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 فهرس المحتويات 

 

 

 4 برامج الدبلوم في الجامعة وهيكليتها ) كلية المهن التطبيقية( 

 8 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

 63 دائرة العلوم االدارية 

 183 والمصرفية المالية  دائرة العلوم

 207 دائرة المهن الهندسية المدنية والمعمارية

 269 دائرة المهن الهندسية الميكانيكية والكهربائية
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 برامج الدبلوم في الجامعة
 وهيكليتها  

 (كلية المهن التطبيقية) 
 

  لمعلومات االحاسوب وتكنولوجيا دائرة 

  دائرة العلوم اإلدارية 

  دائرة العلوم المالية والمصرفية 
 المدنية والمعمارية  دائرة المهن الهندسية 

  و الكهربائية  الميكانيكيةدائرة المهن الهندسية 
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 كلية المهن التطبيقية 

 كلية المهن التطبيقية في سطور 

، حيرررا ةانرررق انطمنتطرررا مرررن نبررر   رابطرررة جامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطيننررروا  تعتبرررل ةلارررة التطرررن التطبا ارررة 
التجتترر  ( بعررأ  ا ايتيررلر فكلتطررا التتعلاررة ببررلاما فرري مجرران التعلرراف التانرري، بطررأ  رفررأ 1978الجررامعيين مررا   
لتررأ  ثررمو تررنوار فرري ميررأاا الطنأتررة التأناررة  التعتار ررة  ،ار جأيررأ  فرري ماررانين مطناررة متنومررةالتحلي بتخصص

( مررأتلق مررأ  الأراتررة لتصرر،  تررنتين،  بوانرر   ربعررة 1982 الكطلبائاررة  التاناناناررةع  بعررأ فتررل   جيرر    فرري مررا   
فكرراا  عتخصصررا   اربعررة  ميررل نمجطررا التخصصرراة مررن حتررز دانر بلا في التطور األفارريالكلاة    اتتتلرفصونع  

(  ال،ررا    ال،ررة ل  العررأن مليرر   دن رران 2100اإلق،ان مليطا مررن  رجرران   ننررا الع  رر   بطانررة اتررتاعاباة تجررا در  
فرري جتارر  التاررانين نايلاررا   يارجاررا ع  تتررن  الكلاررة نرجررة الررأبلو   نررأراتطفمطلن ؛  ذلك لتتي  يل جيطا الذين  ثبترروا 

 العلررو  ا نار ررة، تخصصررا  دنأترراا   تاناررا  فرري مجررا ر الحاتررو   تكنولوجاررا التعلومررار اربعررة  ميررل نحوالي    في
، الفنرروا التطبا اررة  ، الطنأتررة التاناناناررة، الطنأتررة التأناررة  التعتار ررة، الطنأتررة الكطلبائاررة ،  التصررلةاة  التالاة

 التصتاف الأايلي  الحجل  الليا ع
 

 : المهن التطبيقيةكلية  مباني 

 على منطقيتين في مدينة الخليل هما: الخمسةتتوزع مباني كلية المهن التطبيقية بدوائرها 

الاامار  مناتب مجتومة من  التي تضف  ا نار ة العلو نائل   جب  ابورماا ا  في  :مبنى أبو رمان .1
 عللحاتو  ارمختبل الز  با ضافة تأرتينال

 الحاتررو   تكنولوجاررا التعلومررار   ( ،  ةاررد ن ائررل+A  Aمنطاة  ان الطل ة  م،رراني   :واد الهريةمباني   .2
 تضررف  التطررن الطنأترراة التأناررة  التعتار ررة(   الكطلبائاررةالتاناناناررة   التطن الطنأتاة    التالاة  التصلةاة  

مختبررلار الحاتررو   مجتومررة مررن الاامررار  مناتررب التأرتررين باإلضررافة الررز ملاتررف الررأ نور  التعتررار  
 ع  التختبلار   التياغ  ملة  الحجل  الليا   
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د ان  ملحوظة    إلزالتجتت ، األمل الذ   نى     احتااجار نتاجة  لطلح بلاما جأيأ  تواكب التطور التكنولوجي  
 ع  2012 حتز ما   1995نلابة السق ملار منذ ما  مأن الطل،ة  مستتل  في  مأان الطل،ة، حيا تضامف 

 الترري  ن ائلدررا  تسعز الكلاة جادأ  لتحايق دذه األدأا  من يمن بلامجطا الترري تيررل  مليطررا بوتررا ة 
 كما يلي:  دوائر  خمس ملز  تخصصا   البلاما مودمة اربعة  ميل نتيت  
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 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 
 

 
 

 

 في مختبل اكان تي  الأائل  م  

 
دي احأى الأ ائل التتي   في ةلاة التطن التطبا اة حيا تضف دذه الأائل  التخصصررار الحاترروباة التطل حررة فرري 
الكلاة  دي : تخصص بلمجاار  نوامررأ الباانررار، تخصررص تصررتاف  تطررو ل بررفحار الو ررب، تخصررص يرر،نار 

بلمجررة تطبااررار الطواتررف الحاتررو   ا نتلنررق تخصررص دنأتررة  نستررة الحاتررو  ،تكنولوجاررا الوتررائ  التتعررأن ، 
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الذةاررة ع حيررا تخضرر  دررذه التخصصررار إلررز تحررأيا مسررتتل فرري محتو اتطررا مواك،ررة بررذلك حاجررة السررو  التحلرري 
  مجا ر العت  التختلفة لخل جيطا ع

كتررا  ا دنررراح  توحررا  ر فررري الترررأى الال ررب ر لفرررت  تخصصرررار  يررلى متتيررر   تواكرررب التطررور التكنولررروجي   تلبررري 
لرررري  العررررالتي فرررري مجرررران الحاتررررو   تكنولوجاررررا التعلومررررار م رررر  تخصررررص انار  تكنولوجاررررا حاجررررار السررررو  التح 

 غيلدررا مررن  تخصررص بلمجررة ا لعررا ،  تخصررص التصررتاف الجلاةانرري  تخصررص بررنامة ا فررم  التعلومررار،
تضررف التخصصررار ذار العمنررةع متررا  عطرري التجرران للطل،ررة باكترران مسرريل  التعلرراف مررن  ل ررق بلنرراما التجسرريلع   

  مصرررتتي الوتررائ  التتعرررأن  الررأائل  ةررانر متتيررر  مررن مطنأترري الحاترررو   مأرترري تكنولوجارررا  نسررف التعلومررار
يأرتررروا جتاررر  التسرررانار الحاتررروباة لجتاررر   ل،رررة ةلارررة التطرررن التطبا ارررة بنافرررة ن ائلدرررا  تخصصررراتطا   تتتعررروا 
باأرار تأر ساة مالاة التستوىع ةررذلك تضررف الررأائل  العأيررأ مررن التختبررلار التخصصرراة  الترري  اضرري فيطررا الطالررب 

الاررأرار التاناررة  ا حتلاةاررة لررأى الخررل ا  تعتيررقلج   نتد ضتن التطبااررار  التررأر ،ار العتلاررة التفيررأ   الضررل ر ة 
 ع  ضتن بلاما التخصص الواحأ

 
 التخصصات التابعة للقسم: 

 بلمجاار  نوامأ الباانارع  ع1

 ي،نار الحاتو   اإلنتلنقع  ع2

 تصتاف  تطو ل بفحار الو بع  ع3

 دنأتة  نستة الحاتو ع  ع4

 تكنولوجاا الوتائ  التتعأن  ع  ع5

 الذةاةع بلمجة تطبااار الطواتف  ع6
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 ع ل،ة تخصص تكنولوجاا الوتائ  التتعأن  في مختبل التصو ل
 
 

 : تخصص برمجيات وقواعد البيانات .1
 

يهدف هذا البرنامج إلى تخريج طلبة و[ تامة معتتأ  ،  73مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  ]

البياناتتحليل وتصميم  مؤهلين في مجال   ، وكذلك إعداد البرامج التي تستخدم في ومعالجتها وبرمجتها    قواعد 

األمر الذي يزيد اإلقبال    ؛  ويتمتع خريجو هذا البرنامج بفرص عمل جيدة  .القطاع الخدماتي والصناعي المحلي

 عليه.
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 الخطة الدراسية : 
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16
 2. الاسفمتطل،ار  10
 3. متطل،ار التخصص  47
  المجموع  73

 
 ساعة معتمدة  16االجبارية:  متطلبات الكلية

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

 معتمدة  ات ساع 10: القسم متطلبات 
 
 
 

 القسم:  متطلبات وصف 
 

 اإلدارة: -2231

 ممناتطررا ، مفطو  اإلنار   مررأى الحاجررة إليطررا،  مجا تطررا ينانش التسا  مأنا من التوضومار اإلنار ة ، م   : 
 ع دف التأارس اإلنار ة يابررة الكمترراناة ،  السررلوةاة ،   التأرتررة الحأي ررة ع  بالعلو  األيلى،  نراتة منابلدا  

  رنابة ع  ،   توجاد،  تنساف  ، من تخطا   منابل العتلاة اإلنار ة  
 

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

Management 3 نار اإل ACA 136 2231 

Technical English 3 اللغة ا نجلي  ة الفناة ACA 130 2235 

Applied Statistics 3 حصان التطباايإلا APC221 2553 
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 اللغة اإلنجليزية الفنية:- 2235
 

درررذا التسرررا   سرررتطأ  مجتومرررار الطل،رررة الرررذين ترررلت،  تخصصررراتطف فررري مجرررا ر الكتبيررروتل ، م ررر  : تخصرررص 
الكتبيرروتل ، البلمجررة ،  الو ررب ،  اليرر،نار ؛ فطررو يطررأ  إلررز تطررو ل مطررارار الطل،ررة اللغو ررة التتعلاررة فرري مجرران 

  عت  ملز تأر بطف ملز اتتخأا  التصطلحار  الع،ارار الفناة الترري تفيررأدف فرري حارراتطف العتلاررة ،  ةررذلك يطررأ  
إلررز تطررو ل التاررأر  ملررز ا تررتاعا  منررأ نررلان   جرر ان مررن النصررول التنتوبررة فرري مجرران الحاتررب ا لرري ؛ فتنترري 

 التاأر  ملز الالان   ا تتاعا  معا ع
 

 :صاء التطبيقياالح- 2553
ق اإلحصررائاة،  قارراس الن مررة التلة  ررة،  ماررايال الن مررة التلة  ررة، ائرر الطل يطررأ  دررذا التسررا  إلررز التعررل  ملررز 

ا حتتررا ر،    ماايال التيررتق،  التنحنررز الطباعرري،  ا رت،رراد،  ا نحررأار،  األرنررا  ال ااترراة،  السمترر  ال مناررة، 
 ( عSPSS يت  تطبااا  متلاا  ملز   ع ةتا     اإلحصانار،  اإلحصانار الحيو ة

 
 ساعة معتمدة   47:متطلبات تخصص برمجيات وقواعد البيانات 

 

 باللغة االنجليزية االسم س.م  باللغة العربية االسم رمز المساق  رقم المساق 

 Intro. to Software Engineering 3 ماأمد في دنأتة البلمجاار   2373

 Operating Systems 3 نسف التيغي   2374

 Graduation Project 3 ميل ع التخلج   2379

 Software Applications I 2 1تطبااار بلمجاد   2405

 Advanced Programming 3 بلمجة متاأمة  2555

 Visual Programming 3 البلمجة التلئاة   2556

 Object oriented programming 3 البلمجة الييئاة  2557

 Internet Application 3 تطبااار ا نتلنق   2558

 Database (2) 3 2نوامأ الباانار   2561

 Advanced database 3 نوامأ باانار متاأمة   2562

 Typing 1  ،امة  2563

 Practical Training 3 تأر ب ميأاني   2565
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 باللغة االنجليزية االسم س.م  باللغة العربية االسم رمز المساق  رقم المساق 

 Web Programming 3 و ب بلمجة ال   2566

 3 الخواردماار  م،انئ البلمجة 3 2544
Algorithms and Programming 

Fundamentals 

 Database (1) 3 1نوامأ الباانار  3 2560

 3 ي،نار  تلات  الباانار  3 2564
Computer Network and data 

transmission 

 
 برمجيات وقواعد البيانات:تخصص متطلبات وصف 

 
 

 البرمجيات:مقدمة في هندسة   - 2373
يطررأ  دررذا التسررا  الررز التعل ررم بالتفرراواف األتاترراة  التطررارار المدمررة لطنأتررة البلمجاررار     تخطررا    بنرران 
البلمجاررررار   يررررت  ملررررز التعل ررررم بررررانار  التيررررار    تحليرررر  التخررررا ل، ن ر  حاررررا  التيررررل ع  تتضررررتن  تحليرررر  

،   التصتاف ،  ايت،ررار   برراانة UMLذجة التوحأ  التتطل،ار ، تصتاف البلمجاار  نتذجتطا باتتخأا  لغة النت
البلمجاررارع باتررتخأا  احررأو األترراليب فرري نتذجررة  تحليرر   تصررتاف  بنرران التطبااررار البلمجاررة باتررتخأا  اتررلو   

 .object orientedالتحلي   النتذجة الكائناة ا  الييئاة التوجطة
 
 

 نظم التشغيل: -2374
 نررررواع نسررررف التيررررغي ،   منونررررار نسررررف التيررررغي ،    ترررراليب إنار  الررررذاكل ،   إنار  التعل ررررم بررررنسف التيررررغي ،   

 العتلاار،   إنار   حأار اإلنيان  اإليلاج ع
 

 نظم التشغيل/عملي: 
 , attrib(    امله ، م   :  Dosيطأ  الج ن العتلي إلز تأر ب الطالب ملز مطارار اتتخأا  نسا  التيغي    

color , md , cd )  :  ةررذلك موضرروع التلفررار الأفعاررة  تطباااتطررا ، م رر  ، )if , goto , start , echo  ، )
ئص الو نرررررأ د ،   نار  حسرررررابار  بعرررررض مواضرررررا  نسرررررا  التيرررررغي    نرررررأ د ، م ررررر  : التعرررررل  ملرررررز  درررررف يصرررررا 

 Linux ,Xp ،Vista ، Windowsالتستخأمين، باإلضافة إلز التأر  ملز تنصيب  نستة تيغي  ، م   :  

Serverع ) 
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 :مشروع التخرج - 2379
 تحليلطررا  ،  اتتخأا  األتلو  العلترري فرري جترر  التعلومررار،  بأراتة األنستة؛  تع    مطارار الطالب  إلزيطأ   

 ذلررك مررن يررمن  ؛  تنتاررة ر ح مترر  الفل ررق الواحررأ ع  توثااطررا ،  تطبااطررا ،  ايت،اردررا ،  بلمجتطا ،  تصتاتطا ،  
  Access:   م رر ، تطو ل نسا  معالجة نوامأ باانار إحأى التؤتسار باتررتخأا   حررأ  نستررة إنار  نوامررأ الباانررار

  Oracleع)  
 

 
 البلمجاارع ميل ع تخلج في تخصص 

 
 :1تطبيقات برمجيه  - 2405

لتعالجررة النصررول   نيرران  MS-Word يررت  دررذا التسررا  التررأر  ملررز البررلاما التنتباررة التطتررة ةاتررا  خررص 
 التعرررل  ملررز البلنررراما ، إنيررران  MS-Excelالتسررتنأار من حيرررا تيررغي  البلنررراما  التعرررل  ملررز  ن اترررد ( ، 

لعتلاررار الحسرراباة  الررأ ان ملررز مجتومررة مررن الخم ررا ، التخطررا    نارتررد ، الباانار  التحاق مررن بررحتطا ، تنفيررذ ا
 إلنيان العل ض التاأ تاة   نارتطا  MS-PowerPointحتا ة   را  العت   التصنفار ، التاكل ( ، 

   نص، بور، بور، حلةة، ا رت،اد التيعبي،  درار اإلجلانار،  التخطا  البااني(
 

 :برمجة متقدمة- 2555
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تلاكيب الباانار التستخأمة في الحواترريب   لائررق  يتعل  ملز نطا ة دذا التسا  يتون  من الطالب  ا:في  
تت يلطررا باحررأى لغررار البلمجررة التتاأمررة،  التعررل  ملررز بعررض الطلائررق ا تاترراة للفررلد  ال،حررا ،   ا  حررأن 

 نيعالتلةيب البااني التمئف لتت ي  الباانار   لائق التعام  م  ة  تلةيب باا 
 

 
 الطل،ة في مختبل تطبااي 

 
 :البرمجة المرئية -2556

، مفطرررو   Visual Programmingيطرررأ  درررذا التسرررا  إلرررز: تعل رررم الطالرررب ملرررز مفطرررو  البلمجرررة التلئارررة 
 Control Tools، العت  م  مختلف انواع ان ار التحنف  Event Programmingالبلمجة التاان  باألحأاو 

 جترر   Control Statements يصائصطا التختلفة ، ةتابة  تنفيذ الجت    األ امل البلمجاة م   جت  الررتحنف 
 One Dimentionذار ا تجرراه الواحررأ  Arrays، العترر  مرر  التصررفوفار  Looping Statementsالتكررلار 

 للب  م  نوامأ الباانار   انيان التطبااار البلمجاة التي تتعام  م  نوامأ الباانارع متعأن ا تجادار ، ا

 

 :البرمجة الشيئية - 2557
 Object Oriented ) تاترراار البلمجررة الطأةاررة  يطررأ  دررذا التسررا  إلررز: تعل ررم الطالررب ملررز مفطررو  

Programming))جت  ا يتاررار  الررأ راا  اإلنيرران  ،   تصتاف الكائنار    نتاد الباانار   منابل التحنف  
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 GUI  )Graphical User Interface   ،Multimedia منونررررار   با ضررررافة الررررز اإليررررلاج  الوراثررررة 
  تطبااار مختلفة ع

 

 :تطبيقات االنترنت  - 2558
التعررررل  ملررررز ا نتلنررررق  ةاتاررررة إمررررأان ا تصرررران بطررررا ،التتصررررفحار يصائصررررطا  منوناتطررررا، يررررأمار ا نتلنررررق 
 اتررررتعلاض التوانرررر  م رررر  : موانرررر  التجررررار  مبررررل ا نتلنررررق،موان  العترررر ، التعلرررراف ، الجامعررررار يررررأمار الأرنيررررة 

تعرررررل  ملرررررز ةاتارررررة ال،حرررررا  مجتومرررررار ا ي،ار،البل رررررأ ا لكتل نررررري ، حفرررررل الصرررررفحار برررررالطلائق التختلفرررررة، ال
بالتحلةار التختلفة ، ماأمررة مررن  تصررتاف موانرر  مبررل ا نتلنررق ،  التعررل  ملررز  ن ار التصررتاف الجرراد   ، نيررل 

، باإلضرررافة إلرررز مواضرررا  Html ,JavaScriptالتونررر  مبرررل ا نتلنرررق  بررراانتد،التعل م بالبلمجرررة باترررتخأا  
 متاأمة حأي ة في ا نتلنقع

 
 :2البيانات قواعد  - 2561

يطأ  دذا التسا  إلز التعل  ملز نوامأ الباانار العمئ اة،  رب  الكاانار البااناة بالعمنار التختلفة،  تطبا  
البنيو    التساؤن  لغة  يمن  من  الباانار  العمنار،  معالجة  العمئاي  متلااتد  SQLتلك  الجبل  ،  معلفة 

باانار نامأ   الباانار،   نيان  ملز  الت امن  فاأاا     تطبااطا  مياك   متكاملة  حتايتطا  باانتطا،  معالجة 
 الباانار،  ةاتاة حتا ة  تود   نوامأ الباانارع 

 
 :قواعد بيانات متقدمة -2562 

ل نوامررأ الباانررار 1 عتبل دذا التسا  امتأانا  لتا تف نراتتد في التسررانار السرراباة لاوامررأ الباانررار   نوامررأ الباانررار 
ز التلةيرر  ملررز النترروذج العمئارري لاوامررأ الباانررار  معلفررة العمنررار  يصائصررطال  التلةيرر  ملررز ( ،   طررأ  إلرر 2

 متلااتطررا مررن تعل ررم الباانررار  اتررتلجامطا  تحررأي طا ل  ت   ررأ الطالررب بنترراذج  يررلى  Sqlلغة ا تتعم  البنيو ررة 
 ةاتارررة تصرررتاف نسرررا  متكامررر   Reports  التارررار ل  Formsلاوامرررأ الباانرررار ل  التعرررل  ملرررز تصرررتاف الواجطرررار 

 لاامأ  الباانار ع
 

 :طباعة - 2563
ةرررلتة فرري  الأقااررة   يررت   25 التأر رب ملز الطبرررامة باللغررة العلباررة  اإلنجرررلي  ة بحرررأ  ننررز او  ملز إتااا مطار  

،امة حررل   األبرراب  الوتررطز، بف ا رتكاد،    ،امة حل    باب  الس،ابة،     التسا : لوحرة التفراتا ، 
   ،امة حل   إب،  البنصل،    ،امة حل   إب،  الخنصل،   التفتاح العالي،   ،امة حل ع
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 : تدريب ميداني  -2565
يتف تررأر ب الطررم  فرري الكلاررة  بعررض التؤتسررار العامررة  الخابررة مررن  جرر  اتررتخأا   تطبيررق معلومرراتطف  مررا تررف 

تف تررأر ب الطررم  فرري  ملاكرر  الصرراانة  البلمجررة  التوجررون  فرري الجامعررة ةررذلك يرر  نراتتد في مسررانار التخصررصع
تاررار ل  ترربوطاة  يلررة فتررل  بتاررأ ف الطررم     السو  التحلي مررن  جرر  إجررلان التطبيررق العتلرري للتطررارارع ةتررا يلرر   

 تبين التطارار التي اكتسبطا الطالب ع  التأر ب
 

 الويب:برمجة  - 2566
 التعل  ملز إحأى اللغار الاو ة التستخأمة في بلمجة موان  الو ب التتغيل يطأ  دذا التسا  إلز  

(Dynamic Web Pages)   إنيان نتاذج للو ب من  ل ررق اتررتخأا   ن ار الخرران ،Server Tools  لائررق  
 Userالتحاق من الباانار التأيلة من يمن  ن ار التحاررق، إضررافة  نا  تحنررف التسررتخأ  لنترروذج الو ررب   نيرران 

Control ع 
التعررل  ملررز ةاتاررة إنيرران اتصرران مرر  نامررأ  الباانررار  التعررل  ملررز ةاتاررة الوبررون للباانررار مررن يررمن مونرر  
انتلنق للوبون الررز مونرر    ررب تفرراملي   مررأان إجررلانار األمررن  السررل ة بتررن  مسررتو ار مختلفررة مررن الصررمحاار 

 لتستخأمي التون  ع
 

 :2تطبيقات برمجيه  - 2679
مررن حيررا مطررارار اللتررف  معالجررة  PhotoShopلتسررا  التررأر ب ملررز بررلاما التصررتاف  برراأليص  يررت  دررذا ا

باتررتخأا  بلنرراما الررر  Animationالصور  التعل  ملز  نستررة األلررواا ،  التعررل  ملررز  تاترراار بررن  الحلةررة 
Flash مأي  الز الر   ،ActionScriptع 

