرف على كيفية بناء الشخصسسيات وصسسفات كسسل
شخصسسية واهم مالمحهسسا وكيفيسسة بناءهسسا في برنسسامج فالش ويتوقسسع من الطسسالب ان يقسسوم بتجهسسزي
فكرة فلم من بداية املساق و تطبيق جميع خطوات االنتاج حىت بنسساءه في نهايسسة الفصسسل وعرضسسه

كفلم رسوم متحركة ثنائي االبعاد. 

V Systemsisual   لطلبة الوسائط املتعددة                 الربمجة املرئية5792 Programming f Palestineor
multimedia   

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب ببيئة الربمجة باستخدام النوافذ ويشسسمل املواضسسيع التاليسسة:
event مفهوم برمجة الكيانات واملقادة باألحداث )  d PIDrivenاألساليب و الخصائص، النماذج ،)

tool ومكوناتهسسا، عنارص التحكم، صسسناديق األدوات) boxes, Divergence and Curl, Double and Tripleتصسسميم النوافسسذ ،اسسستخدام جمسسل ،)
التحكم والتكرار لبناء برامج متكاملة  والربط مع قواعدالبيانات والتطبيقات املختلفة.

Data    البيانات وطرق تحزينها5791 and Storage techniques         
مقدمسسسة في املوضسسسوعات التاليسسسة : االسسسستدعاء السسسذاتي، فعاليسسسة الخوارزميسسسات، السسسرتتيب والبحث،
التخسسزين واالسسسرتجاع، تمثيسسل البيانسسات، املكدسسسات والطوابسسري، تسسركيب امللفسسات وانظمتهسسا، انسسواع
ملفات الوسائط املتعددة وخصائصها، الفهارس والنحت، تمثيسسل بيانسسات الوسسسائط املختلفسسةواخريا

ضغط ملفات الوسائط املتعددة من صور و صوت و فيديو وكيفية تخزينه في الحاسوب.

341IT( Webpage   تصميم صفحات االنرتنت (4643 Design

هسسذا املسسساق يؤهسسل الطالب لتصسسميم مواقسسع االنسسرتنت، مسسع الرتكسسزي على مواضسسيع الجسسرافيكس،
)مواضيع املسسساق تشسسمل : التخطيسسط ملرشوع السسويب، انشسساء االهسسداف، بنيسسة املعلومسسات واالبحسسار 

navigation) سس،,  X, DEMUXHTMLE HTML مواضيع االلوان، تحضسسري الجسسرافيكس، ادارة االنسسواع ،(
f convergenceonts, Divergence and Curl, Double and Triple)… الجداول واالطارات ،(f convergencerames, Divergence and Curl, Double and Triple)الرسوم املتحركة والصوت، االستضافة وادراج اسسسم ،

املوقع للبحث.

3Introduction   مقدمسسسسسةس في الرسسسسسسوم املتحركسسسسسة ثالثيسسسسسة االبعسسسسساد 5767 to D
animation                         

يهدف املساق الى تعريف الطلبة  بخطوات انتاج الفلم الثالثي االبعاد باستخدام برنسسامج املايسسا او
 عمسسلبرنسسامج السسرثي دي مسساكس وبالتسسالي يتخسسرج الطسسالب من هسسذا املسسساق ولديسسه القسسدرةس على



 بنسساء الشخصسسيات والبيئسسات،3Dاملتحركةاالفالم وعمل( ياملجسسسمة االبعسساد )االثالثيةالتصسسميمات 
تصميمتحريك اآلالت كالسيارات، أنواع الكامريات، تجهزي اإلضاءة املناسبة والتصدير النهائي، و

. ايضسسا يتم والعروضسسبالطبعس كسسل هسسذا على سسسبيل املثسسال وليس الحرصسساملتقدمةاملجسمةالشعارات 
رشح بعض االساسسسيات النظريسسة في بنسساء الشخصسسيات واملجسسسمات وطريقسسة عسسرض االيحسساءات
والعواطف وكيفية كتابة السيناريو وفكرة الفلم وطريقة االنتاج حىت يستطيع الطسسالب في النهايسسة

عمل فلم ثالثي االبعاد كامال.