 
 :الخوارزميات ومبادىء البرمجة - 2554

ذا التسررا  يتونرر  مررن الطالررب :   ا  سررتومب مفطررو  يورادماررة الحرر  ،   ررأرح الطل اررة التناترر،ة لحرر  فرري نطا ررة درر 
التينلة البلمجاة،   ا  تلك الاأر  ملز التفكيل التتسلس  لكتابة البلنرراما باحررأى لغررار البلمجررة،   ا  نرروا نررانرا 

أليطرران  ةاتاررة معالجتطررا مرر  مطررار  اتررتخأا  ملز ةتابة  تنفيذ البلاما ملز الحاتررب باإلضررافة إلررز معلفررة  نررواع ا
 محلر لغة البلمجة بنفا ةع

 
 :1قواعد البيانات   -2560
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يطأ  دذا التسا  إلز التعل  ملررز  نستررة التلفررار التاليأ ررة،   نستررة نوامررأ الباانررار  تطوردررا،    نررواع 
الفي  ررائي  التصررتاف التنطارري لاوامررأ الباانررار،  تررائ  الباانررار،  ميرر ار  نستررة نوامررأ الباانررار   نارتطررا، التصررتاف 

تخرررر  ن الباانررررار،  لائررررق الوبررررون للباانررررار  معالجتطررررا، نترررراذج نوامررررأ الباانررررار التختلفررررة  الطلماررررة، اليررررر،ناة، 
-العمئ ارررة(، نوامررررأ الباانرررار العمئ اررررة،  التجرررا ر، الجررررأا ن، التفررراتا ، العمنررررار، الفطرررارس، نترررروذج الكينونررررة

 ة، التطبا ، نتاذج التطبا  التختلفةعالعمن
 

 :شبكات وتراسل البيانات  -2564
 تاترررراار اليرررر،نار   نوامطررررا التختلفررررة  وااكلطررررا الفي  ائاررررة  التنط اررررة، تعررررل  ملررررز إلررررز اليطررررأ  دررررذا التسررررا  

الكوابرر    البلتوةو ر التستخأمة فيطا،  نسا  ا تصان التفتوح   ،ااتد الس، ،   تررائ  اليرر،نار،  ةاتاررة توبرري 
ل  متلاررار التحو رر  فرري الط،اررة ال اناررة  التوجاررد فرري الط،اررة TCP/IP ايت،اردا،   تاتاار تاناة إي لنررق،  نترروذج 

 عال ال ة
 

 
 محاضل  اكان تاة لتسا  تصتاف بفحار الو ب 

 واإلنترنت  تخصص شبكات الحاسوب  .2
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يطأ  دذا البلناما إلز إكسا  الطالررب  ،[ تامة معتتأ  74مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  ]
فرري نتررو  تطررور ا نتصرران الفلسررطيني ناواررك  اإلتررطا  الحاتررو  مررن  جرر   ي،نارمطارار ملتاة  فناة في مجان 

ال ارررا  بتطررا  بنررران  بررراانة  مرررن يملررد  سرررتطا  ، مررن تغطارررة حاجررة الاطررراع الصرررنامي  الخررأماتي بنرررانر مؤدرر 
اك،ة التطور الطائ  في مجان ي،نار الحاتو  م رر  اليرر،نار السررلكاة  المتررلكاة باإلضررافة  مو   ي،نار الحاتو 

،   مطرران الطررم  التطررارار العتلاررة المدمررة لبنرران يرر،نة محلاررة  VOIPالز مجان ا تصا ر باتتخأا  ا نتلنق 
احتلررق ،  نررأ اليرر،نة العالتاررةياملة   ض  تااتار األمن التتعلاة بطال باإلضافة إلز ةاتاة إنارتطررا   بررلطا مرر  

نرررأ طرررا يابرررة   ن  التعلوماتارررة مونعرررا  متارررأما  فررري مجررران تكنولوجارررا يررر،نار الحاترررو جامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطين 
 في منطاة جنو  فلسطينع  CISCO , MCITPايتيلر ةتلة  لتأر ل بلاما الر

 
 الخطة الدراسية : 

 
 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16
 2. الأائل متطل،ار  8
 3. متطل،ار التخصص  49
  المجموع  73

 
 ساعة معتمدة  16االجبارية:  متطلبات الكلية

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

 
 ساعة معتمدة  8: الدائرة متطلبات 

 

رمز   المساق باللغة العربية س.م  باللغة اإلنجليزيةالمساق 
 المساق 

 رقم المساق 

Algorithms and 
Programming Principles 

الخواردمارررررررررررررار  م،رررررررررررررانئ  3
 2635  البلمجة

Database Management 3 2636  إنار  نوامأ باانار 
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 البرنامج:  متطلبات وصف 
 

 الخوارزميات ومبادئ البرمجة :-2635
دررذا التسررا  يطررأ  الررز  ا  يتعررل  الطالررب ملررز مفطررو  الخواردماررار   ررل  إ جرران الحلررون للتيرراك  البلمجاررة 
 الاررأر  ملررز التفكيررل التتسلسرر  باتررتخأا  احررأ لغررار البلمجررةع إتارراا الطالررب ألتاترراار لغررار البلمجررة مررن حيررا 

 عالين  العا 
 

 إدارة قواعد بيانات:-2636
دذا التسا  يطأ  الز  ا  يتعل  الطالب ملز التفاواف األتاتاة في نوامأ الباانار،  النترراذج الطلماررة  اليرر،ناة 
 العمئ اة،  معالجة الباانار،  لغار  بف الباانار،  لغار معالجررة الباانررار  تصررتاف ا تتفسررار،  بنرران  نستررة 

 نوامأ الباانارع
 

 :1إدارة شبكات -2638
دررذا التسررا  يطررأ  الررز  ا يتعررل  الطالررب ملررز ةاتاررة انار  يرر،نار الحاتررو  مررن يررمن نسررا  تيررغي  الو نررأ د  

(  انار  التسررتخأمين  الوبررون لترروارن domainترريلفل بحيررا يتعررل  ملررز مفرراواف انار  اليرر،نار الو نررأ د م رر   
 الي،نة   يأماتطا ع

 

 ساعة معتمدة 49واإلنترنت: الحاسوب متطلبات تخصص شبكات 
 

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

Project  2 تيل ع ال ELI 220 2062 
Network Essential 1 3 2441  1م،انئ الي،نار 
Network Essential 2 3 2442  2م،انئ الي،نار 
Advanced Networks 1 3  2443  1ي،نار متاأمة 
Advanced Networks 2 3 2444  2ي،نار متاأمة 

Networks Administration 1 2  2638  1إنار  ي،نار 
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Operating Systems 3               2448  تكنولوجاا نسف التيغي 
Field Training  3  2454  تأر ب ميأاني 
Object Oriented Programming 3 2557  البلمجة الييئاة 
Technical Correspondence 3 2634  ملاتمر فناة 

Organizational behavior and 

communication skills 
السرررررررلوح الررررررروظافي  مطرررررررارار  1

 2637  ا تصان

Networks Administration 2 2  2639  2إنار  الي،نار 
Advanced Networks 
Administration 

 2640  إنار  ي،نار متاأمة 2
Project analysis and management 3   2641  تحلي    نار  التيار 

Web and  Publishing technology 1 2  1تكنولوجاا الو ب  النيل 
 2642 

Web and  Publishing technology 2 3  2643  2تكنولوجاا الو ب  النيل 
Network Protect and Safety 2 2644  امن الي،نار  حتايتطا 
Wireless Networks and 
Communications 

اليرررررررررررررررررررررررررر،نار المتررررررررررررررررررررررررررلكاة  3
  ا تصا ر

 2645 

Special Topics 2 2646  مواضا  يابة 
Computer Maintenance 3  2647  باانة الحاتو 

 
 متطلبات تخصص شبكات الحاسوب واإلنترنت : وصف 

 

 مشروع:ال–2062
ةاتاررة مترر  بحررا تطباارري  تجتارر  معلومررار   جررلان تجررار  مررن دذا التسا  يطأ  الز  ا يتعل  الطالب ملررز 

 موضوع معين في مجان ي،نار الحاتو   ةتابة تال ل من دذا التوضوعع
 

 :1مبادئ الشبكات –2441
درررذا التسرررا  يطرررأ  الرررز  ا يتعرررل  ملرررز  تاتررراار اليررر،نار   نوامطرررا التختلفرررة  وااكلطرررا الفي  ائارررة  التنط ارررة، 
 البلتوةررو ر التسررتخأمة فيطررا،  نسررا  ا تصرران التفترروح ،   تررائ  اليرر،نار،  ةاتاررة توبرري  الكوابرر ،   تاترراار 

 عTCP/IPتاناة إي لنق،  نتوذج 
 

 :2مبادئ الشبكات  -2442
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( Routersدرررذا التسرررا  يطرررأ  الرررز  ا يتعرررل  الطالرررب ملرررز اليررر،نار الواترررعة   جط تطرررا  يابرررة التوجطرررار  

 ةاتاررررررررة إمررررررررأاندا للعترررررررر   ةررررررررذلك التعررررررررل  ملررررررررز متلاررررررررار التوجاررررررررد  بلتوةررررررررو ر التوجاررررررررد التختلفررررررررة م رررررررر   
 OSPF,IGRP,RIPاتتكيا  التياك    بمحطا  غيلدا من ا مور في دذا التجانع  ) 
 

 1شبكات متقدمة   -2443
(  مرررا يتعلرررق بطرررا مرررن امرررور م ررر   switched networksدرررذا التسرررا  يطرررأ  الرررز  ا يتعرررل  الطالرررب ملرررز  

 (  غيلداعVLANs, trunking, 802.1Q, ISL, tnter-VLAN routing الر
 

 2شبكات متقدمة   -2444
يتعلررق بطررا مررن امررور م رر  الررر (  مررا Wide area networksدررذا التسررا  يطررأ  الررز  ا يتعررل  الطالررب ملررز  

 PPP, HDLC, Frame Relay, NAT/PATbroadband, security,غيلدا ع  ) 

 
 تكنولوجيا نظم التشغيل: -2448

  نارها لعتلاار،ا  ناره التعالجة، في التان  الكااا التبلمجة، الحاتو   نسف في  تاتاد مفاواف ملز  التعل 
 مستخأمة يواردماار الت امن،  التحنف،  الحتا ة التعلومار، إنار  التعالجار، إنار  الذاكل ، إنار  لتعالجار،ا

   نستد ملز التعل    التلفار إنار  في التيغي  نسا  ن ربا ضافة الز التعل  ملز  التيغي ، نسف إنار  في
 ع   حأي د متاأمة

 
 نظم التشغيل/عملي: 

يطررأ  دررذا التختبررل للتعل ررم ملررز نسررا  التيررغي  بيررن  مررا   مررا درري  ظافتررد    دررف منابررله مرر  معلفررة  يررطل 
(  ادررف Disk Operating System) DOSانوامرردل دررذا باإلضررافة الررز التلةيرر  ملررز نسررا  تيررغي  ا نررلال 

  ل اررد   Linuxسررا  تيررغي  ل  مررن ثررف نDOS  امله  تنفيذ ذلررك متلاررا  انيرران التلفررار الأفعاررة باتررتخأا  ا امررل 
 عالتيغي  انستةالتعام  معد  تنفيذ ا  امل ال،ساطة با ضافة الز  ل  ت بيق 

 
 تدريب ميداني : -2454

دذا التسررا   اررأ  للطالررب التطررارار فرري التعامرر  مرر  متطل،ررار العترر  التحلرري  تسررخيل التعلومررار  التطررارار الترري 
 لتطلوبة التي تؤدلد للعت عحص  مليطا يمن نراتتد  كتسا  الخبل  ا
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 البرمجة الشيئية:-2557
((،   تصررتاف الكائنررار    نترراد الباانررار   Object Oriented Programming تاتاار البلمجة اليرريئاة    

 ( (GUIمنابررررل الررررتحنف   جترررر  ا يتاررررار  الررررأ راا  اإلنيرررران  اإليررررلاج  الوراثررررة  األترررراليب   منونررررار 

Graphical User Interface بلمجة تطبااار بلغد الجافا للتعام  م  مصانر الي،نة  بل توةو ر الي،نةع ، 
 

 مراسالت فنية:  -2634
يطرررررأ  إلرررررز تطرررررو ل مطرررررارار الطالرررررب اللغو رررررة فررررري التجرررررا ر التجار رررررة  التعررررراممر التررررري تحرررررص التكنولوجارررررا 

ار التلفوناررة،  ةتابررة التارررار ل  التصررطلحار التتعلاررة بجطررراد الحاتررو  م رر  ةتابرررة اللتررائ   التررذةلار،  التحانثررر 
 التلخصررررار،  التحررررانو فرررري منرررراا العترررر ،  ا تررررتيلان  التصررررأيل،  اللحرررر   ال  ررررارار،  ا جتتاطاررررار،   ل،ررررار 

 العت ع
 

 السلوك الوظيفي ومهارات االتصال: -2637
تترر  التحررا  باررو  يتنا ن دذا التسا  مطارار ا تصان التي تعت  ملز تأطاف نأرار الطل،ة ملز التفامرر  مرر  التج 

  ا جاباررة بررالطل  الفعالررة   الناجحررة فرري مختلررف التاررانين مررن يررمن التلةيرر  ملررز الجوانررب النسل ررة   التطبا اررة 
لطررذه التطررارار حيررا ترريتنا ن دررذا التسررا  التعل ررم با تصرران   تطرروره   التعل ررم بعتلاررة ا تصرران  منابررلدا، 

،ايل    غيل م،ايل (، تائ  ا تصرران التتنومررة  التطررارار التطلوبررة باإلضافة إلز التعل  ملز  نوامد ، تالي،د  م
إلنجاح متلاة ا تصان في ة  نوع من دذه األنررواع  دررذه التطررارار درري فررن ا تررتتاع  اإلنصررار،  فررن التفررا ض 

ارران فرري   اإلنناع،  فن ةتابة التاار ل   التطو ار   النيررلار   غيلدررا مررن الوتررائ  التنتوبررة، فررن الخطابررة   اإلل
 التنات،ار التختلفةع

 
 : 2إدارة شبكات -2639

دررذا التسررا  يطررأ  الررز  ا يتعررل  الطالررب ملررز ةاتاررة انار  يرر،نار الحاتررو  مررن يررمن نسررا  تيررغي  الليررنكل 
بحيا يتعل  ملز مفاواف انار  الي،نار باتتخأا  اللينكسنانار  التسررتخأمين  الوبررون لترروارن اليرر،نة   يررأماتطا 

 ع

 إدارة شبكات متقدمة :-2640
دذا التسا  يطأ  الز  ا يتعل  الطالب ملز ةاتاة انار  الخانمار التتاأمة في ي،نار الحاتررو  ةررانار  البل ررأ 

 ا لكتل ني في ة  من نسامي اللينكل  الو نأ دع
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 تحليل وإدارة المشاريع:- 2641
   ، انراتطررال تخطررا  التيررار  ل نراتررة الجررأ ىل دررذا التسررا   اررأ  للطالررب الت،ررانئ األتاترراة ةاناتاررة بنرران التيررار 

 كتابة ماتلحار التيار  ل ملاق،ة  تاياف التيار    اإلنار  التالاة للتيار  ع  
 
 

 

 
 امتان الطل،ة في مختبل باانة الحاتو  اليخصي 

 
 :1النشرويب و تكنولوجيا ال  -2642
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موانرر  ا نتلنررق  نيررلدا  اللغررار األتاترراة لررذلك دررذا التسررا  يطررأ  إلررز  ا يتعررل  الطالررب ملررز اتاترراار بنرران 
ل  التعررل   asp.net لغررة  php تاناررار بنرران التوانرر  التفاملاررة م رر  لغررة  Java Script  لغررة  HTMLم رر  لغررة 

ملررز ةاتارررة تصرررتاف درررذه الصرررفحارل ةذلك التعرررل  ملرررز بررلاما التصرررتاف التختلفرررة  ادتارررة ةررر  بلنررراما  مي اتررردل 
ل تحليرر  الصررفحار  معلفررة التيرراك  الترري تواجططررا  WEBالصررفحار ملررز يانمررار ان  الطررل  التختلفررة لوضرر  

 عDreamweaver  ةاتاةمعالجتطال  تنن التعل  ملز العأيأ من البلاما م   بلناما
 

 

 

 ي،نار الحاتو   ا نتلنق امتانمتابعة  حأى 
 

 :2النشرويب و تكنولوجيا ال -2643
الطالررب بررالخوان  الخابررة بتكنولوجاررا الو ررب  نيررل الصررفحار ملررز اليرر،نة ترروان يطررأ  دررذا التسررا  الررز تعل ررم 

 Internetكانررررق محلاررررة ا  يرررر،نة ا نتلنررررقل ترررريتنا ن دررررذا التسررررا  يررررأمار تطررررتف بتوضرررروع النيررررل م رررر   

Information Hosting IIS  با ضررافة الررز يرران )Apache Server    MySQL server با ضررافة الررز
 عPHP,ASPم      server sideبلمجة بفحار الو ب باتتخأا  لغار 

 
 امن الشبكات وحمايتها:  -2644

دذا التسا  يطأ  الز  ا يتعل  الطالب ملز اتاتاار امن ي،نار الحاتو   ةاتاررة تطبااطررا  اتررتخأامطا م رر  
 ع firewallالر



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~26 ~ 

 الشبكات الالسلكية واالتصاالت:  -2645
  يطررأ  الررز  ا يتعررل  الطالررب ملررز التفرراواف ا تاترراة فرري ا تصررا ر   اليرر،نار المتررلكاة م رر  دررذا التسررا 

 التاناار  البل توةو ر التستخأمة  ةذلك ةاتاة تلةيب التعأار المتلكاةع
 

 

 

 الطل،ة في مسا  متلي 
 

 مواضيع خاصة:  -2646
 التتجررأن   فرري مجرران يرر،نار الحاتررو  حسررب ادتتامررار دررذا التسررا   اررأ  مجتومررة مررن التوضررومار الحأي ررة 

 الطل،ة  الكانر التأر سي بحيا  يت  مواضا  حيو ة لف تغطز في    مسا  آيلع
 

 صيانة الحاسوب : -2647
دررذا التسررا   اررأ  الت،ررانئ األتاترراة لصرراانة الحاتررب مسررتخأما  ن ار التيررخاص  اإلبررمح البلمجاررة  التان ررة، 

( بلمجارررار الحاترررو   مطرررارار تلقارررة منونرررار الحاترررب التان رررة  ةرررذلك متررر  تيرررخاص مطرررارار تلقارررة  تحرررأيا
  باانة ألمطان الحاتو   تجتا  الحاتو  حسب التوابفار التطلوبة مند،   مأان التاار ل الفناة التطلوبةع

 



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~27 ~ 

  تخصص تصميم وتطوير صفحات الويب  .3
 
 

 تامة معتتأ  ع 74الفتل  األكان تاة: تنتاا  كان تيتاا مودمة ملز  ربعة فصون بوان   
 

فررري اتررتخأا  الحاترررو  ةوتررريلة رئاسرررة لترررأا ن التعلومررار فررري التجرررا ر العلتارررة  ال ااةارررة التتسرررارع للتارررأ   نسررلا  
تخصررص حررأيا يلبرري جتارر  دررذه ا حتااجررار، يابررة  ا اإلنتلنررق حيررا انررد  التجار ررة  غيلدررا مررن التجررا ر، 

 ع  نطاماتدن ر رئال في تطور التجتت  بنافة    ب،  لطا 
تمح التطرررارار التتعلارررة بامرررأان  تصرررتاف برررفحار ا نتلنرررق م ررر  ترررف إمرررأان التخصرررص  لررراتنن الطالرررب مرررن امررر  

مسررانار الوتررائ  التتعررأن ل   لغررار البلمجررة التتاأمررة  التررأر ب ملررز التطبااررار الحأي ررة الخابررة بعتلاررة تصررتاف 
   تلاررز الطالررب تررأر ،ا ميررأاناا يارج الكلاررة باإلضررافة لتطررو ل مونرر  متكامرر  مررن يررمنالصررفحار ا لكتل ناررةلكتا 

 عتخلجالمسا  ميل م
 

 الخطة الدراسية: 
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16
 3. أائل متطل،ار ال 9
 4. متطل،ار التخصص  38

  المجموع  74

 
 ساعة معتمدة  61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 . 9االجبارية ووصفها ,ص* لإلطالع على المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية 
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 محاضل   كان تاة ع

 

 ساعة معتمدة  9متطلبات الدائرة: 
 

 رقم المساق  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Introduction to Database 3  2535  ماأمة في نوامأ الباانار 

Algorithms and 

Programming 

Fundamentals 

 2554  البلمجة   م،انئالخواردماار   3

Computer Network 
Principles 

 2664  م،انئ ي،نار الحاتو   3
 

 وصف متطلبات الدائرة: 
 

 مقدمة في قواعد البيانات :   - 2535
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الباانررار  مررا التعل  ملز الباانار   نوامطا   ررل  تخ  نطررا  ةاتاررة معالجتطرراع ةررذلك التعررل  ملررز مفطررو  نامررأ  
تحتو د من منابل م   الجأا ن  ا تررتعممار  النترراذجعالتعل  ملررز  نررواع العمنررار الترري  تنررن إ جاندررا بررين 

 الجأا ن   ل  التطبا  التختلفة لطذه العمنارع التعل  ملز بعض البلاما الأامتة لاوامأ الباانارع
 

 :  البرمجة  ومبادئالخوارزميات –2554
 Structural Programmingالتسررررررا  ماأمررررررة مامررررررة مررررررن لغررررررار البلمجررررررة  البنيو ررررررة   يررررررت  دررررررذا 

Languages   التعل رررم بجترررر  اإلنيررران  اإليررررلاج  التتغيررررلار  ال وابرررق،  جترررر  الرررتحنف  التكررررلار  الحلاررررار ،)
 ا نتلانار  التصفوفار  التؤيلار  التلاكيبع

 
 :مبادئ شبكات الحاسوب –2664

الحاتررو   التنونررار األتاترراة لليرر،نار  نسررا  الط،اررار فرري بنرران اليرر،نار  ةاتاررة التعررل  ملررز تلةيررب يرر،نار 
 إرتان الباانار  منونتطا ع ةذلك مت  ي،نار محلاة للحواتيب  نا  باانار من يمن الي،نة ع

 
 ساعة معتمدة 38متطلبات التخصص:

 

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

Technical English 3 2430  اللغة ا نجلي  ة الفناة 
Multimedia  3   2544  الوتائ  التتعأن 
Advanced Database 
Management Sys 

 2545  نوامأ بااناتتتاأمة  3

Web Design II  3  2549  2تصتاف الو ب 
Final Project  3  2552  ميل ع التخلج 
Content Management 
Systems 

 2680  نسف إنار  التحتوى  2
Efficient 

Communication 
 2681  ا تصان الفعان  2

Web Design I 3 2682  1تصتاف الو ب 
Web Programming 1 3  2683  1بلمجة الو ب 
Web Programming 2 3  2684  2بلمجة الو ب 
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Web Programming 3 3  2685  3بلمجة الو ب 
Web Servers 

Managing 
 2686  إنار  يوان  الو ب  2

Special Topics 1 2  2687  1مواضا  يابة 
Special Topics 2 2  2688  2مواضا  يابة 
Software Engineering 3  2689  دنأتة البلمجاار 
E-Commerce 3 2690  التجار  ا لكتل ناة 
Graphic 

Development and 
Image Processing 

3 
التطور الجلاةاني  معالجة  

 الصور 
 2691 

Field Training  3  2693  تأر ب ميأاني 
 

 متطلبات تخصص تصميم وتطوير صفحات الويب: وصف 
 

 اللغة االنجليزية الفنية: – 2430
ةتابررة اللترررائ  يطررأ  دررذا التسرررا  إلررز تطررو ل مطرررارار الطالررب اللغو ررة فررري التجررا ر الطنأترراة  التجار رررة م رر  

 التررذةلار،  التحانثررار التلفوناررة ،  ةتابررة التاررار ل   التلخصررار،  التحررانو فرري منرراا العترر  ،  ةررذلك التعامرر  
بتررا  م  مصطلحار يرر،نة التعلومررار الأ لاررة  غيلدررا مررن التطررارار الترري تسررطف فرري رفرر  التسررتوى اللغررو  للطالررب

 ع  ل ناةيتعلق في مجان اإلنتلنق  مالف التعلومار اإللكت
 

 :  الوسائط المتعددة - 2544
التتعأن ،  العنابل األتاتاة المدمة إلنيان تطبااار  يطأ  دذا التسا  إلز تعل م الطالب بتفطو  الوتائ  
الوتائ  التتعأن ، بحيا يتعل  الطالب ملز يصائص   دتاة ة   تا  من دذه الوتائ  الصور ، الصور،  

ي ةتا  الفيأيو(ع   الحلةة،  الوتائ   النص،  تطبااار  إلنيان  توفلدا  الواجب  التطارار  ملز  الطالب  تعل  
  تعلف إنتاج  تائ  متعأن    authoring toolsالتتعأن ع  ةاتاة نما دذه الوتائ   توظافطا في  بلاما التألام 

التسا    ضا    ا  تتخأامط دذا  الو بع من  دأا   التتعأن     تاتاارالتعل  ملز  في بفحة  الوتائ     بلمجة 
  مادي التاناار التستخأمة في دذا التجانع 

 
 قواعد بيانات متقدمة :  - 2545
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 عأ التسا  امتأانا لتا نرتد الطالب في مسا  ماأمررة فرري نوامررأ الباانررار حيررا يررتف التلةيرر  ملررز لغررة ا تررتعم  
  PL/SQLللتعرررل  ملرررز   باإلضرررافة  متلااتطرررا مرررن تعل رررم الباانرررار  اترررتلجامطا  تحرررأي طا  SQLالبنيو رررة 

 تطبيررق لتونرر    ررب متكامرر  إلنيرران اتتخأا  دررذه التفرراواف    راك  التعل  ملز النتاذج  التاار ل باتتخأا  نسا  
 عInteractive Web Application تفاملي  

 
 : 2تصميم الويب  - 2549

 يابررة لغررة تصررتاف  1يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعتيررق التفرراواف الترري نرتررطا الطالررب فرري مسررا  تصررتاف الو ررب 
في تنسيق بررفحار التونرر   CSS اتتخأا  تاناة  Template  نيان بفحار الاالب   HTMLبفحار الو ب  

،   نيرران النتررراذج   يررت    ضررا ملررز مواضررا  دامرررة م رر : مفطررو  مونرر  الو ررب  معررراييل التصررتاف الجيررأ للتوانرر 
ةاتاررررة  ،Web Database الط،ارررار  التعامرررر  معطررررال التعررررل  ملررررز مفطررررو  نوامررررأ الباانررررار الخابرررة بالو ررررب 

تصررتاتطا   نيرراندا  برراانتطا  تعررأيلطا  ربططررا بررالتون   التعامرر  معطررا بانيرران الباانررار  اتررتلجامطا مررن يررمن 
د بانيرران بررفحار التسررجي   الررأيون  التحاررق مررن دو ررة بفحار التون ل ةذلك إنار  التون   التحافسة ملز تل ت

(  مررن  التسررتخأ  الصررمحاار المدمررة بوضرر  نيررون ملررز الررأيون لرر،عض User Authenticationالتسررتخأ   
( فرري تت،رر  Sessionبررفحار التونرر   اتررتخأا  مسررتو ار مختلفررة مررن الصررمحاار  اتررتخأا  متغيررلار الجلسررة  

نررررر ع ال ارررررا  بنررررر  مرررررا ترررررف ذةرررررله باترررررتخأا  إحرررررأى  ن ار التصرررررتاف الاو رررررة م ررررر  التسرررررتخأ   ثنررررران تنالرررررد فررررري التو 
Dreamweaverع 

 
 : مشروع التخرج -2552

يطأ  ميل ع التخلج بأا  او  الطالب إلز  ضعد لك  اإلمناناار التي تعلتطا من مسانار دذا التخصص في  
م  ربطد باوامأ باانار   نيان بفحار  نالب  احأ يتت   بتاأ ف فكل  تصتاف مون  إنتلنق نيناماني  تفاملي  

إلز  ا  نوا  ا مت،ار  بعين  األيذ  م   التون   التستخأمين  ال  تار،  لتأيل  تحنف  بفحار  التختلفة:  التون  
ة   ملز  محتو ا  بحيا  نوا  التعام   غيلدا  التصتاف  التنا   تطولة  ناحاة  من  مالاة  ذ  موابفار  التون  

  او  الطالب في آيل الفص  بتنانية دذا التيل ع  ما  لجاا التنانية لتحأيأ  ماومار مون  الو ب التعتتأ ع  
 نااد الاو   الضعف ةادع 

 
 نظم إدارة المحتوى : - 2680

 للو رررب  الجرراد    نوالررب إنار  التحتررروى الصرررفحار إنيررانتعل ررم الطالرررب ملررز  رررل   إلرررزيطررأ  درررذا التسررا  
  ضرررافة   رررل  تغيرررل جتاررر  محتو اتطرررا  تعرررأيلطا بلمجارررا  (Content Management Systems التسرررتا   
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 تصررتاف الاوالررب الخابررة بطررذه الصررفحار  ربططررا مرر  التونرر   التعررل  ملررز فوائررأ اتررتخأا  م رر    إليطا العنابل  
 عدذه الصفحار  

 
 االتصال الفعال:–2681

 مرررانار   يمقارراربالعترر  مرررن يررمن الطانررر  التنساترري، نسررف العتررر ،  بالطالرر  يررت  دررذا التارررلر ملررز تعل رررم 
 التجتومررار  اثررل ذلررك ملررز النجرراح فرري العترر   األفررلانالعترر ، تررلوح   نيررطةالعترر ، العمنررار بررين التجتومررار، 

 عا يل ن الاأر  ملز ا تصان م  
 

 :1تصميم الويب  - 2682
 ةاتاررة  HTMLيررتف فرري دررذا التسررا  تعل ررم الطالررب بت،ررانئ تصررتاف بررفحار اإلنتلنررق  موانعطررا باتررتخأا  لغررة 

إنار  محتو ار التون  من بور  جأا ن   بمر  غيلداع ةذلك ةاتاة تخطررا  التوانرر   وانلررة بررفحار التونرر  
يتحرررأو مرررن ا نتلنرررق  الو رررب   غيلدررراع ةترررا   FrontPageالواحرررأع ةرررذلك تطباارررار تصرررتاف موانررر  اإلنتلنرررق ةالرررر

 محلةار ال،حا  الخانمار   تطل  ألنواع الوتائ  التتعأن  التتنن اتتخأامطا في بررفحة الو ررب  يصائصررطاع 
 عJavaScriptكتا يطأ  التسا  إلز إمطان لتحة موج   من لغة جانب التتصف   

 

 
 ميارةار الطل،ة في معلض ا ا  البوليتكنك 
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 :1الويب برمجة  - 2683
 يطرررررأ  درررررذا التسرررررا  إلرررررز التعرررررل  ملرررررز إحرررررأى اللغرررررار الاو رررررة التسرررررتخأمة فررررري بلمجرررررة موانررررر  الو رررررب  دررررري 

PHP  التعرررل  ملرررز منوناتطرررا  اترررتخأامطال  التعرررل  ملرررز نوامرررأ الباانرررار التلت،طرررة بطرررا MYSQL  نيررررائطا  
نررر  انتلنرررق تفررراملي  متررر   ةاتارررة ربططرررا مررر  مونررر  الو ررربل مرررن يرررمن اترررتخأا  جتررر  الرررلب ل  ذلرررك إلنيررران مو 

إجررلانار الحتا ررة لررذلك التونرر   ذلررك بتررن  مسررتو ار مختلفررة مررن الصررمحاار لتسررتخأمي التونرر ع ثررف يطررأ  دررذا 
التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب بالجترر  البلمجاررة لطررذه اللغررة  ةاتاررة تلحيرر  الباانررار بررين بررفحار التونرر   اتررتخأا  

 ع  الجلسار  توجاد الصفحار  حتايتطا  غيل ذلك
 

 : 2برمجة الويب  - 2684
 يطرررررأ  درررررذا التسرررررا  إلرررررز التعرررررل  ملرررررز إحرررررأى اللغرررررار الاو رررررة التسرررررتخأمة فررررري بلمجرررررة موانررررر  الو رررررب  دررررري 

ASP.NET    التعل  ملز منوناتطا  اتتخأامطال  التعل  ملز نوامأ الباانررار   نيررائطا  ةاتاررة ربططررا مرر  مونرر 
ل  ذلررك إلنيرران مونرر  انتلنررق تفرراملي  مترر  إجررلانار #VB.NET    Cالو بل من يمن اتتخأا  لغررة البلمجررة 

 الحتا ة لذلك التون   ذلك بتن  مستو ار مختلفة من الصمحاار لتستخأمي التون ع  
 

 : 3برمجة الويب  - 2685
 HTML, JavaScript, AJAXيطأ  دذا التسررا  إلررز التعررل  إلررز لغررار البلمجررة مررن جانررب التتصررفت  م رر  

حيررا  يررت  التسررا  ملررز AJAX   نا  التصررتاف CSS لغررة األنترراد ا نسررااباة JavaScript مرر  التلةيرر  ملررز 
مررن حيررا الكلتررار التحجررود   التتغيررلار  جترر  الررتحنف  التكررلار الررأ ان  التصررفوفار  JavaScript تاتاار لغررة 

افة إلررز بعررض  التعامرر  مرر  اللغررة ةلغررة بلمجررة يرريئاة    ةائناررد باإلضرر  Object اإلحررأاو ل ةاتاررة إنيرران الكررائن 
  الحلةة  يلائ  الصورع    validation التأكأ من بحة الباانار   cookiesالتواضا  التتاأمة م   الكعنار 
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 الطل،ة في تنفيذ تصاماف 

 
 إدارة خوادم الويب :  - 2686

نسررا  المررن حيررا ت بيررق Linux حررأ بيئررار  نستررة التيررغي  م رر  الطالررب ملررز  إلىررأا يتعررل يطررأ  دررذا التسررا  
إنار  دررررذه  التعررررل  ملررررز  ررررل  ملاررررد، ( httpd, mysqld , vsftpd ت بيررررق الخررررأمار اللئاسرررراة للو ررررب  

األتاتررراة التررري  إلىرررأ امل نسرررا  التيرررغي  التعرررل   php.ini  التعامررر  مررر  التلرررف    الرررتحنف بامرررأاناتطا   الخررأمار
إلىررأا يتعررل  ةتررا يطررأ  التسررا  ( ع htaccess.  ملفررار   نيررانر الو ررب  تنفيررذدا مررن بعررأ تسررتخأ  فرري ترريلفلا

 ,Subdomain, Email: التعامرر  مرر ع WHM/cpanel   م رر    الطالررب ملررز لوحررد تحنررف السرريلفلار الجرراد  

FTP, Databases حسابار التستخأمين  غيلداعل  
 

 : 1مواضيع خاصة  - 2687
لطررا ترروان مررن ناحاررة  مواضررا  مختررار  فرري مجرران تطبااررار الو ررب  التطبااررار التسررانأ يتف فرري دررذا التسررا  تغطاررة 

التصرررتاف   مرررن ناحارررة  البلمجرررة ل   اترررتخأا  التانارررار الجررراد  ع   رررتف ايتارررار درررذه التواضرررا  بنرررانا ملرررز حاجرررة 
 التخصص التتجأن  في تو  العت ع

 
 : 2مواضيع خاصة  - 2688
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لطررا ترروان مررن ناحاررة  مواضررا  مختررار  فرري مجرران تطبااررار الو ررب  التطبااررار التسررانأ دررذا التسررا  تغطاررة يتف فرري 
التصرررتاف   مرررن ناحارررة  البلمجرررة ل   اترررتخأا  التانارررار الجررراد  ع   رررتف ايتارررار درررذه التواضرررا  بنرررانا ملرررز حاجرررة 

 التخصص التتجأن  في تو  العت ع
 

 :هندسة البرمجيات –2689
بطنأتررة البلمجاررار،  تخطررا  بنرران البلمجاررار،  تحليرر  التتطل،ررار،   تصررتاف البلمجاررار،   التصررتاف التعل ررم 

البنرران   الطانلرري(،   البلمجررة البنائاررة،   ايت،ررار البلمجاررار،   برراانة البلمجاررارع ثررف  اررو  الطالررب بتطبيررق دررذه 
 التلاح  ملز ميل ع مصغلع

 
 التجارة اإللكترونية : –2690

،ررار  مررن ماأمررة للتفرراواف األتاترراة للتجررار  اإللكتل ناررة   ظائفطررا   دررأافطا، البنررز التحتاررة التطلوبررة دررذا التسررا  ط
للتجررررار  ا لكتل ناررررة، اتررررتلاتاجاار التجررررار  اإللكتل ناررررة، بلمجاررررار التجررررار  اإللكتل ناررررة، بحررررا السررررو   الأما ررررة 

 ب بين  مررا   موانرر  التجررار  ا لكتل ناررة بيررن  : التسائ  الاانوناة، الغش،  من موان  الو   ضا التسو  اة   يت   
 عا لكتل ناةالتختلفة للتجار    يال،  ل  الأف  ا لكتل ناة   النتاذج

 
 : التطور الجرافيكي ومعالجة الصور - 2691

يطأ  دذا التسا  إلز تعل ررم الطالررب بتررار م التصررتاف الجلاةانرري، ةاررم نيررأ  تطررور مبررل العصررور  الحضررارار 
التختلفررة، حيرررا يررأرس ن ر ةررر  حضررار  بتطرررو ل دررذا الفرررن إلررز  ا  صررر  إلررز الترررأارس الفناررة الحأي رررة فرري درررذا 

ع ةررذلك يتعررل  ملررز يصررائص معلفررة اللتررومار   دتيتطررا فرري  ضرر  األترراس الفلسررفي التجرران   يررطل ر اندررا   
نراترررة تصررررتاف   منابرررل التصرررتاف،   تعررررل  ملرررز  دتاررررة التصرررتاف الجلاةانرررري فررري مصرررلنا الحررررالي مرررن  ل ررررق

اليعارارع  بذلك يتعل  الطالب إلررز مفطررو   العتلاررة اإلبأاطاررة(  ةاررم  حفرر  اإلبررأاع لأ ررد،   سررتغ  دررذه الخلتاررة 
ال ااةارررة   الارررأرار اإلبأاطارررة فررري تطرررو ل مطاراترررد لتصرررتاف برررفحار الو ررربع حيرررا  يتعرررل  الطالرررب ملرررز  رررل  

ر موابررفار مختلفررة مررن حيررا الكفرران   الوضرروح  الحجررف معالجة الصور   ضافة التأثيلار مليطررا   نترراج بررور ذا
  غيلدا من يصائص الصور  تتخأامطا في موان  اإلنتلنق باتتخأا  بلاما  تطبااار متخصصةع

 
 : تدريب ميداني  -2693

من يمن مسا  التأر ب التيأاني  ستطا  الطالب التفام  م  التجتت  التتت   باليلةار  التؤتسار بتختلف  
لصالحطا     مجا تط الطالب  ستطا  تطو له  بطا  بالتالي فاا  إلكتل ناا يابا  مونعا  إما  نطا تستخأ   ا  التي 
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يلةار تصتاف بفحار اإلنتلنق  موان  الو ب بحيا  او  الطالب بالتأر ب   فان  التؤتسة  ا تتفان    ضا 
ب التيأاني  التأر ب  مسا   لذلك  عتبل  العت ع  تو   في  مطاراتد  تسو ق  بالسو  من  الطالب  للب   ت ابة  ل ق 

التستابلي لد بعأ التخلج، حيا يتضتن التأر ب التيأاني مجتومة من التطارار التختلفة  التطلوبة من  الب 
 تخصص الو ب إنجاددا  بالتالي تحايق الك يل من األدأا  التي بتف دذا التسا  ألجلطاع 

 

 
 محاضل  اكان تاة

 
 

 

 
 الحاسوب:هندسة أنظمة  .4

 
تررامة معتتررأ ، يطررأ  دررذا البلنرراما إلررز إكسررا   (76) مررأ  الأراتررة فرري دررذا التخصررص تررنتاا نراترريتاا بوانرر 

لصرراانة األجطرر   اإللكتل ناررة  يصوبررا   جطرر   الحاتررو  بجتارر   نوامطررا  الطالررب التعلومررار  التطررارار المدمررة
 فررراا درررذا فررري التجررران البلمجررري  التررران  للحاترررو  الحابررر برررالنسل للتطرررور    التنتلرررة لطرررا،  فئاتطرررا  األجطررر  

ملررز الطل،ررة  باإلضافة إلز التسانار التي تنتي نررأرار ،البلمجاة الحأي ة را يت  العأيأ من التسان التخصص  
التعالجررار  الكطلبائاررة األيررلى  ذلررك باتررتخأا  برراألجط   ةاتاة ربططررا ، الحاتوباة التان ة تصتاف  بنان األنستة

 دتطررا البلمجاررار  نوامرررأ     ننسررز نررأر  الطالررب ملرررز مممسررة ةافررة مجررا ر الحاترررو   الترري ل نتررار التتح 
 .تصتاف  تطو ل بفحار الو بلالباانار، الي،نار 
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 الخطة الدراسية : 

 
 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16

 2. البلنامامتطل،ار  6

 3. متطل،ار التخصص  49
  المجموع  71

 
 ساعة معتمدة  61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

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

 ساعة معتمدة  6: الدائرة متطلبات
 

 المساق رقم  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3 1 الل اضاار             ACA135 2005 

Free lancing & e-

marketing 
3 

العترررر  الحرررررل  التسرررررو ق 
 2891  ا لكتل ني

 
 : الدائرة متطلبات وصف 

 
 العمل الحر والتسويق االلكتروني -2891

التتعلاة   التعام  م   التفاواف األتاتاة  الحل  ةاتاة  التسا   بالعت   يتف يمن  التختلفةع  الحل  العت   منصار 
تعل م الطالب بناتاة ايتاار التجان التناتب للعت  الحل مبل ا نتلنق  فطف للفل  بين العت  مبل ا نتلنق  

  الوظافة التاليأ ةع
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الحل    التصطلحار التتعلاة بالعت  الحل  ةاتاة البأن في دذا التجان، باإلضافة لفطف آلاة مت  منصار العت 
منصار   ملز  التسجي   ةاتاة  يوض   العتلي  الجانب  ا نتلنقع  مبل  الوظائف  إلز  للوبون  التختلفة   البأائ  
العت  الحل  بنان التلف اليخصي  معلض األمتان بطل اة منافسة  مانعة للعتمنع موضومار  يلى متعلاة 

الن امار   ل  اتتم  األموان، باإلضافة لك آلاة  اتاة تجنب متلاار النصب  ا حتاان في  بالعت  الحل م   
 منصار العت  الحلع  

ماأمة حون التسو ق  مفاواتد  ةاتاة التعام  م  منابله األتاتاة  التنتا، السعل، التود  ، التل  ا(  اللب   
ا لكتل نيع   التاليأ   التسو ق  التسو ق  التتعلاة  بين  ل   األتاتاة  اإللكتل ني،  الطل التفاواف     بالتسو ق 

اتتلاتاجاار   اإللكتل ني،  التسو   مطا   التختلفةع  اإللكتل ني  التسو ق  يط   انجاد  في  التستخأمة  التختلفة 
التواب  ا جتتامي، التل  ا     ن ار  حتاجطا التسو  في التسو ق  التل  ا ا لكتل نيع التسو ق مبل  تائ  

من األن ار العتلاة التي تسامأ ملز التعام   مبل محلةار ال،حا  التل  ا مبل ا  تي ع  اأ  التسا  العأيأ  
 م  مختلف الطل  الخابة بالتسو ق ا لكتل ني، ةتا يتطل  لتفاواف حأي ة يابة بالتسو ق مبل التحتوىع

فرري نطا ررة التسررا  يررتف التطبيررق بيررن  متلرري ملررز بنرران اتررتلاتاجاة للتسررو ق ا لكتل نرري مررن يررمن ميررل ع متلرري 
 األن ار التي تبق يلحطاع تطبااي ملز  

 
 : 1الريـاضيـات  -2005

ا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز النطا ررار،  ا تصرران،  التيررتاة 
التيررتاة األ لررز  منطررا األ لز  نوامأ ا يتاا  ع ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاررة، تطبااررار ملررز 

 ق التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع  ائرتف التنحناار ع التكام  التحأ ن  تطباااتدع  ل 
 
 

 ساعة معتمدة  57: متطلبات تخصص تكنولوجيا الحاسوب 
 

 
رقم  

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

 Electrical Circuits 2 م،انئ الأارار الكطلبائاة    2892

 Computer Maintenance 2 باانة الحاتو  اليخصي   2660

 3 الخواردماار  م،انئ البلمجة   2649
Algorithms and Programming 
Principles 
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 Computer Networks 3 ي،نار الحاتو     2378

 Advanced Programming 3 بلمجة متاأمة   2555

 Field Training 2 التأر ب التيأاني    2477

 Multimedia 3 الوتائ  التتعأن     2544

 Database Introduction 3 ماأمة في نوامأ الباانار    2665

 Computer Interfacing 3 اللب  بالحاتو     2895

 Graduate Project 2 ميل ع التخلج    2476

 Logic Circuits 3 التنطق ن ائل    2324

 Advanced database 2 نوامأ باانار متاأمة    2896

 Web Programming 3 بلمجة الو ب    2550

2781   

تصتاف بفحار الو ب  
 Web Site Design 3  ا نتلنق 

 System analysis 2 تحلي   تصتاف النسف     2894

 Operating Systems 3 نسف التيغي    2374

 micro controllers 3 التتحنتار الأقااة   2616

 الحاسوب:   هندسة أنظمةمتطلبات تخصص وصف 
 

 مبادئ اإللكترونيات -2893

مبادئ اإللكترونيات يركز على دراسة فيزياء املكونات الكهربائية األساسية وآلية عملها، واستخدام الدوائر  

تقويم   عمليات  في  املختلفة  ودوائر  اإللكترونية  الضعيفة  الكهربائية  اإلشارات  تضخيم  و  الكهربائي  التيار 

املوصالت،   وأشباه  االلكترونيات  ومفاهيم  أسس  املساق  هذا  يتناول  بذلك  الكهربائية.  واإلغالق  الفتح 

تركيب ومبدأ عمل الثنائي شبه املوصل، والثنائيات الخاصة وميزاتها واستخداماتها وطرق نمذجتها رياضيا،  

 (. FET( و ترانزستورات تأثير املجال ) BJTمل وتطبيقات الترانزستورات ثنائية القطبية ) ومبدأ ع