Sciagraphy Graduates Union  املنظور  والظل     and Perspective
مساق عملي ونظري  يتعرف الدارس من خالله على الظالل والضوء كظاهرة فزييائيسسة وكاسسساس
لعملية الرؤية وادراك االشكال في الطبيعة كذلك املنظور بوصسسفه وصسسفا للمكسسان   وابعسسادومواقع
االشسسياء  واالجسسسام في الطبيعسسة كمسسا يتسسدرب السسدارس  من خالل هسسدا املسسساق على طسسرق تجسسسيد
االجسسسام واملواد في الطبيعسسة وموقعهسسا فزييائيسسا وفقسسا لعلم املنظسسور الريايض  من خالل النتعسسرف

على املنظور ذو نقاط التاليش االحادية واملتعددة.

Digital   صوت وصورة رقمية  Audio and video                     
هذا املساق هو مقدمة للصوت والفيسسديو السسرقمي، وهسسو يعسسرف الطسسالب باملصسسطلحات والتكنولوجيسسا
املستخدمة في انتاج الصوت والفيديو املستخدم في تطبيقات الحاسوب. املواضع تشمل : الصوت

، معالجسسة وتخسسزين الصسسوت، الحصسسول على الصسسوت، املعالجسسة والخلسسط، الكسسامرياMI, D, PI, PD, and PIDDI, D, PI, PD, and PIDالسسرقمي 
الرقمية، اخذ الصور، تنظيم الفيديو،س التحرير واملونتاج.

and        الخط العربي   والزخرفة االسالمية  islamic decoration Arabice
مساق عملي  يتعرف فيه الدارس على جمالية الخط العربي   وانواعه وطسسرق معالجتسسه وتوظيفسسه
في الفنون االخسسري كمسسا يتسسدرب على كتابسسة نصسسوص بخطسسوط عربيسسة مختلفسسة  كالنسسسخ والكسسوفي
والرقعه ........الخ  بعد ادراكه لالسس والقيم واملعايري الجمالية لكل نوع من تلك االنواع ,كمسسا
يتعرف الدارس  من خالله على انواع الزخارف االسالمية  من نباتية وهندسية وخطية  ويتسسدرب

على انتاج اعمال فنية  بتوظيف بىن  زخرفية وخطية متعددة 

Introduction   مقدمة مرشوع التخرج to graduation project
يهسسدف مقدمسسة مرشوع التخسسرج الى تجهسسزي الطلبسسة ملرشوعهم النهسسائي حيث يقومسسون في املقدمسسة
بتحديسسد الفكسسرة و االدوات و املزيانيسسة و حيث ان معظم املشسساريع هي وسسسائط متعسسددة مسسا بني
الرسوم املتحركة و الجداريات و االفالم مما يتطلب الوقت الكثري في املرحلة االخرية من االنتسساج و

بالتالي يهدف هذا املساق الى تحضري الطلبة ملرشوعهم النهائي بشكل ممتاز.

Introduction   مقدمة في الوسائط الرقمية  To digital media
يهدف املساق الى تجهزي الطلبة بكل مسسا يتعلسسق بالوسسسائط الرقميسسة من نص و صسسورة و صسسوت و
فيسسديو حيث يغطي كسسل املعلومسسات االوليسسة في هسسذه املواضسسيع من نايحسسة تعريفهسسا و انتاجهسسا و

تخزينها و تعديلها و التعامل معها.



Field التدريب امليداني  Training                           
يهدف مساق التدريب امليداني الى توفري فرص حقيقيةس النخراط الطلبة في سوق العمسسل من خالل
التدريب في مجاالت العمل الحقيقيةس للتخصص مثسسل مسسدارس الرتبيسسة و التعليم و رشكات الدعايسسة
و االعالن و جميع الرشكات اليت تحتاج الى مصمم جرافيكي في عملها و ايضا العمسسل في املطسسابع