 
 مبادئ الدارات الكهربائية-2892

  في الدوائر الكهربائية ذات التيار املباشر واملتردد  وعناصرها وطرق تحليلها،  
ً
يهدف هذا  املساق الى اعطاء الطالب أساسا نظريا

 العملية على ذلك. وتوظيفيها في التطبيقات
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 صيانة الحاسوب الشخصي-2660

املساق   الطالبيهدف  جهاز  لتعريف  الشخص ي  مكونات  ومواصفاتها  الحاسوب  ,الشاشة,مثل     األساسية   الذاكرة,   املعالجات 

الصلب, الخارجي,  الرقائق,  القرص  األم  الصندوق  ,اللوحة  والرسوم  الصوت  الطالب    .بطاقات  لتعليم  املساق  يهدف  كيفية كما 

 على مبدأ التوافقية بين اللوحة األم وعناصرها ضمن إمكانياتها  تجميع الحاسوب
ً
 استنادا

علييى أسييس علمييية ومنمجييية، مثييل  أعطييال  إصييالش وصيييانة أجييزاء الكمبيييوتروسييطتطرق املسيياق إلييى شييرش آلييية اشييخي  األعطييال و 

 .حة املفاتيح , أعطال الشاشة, صيانة الطابعات , أعطال املعالجأعطال الفارة, لو اللوحة األم، 
 الخوارزميات ومبادئ البرمجة-2649

 يت  دذا التسا  مفطو  يواردماة الح ،  الطل  التنات،ة لح  التياك  البلمجاة،  مفاواف مامة من لغار البلمجة م   
جتررر  الرررتحنف  جتررر  التكرررلار،  التصرررفوفار  ا نتلانرررار (،  جتررر  اإلنيررران  اإليرررلاج،  التتغيرررلار  ال وابرررق،   ++C لغرررة 

  التؤيلار  التلاكيب التختلفةع
 شبكات الحاسوب -2378

يطررررأ  دررررذا التسررررا  إلررررز التعررررل  ملررررز  تاترررراار اليرررر،نار   نوامطررررا التختلفررررة  وااكلطررررا الفي  ائاررررة  التنط اررررة، 
 ،   تررائ  اليرر،نار،  ةاتاررة توبرري  الكوابرر   البلتوةو ر التستخأمة فيطا،  نسا  ا تصان التفتوح   ،ااتد الس،

ل  متلاررار التحو رر  فرري الط،اررة ال اناررة  التوجاررد فرري الط،اررة TCP/IP ايت،اردا،   تاتاار تاناة إي لنررق،  نترروذج 
 ع،  العنونة التنط اة   ننعة الي،نارال ال ة

 برمجة متقدمة-2555

مواضررا  متاأمررة فرري البلمجررة، التفررراواف التتاأمررة للغررة البلمجررة الحأي ررة التررري تسررتخأ  البلمجررة غلضرراة التوجارررد 
OOP الوراثة  تعأن األينان   مان  ةتابة الأ ان التتوارثررة،  ا بررنا  التجررلن   الواجطررار، التعررل  ملررز ةاتاررة ،

ر  التعام  م  الاوائف  األنررواع التعررأ ن ، بلمجررة  اجطررار معالجة ا تت نانار  التعام  م  التلفار،  وانلة الباانا 
 ع Graphical User Interface (GUI)التستخأ  اللتوماة 

 التدريب الميداني-2477

يطأ  دذا التسررا  إلررز تررأر ب الطالررب ملررز مجتومررة مررن التطررارار الفناررة التتخصصررة ذار العمنررة بالتخصررص 
 .نان العت  اإلنتاجي للتؤتسة  ذلك إلمأان الطالب لتلحلة العت في مؤتسة    يلةة ذار ممنة بالتخصص  ث

 الوسائط المتعددة-2544

 تصرررتاف   ترررلل التتعرررأن  الوترررائ   منابرررلل إنتاجطرررا   يطررروار التتعرررأن  الوترررائ    ترررل مفطرررو  التارررلر يتنرررا ن
 بالنصررول متعلاررة ا تررتخأا  يررائعة متعررأن   تررائ  بررلاما  تررتخأا  متلاررا  تطبااررا  يتنررا ن ةتررا ل التتعررأن  الوتررائ 
ل بررور  الحاتررب باتررتخأا  الوتررائ  متعررأن  تعلاتاررة  تررائ   الصررور،  تصررتاف ال ابتررة  الصررور الخطاررة  اللتررو 

 (إلمل مل ضل  يلائ 
 مقدمة في قواعد البيانات -2665
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 مررا تحتو ررد مررن  التعل  ملز الباانار   نوامطا   ل  تخ  نطا  ةاتاة معالجتطرراع مفطررو    تاترراار نوامررأ الباانررار
منابرررل م ررر  الجرررأا ن  ا ترررتعممار  النتررراذج، تحليررر   تصرررتاف  نسترررة نوامرررأ الباانرررار، ةاتارررة انيررران الجرررأا ن 
  ضرررررررافة الايرررررررون إليطرررررررا،  نرررررررواع العمنرررررررار التررررررري  تنرررررررن إ جاندرررررررا برررررررين الجرررررررأا ن، نوامرررررررأ الباانرررررررار العمئ ارررررررة، 

، Relational Logical Database Design تحو لررد إلررز  Relational Conceptual Designإنيرران
، التعامررر  مررر  الباانرررار  اترررتعانتطا مرررن يرررمن لغرررة ا ترررتعم  Database Normalizationمفطرررو  التطباررر  

SQL  عالتعل  ملز بعض البلاما الأامتة لاوامأ الباانار م MySQL     Oracleع 
 الربط بالحاسوب -2895

التصررغل مررن نرروع راترربيل  بررا   بل توةررو ر ا تصرران التسررتخأمة،  ربرر  التنونررار التان ررة  البلمجاررة للحاتررو  
الحاتررو  التصررغل مرر  العررالف الخررارجي باتررتخأا  التنافررذ التختلفررة بأنوامطررا ، التعررل  ملررز لغررة بلمجررة ال،رراي وا 

ة،  ةاتاة ةتابة ا امل البلمجررة  الررتحنف، التعررل  ملررز بعررض ملحاررار اللاترربيل  بررا  مررن حيررا التوبرري   البلمجرر 
 اتتخأا  راتبيل  با  بانتلنق األياان، تطبااار متلاةع

 مشروع التخرج-2476

يطررأ  ميررل ع التخررلج إلررز قاررا  الطالررب بتطبيررق التعلومررار الترري حصرر  مليطررا مررن جتارر  التسررانار ببنرران نسررا  
ي   جطرر   تحنف باتتخأا  الحاتو  بأ ائل   حأار اتصان يارجاررة ل ليررتف السرراطل  مررن يملررد ملررز التعامرر   تيررغ

 يررلى ل   ا  نرروا التخا ررب بررين دررذه األجطرر    جطرراد الحاتررو  التررتحنف فرري ةررم ا تجررادين بتررا  سررت  باتخرراذ 
 الالارار إلكتل نااع

 
 دوائر المنطق-2324

 نستررة العررأ، الجبررل البررولي  نوامررأه، ت،سررا  الررأ ان باتررتخأا  الجبررل البررولي، البوابررار التنط اررة األتاترراة، جررأ ن 
،  حررأ  فررك يررافل ، التيررفل Addersار ة ةررارنو ، التنطررق الترروافاي، نصررف الجررام   الجررام  الكامرر  الح ااة، ي 

Decoders and encoders  التجترر ،Mux التاررارا، التنطررق التتررابعي، النطا ررار  العررأانار  مسررجمر ،
 ا داحةع محاكا    تطبااار متلاةع

 قواعد بيانات متقدمة-2896

 ،إنار  نوامررأ الباانررار، التصررتاف، آلاررار ا تررتعم  األم رر ، إنار  العتلاررارالباانررار، موضررومار متاأمررة فرري نوامررأ 
ا ترررررتعممار الفلطارررررة ، يرررررلى، تانارررررار الرررررتحنف برررررالت امنالرررررأ ان التجتاعارررررة  الرررررأ ان األ منابرررررل ا ترررررتعممار،

ا نيرران  التعررأي   الحررذ   بررأ امل تطبااطررا  ربططررا   sqlبلغررة  trigger   امررل انيرران  Joining التتأايلة  ا امل
 تيررتت    mysqlملررز نوامررأ باانررار  sql، يررلح ا امررل  mysql، العت  م  نوامأ باانار الو ب من يررمن نسررا 

  view التنسررور  انوامطررا   indexesملررز انيرران  التعررأي   الحررذ  ملررز الجررأا ن  الررلب  بينطررا  الفطررارس
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مخ نررة باامررأ  الباانررار،    امررل البلمجررة ا جلائاررة   triggersاجررلانار  ن ان   بانيرران اتررتخأاماتد ثررف البلمجررة 
تصرررتاف ع errorاأليطرران  جترر  تصرريأ  ا تررتلجاع مررن الخطررأ ، cursorالتكررلار، ان  الجترر  اليررل اة ، جترر 

 .MySQL      اجطار التستخأ  من نتاذج  تاار ل باتتخأا  مطور   راك 
 برمجة الويب -2550

التطررارار األتاترراة  التوضررومار الترري تتنررن التتررأر  مررن إنيرران مونرر  انتلنررق تفرراملي، اتررتخأا  لغررة البلمجررة 
PHP ةاتاة اللب  بين التونرر   نامررأ  الباانررار   ل اررة ا تررتعم  مررن الباانررار نايرر  الاامررأ ، معالجررة الباانررار ،

دائررل باتررتخأا  مفطررو  الجلسررارع التعامرر  مرر   مررن يررمن اإلضررافة  التعررأي   الحررذ ع ةاتاررة التعامرر  مرر   ك ررل مررن
 عCookiesملفار 
 تصميم صفحات الويب واالنترنت -2781

( فرري HTML, CSSيتنررا ن التاررلر  تاترراار تصررتاف  بنرران بررفحار الو رربل  نررواع بررفحار الو رربل اتررتخأا   
 ق تاترراار الجافررا ترررنل ب الصررفحارلتصررتاف موانرر  الو رربل التنونررار  التوابررفار  التعررراييل ال ااترراة لتصررتاف 

فرررري  اتررررتخأامطا    ل اررررة  bootstrap  منت،ررررة plugins اتررررتخأا   ررررل   ل  اتررررتخأامطا فرررري متلاررررة التصررررتافل 
  ةاتاة نيل الصفحار  التوان  ملز اإلنتلنقمتلاةل   تطبااار

 تحليل وتصميم النظم -2894

مفاواف  تاتاة في النسف  نسف التعلومار، ماأمة لأ ر  حاا  النسررا ، التلةيرر  ملررز اتررتلاتاجاار   ترراليب تخطررا  
ل ، ن ر  مطررا  Agile Modeling and Prototypingالررنسف  التحليرر   التصررتاف،  التوثيررق،  التنفيررذ  التايرراف،   

خأمة فرري جترر  متطل،ررار بنرران الررنسف الحاترروباة، محلرر  الررنسف  يررل د نجاحررد فرري العترر ، الطررل   التاناررار التسررت
لتحأيررأ،  مررلض،  توثيررق،  تصررتاف، متطل،ررار النسررا ، منطجاررار تطررو ل  UML ررل  نتذجررة التتطل،ررار ةنترراذج 

 البلمجاار التستخأمة في تطو ل النسف التعابل ع
 نظم التشغيل-2374

  ليررنكل، تنصرري،د  اتررتخأامدل التعررل  ماأمررة فرري نسررف التيررغي ، نسررف التيررغي  التختلفررة، يصررائص نسررا  التيررغي
ملررز نسررا  التلفررار، ا  امررل ا تاترراةل اتررتخأا  التحررلرارل ةتابررة  تيررغي  تررنلبتار ال،ررا ل التطررارار األتاترراة 

(ل إدالررة  مطرران نسررا  التيررغي  SSH, SFTPالمدمة للتعام  م  الي،نار   مأاناتطا، التحنف من بعأ باتتخأا   
 ئة اللتوماة للينكل  التعام  معطاعلينكلل التعل  ملز البي

 المتحكمات الدقيقة-2616

ماأمرررة فررري التتحنترررار الأقااررررة،  نوامطرررا  التاارنرررة بينطرررا، يصائصررررطا  موبرررفاتطا، الترررأاي   التخرررارج اللنتاررررة، 
التررأاي  التتاثلاررة  التحو رر  مررن تترراثلي الررز رنترري  العنررل، مخررلج تضررتين مررلض الن،ضررة، التنفررذ التسلسررلي فرري 

نف الرررأنيق،  ررل  ا تصررران السرررلكي  المتررلكي برررالتتحنف الررأنيق، لوحرررة األرنينرررو   نوامطررا  تلةيبطرررا  ةاتارررة التررتح 
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اتتخأامطا  ما دي   لافطا   ل اة توبيلطا م  الحاتو ، ةاتاة تنصيب بيئة البلمجة،  ةاتاة تعل ررم األ ررلا  
عامرررر  مرررر  الحساتررررار  التحلةررررار   تررررائ   ةتابررررة التتغيررررلار، التعامرررر  مرررر  الجترررر  اليررررل اة  ن ان التكررررلار، الت

اإلنيررران  اإليرررلاج التتعرررأن ، الرررلب   ترررلكاا،  غطارررة لوحرررة األرنينرررو الجررراد    ةاتارررة اترررتخأامطا فررري العأيرررأ مرررن 
 التطبااارع

  
 جانب من محاضل  باانة الحاتو  اليخصيع 

 
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة:  .5

 
 :نرجة الأبلو   الدرجة العلمية الممنوحة

 تامة معتتأ  (  74: تنتاا  بوان  مدة الدراسة
 وبنامي تخصص حاتو (عملتي،  نبي، تجار : فرع التوجيهي
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 مقدمــة: 
 

ذلك  لك ل   التعلومار  مصررانردا ، فاررأ  برر،حنا بحاجررة لا  العصل الحالي دو مصل ا نفجار التعلوماتي،   إ
 بطاع    اإلنناعة  بأاطاة  نانر  ملز التنافسة  إل صان التعلومة  بنفا إ انار    إلز

لطرررذا  ضررر  درررذا البلنررراما  لاعطررري الطالرررب التطرررارار المدمرررة لتوبررري  التعلومرررار بيرررنلطا التلئررري  التسرررتوع 
ب ملتررا بتطررارار التصررتاف  الجلاةانرري    جعلررد نررانرا ملررز فطررف  بررنامة  التفرراملي، فطررذا البلنرراما  جعرر  الطالرر 

 اإلنترراجملحلررة  إلررز ا  صرر   إلررزالأما ررة اللنتاررة  ميررار   الوتررائ  التتعررأن  ملررز ايتمفطررا فرري تررو  العترر  
 الفعليع

الوتائ  التتعأن  بارت،ا ررد الوثيررق بتكنولوجاررا التعلومررار الحأي ررة، حيررا  اررو  ملررز تأديرر    إنتاجيتتي  تخصص  
الطررم  فرري مجررا ر الأما ررة  اإلمررما  التؤتسررار اإلممماررة،   ررتف ذلررك مررن يررمن التأديرر  العلترري  التطنرري 

التصررتاف الجلاةانرري  الأما ررة  اإلمررما التطبرروع  التلئرري  التسررتوع  محاكررا    نترراجلمنخررلاد فرري مطررن تصررتاف 
 التجسررتار  التصررو ل ثمثرري األبعرران  التتحررلح  فاررا  ألترراليب التاناررة  التكنولوجاررا الحأي ررة، حيررا يررتان الطالررب 

التلئررري  التسرررتوع  التعبيرررل الفنررري  التطباارررار التبتكرررل   ا تصررراناترررتخأا  الحاترررو   بنررران مطرررارار محلارررة مرررن 
 للتصتاف الجلاةاني  الوتائ  التتعأن ع

ف البلنرراما لتيررجا   تنتاررة نررأر  الطالررب ملررز اإلبررأاع الررذاتي فرري التعبيررل مررن  فكرراره الحضررار ة ضررتن تت  نررأ بررُ  
 مررن يررمن تاأ تررد للتاررار ل  الأراتررار التحليلاررة الناأ ررة،   مررأان العأيررأ مررن التصرراماف التتنومررة ، مرروان تفاملاررة 

المدمررة الترري  فتررلض التعامرر  معطررا بيررن  يررم    التتعاق،ة لتيار   تحتو  ملز مجت  التحتو ار  التتطل،ار
 ع ح  التحأ ار التصتاتاة بفعالاة مالاة

 

 الخطة الدراسية : 
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16

 2. الاسفمتطل،ار  6
 3. متطل،ار التخصص  52

  المجموع  74
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 ساعة معتمدة  61اإلجبارية : متطلبات الكلية 
 

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

 
 ساعة معتمدة  6: القسممتطلبات

 

رمز   المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق 

رقم  
 المساق 

Project Management 3    2540  انار  التيار 

Algorithms and 

Programming 

Fundamentals 

الخواردماار  م،انئ   3
 2554  البلمجة 

 
 : القسم متطلبات وصف 

 
 : ادارة المشاريع-2540

يطأ  التسا  الز تتنين الطالب من انار  التيررار   امتتررانا ملررز اتررل  م،ررانئ ملتاررة  انار ررة تررلاتة     يررت  
التخطرررا  ، التخطرررا  لتنسررراف التيرررل ع، الت،رررانئ األتاتررراة لتنسررراف التيرررل ع، أ ر  حارررا  التيرررل عملرررز التعل رررم بررر 

إنار  ، مالا كرر تموادنررة التيررل ع  السرراطل  ملررز ال، التخطررا  باتررتخأا  التخططررار اليرر،ناة، باتررتخأا  التخططررار
 موام  نجاح التيل ع،  التعل  ملز  التيار   الضختة  العالاة

 
 الخوارزميات ومبادئ البرمجة: -2554

 لغررار مررن مامررة  مفرراواف  لبلمجاررة، التيرراح لحرر  التناترر،ة قائرر  الطل  الحرر ، يواردماررة مفطررو  دذاالتسررا  يررت  
  التصررفوفار التكررلار،  جترر  الررتحنف  جترر   ال وابررق،  التتغيلار  اإليلاج، اإلنيان  جت   ،(Cلغة   م    البلمجة

 ع  التختلفة   التلاكيب   التؤيلار  نتلانار ا 
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 الوتائ  في د ار  ملتاة  ل،ة 

 
 ساعة معتمدة 52 متطلبات التخصص:

 

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

Free Hand Sketching 2  اللتف الحل  الخطود ARC 121 2209 

Design principles 3  م،انئ التصتاف ARC 135 2275 

Graphic development  2 2539  التطور الجلاةاني 
Marketing & promotion  3 2543  التسو ق  التل  ا 
The principles of imaging 

and output 
 2769  م،انئ التصو ل   اإليلاج  3

Computer Illustration  2   2770  اللتف التوضاحي بالحاتو 
Packaging & printing 

technology 
 2771  تكنولوجاا الط،امة  التغلام  3

Typography 2  2772  تيبوغلافي 
Digital image processing  2   2773  معالجة الصور رنتاا 
Digital Audio and Video 
Editing  

 2774  رنتاا   الفيأيو تحل ل الصور  3
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Introduction to Animated 

Cartoons 
 2775  اللتو  التتحلةة  إلزماأمة  3

Analysis and Design of 

Multimedia Systems 
3 

تحلي   تصتاف نسف الوتائ   
 التتعأن  

 
2776 

Introduction to Multimedia 

Programming  
 2777  ماأمة في بلمجة الوتائ   2

3D Computer Graphics 2  2778  اللتف التجساتي ثمثي األبعان 
Practical Training 2  2779  التأر ب التيأاني 
3D Animation 2  2780  اللتف التجساتي  الصور التتحلةة 

Web Site Design 3  2781  تصتاف بفحار الو ب  ا نتلنق 
Creativity Principles 2   2782  م،انئ اإلبأاع 
Effective communication  2    2783  الفعان مطارار ا تصان  التواب 
Introduction to Graduation 

project 
 2784  ماأمة في ميل ع التخلج  1

Graduation project  3  2785  ميل ع التخلج 
Colors theory  2  2786  األلواا نسل ة 

 المجموع  52 

 
 وصف متطلبات التخصص:  

 
 الرسم الحر والخطوط: -2209
 الطالب  تعلف ،  النسب التسافار ملز العين تأر ب  ل ق من  ذلك التلئي الوان   تاليأ محاكا  إلز التسا  يطأ 

 السررلاف الررذ    ، تنتاررة  التخيرر  التعررل  ملررز نأرتررد تنتاررة إلررز يطررأ  كتا  ع اللبال   نم  التحلي  اتتخأا  مطارار

ملررز  التعررل  ،  ياالررة  فكرراره ملررز التعبيررل ملز الطالب منأ الاأر  تنتاة النسب، إنراح ملز الطم  نأره تنتاة لأ د،
 ضرروئي مصررأر بوجررون الن،رراتي ، التسليرر  الفحررف   الخيررباة  األلررواا اللبررال  نررم   اتررتخأا  التنسور ررة ، النسررب

 .السمن في  التأرج األينان تسجيأ في مختلفة  ن ار اتتخأا   التأر ب ملز

 
 مبادئ التصميم: -2275

مان  نسل ة   متلاة تطأ  إلز تعل م الطالب إلز  تل التصتاف تعل فد، منابله،  األ ل العامة  الخابة 
اإلنراح   نسل ار  ملز  با متتان  الجلاةاني،  التصو ل      الفلاغي  الفني  التكو ن  إ جان  يملطا  من  يتف  التي 

ر التصتاف من يمن تتار ن ثنائاة األبعان ،   تيت : التوادا،  النس،ة ال،صل ،   تتعلض لنسل ار   تطبااا 



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~48 ~ 

ال،صل ة،   الفنوا  في  لإلبأاع  نامأ    اتتعتالطا  ةاتاة  ملز  ع   تأر   ال يلةاة  إل ااع،  الوحأ    التناتب،   
تافع   تف ذلك   التأر ب ملز إ جان الحلون التصتاتاة للعت  الفني،  تحايق ال اف الجتالاة  التينيلاة في التص

بالطلائق التاليأ ة من يمن التعلفة النسل ة  العتلاة باتتخأا  تتار ن متعأن  تغطي النواحي التختلفة من نوامأ  
 التصتاف ع 

 

 
  ل،ة الوتائ  ينفذ ا جأار ار في ار نة الجامعة

 
 التطور الجرافيكي: -2539
 التستخأمة  األن ار    الجلافكل فن تاناار الجلافكل، فن ماواة  ملز الطالب تعل م إلز التخصص دذا  يطأ 

 التصتاف    العت  نجاح في كاامأ  التلئي العلف  دتاة     ملض    بنان  تل ملز الطالب تعل م إلز ةاد، باإلضافة

 في التستخأمة الوتائ   حأو ملض يمن من بالجلافكل الخاان ممنة توضا    الكتبيوتل، يمن ذلك من  

الحال   م  الحأيا العصل إلز التار م نب  ما  مصور من الجلاةاني الفن تطور  تار م ملاح   نراتة ي،العصل 

 .الحأيا الجلاةاني التصتاف مأارس ملز  حأو التعل 
 

 التسويق والترويج: -2543
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التسررو اي، الترر  ا  يتنررا ن دررذا التسررا : متلاررة التسررو ق ع ةتررا يوضرر  مفطومطررا ،  ةاررم ظطررلر   ع   لةرر  ملررز
 منوناتررد،   اإلمررما بيررن  يررال، حيررا يتطررل  إلررز: مفطررو  اإلمررما   دتيتررد ،   ظررائف اإلمررما،  السررلوح 