بحيث يقوم الطالب بتطبيق ما درسه في الجامعة بشكل حقيقيس وواقعي.
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	يهدف هذا المساق إلىتعريف الطلاب بعلم الاجتماع بحيث يشتمل على أهم المفاهيم والمعلوماتمن حيث نشأته وتطورهومؤسسيه ورواده, والعوامل التي تؤدي إلى تشكيل الجماعات, ومعرفة النظم الاجتماعية وخاصة النظام العائلي،ومفهوم الطبقات الاجتماعية، والعوامل التي تؤدي إلى التغير, وعمليات التفاعل الاجتماعي, ودراسة السلوك الاجتماعي والعمليات الاجتماعية، والتعرف على المؤسسات الاجتماعية التربوية، بالإضافة للتعرف إلى البناء الاجتماعي الفلسطيني وخصائصه، والعادات والتقاليد والقيم الفلسطينية.
	4483 علم اجتماع الاسرة
	لقد صمم هذا المقرر بهدف تعريف الطالب على الاسرة ومكوناتها واجراءدراسة تحليلية للأسرة والقرابة ومقومات الأسرة العربية ودورها ووظائفها والتغيرات والمشاكل التي تواجه الأسرة.  كما يتناول المساق النظم الخاصة بالأسرة مثل الزواج والطلاق والإنجاب والحقوق والواجبات المنوطة بأفراد الأسرة ، كما يتناول المساق تصور نظري شامل للنظريات الاجتماعية ونظريات التغير وتأثيرها على الأسرة.
	4485 العنف الأسري والمجتمعي والإدمان
	يعرض هذا المساق التعريف بماهية العنف الأسري والمجتمعي, وأشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على الطفل والمرأة والمسن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمداخل النظرية المفسرة لهما، وكيفية قياس العنف الأسري والمجتمعي والآثار المتصلة بمظاهر هذا العنف، أنواع ضحايا العنف الأسري والمجتمعي وطرق الحماية القانونية لضحايا العنف واساليب الوقاية واليات نشر المعرفة والوعي بهذه المشكلة والبرامج والخدمات المتاحة في فلسطين لمواجهة هذه الظاهرة .
	كما يتناول المساق التعريف بمفهوم الإدمان وأسبابه والعوامل المساعدة التي تتعلق بحياة الفرد والبيئة ومجتمع المدينة. والنظرية المفسرة لأسباب الإدمان، وأعراض وعلامات الإدمان، وطرق العلاج، والمضاعفات التي تترتب على الإدمان.
	4489 سيكولوجية التعلم
	لقد صمم هذا المقرر بهدف تعريف طلاب العلوم الاسرية بطبيعة وسيكولوجية التعلم ومفهومه وكذلك بالأسس والشروط أو المتغيرات التي تؤثر على عملية التعلم، سيقدم هذا المساق صورة شاملة ومبسطة لنظريات التعلم المختلفة وتطبيقاتها التربوية ويتضمن هذا المقرر مدخل للتعلم، طبيعته وتعريفه، أشكاله، أهمية دراسته، شروط التعلم، التعلم بين الحفظ والنسيان، انتقال اثر التعلم، نظريات التعلم وأهميتها، النظريات السلوكية، النظريات المعرفية نظريات التعلم الاجتماعي. 
	تناول هذا المساق تطبيقات أساليب القياس والتقويم على الأطفال، مع التركيز على تطبيق التقويم وأدواته واستخدامها، وتطوير الاختبارات المرتبطة بمجال تربية الطفولة المبكرة وتقنينها كماً ونوعاً في جوانب نمو الطفل وتعلمه واتجاهاته، وأساليب قياس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقويمهم.
	