لإلمما ع   يلة    ضا ملز مفطو  العولتة   تاترراار التسررو ق  ا تتطمكي،  تصتاف اإلمما،  الجوانب الفناة
 .اإللكتل ني

 
 مبادئ التصوير و اإلخراج: -2769

السررينار و ،  اإللتررا  باوامررأ  فررن  لتسا  يأرس الطالب نوامأ   تل التصو ل  اإليلاج التلف  وني  م،انئفي دذا ا
التلف  وناة  لغة الصور  بين   كرران تي  ملترري تررلاف   جيررأ  حلفة اإليلاج لاص،  الأارس مؤدم للتعام  م  اللغة

وض بسررو  العترر  اإلمممرري الفلسررطيني   تارراا معررأار األتررتونيو بيررن  فنرري تررلاف للنطرر  التعامرر  مرر  الكرراميلار  
 . العالتاة التيتلةة بين يعو  العالف  دي لغة الصور  اللغة

 
 الرسم التوضيحي بالحاسوب: -2770

التتجطة     باللتو   التعل م  إلز   التسا   دذا  الناطاة    Vector graphicsيطأ   اللتو   بين  التتيي    ،)
يلح    Vector graphics & Bitmap graphics التتجطة        ، الصور   الحجف  الوضوح  جون   حيا  (من 

اللتف  في  التعابل   البلمجاار  اتتخأا   اإلحأاثاار،    نسا   النصول    اللتف  تحل ل  نوامأ   تاتاار   
التتجطة   اللتو   بلاما  ملز  :     (    Vectors  الحاتوبي  التلةي    ,Macromedia Freehand , م   

Macromedia Flash Adobe Illustrator, Corel   Draw     :  م تحل لدا  التتجطة    اللتو   معالجة   ،  )
 تتأثل جون  التفابي     الوضوحع    تغييل حجف  لوا  مون  الصور  التتجطة ، ن ا  ا

 
 تكنولوجيا الطباعة و التغليف: -2771

وضومار الط،امة تار خطا،  ملاح  تطوردا مبل العصور  التاناار التختلفة األ فسق، ،  الط،امة تتنا ن م
الحلار ة ملز الاتا   التعانا الصل،ة  غيلدا م  التلةي  ملز  ،امة األ فسق  التاناار  الخامار  ملاح   

ألحجا  التتعار  مليطا  مت   العت ع   ماارنة تاناار الط،امة مختلفة األلواا،   نواع الور   الكلتوا ا
 اليتصار  غيلداع 

كذلك التعل  إلز تاناة فلد األلواا  مت  البليتار،  األفم   تجطي  العت  الفني للط،امة عباإلضافة إلز  
التعل  ملز مفطو  التغلام  ملاحلدل  التوان المدمة لذلك   فل  بينطا ل متا  تنن الطالب من ا تصان م  

 بتطا  ميتلةة   متي   م  نطامار  يلىع  الصنامة  ال اا 
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 تيبوغرافي:-2772
ملز نوامأ   التسا  تار م الخ   ال يلفة  تطور ملف الخ   ال يلفة  التبأمين فيطتا،  ةذلك التعل  يتنا ن دذا

بتطبااار متلاة في مجان الخطود     تل الخ   ال يلفة  األن ار التستخأمة في التنفيذ من  ل ق ال اا 
 .التصتاف اة  ال يار  اإلتمماة،   لائق توظافطا في مجانالعلب

 
 معالجة الصور رقميًا: -2773

دذا التسا   دو مسا  تطبااي متلي  حيا يتنا ن التعل م بالطلائق اإلبأاطاة لتعالجة الصور اللنتاة ، إنتاج  
(     Bitmap Graphicsاللنتاة الناطاة  الصور  اللنتاة   توظافطا في التجا ر التختلفة ، معالجة الصور 

بأك ل من  ل اة  التلةي  ملز الطلائق اإلبأاطاة في التعالجة اللنتاة مستخأما  حأو البلاما التتوافل  في 
( ،   اتتخأا  جتا   ن ار   مناناار بلناما  Photoshop معالجة الصور رنتاا  بخابة بلناما الفوتويو    

 تيابطة ؛ بطأ  إنتاج التصاماف التختلفةع الفوتويو   البلاما ال
 

 تحرير الصوت و الفيديو رقميا: -2774
يطررأ  دررذا التسررا  الررز نراتررة الصررور مررن حيررا تعل فررد    باعتررد   يصائصررد   ةررذلك الصررور التنرراظل    
الصررور اللنترري ،    يررت    ضررا التعررل  ملررز ةررل ر الصررور التسررتخأمة فرري مررلض   تسررجي  الصررور فرري 

نترري ،    يررت    ضررا التعررل  ملررز اتررتونيودار تسررجي  الصررور   ةاتاررة م لطررا    نررواع التا نررار   النسررا  الل 
  الاسف العتلي فاند يأرس اتتخأا  بلاما تحل ل الصررور اللنترري   .الستامار   الوبمر   تصنافاتطا التختلفة

 )البلنرراما فرري  اجطررة التحل ررل ( ،   يررأرس الطالررب اتررتخأا   Adobe Audition   ملررز األيررص بلنرراما  

(EditView  بحيا يأرس تحل ل التلفار الصوتاة   نص  ج ان منطا   من ثررف إضررافة بعررض التررؤثلار الصرروتاة
 م ررررررررررر  برررررررررررأى الصرررررررررررور   التكرررررررررررلار ،   ةرررررررررررذلك  ل ارررررررررررة إدالرررررررررررة الضوضررررررررررران مرررررررررررن التلفرررررررررررار الصررررررررررروتاة ، 

ترراج ميررار   بررور ةاملررة مررن يررمن نمررا   ذلررك إلن  (Multi-track)  ةررذلك يررأرس  اجطررة التسررارار التتعررأن  
  .مأ   بوار   إضافة مؤثلار مختلفة

متلاررار التارراد  اتررتيلان  يطررأ    ضررا إلررز التعررل  ملررز  نررواع ملفررار الفيررأيو ،  ةاتاررة التعامرر  معطررا ع   تعلررف
ار نايرر  ،  متلاررار التالرراف   ضررافة التررؤثل  الفيررأيو ،   متلاررار التحل ررل التختلفررة مررن انتصررال   ضررافة ماررا  

إنراج العنرررا  ن مرر  الفيرررأيو  تعررأي  العنرررا  ن  متلاررار اإليرررلاج  الفيررأيو  بررين التارررا   ع ةتررا يرررتف التعررل  ملرررز
كتررا   ررتف التعررل  ملررز .  (  Premiereباتررتخأا  بررلاما تحل ررل الفيررأيو ،   يررطلدا :  بلنرراما     تصررأيل األفررم 

(   Adobe Aftereffects CS3 باتررتخأا  بلنرراما م رر  :  تصتاف الفواب  الأمائاة  اإلممناررة  مررل ض الفيررأيو 
 مؤثلار الفيأيو  الخأع السينتائاة ع ( ،  التعام  م  Motion Graphics ،  التعل  ملز  تاتاار الجلاةاك  
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 مقدمة إلى الرسوم المتحركة: -2775

بالت،انئ  األتاترراار التاليأ ررة  دذا التسا   عتبل ماأمة في  بنامة  فم  اللتو  التتحلةة اللنتاة، حيا  عل 
إلنترراج اللتررو  التتحلةررة،  التنونررار اللئاسرراة لفرريلف اللتررو  التتحلةررة،  بنرران التيررادأ،  ملاحرر  إنتاجطررا  تصررتاف 
اليخصررراار، اإليرررلاج ،  غيلدررراععع( ع   تنرررا ن التسرررا  بلنررراما تطبااررري إلنتررراج اللترررو  ثنائارررة األبعررران ، م ررر  : 

   ملز اللتو  التستخأمة للو بعالتسا  الفم  ع ةتا يلة 

 
 تحليل وتصميم نظم الوسائط المتعددة: -2776
التعل ررم بالتفرراواف األتاترراة  التطررارار المدمررة لتحليرر  التتطل،ررار ، تخطررا ،  تصررتاف    إلررز  التسررا   دذا  يطأ 

ليب فررري نتذجرررة بنررران،  ايت،رررار ،  انار  التخرررا ل ،  بررراانة انسترررة الوترررائ  التتعرررأن  ، باترررتخأا  احرررأو األترررا 
 تحلي   تصتاف  بنان تطبااار البلمجاة التتخصصة في مجان الوتائ  التتعررأن   الترري تسررامأ فرري حرر  التيرراك  

 التي تواجد التؤتسار العامة  الخابة  التياك  التي تواجد التجتت ع

 

 مقدمة في برمجة الوسائط: -2777
 تكنولوجاررا الوتررائ  التتعررأن  ل يرر نان ا دتتررا  باتررتخأا  بلمجررة   في ظ  ا دتتا  التت ايررأ  تررتخأا  البلمجررة فرري

Action Script  اتررتخأا  البلمجررة  إنتاج ميار   الوتائ  التتعأن  ،   تف التلةي  ملررز الجوانررب الترري تخررأ  ( في
بلمجررة  التسررا  يطررأ  إلررز تعلرراف الطالررب م،ررانئ فرري إنترراج التطبااررار التفاملاررة  تطررو ل موانرر  ا نتلنررق ع  دررذا

باإلضرررافة الرررز تعل رررم الطالرررب ملرررز نوامرررأ الباانرررار . الوترررائ  التتعرررأن  الحاترررو  ملرررز برررلاما إنتررراج ميرررار  
  اتتخأامطا في ميل ع الوتائ ع

 
 الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد: -2778

 3D STUIDO علت  الطل،ة في دذا التسا  ملررز  ل اررة اتررتخأا  بررلاما اللتررف ال مثرري األبعرران م رر  : بلنرراما  

MAX   التتحررلح ع  فرري البأا ررة يتعررل   (  الذ  يتخصص في مجان إنتاج التيادأ ال مثاة األبعان ال ابق منطررا
 .الخامار  اإلضان  لطا  الطل،ة ملز  لائق مأيأ  للتف   تجساف منابل التيطأ ،  من ثف إضافة

 
 التدريب الميداني:-2779

التختلفررة الترري تتعلررق بتجرران تخصصررد  متلررد التسررتابلي م رر  : فرري دررذا التسررا  يررأا   الطالررب فرري التؤتسررار 
التطرراب  ، اإلذامررار، يررلةار التصررتاف الأما رررة  اإلمررما، الصررحف  غيلدررا ع  طبرررق الطالررب يملطررا جتارر  مرررا 
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تعلتد   تاند من مطارار يابة في مجان الجررلاةانل  الوتررائ  التتعررأن  ع ةتررا   طررأ  دررذا التتطلررب إلررز  ضرر  
ان العت  الح ااي   سط  متلاة انخلا د في تو  العترر  فرري التسررتاب    عرر د ثاتررد بنفسررد  نأرتررد الطالب في مج 

ملررز الترروال ع   سررتطا    ضررا تحأيررأ  تحليرر  التيرراك  الترري تواجررد تررو  العترر   الترري مررن التتنررن  ا  سررتخأ  
 مطاراتد   اناتد اإلبأاطاة  توظافطا بين  فعان لح  م   دذه التياك ع

 

 م التجسيمي والصور المتحركة: الرس-2780
التجساتي ثمثي األبعان   يطأ  دذا التسا  إلز تكتلة ما تعل  ملاد الطل،ة في التتطلب السابق مسا  اللتف

ملز تحل ك التيادأ بطلائق مختلفة م  إضافة  من رتف  تجساف التيادأ ثمثاة األبعان ال ابتة ع فطنا تيتعل 
 الحلةة ، باإلضافة إلز ماأمة من تحل ك اليخصاار ع ا   التأثيلار التختلفة ملز األلوا

 

 تصميم صفحات الويب واالنترنت: -2781
 Web site يت  دذا التسررا  تعل ررم الطالررب بالتطررارار ا تاترراة  الت،ررانئ الترري تتننررد مررن انيرران موانرر  الو ررب 

ملرررررز األنتلنررررق باتررررتخأا  ا ن ار ا تاتررررراة المدمررررة إلنيررررران  interactiveالتررررؤثل    انيرررران التوانررررر  التفاملاررررة 
 PHP    احررأى لغررار البلمجررة الحأي ررة ان  html  م   لغة تلميرر  النصررول التتيررع،ة Web pages  بفحار 

حيررا يررتف  التلةيرر  ملررز إنراج الجررأا ن  Dream Weavers    Front page م رر    البررلاما التطبا اررة التسررامأ  
 ا لتررا  بطررل  نيررل التوانرر ع  . اللتو   النتاذج  اإل ارار  الوتائ  التتعأن   التأثيلار الحيو ة في بفحة الو ررب

 Database   نامررأ  الباانررار  interactive siteالتطررارار المدمررة للررلب  بررين التونرر  التفرراملي   تعلرراف الطالررب 
ع يرررتف تطبيرررق التطرررارار يرررمن  MySQL التصررتتة بأحرررأ انسترررة انار  نوامرررأ الباانرررار التترروفل  م ررر  ا راكررر  ا  

تنتسررر،ة فررري التارررلرار الفصررر  ملرررز ميرررل ع متكامررر  توظرررف ةارررد جتاررر  ا ن ار السررراباة إضرررافة الرررز الخبرررلار ال
  ASP  PHP  JSPالتأر باة ذار الصلة لبنان موان  ا نتلنقع  تنن اتتخأا   

 

 مبادئ اإلبداع: -2782
دذا التسا   او  بتحفي  الطالررب لإلبررأاع، مررن يررمن نراتررة العتلاررة اإلبأاطاررة  ملاحلطررا ،  منانيررة  مترران إبأاطاررة 

 يامار مختلفة إلنتاج مت  إبأامي ع  مالتاة في مجا ر مأ  ع باإلضافة إلز توظام
 

 مهارات االتصال والتواصل الفعال: -2783
يطأ  دذا التسا  إلز با  يخصاة الطالب  تعلاتررد مطررارار ال ارران   ا تصرران لانرروا إنسررانا فعررا   مبررأما فرري 

 العترر  بررل ح  لحد  ناايدع دذا التسا   ستعلض  دف نسل ار التواب  ،  التطررارار األتاترراة لتوابرر  نرراج  ، 
الفل ق ع ةتا يأر  الطالب ملز تنتاة مطاراتد في التعبيل اليفو   اإلنيائي  السيل  الذاتاة  التاررار ل  التررذةلار(ع 
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نصرريل    و لررة بأتررلو      ينترري التسررا  نررأرار الطالررب ملررز تاررأ ف  مترران بح اررة  مررا  مجتومررة  ةتابررة ماررا ر
 كتابة ملتاة منطجاةع

 
 ع التخرج:مقدمة في مشرو -2784

 اأ  ة   الب ماتلحا  لتيل ع التخلج في بور  بحا ألحأ مجا ر التصتاف الجلاةاني  الوتررائ  التتعررأن  الترري 
ايتاردا م  التأرس التيل  مت،عا   تاليب ال،حا العلتي في توثيق التعلومار ،  ذلك بالتواد  م  مسررا  تحليرر  

مجتومررة نضررا ا فناررة جلاةاناررة معابررل  لطررا ممنررة بتيررنمر   تصتاف نسف الوتائ  التتعأن  ع ةتررا  تنررن انتررلاح
بيئاررة  محلاررة مررا دالررق فرري ملحلررة ال،حررا    جرران حلررون جلاةاناررة جأيررأ   مبتكررل  لطررا مررن يررمن ا تررتعانة برر،عض 

 التوان الأراتاة بالتنسيق م  التيل  األكان تيع
 

 مشروع التخرج: -2785
ن الفصون الأراتاة الساباة، من مسانار تضعد ملز بأا ة الطل ق  يمبة ما تعلتد الطالب يم  عتبل التسا 

التتعأن  الوتائ   مالف  نسل ة  متلاة  . في   : الأراتاة  التوان  بين  العمنة  تأطاف  ملز  يلة   البلاما   بين كتا 
اتاة  ك ظل   العت  التحاطة بد بعأ التخلج م  التطبا اة التي تعلتطا من جطة،  بين الوان    ا حتااجار،  

يتف من يمن  لح ميل ع  سادف  ك  ذلك . تحليلطا،   تاأ تطا من جطة  يلى  التعام  م  التينمر،    لائق
 ملحوظا،   ستخأ  ةاد الطالب بعض بلاما التصتاف المدمة م  : في ح  مينلة نائتة،     سأ مج ا  

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

Adobe Premiere , Macro media Flash)    
التصتاف التت،عة    ت،ا  ليأمف البلاما،     بلنامجد بيلح  اٍ  مند،   من  لائق التحلي ،    لتلك  ايتااره 

 . تفضيلطا ملز غيلدا 
 

 نظرية األلوان: -2786
يطررأ  دررذا التسررا  إلررز التعل ررم بتعنررز اللرروا   ن  تررد التار خاررة   ا جتتاطاررة   السررانولوجاة،   سررعز دررذا 
التالر إلز بااا  دتاة اللوا ةعنصل مطف من منابل التصتاف في بنان العترر  الفنرري  فرري اللؤ ررة ال،صررل ة للبيئررة 

في  ائارررا   ةاتاائارررا ع   تتنرررا ن درررذه التررران  الجتالارررة التحاطرررة ع   نراترررة  باعرررة   يصرررائص اللررروا   منوناترررد 
 تصررنام   نسل ررار األلررواا منررأ فنرراني التررأارس الفناررة التختلفررة،  نراتررة يرراملة لتاواررة اللرروا،  ت،رراين األلررواا ،

األلررواا :  نسررامطا  مجتوماتطررا،  نيناماناررة اللرروا  العمنررار اللوناررة  األتررل النفسرراة  الوظاتاررة لطررا  تررأثيل اللرروا 
ن التيادأ  تطبااار متلاة باأللواا لتكو نار مختلفة : بعأين  ثمثة  بعان ،  م ج األلواا، يلررا  الضررون، في مي
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تأاي  األلواا  تفاملطا، اللوا في الفنوا الجتيلة، التنسور اللونيع من يررمن تطبااررار متلاررة تسررطف فرري اتررتخأا  
 اللوا في  متان التصتاف التختلفة ع

 
 

 تطبيقات الهواتف الذكية:برمجة  .6

 
 الز:تامة معتتأ ، يطأ  دذا البلناما ( 69   مأ  الأراتة في دذا التخصص تنتاا نراتيتاا بوان 

تطبااار الطواتف الذةاة توفيل يل جين نانر ن ملز تلباة حاجار السو  التحلي التتعلاة بتجان   •
 عطا  باانة  تيخاص  مطال

 بلمجة تطبااار الطواتف الذةاة  باانتطاع إمأان مطور ن محتلفين في مجان  •

 (عHybrid(  الطجينة  Nativeتعلاف التاناار التستخأمة في إنتاج التطبااار بنوميطا: األبيلة    •

 

 
 الخطة الدراسية : 

 
 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 17

  متطل،ار الاسف 6

 2. البلنامامتطل،ار  28

 3. متطل،ار التخصص  18
  المجموع  69

 
 ساعة معتمدة  17متطلبات الكلية اإلجبارية : 

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

 :القسم  متطلبات 



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~55 ~ 

 
 التسا  باللغة اإلنجلي  ة  سع   التسا  باللغة العلباة رم  التسا   رنف التسا  

2667   
 نسف التيغي 

3 Operating Systems 

2664   
 م،انىن ي،نار الحاتو  

3 Computer Network Principles 

 نظم التشغيل -2667
، ادف منونار نسف التيغي  ،  ظائف نسف    يتنا ن دذا التسا  اتاتاار نسف التيغي ، تطور  نستة التيغي  ملز مأى السنوار

األنستة التودمة، انستة تيغي  الي،نار ع ةتا   التواضا   التتاأمة في نسف التيغي   انارتطا  منطا التعل  ملز بعض   ، التيغي 
إنار   حأار   إنار  التعلومار  التلفار، إنار  التعالجار  العتلاار ،  تاليب إنار  الذاكل ، يلة  دذا التسا  ا ضا ملز التعل  ملز 

 , Dos ) لي يتتلس بالتطبيق ملز ثمثة من  نستة التيغي  التنتيل  تجار ا     يت  التسا  ج ن مت. اإلنيان  اإليلاج 

Windows , Linux). 
 مبادىء شبكات الحاسوب -2664

يطأ  دذا التسا  إلز التعل  ملز  تاتاار الي،نار   نوامطا التختلفة  وااكلطا الفي  ائاة  التنط اة،  
 البلتوةو ر التستخأمة فيطا،  نسا  ا تصان التفتوح   ،ااتد الس، ،   تائ  الي،نار،  ةاتاة توبي  الكواب   

التحو   في الط،اة ال اناة  التوجاد في الط،اة  ل  متلاار TCP/IP ايت،اردا،   تاتاار تاناة إي لنق،  نتوذج 
 ع ،  العنونة التنط اة   ننعة الي،نارال ال ة

 
 :  البرنامج متطلبات وصف 
رنف  

 التسا  
رم  
 التسا  باللغة اإلنجلي  ة  سع   التسا  باللغة العلباة التسا  

 Android Applications Development 1 3 1بلمجة تطبااار األنأر  أ    2882

 Human computer interaction 3 تفام  اإلنساا  الحاتب    2878

 Introduction to Programming 3 ماأمة في البلمجة    2879

 Object Oriented Programming 3 1البلمجة الييئاة    2881

 Android Applications Development 1 3 1بلمجة تطبااار األنأر  أ    2882

 Software Engineering 3 دنأتة البلمجاار    2689

 Field Training 1/Special Topics 2  مواضا  يابة1التأر ب التيأاني    2889

 Field Training 2/Special Topics 2  مواضا  يابة2التأر ب التيأاني    2890

 Final Project 3 ميل ع التخلج    2552
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 Database Systems 1 3 1 نستة نوامأ الباانار    2880

 

 
 منانية ميار   تخلج 

 
 1برمجة تطبيقات األندرويد -2882

 يلح دذا التسا  بناة نسا  األنأر  أ  البنان التتسلس  للوائ   التعام  بلمجاا م  ة  من العنابل التفاملاة م  
األنأر  أ   لب بمحاار للوبون إلز موارن الجطاد  التعام   التستخأ   التعل  ملز مفطو  الصمحاار في  

 م  التلفار التخ نة ملز الذاكل   نوامأ الباانار الأايلاة  ملفار الوتائ  التتعأن ع 

   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع 

 .نن من بنان تطبااار األنأر  أالتت، التعل  ملز نسا  األنأر  أ  بنيتداألدأا : 
 تفاعل اإلنسان والحاسب -2878

يتضتن دذا التسا  التفاواف األتاتاة لعنابل التصتاف  ةاتاة مت  تصاماف تفاملاة تعتتأ ملز  تل ملتاة  
باإلضافة إلز تطبيق ملف التفام  بين الحاتو   التستخأ  ملز دذه التصاماف لضتاا فعالاة  رضز التستخأ   

ال  بلاما  ملز  من  العأيأ  م   التسا   دذا  في  الطالب  يتعام   تو   معطاع  يتعام   التي  التصاماف  تطبااار    
 التصتاف م   بلناما الفوتويو  من يلةة  ن بيع

   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع 
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 ا يتعل  الطالب ملز العوام   ،  م  التستخأ   األدأا : ا يتعل  الطالب ملز  تل تصتاف يايار التفام 
 التؤثل  في تصتاف تطبااار  بلمجاار فعالة  متفاملة م  التستخأ ع

 مقدمة في البرمجة -2879
الحااتاة      التياك   التسائ   ح   الخواردماار  يطوار   ل   بتفطو   الطالب  تعل م  التسا   دذا  يتضتن 

منطجاة  ةتابتطا  تلجتت بصور   الر  الل اضاة  لغة  إلز  التنطاي Cطا  التفكيل  ملز  الاأر   الطالب  تيتعلف  ةتا   ،
من متغيلار   نواع   Cلكتابة البلاما  تنفيذدا  معالجة األيطان، إضافة إلز تعل فد ملز م،انئ  مفاواف لغة الر  

 الباانار  ط،ارار اإلنيان  اإليلاج باإلضافة إلز الحلاار التكلار ة  الع،ارار اليل اةع

 ن التختبل تااو  الطالب بالتطبيق العتلي لتا تف نراتتد بين  نسل  في التان ع من يم
 1البرمجة الشيئية -2881

  تاليبطا   (OOP) يتضتن دذا التسا  تعل م الطالب ملز م،انئ  مفاواف لغة الجافا  ةاتاة البلمجة الييئاة
لاج معلومار من   لز التلفارع حيا تيتعل    نار   الساطل  ملز األيطان  التياك   ا تت نانار  انيان  اي 

 .ملز مفطو  األبنا   الكائنار  ةاتاة التوارو  الح  
   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع 

اما  تصتاف بل ،  تعلف لغة بلمجة تكوا بوابة لتجالي بلمجة بفحار الو ب  تطبااار الطواتف الذةاةاألدأا :  
 ع تط  التنتب بلمجاا 

 هندسة البرمجيات -2689
دذا التسا  يطتف بنافة اينان انتاج البلمجاار  ا نستة التعتتأ  ملز الحاتو  من ملحلة جت  التتطل،ار 
 حتز التسلاف  الصاانة ،   لة  ملز توثيق ميل ع بلمجي بنافة ملاحلد  باتتخأا  التحلي  الكائني التنحز  

يتضتن التسا    ضا  تعل فا  لطنأتة البلمجاار   ت،ا  ظطوردا  ملاح    .UML النتذجة التوحأ  نتاذج لغة 
ن ر  حاا  النسا  ، تطبيق ملاح  تطو ل دنأتة البلمجاار ،التعل م بالتوابفار  التتطل،ار   تحليلطا 

  منطا م  : نتوذج اليمن  تطبااطا، التعل م بر نتاذج متلاة دنأتة البلمجاار  اتتخأاماتطا  فوائأ  ميو  ة
ا رتاائي  نتوذج التحو   األتاتي  نتوذج التطو ل التبني ملز إمان  ا تتخأا   نتوذج    نتوذج التطو ل

التعل  ملز   ، Scrup  تنل  Agile التطو ل التتأرج  التطو ل الحل  ني  نتوذج التطو ل التلا  جاي 
 اتتخأامطا ، التعل  ملز ملاح  فحص البلمجاار  تحأيأ الخل   ا يطان  انواع التصتاف  تطبااطا  اتاليب

التعل م بخطوار  منونار انار  التيل ع   نار  التخا ل  اتتخأامطا، تطبيق التان     باانتطا،   ةاتاة ممجطا 
 .ملز ميل ع متلي

 /مواضيع خاصة 1التدريب الميداني -2889



 دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات                                                  المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~58 ~ 

لتطارار التي اكتسبطا الطالب يمن نراتتد في  ان  تو  العت ، يلة  دذا التسا  ملز اتتخأا   تضتين ا
لكي  نوا مؤدم  ملز نأر ةبيل من الكفان   التتي   الاأر  ملز التنافسة في مجان العت  التطني، حيا تيتا   

 لد إمناناة ا  مع ملز التستجأار في مجان التكنولوجاا التتأا لة في تو  العت ع
 /مواضيع خاصة 2ني التدريب الميدا -2890

يلة  دذا التسا  ملز اتتخأا   تضتين التطارار التي اكتسبطا الطالب يمن نراتتد في  ان  تو  العت ، 
لكي  نوا مؤدم  ملز نأر ةبيل من الكفان   التتي   الاأر  ملز التنافسة في مجان العت  التطني، حيا تيتا   

 تكنولوجاا التتأا لة في تو  العت علد إمناناة ا  مع ملز التستجأار في مجان ال 
 مشروع التخرج -2552

 او  الطالب في دذا التسا  بايتاار فكل  منات،ة لتيل ع في مجالد لكي يتتنن من اتتخأا  التطارار  التعلفة 
التنتس،ة في فتل  الأراتة لتحو لطا إلز بلناما    تطبيق بتوابفار  جون  مالاة باإلضافة إلز ةتابة التاار ل  

 التتعلاة في التيل ع بالين  التناتبع
  ا  صتف الطالب تطبيق متكام  للطواتف الذةاةع األدأا :
 1أنظمة قواعد البيانات -2880

الباانار  نتوذج   نوامأ  باتتخأا   نستة  التعلومار  الباانار  مصأر  ملة  ة  مفطو   التسا   دذا  يتضتن 
تتخأامطا في الساطل    نار   نستة التعلومار، حيا الخان  العتي  من ناحاة مصأر التعلومار  منطجاة ا

يتنا ن   ةتا  التختلفةع  بين  نوامطا  الباانار  التتيي   نوامأ  بأنستة  التتعلاة  التفاواف  التصطلحار   علض 
نوامأ الباانار  الت،انئ األتاتاة لطا م   تحلي  النسا ، بنان الجأا ن   نيان العمنار بينطف  التعام  معطا 

 تصتاف نوامأ الباانار من يمن متلاار التسو ة  تصاماف الكائن  العمنة إلبلاد    SQLا  لغة الر  باتتخأ
 العمنار بين الجأا نع 

 من يمن التختبل تااو  الطم  بالتطبيق العتلي لتا تف نراتتد بين  نسل  بالتسا ع 

 
 : التخصص متطلبات وصف 

 
 التسا  باللغة اإلنجلي  ة  سع   العلباةالتسا  باللغة   رم  التسا   رنف التسا  

 iOS 2 3 iOS Applications Development 2بلمجة تطبااار الر     2887

 Swift Programming 3 1البلمجة بلغة تو فق    2883
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 Android Applications Development 2 3 2بلمجة تطبااار األنأر  أ    2884

 Android Applications Development 2 3 2األنأر  أ بلمجة تطبااار     2884

 Advanced Swift Programming 3 2البلمجة بلغة تو فق    2888

 iOS 1 3 iOS Applications Development 1بلمجة تطبااار الر     2885

 Advanced Object Oriented Programming 3 2البلمجة الييئاة    2886

 iOS 2برمجة تطبيقات الـ -2887
الكاميلا  التجسار  الاصيل   التنالتار  اتتخأا   النصاة  اللتائ   م    الطاتف  م   ظائف  الطالب  يتعام  
الخابة   الخلائ    غطي   ضا  ل اة رف  تطباااتد  م    ماأمة من  ب   الو ب  يأمار   التفام  م  يأمار 

 ملز متجل  ب  للتطبااارع 

 التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع   تضتن دذا 
 األدأا : 
التفام  م  يأمار   ب لبنان تطبااار بتعلومار متجأن  في  نق ح ااي  متصلة م  مختلف   •

 التستخأمينع 

 التعل  ملز يأمار يلةة  ب   اتتخأامطا بالتطبااارع  •

 المختلفة وتتحكم به. بناء تطبيقات متقدمة تستعمل موارد الجهاز  •

 
 1البرمجة بلغة سويفت -2883

لغة تو فق دي لغة جأيأ  تستخأ  في بلمجة  جط   يلةة  ب  بين   تاتي  دي لغة تأمف البلمجة الييئاة 
البلمجاة   الجت   بااغة  من  اللغة  إلز  تاتاار  الطالب  تتعل   التسا   دذا  في  ةام ،   م،انئ  بين  

اليل اة  التتغيلار الجت   الأ ان ةذ،  الكائن  البلمجة    لك  بنان  ةاتاة  ملز  تيتعل   ذلك   ا نتلانارع  بعأ 
 الييئاة(  التعام  معدع

   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع 
  ا يتعل  ملز يأمار الو ب  تصتاتطاع  األدأا :

 2برمجة تطبيقات األندرويد -2884
م  الطالب  الاصيل   التنالتار    يتعام   النصاة  اللتائ   م    الطاتف  ملز  ظائف  اإليعارار  الساطل   نائتة 

 اتتخأا  الكاميلا  التجسار  البلوتوو  التفام  م  يأمار الو ب  يأمار ماأمة من غوغ  م   يلائ  غوغ   
 ااار األنأر  أع  يأمة اللتائ  السحاباة   غطي   ضا  ل اة رف  تطباااتد الخابة ملز متجل غوغ  لتطب

   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع 
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 التتنن من نيل التطبيق ملز متجل غوغ ع ، بلمجة تطبااار  نأر  أ تستخأ  يأمار   باألدأا : 
 2البرمجة بلغة سويفت -2888

تو فق   تعلف مفاواف جأيأ  منطا ا متأانار  في دذا التسا  تيتعل  الطالب ملز يوت  الطالب معلفتد بلغة  
الطالب   تاستطا   التسا   نطا ة  في  تجنبطاع  البلمجة  ةاتاة  تحأو  ثنان  متنن  ا  التي   ماديتطا  األيطان 

 البلمجة بلغة تو فق بجتا  يصائصطا  تتا  لد بلمجة  نستة  ب ع

 بلار الكلاةع   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مخت
  ا  طور الطالب معلفتد بلغة تو فقعاألدأا : 

 iOS 1برمجة تطبيقات الـ -2885
الر   تطبااار  ببنان  للبأن  المدمة  باألتاتاار  الطالب  رفأ  إلز  التسا   دذا  تأر ب    iOSيطأ   إلز    تطل  

بيلةة  ب   دي   الخابة  البلمجة  بيئة  ملز  بلغة  xCodeالطالب  البلمجة  مفطو   التي    Swift،   ع د 
ع يتأرج دذا التسا  في الطالب من األتاتاار من يمن التعل  ملز الر iOSتستخأ  في بنان تطبااار الر  

Main Story Board  ةعحتز معلفة ةاتاة بنان  جطار مستخأ  ةامل 

   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع 
 األدأا : 

  بنيتدع  iOSالتعل  ملز نسا  الر  •

  لوائ  التفام  م  التستخأ ع  iOSالتعل  ملز  تل تصتاف تطبااار الر  •
 ع iOSالتتنن من بنان تطبااار  •

 2البرمجة الشيئية -2886
يتعلف الطالب  ل  ا تصان باوامأ باانار ملة  ة  ةذلك بنان يايار تفاملاة  بلمجتطا  يتضتن دذا التسا   

الو ب   يأمار  بلمجة  إلز  مأي   ثف  اإلنيان  اإليلاجع  من  الباانار  ط،ارار  التتغيلار   نواع  م    التعام  
بنان  تطو ل التطبااار    لخأمة تطبااار الطواتف الذةاة باتتخأا  الجافاع في نطا ة التسا  تيتتنن الطالب من

 العتلاة للحاتو   تصتاف بعض األلعا  باتتخأا  لغة الرجافاع 

   تضتن دذا التسا  تأر ب متلي لتطبيق التفاواف النسل ة في مختبلار الكلاةع 
  ا يتعل  ملز يأمار الو ب  تصتاتطاعاألدأا :
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 دائــرة العلــوم اإلداريــة  

 
ا نار ة   العلو   نائل   الكلاة  تعأ  في  الأ ائل  إنيا  التيمن  حأو  العت   دا  ؤتف  تو   لحاجة  اتتجابة 

ت ايأر  مأان الطل،ة  فيطا بين  ةبيل لتا لطذه  حيا  في مجان العلو  اإلنار ة التتنومة   التتخصصة،     لخل جين  كفان
العامة   ال انو ة  منأ  ل،ة  جاذباة  من  التوظام  ةاجأ  التخصصار  األمتان  التؤتسار  جطار  يل جي   بحا   في 

الأائل    دذه   التي    تخصصار  الأائل تلبي احتااجاتطفع  التطارار   التأديت  من    تضف  متتي ا  مالي  ةانرا   في بفوفطا 
تسعز الأائل    بين  مستتل    .التأرتين الذين يتتتعوا باأرار تأر ساة مالاة التستوى م   جون تطو ل ذاتي لطذا الكانر 

آيلدا تحأيا جتا  تخصصار نائل  العلو  ا نار ة    الز تطو ل تخصصاتطا باليلاكة م  تو  العت    التي ةاا
من ميل ع "رف  مستوى الجون  في تخصصار نائل  العلو  اإلنار ة من  ل ق تحايق تكام  مخلجاتطا  من ي 

 ع2019 2018م  متطل،ار تو  العت "   الذ  تف تنفيذه ملز مأار العامين ا كان تيين 

 

 : التخصصات التابعة للدائرة 

 انار   اتتتة مناتب ع ع1

 السنلتار ا  السج  الطبي ع ع2

 السنلتار ا  السج  الاانوني ع ع3

 التسو ق  التباعارع ع4

 إنار  األمتان   التيار  ع ع5

 اإلنار  الل اضاةع ع6

 

 تخصص إدارة وأتمتة المكاتب :   .1 
  
  
  

 عتبل تخصص اإلنار    تتتد التناتب من البلاما الطامة التي بأ  ا متتان ملاد مؤيلا  من  ج  تأدي   

الخل جين لل اا  بتطا  السنلتار ة التي تطأ  إلز معالجة ةافة العتلاار اإلنار ة  الفناة  في التناتب في  ضيق  

ر  األجط   في مجان ت،انن التلاتمر  تسجيلطا  حأ ن لمتتخأا  الورني  ا متتان ما  منن ملز توظام التعأا

  ريفتطا   تتتة  تائل األمتان التنتباة التي تضتن تجنب الونوع في األيطان  ننة اإلنجاد  رف  مستوى جون   
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األنان  اتخاذ الالار الذ   ع د من التنانة التنافساة لليلةار في ماانين العت  اإلنار  التجار   التؤتسي ل  

ال ا تصان  اضافة  مطارار  اتااا  يمن  من  التؤتسة  ذلك  بطا  تعت   التي  الوظاتاة  البيئة  م   التعام   فن  ز 

  التواب ع 

  
 
 
 
 
 
 
 

 الخطة الأراتاة :
  

 اللنف  البااا  سع 

 1. متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة ع 16

 2. متطل،ار الكلاة ا يتاار ة  1

 3. متطل،ار البلناما ع 9

 4. التخصص عمتطل،ار  45

   التجتوع  71

  
 تامة معتتأ  16متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة: 

  
 ع9* لإل مع ملز التعلومار:  تنن العون  الز متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة   بفطا لل
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 تامة معتتأ  1متطل،ار الكلاة ا يتاار ة : 
  

 النياد الل اضي :   - 2017
  

التلباة الل اضاة   دأافطا  ممنتطا بالتلباة العامة،  التعل م بأدف  يتنا ن دذا التسا  نراتة مفطو   
األلعا ،   جلان   دذه  نوانين  م   الجتاطاة  الفلن ة  األلعا   ل،عض  األتاتاة  التطارار  الت،انئ 
الت،ار ار  النيا ار،  التعل  ملز   نايلاة  يارجاة،  التأر ب ملز تحناف  م،ار ار  نيا ار 

التممب التلعب،  معلفة  ت،ابطا   ملاضطا   بعض إبابار  ناي   يارج  الممب  التي تصيب 
ب،عض  ،  التعل م  الاوى  مساباار  لعا   بعض  التسا    ضا   دذا  إتعافطاع   تنا ن    لائق 

  لائق تنساف الأ رار الل اضاة ع
  
  

 معتتأ  تامة 9البلناما: متطل،ار 
  

التسا  باللغة  
 اإلنجلي  ة

س
 ع 

التسا   
باللغة  
 العلباة

رم   
 التسا 

رنف 
 التسا 

Management 3  اإلنار ACA 

136 
2231 

Accounting 

1 

 ACA 1التحات،ة  3

142 
2230 

Communicat

ion skills 

مطارار   3
ا تصان  
  التواب  

  2850 
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  بف متطل،ار البلناما: 
  

 اإلنار :    -2231
  

بتفطو  اإلنار   مأى الحاجة إليطا،  مجا تطا  ممناتطا بالعلو   يطأ  التسا  إلز تعل م الطالب  
،   تف  اإلنار   في  العلتي  التنطا     ، اإلنار ة  اإلنار   التأارس  الفكل  تطور  األيلى،  نراتة 

 التطل  بالتفصي  إلز منابل العتلاة اإلنار ة األتاتاة من تخطا   تنساف  توجاد  رنابة ع
  

 : 1التحات،ة – 2230
  

الايون  الأفاتل   الت ن ج،  مصانر  الايأ  ل   نسل ة  التحاتبي  التحات،ة،  النسا   إلز ملف  مأي  
الخابة  الناأ ة  للعتلاار  التحات،ة  التالاة،  معالجة  للعتلاار  التحاتباة  التحاتباة،  التعالجة 

 التعالجة  للصنأ  ،  معالجة التحات،ة لعتلاار الصنامة،  التعالجة التحاتباة لعتلاار الحسف،  
 التحاتباة لأل را  التجار ة،  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع

  
  
  
  
  

 : 1تأر ب ميأاني   -2411
  

إلز إكسا  الطالب التعار   التطارار  ا تجادار اللمدمة للعت    حا    يطأ  دذا التسا  
التؤدمر الوظاتاة المدمة لل اا  بال  وبف الوظافي للعت  في دذا  اإلنار  التسامأ   التي تت   

( تامة تأر باة في إحأى منيآر األمتان  96الحا ،   تف ذلك من يمن تأر ب الطالب لتأ   
الطاتتاة   التواميأ  ا تت ،ان  ا تصا ر  التلاتمر  تنساف  إمأان  ملز  الفلسطيناة  السو   في 
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التح  للسفل ار  تنساف  البل أ  التلتيب  ا جتتامار  معالجة  الباانار  تنساف  فوظار  معالجة 
  النصول   نيان الجأا ن ا لكتل ناةع 

  
 مطارار ا تصان  التواب   -2580

الجيأ  للتواب   الطل،ة  تأديلطف  لأى  التواب   ا تصان    مطارار  تنتاة  الز  التسا   يطأ  
نار  الناج  م  الذار  م  ا يل ن ؛من يمن إمأاندف لمنأماج   التناغف  التفادف  بنان العم

باحتلا   تم  م  محاططف بتا  يت   من مفاواف  ثاافار مختلفة ؛ ذلك باتتخأا   ل  التأر ل  
العت    بواتطة  التطارار  ، تعلف  الذاتي  للتعلف  الطالب  نافعيتد  نياد  ملز  تعتتأ  التي  الفعالة 

أى الطالب الجتامي  الطل  التفاملاة ،  من ادف التفاواف التي  عت  دذا التسا  ملز تع   دا ل
:تطو ل مطاراتد في ا تصان اللفسي من يمن تعلف مطارار التحأو  األتل التي تاو  مليطا ،   
مطارار ا تتتاع الفعان ،  ا تصان غيل اللفسي ،  الحوار ،  اإلنناع ،  التاابلة اليخصاة ،   

 .  العلض  اإللاان ، ةتابة السيل  الذاتاة

  
  

 تامة معتتأ   32مناتب: متطل،ار تخصص إنار    تتتة 
  

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

HumanResourceManagement 3  2789  ادارة الموارد البشرية 

SoftwareApplicationsI 2   2405  1تطبيقات برمجية 

English Commercial Correspondence 2  تجارية باللغة  مراسالت
 االنجليزية

 2814 

OfficeAutomation 3  2352  أتمتة المكاتب 

OfficeTypography&PublishingApplication 2   تطبيقات على الطباعة والنشر
 المكتبي 

 2436 

Typing in English 2  2815  طباعة باللغة االنجليزية 

Arabic  Commercial Correspondence 2  تجارية باللغة  مراسالت

 العربية 

 2816 

Officeand 
SecreterialWork 

 2344  أعمال المكاتب والسكرتارية  3

Pratical Training 1 2  2411  1تدريب ميداني 

Economics 3  االقتصاد ACA 139 2232 

Technical English 3  )2810  انجليزي تجاري )فني 

SoftwareApplicationsII 2   2406  2تطبيقات برمجية 

OrganizationalBehavior 3  2346  السلوك التنظيمي 
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Typing in Arbic 2  2817  طباعة باللغة العربية 

Manag.Info.Sys. 3 2349  أنظمة المعلومات اإلدارية 

Principlesof Public Relations 3  2348  مبادئ العالقات العامة 

Special Topics 2  رقم جديد   مواضيع خاصة 

  
  بف متطل،ار تخصص انار    تتتة التناتب :

  
 إنار  التوارن ال،يل ة:  -2789

  
يتنا ن   حيا  ال،يل ة؛  التوارن  إنار   معار   مطارار  الطالب  إكسا   إلز  التسا   دذا  يطأ  

العت    ال،يل ة  تحلي   التوارن  إنار   واة  ما   التخطا   التوظام  األجور  التحفي   التسا  
 التأر ب  تاياف األنان للتوارن ال،يل ة العاملة في منيآر األمتان باإلضافة إلز  نستة العت  في  
العت    التيأاناة   ر   التحاضلار  ال  ارار  باتتخأا   التسا   تنفيذ  الفلسطيناةع   تف  السلطة 

 ر الأراتاة  التنانيار الجتاطاةع  ةتابة التاار ل  التعلاف ا لكتل ني  الحا 
  

 :1تطبااار بلمجاة   -2405
 Mircosoft يت  دذا التسا  معالجة النصول بواتطة اتتخأا  بلناما معالجة النصول

Word  اللتو   الصور  اللمود م    فيطا  الكائنار  النصول  تحل لدا   نراج  ،  ذلك بط،امة 
األيل  التطبااار  التلاائاة،  بعض  التخطاطار،   يت   األينان  اكس ،  معالا  م  :  رنة  ى 

التسا  اتتخأا   ةتا  يت   التلاتمر،  معطا  نما  الجأا ن  تحل لدا  تنسااطا  التعام   إنيان 
في إنيان اليلائ   انارج النصول    Mircosoft PowerPointبلناما العل ض التاأ تاة  

دذه بين  ارت،ا ار  فيطا  مت   الصوتاة    الصور  اللتو   التخطاطار  التؤثلار  اليلائ    نراج 
  الحلةاة فيطا  التحنف في  ل اة ملضطاع 

  
 ملاتمر باللغة ا نجلي  ة:-2814

إمطائد   يمن  من  العتلاة  الحاا   في  التلاتمر  بأدتاة  الطالب  تعل م  إلز  التسا   دذا  يطأ  
واف معينة تتعلق  فكل  ياملة من  باعة  نواع  منابل  يصائص اللتالةع إضافة إلز تلتام مفا 

بالتلاتمر   بأ للطالب من اكتسابطا بحيا يتتنن في مستابلد العتلي من متارتتطا،  من  دف 
اللتالة   نواع   ين   لصااغة  ن لاا   التت،عة  اللتالة  األتاليب  لين   العا   اإل ار  التفاواف  دذه 
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التس اللتالةع   تتي   فالار  من  فال   ة   تتي   التي  ملز  فالاتطا  الخصائص  بالتلةي   ا  
التلاتمر التجار ة من حيا  نوامطا  مضتوا  ين  ة  نوع من  نواع اللتائ  التستخأمة في  
مجان األمتان  في النطا ة يوفل التسا  لتحة من بعض التلاتمر ا جتتاطاة  تاأ ف الطل،ار 