	4491 تطوير مرحلة ما قبل المدرسة للأطفال
	يتناول هذا المساق تعريف الطالب بمرحلة رياض الأطفال (ما قبل المدرسة) وأهم خصائصها النمائية و الاحتياجات المعرفية والانفعالية والحركية والجسمانية لطفل ما قبل المدرسة ،و كيفية تعلم الأطفال واللعب وتطويرالقدرات، جنبا إلى جنب مع المهارات اللازمة لإدارة وقيادة الإعدادات في مرحلة الطفولة المبكرة. والتركيز على النمو الاجتماعي والانفعالي والخلقي للطفل.
	4492 الصحة الإنجابية
	يتناول هذا المساق المواضيع التالية: الخصوبة والعقم، وتنظيم الأسرة والعوامل التي تؤثر على أنماط الخصوبة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية. بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والعوامل الإنجابية التي تساعد في تنظيم الأسرة ،والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجابووسائل تنظيم الأسرة الامنة والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والتي تؤثر علىالوفيات بين الأمهات مع التركيز على البلدان النامية, وطرق تقديم الرعاية الصحية للنساء فى عمرهن الانجابي سعيا للوصول الى تمام الصحة الجسدية والعقلية للمرأة.
	يركز المساق على الاسرة الفلسطينية الطبيعية خاصة رعاية الأطفال. توفير الرعاية الأسرية لهم كل مايتعلق بالطفل من تربية الطفل وتعليمه والتغذية للطفل وصحتة وفطامه .ويهتم ايضا بصحة الام أثناء الحمل و الولادة وما بعد الولادة . وكذلك على دور الاب في رعاية الاسرة.
	يتناول هذا المساق أهمية الحفاظ على نظافة المنزل والتحذير من اخطار المواد الكيميائية وغيرها على افراد الاسرة. ويستعرض الادوات المتوفرة للوقاية والتنظيف مع بيان طريقة الاستخدام الفعال لهذه الادوات. كما ويبين كيفية تصنيع او احضار المواد اللازمة للتنظيف. يستعرض المساق اهم التقنيات اللازمه في عمليات التنظيف المختلفه.
	4498 اقتصاديات الاسرة ومواردها
	يتناول هذا المساق التعريف بكيفية تطبيق اسس علم ادارة شؤون الاسرة بم يشتمله من مفاهيم ومدركات وقواعد لحل ما يعترض الاسرة من مشكلات ادارية تتعلق بالدخل المالي و الوقت والطاقة والممتلكات الخاصة والموارد الطبيعية وغيرها. كما يشمل دراسات وصفية وتحليلية وتقييمية تتعلق بالابعاد الثلاث للعمل المنزلي. من اجل تبسيط الاعمال المنزلية وتوفير الوقت والجهد.
	يعرض هذا المساق أسس التغذية السليمة من بداية الحمل وحتى سن الشيخوخة، بما في ذلك احتياجات الجسم للعناصر الغذائية ومصادرها الغذائية والعمليات الحيوية التي تتم عليها في الجسم والنتائج المرضية الناتجة عن الخلل الغذائي بالمراحل العمرية المختلفة. كما يوضح دور العوامل البيئية والنفسية والاجتماعية والفيزيائية والاقتصادية التي تؤثر على التغذية وطرق اختيار الأغذية الصحية اللازمة لتلبية احتياجات الجسم في الأعمار المختلفة.
	
	4546 فن الطهي والاطعمة التراثية في فلسطين والعالم العربي 
	تم تصميم هذا المساق للحديث عن الثقافات الغذائية المتنوعة للبلدان العربية و تاثير ذلك على المطبخ الخاص بكل من هذه الدول و مقارنة ذلك بالمطبخ الفلسطيني. كذلك مقارنة تاثير الموقع الجغرافي لفلسطين و البعض من الدول العربية و ايضا الوضع الاقتصادي على انواع الاطباق المحلية الشائعة لكل من هذه البلدان.
	4568 القضايا الاخلاقية والمهنية في خدمات الارشاد 
	
	5972 الاسرة والبيئة
	يتناول هذا المساق تعريف الطالب بالمفاهيم الاساسية لعلم البيئة بشكل عام وعناصر البيئة الطبيعية والنظامين البيئي والحيوي. كما سيركز ايضا على مصادر وأشكال واسباب الاختلالات البيئية في الحياة المعاصرة واثرها على مختلف الانظمة الحيوية والانسان، ويدخل في توضيح ذلك دور التلوث ومستوياته بدءاً من الملوثات المنزلية وانتهاء بالملوثات الصناعية على صعيد اكبر
	5992 قضايا العمل والاسرة
	يتناول هذا المساق التعريف بقضايا العمل وعلاقتها بالأسرة من خلال تصنيف العمل وتوزيعه على أفراد الأسرة, أنواع الأعمال , الأعمّال المدرّة للدخل والأعمال المقتصدة (الموفّرة) للنفقات والأعمال والمهام التقليدية في الأسرةكتربية الأطفال وتجهيز الطعام والتعامل مع الأجهزة والأعمال المنزلية الأخرى. عمل الرجل وأنواعه وعمل المرأة وعمل الأبناء, قضية البطالة, تحمل المسؤولية وتبعياتها والمشاكل المتعلقة بها, المشاركة في تحسيين مستوى الدخل, تكافؤ الفرص بين الأفراد, عمالة الأطفال ومخاطرها المجتمعية.
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