 باإلضافة إلز إمطان نبذ  من ةاتاة إمأان السيل  الذاتاةع
  

 اتب:  تتتة التن-2352
 اسف دذا التسا  إلز نستين: متلي تطبيق  نسل ،   طأ  إلز تأر ب الطالب ملز ةاتاة  تتتة 
اليأ  ة،  محا لة   األمتان  من  التالي   لغلض  "  توماتاناا "  التناتب  جعلد  في  العت   "منننة" 

ة التناتب  الوبون إلز مناتب بم   را    لغان  ل  العت  التاليأ ة اليأ  ة،   تضتن مفطو   تتت
التعلومار   اتتخأامطا،  نستة  التنتباة  ةاتاة  باألجط    األن ار  الطالب  تعل م   تطبااطا، 
امأان  بالي،نار  ا تصا ر  ةاتاة  التعل م  الباانار  تطباااتطا،  نوامأ    نوامطا  تطباااتطا، 

 سةع ا تصان بالي،نة،  من  حتا ة الباانار بامت،ار الباانار  غلز ما تتلكد التؤت
  
  

 تطبااار ملز النيل التنتبي:   -2436
يطأ  دذا التسا  إلز تأر ب الطالب متلاا  ملز  تل الط،امة  النيل التنتبي  التعل م بأنواع  
تنسيق   بفعالاة   تضتن  متلد  ألنان  التنتب  مأيل  إليطا  التي  حتاج  التختلفة  التطبومار 
التذةلار  م  :  الجاد    النتاذج األلكتل ناة  تعبئتطا،  الاوالب  النصول بين   متأ ،  تصتاف 

مأيل   ا نسل  من  جطة  ا جتتاع  إنار   العنونة،  التغلفار  بطانار  التلاتمر،  نما  لفاكل، 
ةتابة   األمتان،  تأ  ن  نائ  ا جتتامار،  الأمو   جأ ن  م  : تحضيل  السنلتار ة  التنتب    

غتطا،  السيل  الذاتاة باللغتين العلباة  ا نجلي  ة، اللتائ  بأنوامطا الحنوماة  التجار ة   لائق باا
بلناما   باتتخأا   التنتبي  المفتار،   Mircosoft Publisherالنيل  الأمو ،  م  : بطانار 

إلز  لاان الضون ملز األريفة األلكتل ناة  تأر ب الطالب ملز   التطو ار  غيلدا، ةتا   طأ  
  نستة األريفة األلكتل ناة التتوفل ع 

  
 الط،امة باللغة ا نجلي  ة: -2 ،امة -2815
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دذا التسا  إلز تعل م الطل،ة بأتاتاار الط،امة باللغة ا نجلي  ة  تأر بطف ملز  ،امة    يطأ 
النصول باللغة ا نجلي  ة باتتخأا  الحاتو   بطل اة اللتل  ن ا النسل إلز لوحة التفاتا (،  

ةلتة في الأقااة  بأ ا  يطان  بأنة مالاة با متتان ملز حفل    25 بسلمة  ،امة   تا  من  
الط،امة  مو  مجان  في  التطار   الطالب  إكسا   إلز  باإلضافة  التفاتا ،  لوحة  ملز  الحل    ان  

ذلك  ةانق  توان  التتار ن  الأر س  يمن  من  اليوماة  العتلاة  حااتد  في  متارتتطا   تع    
 MS-Wordباتتخأا  بلاما الط،امة    بلاما تحل ل النصول م   

  
 التلاتمر باللغة العلباة:   -2816
ملز    يطأ  مفطومطا   دتيتطا،  التلةي   الكتاباة:  با تصا ر  الطل،ة  تعل م  إلز  التسا   دذا 

نوميطا التلاتمر  التاار ل،   أي  في ذلك مفطو  التلاتمر،  ماومار نجاحطا،   ج اؤدا،   دف 
ةالتجار ة من اتتفسار   التختلفة  الونو  ملز  نوامطا  ثف  فيطا،  التستخأمة  األمتان  مصطلحار 

بمغار  تعاماف  معل ضار   م من  لض   لب  ينوى  تسو ة  اتتخأا عععع،  اللتتاة 
مفطومطا  التاار ل:  ةتا  يت   تطنئة  تع  ة  ينل  تاأيل،  من  ععع،  الون ة  نايلاة   مذةلار 

  يل  طا   ج اؤدا   نوامطا  ملاح  ةتابتطا   يلاجطاع 
  متان التناتب  السنلتار ة:-2344

دذا   لفطف  ظافة يطأ   المدمة  بالتعار   التطارار  ا تجادار  الطل،ة  ت   أ  إلز  التسا  
السنلتار ة  تطو ل ةفاناتطف  مطاراتطف في دذا التجان،  تنتاة التطارار السلوةاة لأى السنلتيل،  
  مأانه نفساا   مطناا  لل اا  بتطامدع   تضتن مجتومة من التواضا  التي تطأ  إلز التعل  ملز  

تعلف  تاليب  مطا  التختلفة،  بأنوامطا  الكتابة اإلنار ة  مطارار  اكتسا   التنتباة،  السنلتيل      ن ار 
 ل  الحفل  تأا ن التلف، تنساف  معالجة البل أ  اللجاا  ا جتتامار  التاابمر اللتتاة، تعلف  

 مطارار اتت ،ان ال  ار  تحأيأ التواميأع 
  

 : 2تطبااار بلمجاة   -2406
تسا  إلز تأر ب الطالب متلاا   بين   ات   ننيق ملز اتتخأا  اثنين من البلاما  يطأ  دذا ال

  _ األ ةال  مجتومة  من  اكس    MS-Officeاللئاساة  بلناما    MS-EXCEL دتا 
 ذلك لتحايق مبأ  ا تتتلار ة  التكام  بين التسانار العتلاة،  تحايق    MS-VISIO بلناما  

التخصص  ربط دذا  لخل ا  إفان   العت   فض   ملز  تتتة  العت   مسامأتد  تو   بحاجار  د 
 التنتبي بنافة  ينالد  بوره للوبون إلز مناتب بم   را    لغان  ل  العت  التاليأ ة اليأ  ةع 
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 السلوح التنساتي:   -2346

يتنا ن   حيا  التنساتي؛  السلوح  إنار   معار   مطارار  الطالب  إكسا   إلز  التسا   دذا  يطأ  
السلوح التنساتي  تلوح األفلان  التحفي    نار  فل  العت   التناخ التنساتي، التسا  ماأمة في  

   نار  الصلاع  التغييل  ضغ  العت   اإلبأاع   يمقاار العت ع 
  

  ،امة باللغة العلباة:  -2817
يطأ  دذا التسا  إلز تأر ب الطالب ملز  ،امة النصول باللغة العلباة باتتخأا  الحاتو  

ةلتة في الأقااة   35لتل  ن ا النسل إلز لوحة التفاتا ( بسلمة  ،امة   تا  من   بطل اة ال 
  بأ ا  يطان  بأنة مالاة با متتان ملز حفل موان  الحل   ملز لوحة التفاتا ع 

  
  نستة التعلومار اإلنار ة:   -2349

الطالب ملز  تل نسف التعلومار اإلنار ة، حيا تيتف التلةي     يطأ  دذا التسا  إلز تعل م 
ال،يل ة،  األتاتاة  التوارن  اإلنار ة  منابلدا  التعلومار  نسف  مفطو   ملز  التسا   دذا  في 
التعلوماتاة(،  التوارن  الباانار،  تنان   الباانار،  تكنولوجاا  نوامأ  البلمجاار،  التان ة،  التنونار 

التختلفة  ة اإلنار ة  بالتستو ار  اإلنار ة  التعلومار  نسف  ممنة  ملز  اتتخأامطا   ةذلك  اتاة 
  توظافطا لح  التياك  اإلنار ة مبل التستو ار اإلنار ة التختلفة في التنستةع 

  
 م،انئ العمنار العامة:  -2348

يطأ  دذا التسا  ملز تعل م الطالب ملز مفطو  العمنار العامة   دتيتطا للتنستة م  إنراح 
من حيا األدأا  األتاتاة   باعة مت    العنابل التيتلةة ما بين العمنار العامة  السنلتار ة

 ك  منطتا، ةتا يطأ  التسا  إلز تطو ل مطارار ا تصان  التواب  منأ الطالبع 
 م،انئ ا حصان التحوتب: –2732

  
التفاواف  التاايال   م   التعام   معار   مطارار  الطالب  إكسا   إلز  التسا   دذا  يطأ  

نا ن التسا  ماواة اإلحصان  جت  الباانار  ملضطا اإلحصائاة  ا حتتالاة  تطباااتطا؛ حيا يت
التيتق    جان   التلة  ة  ماايال  الن مة  ماايال  اإلحصائاة  حسا   اإلتتتارار   تصتاف 
معاممر اإلرت،اد  معألة اإلنحأار  حسا  األرنا  ال ااتاة لألتعار  الكتاار  ايت،ار بحتطا  
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التو  ا حتتا ر  حسابطا  تطبيق  التسائ    تحأيأ  نواع  ح   في  التتصلة  ا حتتالاة  د عار 
 لغا ار إحصائاةع  SPSS بلناما   Excelاإلحصائاة  ايت،ار الفلضاار  اتتخأا  بلناما  

  
 ا نتصان:   - 2232

  
اإلنتاج،  العلض    لمنتصان،  منابل  ما   بتأي   الطالب  التعل م  إلز  التسا   دذا  يطأ  

 الطلب،  تحأيأ األثتاا  األتعار(،  ا تتطمح  ا تت تار،  اإلنفا  الحنومي،  الأي  الاومي،  
  الناتا الاومي  األجور  ال،طالة  التضخف،  السااتة الناأ ة  التالاةع

  
 يابة مواضا   -رنف جأيأ

الخابة   النيا ار  الفعالاار  انار   في  التسامأ   ملز  نانرا  الطالب  جع   الز  التسا   يطأ  
التؤتسة   انار   نق  الخل ا  حتز  ستطا   الونق  بانار   الخال  الج ن  بالتؤتسةل  التلةي  ملز 

  متلد بين  مطني يالي من الضغود 
تتعلض  التي  تنن اا  التخا ل  األدمار  التؤتسة من يمن اتل    التسامأ  في مواجطة  لطا 

 ملتاةع
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 السكرتاريا والسجل الطبي: .2

 

[ بوان   نراتيتاا  تنتاا  البلناما  دذا  في  الأراتة  الفلبة  72مأ   البلناما  دذا  معتتأ ،يتا   تامة   ]
السنلتار ة لملتحا  بسو    العت  في الاطاع  لحتلة ال انو ة العامة الحصون ملز نبلو  متخصص في  متان 

تاأ    التي  التستيتاار  العاانار  التلاك   ادن ان  بعأ  تاتا  يو      بعأ  يوما   اتساما   ي نان  ل  الذ   الصحي 
بالسنلتار ة   بالعت   ا دتتا   التخصص  التعلومار   دتاة  بأدتاة  الومي  ل  ادن ان  الصحاة  الخأمار 

ن مسامأ  العاملين في الاطاع الصحي  في إنار   التتخصصة ل  ا تتفان  من يل ا دذا التخصص في مجا
 بعض الخأمار الصحاة ل باإلضافة إلز الخأمار األتاتاة التي تا  في بلب تخصصدع

تطو ل   دو  من  دف  دأافطا  الو ناة  التي  اإلتتلاتاجاة  م   تتاما   ينسجف  التخصص  دذا  إا 
  تعلاف مطني لد ممنة بالتجتت  ل   التجتت  الفلسطيني ل  من إحأى  ن ار دذا التطو ل دي يلق نسا

  نوا ملنا   فعتا    متاحا  للجتا  ل  نانرا  ملز ا تتتلار   ون فتل  متننة ل  ةتا  ند يلبي حاجار  
 التجتت  الفلسطيني من التطن التختلفةع

ملاد   إا دذا التخصص لد ارت،اد  ثيق بالتخصص الناج  في ةلاة التطن ل  الذ  يلاز إق،ا   مت ايأا  
من الطل،ة ل  دو تخصص اإلنار    تتتة التناتبع ر ينا بأا يتفلع التخصص الجأيأ من تخصص اإلنار    تتتة  
 التناتب لانوا  ك ل يصوباة بالتجا ر الصحاة  من يتعام  معطا  ذلك لحاجة السو  لت   دذا التخصصع 
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معستطا في مجان الصحة   ( تامة معتتأ 30 يت  التخصص الجأيأ ملز مسانار تخصصاة بوان   
 مسامأ  من  عتلوا في دذا التجان ل تؤد  الطالب لتتارتة دذه التطنة ملز  ا تكوا ب اة التسانار األيلى  

 م   تلك التوجون  في تخصص اإلنار    تتتة التناتبع 

 

 الخطة الأراتاة:

 

 ( تامة معتتأ  تتودع ةتايلي: 72يأرس التخصص في  ربعة فصون نراتاة بوان   

 الرقم  متطلبات  الساعات المعتمدة 

 .1 الكلية  16

 .2 القسم  9

 .3 التخصص  اإلجبارية 47

 ساعة معتمدة  -المجموع 72

 

 تامة معتتأ  16متطل،ار الكلاة:

 

 ع9* لإل مع ملز التعلومار:  تنن العون  الز متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة   بفطا لل

 تامة معتتأ   9متطل،ار الاسف: 

 

 رنف التسا   رم  التسا  التسا  باللغة العلباة  سع  التسا  باللغة اإلنجلي  ة 

Statistics 3 
م،انئ احصان 

 محوتب 
ACA 141 2732 

Accounting 1 3  1التحات،ة ) ACA 142 2230 

Management 3   اإلنار ACA 136 2231 

Communication skills 3 
مطارار ا تصان  

  التواب  
 2850 

 التجتوع  9 
 

  بف متطل،ار الاسف: 
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 اإلحصان:  -2229

 

التلة  ة،  ماايال التيتق،  التنحنز الطباعي،   التلة  ة،  ماايال الن مة  الطلائق اإلحصائاة،  قااس الن مة 
  ا رت،اد،  ا نحأار،  األرنا  ال ااتاة،  السمت  ال مناة، ا حتتا ر،   اإلحصانار،   اإلحصانار الحيو ةع 

 

 :1المحاسبة – 2230

 

التحات،ة،  النسا  ملف  إلز  التحاتباة،  مأي   الايون  الأفاتل  الت ن ج،  مصانر  الايأ  التحاتبي  نسل ة    
معالجة   للصنأ  ،    الخابة  الناأ ة  للعتلاار  التحات،ة  التالاة،  معالجة  للعتلاار  التحاتباة   التعالجة 

ال  لأل را   التحاتباة  الخصف،  التعالجة  لعتلاار  التحاتباة  التعالجة  ال،ضامة،    لعتلاار  تجار ة، التحات،ة 
  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع 

 

 

 اإلنار :   -2231

 

مفطو  اإلنار   مأى الحاجة إليطا،  مجا تطا  ممناتطا بالعلو  األيلى،  نراتة منابلدا ،  دف التأارس اإلنار ة 
تخطا   تنساف  توجاد   من  اإلنار ة  العتلاة  ،  منابل  الحأي ة  ،   التأرتة  ،  السلوةاة  الكمتاناة  يابة 

  رنابة ع 

 

 مطارار ا تصان  التواب   -2580

الجيأ  الناج  م  الذار    يطأ  التسا  الز تنتاة مطارار ا تصان   التواب  لأى الطل،ة  تأديلطف للتواب  
بتا  محاططف  م   باحتلا   تم   العمنار  التناغف  التفادف  بنان  لمنأماج  إمأاندف  يمن  ؛من  ا يل ن   م  

التي    يت    الفعالة  التأر ل  باتتخأا   ل   ؛ ذلك  مختلفة  مفاواف  ثاافار  الطالب  من  نياد  ملز  تعتتأ 
 نافعيتد للتعلف الذاتي ، تعلف التطارار بواتطة العت  الجتامي  الطل  التفاملاة ،  من  دف التفاواف التي  عت   
التحأو   مطارار  تعلف  يمن  من  اللفسي  ا تصان  في  مطاراتد  :تطو ل  الطالب  لأى  تع   دا  ملز  التسا   دذا 

 تتتاع الفعان ،  ا تصان غيل اللفسي ،  الحوار ،  اإلنناع ،  التاابلة  األتل التي تاو  مليطا ،  مطارار ا
 .  اليخصاة ،  العلض  اإللاان ، ةتابة السيل  الذاتاة

 

 

 تامة معتتأ  47متطل،ار التخصص: 

 

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

Office and Secretarial Work 3 2344   متان التناتب  السنلتار ا 

Correspondence in Arabic 2 2407  التلاتمر باللغة العلباة 

Correspondence in English 2  2408  التلاتمر باللغة اإلنجلي  ة 

Typing I 2  2409  ( 1 ،امة 

Typing II 2   2410  ( 2 ،امة 

Practical Training I 2  2411  (1تأر ب ميأاني 

Field Training II 2   2412  (2تأر ب ميأاني 

Software Applications 2  2453  تطبااار بلمجاة 

Medical Terminology 3  2621  التصطلحار الطباة 

Medical Records1 2   2622  (  1السجمر الطباة 

Medical Records 2 2   2623  ( 2السجمر الطباة 

Pathology 2  2624  ملف األملاض 

Public Health 2 2625  الصحة العامة 

Ethics in Medical Professions 2  2626   يمقاار التطن الطباة 

Anatomy and Physiology 3  2627  ملف التيل     ظائف األمضان 

Medical Microbiology 2   2628  ملف األحاان الأقااة 

 2629  اتعا  ا لي  2 

Editing & Audio Typing 3  2631  التحل ل  ا تتنساخ الستعي 

Health Institutions Administration 2 2632  اإلنار  الصحاة 

Medical Reports 2  2633  التاار ل الطباة 

 التجتوع  47 
 

 

  بف متطل،ار التخصص : 

 

  السنلتار ة:  متان التناتب  -2344

 

السنلتار ا  تطو ل   لفطف  ظافة  المدمة  بالتعار   التطارار  ا تجادار  الطل،ة  ت   أ  إلز  التسا   دذا  يطأ  
لل اا   ؛   نفساا   مطناا   السنلتيل   مأانه  لأى  السلوةاة  التطارار  ،  تنتاة  التجان  دذا  في  كفا اتطف  مطاراتطف 
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لتتنن  ا  نلف بال اا  بطا،   تضتن مجتومة من التواضا  التي تطأ  بتطامد في التوان  التختلفة التي من ا
تنساف     ، التلفار  حفل  تأا ن  التختلفة،  تعلف  تاليب  لائق  بأنوامطا  اإلنار ة  الكتابة  مطارار  اكتسا   إلز 

 واميأع  معالجة البل أ  اللجاا  ا جتتامار  التاابمر اللتتاة ،تعلف مطارار اتت ،ان ال  ار  تحأيأ الت

 

 التلاتمر باللغة العلباة:- 2407

 

التجار ة  الطباة،   اللتالة،  التصطلحار  الناجحة،   ج ان  اللتالة  الطباة،  ماومار  التلاتمر  بااا  دتاة 
  اللتائ  التجار ة  الطباة،   التلاتمر الحنوماة،  ةتابة السيل  الذاتاة،   رتائ  ا تتخأا   ا نتلاحارع 

 

 

 تمر باللغة اإلنجلي  ة: التلا-2408

 

رتائ   اليلان،    البا ،    ل،ار  رتائ   الطل،ار  العل ض،    التلقاف،    بايارار  التعل م  إلز  يطأ  
 ا حتجاج،  اللتائ  ا جتتاطاة،   ل،ار التوظام،   رتائ  التطنئة  السيل  الذاتاةع 

 

 

 

 
 

 : 1 ،امة -2409

 

 حا ن الطالب إتااا مطار  الط،امة باللغة العلباة بسلمة  ننة ماليتين  بطل اة اللتل من يمن تعلتد ةاتاة 
 ض   بابعد العيل  ملز لوحة التفاتا  بالين  الصحا  ملاطاا  بذلك ضل ر  إتااا متلاة الط،امة بأنة  تلمة 

تا  من   ةتا   ي 20    ، الواحأ    الأقااة  ةلتة بحاحة في  الجلسة (  التعل  ملز  بون  التسا   دذا  ت  
ا رتكاد   م  : بف  التفاتا   لوحة  بنافة  ج ان  الطالب  تعل م  يتف  بعأدا  ل  الحاتو   جطاد  الصحاحة  ما  

  الذ  ُ عأ بالفع   دف بفو  لوحة التفاتا   ملة داع 

ز األب،  التناتب لك  حل   كتا  ند يتعلف  ،امة جتا  الحل   العلباة  األرنا   مممار التلقاف بالضغ  مل
( ل  من ثف  او  الطالب بالتتلا ملز  Shiftمن يمن اتتخأا  مفتاح العالي الر   -   رنف    حتز إيار  تلقاف  

الطالب ةاتاة   التسا  يتعلف  لتلتام مطارتد ل  العت  ملز رف  مستوى إجانتد لطا ،  في نطا ة  الط،امة الحل  
 ر بالتنسيق التناتب  التطلو عكتابة اللتائ   الجأا ن  التاا 

 

 : 2 ،امة -2410
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 او  ملز إتااا مطار  التأر ب ملز الط،امة باللغة ا نجلي  ة ل  ةاتاة  ضعاة األباب  ملز لوحة التفاتا  ل  
ةحأ  ننز   بسلمة  ننة  الط،امة  متلاة  بف    25  تااا   ، التفاتا   :لوحة  التسا   الأقااة   يت   في  ةلتة 

،  ضعا األباب  ا رتكاد  حل    ،   ،امة  الس،ابة  حل    باب   التاعأ،   ،امة  ملز  الجلوس  ة 
،  ،امة   العالي  ،  التفتاح  الخنصل  حل    ب،   البنصل،   ،امة  حل    ب،   الوتطز،  ،امة 

 حل ، اللتائ   الجأا ن  التاا ر بالتنسيق التناتب
 

 : 1,2تأر ب ميأاني  - 2411  2412

 

لاة  بعض التؤتسار العامة  الخابة من  ج  اتتخأا   تطبيق معلوماتطف  ما تف يتف تأر ب الطم  في الك
نراتتد في مسانار التخصصع ةتا يل   الطالب بتاأ ف الطم  تاار ل  تبوطاة  يلة فتل  التأر ب تبين التطارار 

 التي اكتسبطا الطالب ع

 

 

 

 تطبااار بلمجاة: -2453

 

(؛ لتعالجة النصول   نيان MS_Wordالتنتباة التطتة ةاتا  خص     يت  دذا التسا  التأر  ملز البلاما
(  التعل  ملز البلناما ، MS-Excelالتستنأار من حيا تيغي  البلناما  التعل  ملز  ن اتد (ل  بلناما  

التخطا     ، الخم ا  الحساباة  الأ ان ملز مجتومة من  العتلاار  تنفيذ   ، الباانار  التحاق من بحتطا  إنيان 
 ارتد ، حتا ة   را  العت   التصنفار ، التاكل ( ع  ن

 

 التصطلحار الطباة : -2621

 

في  األتاتاة  التصطلحار  ا تتخأا   اللوابق  مألو تطا،  يائعة  اليائعة  غيل  للكلتار  األتاتاة  الجذ ر 
 الخابة باألملاض   مجا ر التيل    الحا ر التلضاة،  الانوار البولاة  التناتلاة،  الانا  الطضتاة،  الالب،

التلضاة  التيخاص  العمج  اإلحصان،  نتو  تطور  تكام الجسف ،  ملاض الو ن   الحت ،   ب األ فان،  
  العيوا  الجطاد التنفسي،  ا يتصارار الطباةع

 

 ( :1السجمر الطباة  -2622
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محتو ار  نتاذج السج  الطبي، النتاذج الطباة تار م السجمر الطباة   نوامطا، تعل م السج  الطبي   دتيتد،  
التاار ل  نلان   التلضز،  النتاذج  تجمر  من  مختلفة  مينار  نلان   تعبئة  الطباة،  السجمر  نسف  األتاتاة 
الوتائ    الطباة،  اإلحصانار  نسا   لألملاض،  الأ لي  التصنام  الطباة،  التاار ل  معطا،  نواع  الطباة  التعام  

 ر الطباة، الجوانب الاانوناة في السجمر الطباةعالحأي ة في السجم

 

 (:2السجمر الطباة  -2623

 

ملاجعة السج  الطبي ةتا   نوما  ،  لائق اتتكتان النوانص في السج  الطبي، السج  الطبي التوجد منوناتد، 
الباانار،   ةتا  صنف  العالتي،  األملاض  تصنام  الطالببنسا   تعل م  تطبااد(،  موائق  ا بطمحار فوائأه، 

الطباة  تل ةالسجمر،   بالايون  الطباة،  التصنافاليأ  ،   لائاد،  تصنام  الكتبيوتل( م   لائاد،  التعل م 
السج    التفو ضار، تأا ن  السجمر  ملكاة السج ، يصوباة السج  الطبي،   الوض  الاانوني للعاملين في 

   الطبيعاتتخأامار الحاتو  في السج  الطبي الطبي في التحاكف(،عالتصو ل التصغل  اتتخأامد في السج 

 ملف األملاض : -2624

 

نراتة ملف األملاض العا   التصطلحار التستخأمة،  نراتة األملاض التي تصيب األنسجة ةتفام  الجسف م   
ل  اإلبابة  ا لتطا ( ل  متلاة التئا  الجلح ل   النسف الأفاطاة ل  التاا مة في الجسف ل  ملف األملاض الخا 

 (ع ICD-10التي تصيب  جط   الجسف التختلفة ل  م  يلح ما  للتصنام الأ لي لألملاض 

 

 الصحة العامة -2625

 

البيئة،  بحة  األمومة  الطفولة،  رما ة  العامة،  الصحة  مجان  في  األتاتاة  العنابل  العامة،  الصحة  مفطو  
لاض   ب التنا ق الحار   الحجل الصحي،  الصحة التطناة، الصحة التأرتاة، التغذ ة، األملاض الوبائاة، األم

 التواجطة، الونا ة(، الت  ام الصحي، يأمار الصحة العامةع 

 

  يمقاار التطن الطباة:  -2626

 

التطنة،   الطباة  مصانردا،  باعة  التطن  م،انئ  يمقاار  التطني،  السلوح  معاييل   ، التطن  نيأ   يمقاار 
ملز التحافسة  بالتجتت ،  تب   الطباة    ممنتطا  للتطن  األيمقاة  الأتاتيل  بعض  بطا،  التطنة  اللني  رفعة 

 ، التنستة اإلتمماة للتلباة  العلو   ال اافة، نتتور  1846   - - الأتتور األيمني للجتعاة الطباة األمل ناة  
  (  يمقاار التطن الطباة في اإلتم ع1964 ، إمما ديلسنكي 1948 ، إمما جنام 1947نورنبلغ 
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 ملف التيل     ظائف األمضان: -2627

 

الجسف،  ظائف   في  التوادا  التحنف  العلتاة،  ظافة  بالتصطلحار  اإلنساا  التجلنلجسف  العيني  التيل   
األجط  التختلفة في الجسف م  التلةي  ملز العمنة التلضاةع ةتا  يت  التالر  ظائف الجطادالعصبي  الجطاد  

البولي  الجطاد   فيالطضتي  الجطاد  األ ض   ل اةالتحنف  الصتان،   اللاتفا  ،  الغأن  ملف  الجسف،  حلار  
 التنات ،  الحواس الخابة، العمنة بينوظائف األجط   التختلفة بجسف اإلنساا  التصنام الأ لي لألملاضع 

 
 جانب من محاضرة اكاديمية 

 

 ملف األحاان الأقااة:-2628

 

  ، األ لاة  الأ ن ة  الطفيلاار  الطفيلاة  ال،نتيل ة  نراتة  األملاض  نا   في  الطباةبأنوامطا  ن ردا  الحيلار 
األملاض   معلفة  ل  األملاض  مسب،ار  بتعلفة   ، التختلفة  بطلائاد  التاساف   ، األحاانالأقااة  ملف   ،  الفيل تاة 

التختبل     ل كاتاة تفسيلنتائا التحليمر  ICD-  10التيتسببطا التانل بار ل باتتخأا  التصنام الأ لي لألملاض 
 التلضاة للكائنار الأقااة  تطبااطاع 

 التحل ل  ا تتنساخ الستعي:-2631
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يتضتن التسا  مطارار الط،امةباللغتين: العلباة،  اإلنجلي  ة با متتان ملز حاتتي: الست   اللتل  فاالطلائق  
الستعي   ا تتنساخ  في  التستخأمة  الط،امة،   جط  التسجي   آ ر  الحأي ة،  في العلتاة  األتاتاة  التطارار  ل 

مطبومة  ةلتار:  إلز  الصور  تحو    ةاتاة  الست ،  من  ل ق  العلباة  اإلنجلي  ة  باللغتين:  الط،امة 
  مال ن ،الفل  بين الط،امة العان ة  الستعاة م  متي ار  مسا ئ ةلتنطتا 

 اإلنار  الصحاة: -2632

 

الصحاة التختلفة، تعل م النسا  الصحي  تكو ند    تعل م اإلنار   منابلدا   ظائفطا مطامطا، إنار  التؤتسار
   ظائفد،النسا  الصحي اإلنار  في فلسطين، إنار التستيتاارع 

 

 التاار ل الطباة: -2633

 

الينلاة  اليل د  إلز  باإلضافة  بالتاار ل   دتيتطا   نوامطا،  التعل م  األ ن:  الج ن  ل  ج نين  التان   تيت  
للتال ل،   ج ان  منون نأرار   التوضوطاة  تنتاة  إلز  الج ن  دذا  التال لع   طأ   إمأان  التال ل،  يطوار  ار 

الطالب ملز إمأان التاار ل التختلفة الخالاة من األيطان الينلاة  التوضوطاة،  التي تحاق الغلض من ةتابة 
 التال ل ع

التوضومار التلت،طة بنتابة  الج ن ال اني متعلق بالتاار ل الطباة   نوامطا،   لائق ةتابة ة  نوع،  تلة  ملز  
التاار ل الطباة باللغة اإلنجلي  ة بصفد يابة،   طأ  دذا الج ن إلز ت   أ الطالب بالتطارار األتاتاة التي  

 من ةتابة التاار ل الطباة بن  تطولة   سلع  تتننطف 

 

 

 

 

 اتعا  ا لي :

السنلتار  بتف مسا  اإلتعا  األ لي   معتتأتين لطم   الطالب من بوان  تامتين  يتعل   الطبي  ة  السج  
 تاأ ف اإلتعافار   يملد ملز الحا ر التي تحتاج الز إتعا   تأي  تل   ةذلك مطارار اإلتعا   اإليمن  

ا تعا   معالجة  ملز  نسل ة  تأر ،ار  ماأمة  من  التسا   يتكوا  حيا  التصا   حالة  ملز  بنان  التطلوبة 
 الحا ر التختلفة 

 تانوا الطل،ة نانر ا ملز:  منأ نطا ة دذا التالر

 معلفة  تتيي  الحا ر التي تستأمي تأي  تل     تعا ع  ●
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 التعام  م  مون  الحانو   يمن التصابينع  ●

 تاأ ف اللما ة الطباة التنات،ة حتز اتتالار  ض  التصا ع ●

 نا  التصا  بطل اة تلاتة تحافل ملز حاار التصا   تتن  حأ و مضامفارع  ●

 طناة العالاة  التعام  م  الجتطورع  التحلي باأليم  الت ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السكرتاريا والسجل القانوني:  .3

[ بوان   نراتيتاا  تنتاا  البلناما  دذا  في  الأراتة  نمف 72مأ   إلز  التخصص  دذا  معتتأ ،يطأ   تامة   ]
التتعلاة بتجان   التحلي  السو   حاجار  تلباة  نانر ن ملز  توفيل يل جين  التحلي من  ل ق  الحاو   التجتت  

الخابة  العامة من ا تتفان  من دذا   التنستار  لتتنين  الحاونيينل   التحاكف  التحاما   الاضان  التستيار ن 
التخصص ل  تاأ ف مسانأ   نمف ةبيل لاطاع الحاونيين في التجتت   تحسين نأر  التنستار التختلفة العاملة  

 .تاأمطا ملز الصعيأ التحلي  العالتيفي دذا الاطاع من حيا األنان  الجون   الخأمار التي 

 

 الخطة الأراتاة :

 

 :تتودع ةتايلي( تامة معتتأ  72يأرس التخصص في  ربعة فصون نراتاة بوان   

 

 الرقم  متطلبات  الساعات المعتمدة 

 .1 الكلية  17

 .2 القسم  6
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 .3 التخصص   49

 ساعة معتمدة  -المجموع 72

 

 معتتأ تامة  16متطل،ار الكلاة:

 

 ع9* لإل مع ملز التعلومار:  تنن العون  الز متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة   بفطا لل

 

 تامار معتتأ  6متطل،ار الاسف: 

 

 رنف التسا   رم  التسا  التسا  باللغة العلباة  سع  التسا  باللغة اإلنجلي  ة 

Accounting 1 3 1التحات،ة ACA 142 2230 

Management 3   اإلنار ACA 136 2231 

 التجتوع  6 
 

  بف متطل،ار الاسف: 

 

 

 :1المحاسبة – 2230

 

التحاتباة،   الايون  الأفاتل  الت ن ج،  مصانر  الايأ  التحاتبي  نسل ة  التحات،ة،  النسا   ملف  إلز  مأي  
الخابة   الناأ ة  للعتلاار  التحات،ة  التالاة،  معالجة  للعتلاار  التحاتباة  معالجة   التعالجة  للصنأ  ،   

التجار ة،  لأل را   التحاتباة  الحسف،  التعالجة  لعتلاار  التحاتباة  التعالجة  ال،ضامة،    لعتلاار  التحات،ة 
  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع 
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 1جانب من محاضرة محاسبة 

 اإلنار :   -2231

 

مفطو  اإلنار   مأى الحاجة إليطا،  مجا تطا  ممناتطا بالعلو  األيلى،  نراتة منابلدا ،  دف التأارس اإلنار ة 
تخطا   تنساف  توجاد   من  اإلنار ة  العتلاة  ،  منابل  الحأي ة  ،   التأرتة  ،  السلوةاة  الكمتاناة  يابة 

  رنابة ع 

 

 تامة معتتأ  49متطل،ار التخصص: 
 

 التسا  باللغة العلباة  سع  للغة اإلنجلي  ة التسا  با 
رم  
 التسا 

رنف 
 التسا 

Office and Secretarial Work 3 2344   متان التناتب  السنلتار ا 

Software Applications I 2   2405  ( 1تطبااار بلمجاة 

Correspondence in Arabic 2 2407  التلاتمر باللغة العلباة 

Communication Skills 3   2850  مطارار ا تصان  التواب 

Typing I 2  2409  ( 1 ،امة 

Typing II 2   2410  ( 2 ،امة 
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Practical Training I 1   2856  (1تأر ب ميأاني 

Practical Training II 1   2857  (2تأر ب ميأاني 

Introduction to Law 3  2668  مأي  إلز ملف الاانوا 

Administrative Law 3   2669  الاانوا اإلنار 

Electronic Llegal Record 2  2858  السج  الاانوني ا لكتل ني 

 2853  ا تتخأا  الفعان للغة ا نجلي  ة  3 

Commercial Law 3   2672  الاانوا التجار 

Execution Law 2  2867  نانوا التنفيذ 

Sentencing Law 3 2674  نانوا العاوبار 

Civil Law 3  2675  الاانوا التأني 

Labor Law 3  2676  نانوا العت   العتان 

Fundamental of Legal 

Formulating in Arabic 
2 

 بون الصااغة الاانوناة باللغة  
 العلباة 

 2677 

Personal Status Law 3  2866  نانوا األحوان اليخصاة 

Office Automation 3  2352   تتتة التناتب 

 المجموع  49 

 

  بف متطل،ار التخصص:  

 

 أعمال المكاتب والسكرتاريا: –2344

 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطل،ة بالتعار   التطارار  ا تجادار المدمة لفطف  ظافة السنلتار ا ل  تطو ل 
التطارار السلوةاة لأى السنلتيل   مأانه نفساا   مطناا  لل اا  بتطامد  كفا اتطف  مطاراتطف في دذا التجان ،  تنتاة  

إلز   التي تطأ   التواضا   بطا،   تضتن مجتومة من  بال اا   التتنن  ا  نلف  التي من  التختلفة  التوان   في 
ساف  معالجة  اكتسا  مطارار الكتابة اإلنار ة بأنوامطا التختلفة، تعلف  تاليب   لائق الحفل  تأا ن التلف ، تن

 البل أ  اللجاا  ا جتتامار  التاابمر اللتتاة ،تعلف مطارار اتت ،ان ال  ار  تحأيأ التواميأع 
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 جانب من محاضرة اكاديمية 

 :(1تطبااار بلمجاة  2405- 

 

  : م    النصول  معالجار  بلاما  بوتا ة  حأ  النصول  معالجة  التسا   دذا  (ل  Microsoft Word يت  
ل   ذلك   التلاائاة  اللتو   الصور  اللمود  األينان  م     فيطا  الكائنار  النصول  تحل لدا   نراج  بط،امة 

 بعض التطبااار األيلى م   :  رنة اكس  ل  معالا التخطاطار ع   يت  إنيان الجأا ن  تحل لدا  تنسااطا  
 لعل ض التاأ تاة م  : التعام  معطا  نما التلاتمر ع ةتا  يت  التسا  اتتخأا  احأ بلاما ا

 (Microsoft PowerPoint   فيطا  مت النصول  الصور  اللتو   التخطاطار  اليلائ    نراج  إنيان  في   )
 ارت،ا ار بين دذه اليلائ    نراج التؤثلار الصوتاة  الحلةاة فيطا  التحنف في  ل اة ملضطاع 

 

 التلاتمر باللغة العلباة: -2407

 

الت التلاتمر  التجار ة  بااا  دتاة  اللتالة،  التصطلحار  الناجحة،   ج ان  اللتالة  جار ة  الحاوقاة،  ماومار 
  الحاوقاة،  اللتائ  الحاوقاة،   التلاتمر الحنوماة،  ةتابة السيل  الذاتاة،   رتائ  ا تتخأا   ا نتلاحارع 

 

 : 1 ،امة  -2409
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ننة ماليتين  بطل اة اللتل ل من يمن تعلتد ةاتاة  حا ن الطالب إتااا مطار  الط،امة باللغة العلباة بسلمة   
بأنة   الط،امة  متلاة  إتااا  بذلك ضل ر   ملاطاا   ل  الصحا   بالين   التفاتا   لوحة  ملز  العيل    ض   بابعد 

تا  من   التعل  ملز  بون  20 تلمة    التسا   دذا  ةتا   يت   ع  الواحأ    الأقااة  ةلتة بحاحة في   )
ج  الصحاحة  ما   بف الجلسة  م  :  التفاتا   لوحة  بنافة  ج ان  الطالب  تعل م  يتف  بعأدا  ل  الحاتو   طاد 

 ا رتكاد  الذ  ُ عأ بالفع   دف بفو  لوحة التفاتا   ملة داع  

لك   التناتب  األب،   ملز  بالضغ   التلقاف  العلباة  األرنا   مممار  الحل    جتا   تيتعلف  ،امة  كتا  ند 
(ل  من ثف  او  الطالب بالتتلا  Shiftمن يمن اتتخأا  مفتاح العالي الر   -  حل     رنف    حتز إيار  تلقاف

ملز الط،امة الحل  لتلتام مطارتد  العت  ملز رف  مستوى إجانتد لطا ع  في نطا ة التسا  يتعلف الطالب ةاتاة 
 كتابة اللتائ   الجأا ن  التاا ر بالتنسيق التناتب  التطلو ع

 

 : 2 ،امة  -2410

 

ل   او  م التفاتا   باللغة ا نجلي  ة  ةاتاة  ضعاة األباب  ملز لوحة  الط،امة  التأر ب ملز  مطار   إتااا  لز 
بسلمة  ننة ةحأ  ننز   الط،امة  ،    25  تااا متلاة  التفاتا   :لوحة  التسا   ل    يت   الأقااة  في  ةلتة   )

الس،اب حل    باب   التاعأ،   ،امة  ملز  الجلوس  ،   ضعاة  ا رتكاد  األباب  بف  حل    ،   ،امة  ة 
، الط،امة   العالي  ،  التفتاح  الخنصل  إب،   حل    البنصل،   ،امة  حل    ب،   الوتطز،  ،امة 

 الحل ، اللتائ   الجأا ن  التاا ر بالتنسيق التناتب ع

 

 :1،2تأر ب ميأاني   - 2411  2412

 

 ج  اتتخأا   تطبيق معلوماتطف  ما تف    يتف تأر ب الطم  في الكلاة  بعض التؤتسار العامة  الخابة ل  من
نراتتد في مسانار التخصصع ةتا يل   الطالب بتاأ ف الطم  تاار ل  تبوطاة  يلة فتل  التأر ب تبين التطارار 

 التي اكتسبطا الطالب ع

 

 مدخل إلى علم القانون:  – 2668

 

الاامأ     يصائص  الاانوا  نيأتد،  مفطو   بااا  حيا:  من  للاانوا  العامة  النسل ة  نراتة  التسا   دذا  يتنا ن 
الاانوناة، تنوع الاوامأ الاانوناة إلز نوامأ الاانوا العا  ل  نوامأ الاانوا الخال ل  تنومطا إلز نوامأ آمل   نوامأ  

ال الاامأ   بااا مصانر  ثف  ل  من  مفسل    الاانوا  منتلة     الاانوناة في  الاامأ   اانوناة بوجد ما ،   مصانر 
األرنني توان التصانر اللتتاة: ةا التيل     حنا  الفاد اإلتممي  م،انئ اليل عة اإلتمماة  العل   نوامأ  
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حيا  نوامد  العأالة    التصانر التفسيل ة    ا تت نائاة ةالاضان  الفاد ع ةتا تتنا ن تفسيل الاامأ  الاانوناة من 
التسا   دذا  األيخال  التناا  ال مااع   تضتن  حيا  من  الاانوناة  الاامأ   تطبيق  نطا   تحأيأ  ذلك   بعأ 
ل  بااا   لافد  محلد  مصانره   بالحق   نوامد  التعل م  إلز  تتطل   للحق،  العامة  النسل ة  في  نراتة    ضا 

  الحتا ة الاانوناة التالر ع 

 

 القانون اإلداري:  – 2669

 

 نتنا ن في دذا التسا  نياد اإلنار  العامة  التطور التار خي لتفطو  الوظافة العامة  النسا  الاانوني لطا ل 
  تكلف دذا التسا  من حاو  التوظف العا    اج،اتدع ةتا يتنا ن دذا التسا    ضا ديئار الضابطة اإلنار ة  

 ئفطاع   تائ  متارتتطا  ةذلك  تائ  اإلنار  العامة لتحايق  ظا 
 

 

 القانون التجاري:– 2672
األهلية   المؤسسات  فيه،  توافرها  الواجب  والشروط  التاجر  وتحديد  وتطوره  التجاري  القانون  نشأة  على  المساق  يشمل 

التجارية والمتجر وعناصره، الدفاتر التجارية، أنواعها وشروطها، وحجتها في اإلثبات واستخدام السجل التجاري والعقود  

إدارتها،  التجارية بصو تأسيسها، تسجيلها،  أنواعها،  التجارية  التجارية، أنواعها وشروطها والشركات  رة عامة واألوراق 
 تصنيفها. 

 

 

 : قانون العقوبات– 2674

 

ل   نسامد،  ل  يصائصد  الاانوا األيلى،   دأافد  بفل ع  العاوبار،  ممنتد  نانوا  التسا  تعل م  دذا  يتنا ن 
اع ةتا يتنا ن نراتة تفصيلاة النسل ة العامة للجل تة، من حيا التعل م بالجل تة،  فل مد، ثف تطوره في األرن

ياين:  من  يتكوا  الذ   اليلمي  الاانوني(  اللةن  في  التتت لة     نوامطا،   رةانطا 
مبأ  اليلطاة الجنائاة، ثف نراتة  ت،ا  اإلباحة الجنائاة،   نراتة اللةن التان ، مبينا  دف منابله من تلوح  

جلامي،  نتاجة إجلاماة،  ممنة السبباة التان ة، ثف اليل ع في الجل تة ةصور  من بور اللةن التان  فيطا،  إ
   ييلا اللةن التعنو  مبينا  دف بوره  دي الاصأ الجنائي  الخطأ غيل العتأ ع 

 القانون المدني: – 2675

 

ا لت ا اليخصي،  نسل ة  الحق  بتفطو   التعل م  التسا   دذا  ثف  يتنا ن  ا لت امار،  من  ما ،   نواع  بين     
الضار   ا نفلان   الفع   العاأ  التصل   من  ة   معنز  مضتوا  ا لت ا   بااا  مصانر  توضا   إلز  التطل  
 الفع  الناف   الاانوا،  ما يتعلق بطا من  حنا  نانوناة،  ذلك من يمن نراتة نصول مجلة األحنا  العألاة 

ال التأني  الاانوا  البا    ميل ع  ماأ  التستا ؛  دتا:  العاون  من  ماأين  بتحلي   دف  ال اا   ثف  فلسطينيع  من 
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نانوا  ألحنا   تفصيلاة  نراتة  ماأع   ييلا   ة   يلتبطا  التي  يل  طا   رةانطا  ا لت امار  حيا  من   اإل جار 
 التالكين  التستأجل ن التطبق في فلسطينع 

 

 نانوا العت   العتان: – 2676

 

التسا  نراتة الت،انئ العامة في نانوا العت  من حيا تعل فد ل   دتيتد ل  تطوره  ل  التنساف الأ لي  يتنا ن دذا  
الفلن  من حيا  العت   لعاأ  الاانوناة  يتنا ن نراتة األحنا   ةتا  ل  نطا  تطباادع  ل  اتتاملد  ل  مصانره  لد 

ال  دذا  العاأع   تنا ن  دذا  انتطان  العت   منابله  انعاانه  مأتد  آثار  لعمنار  الاانوني  التنساف  تسا   ييلا 
 الجتاطاة توان ما تعلق منطا بعاأ العت  الجتامي    التنساتار النااباة    تسو ة الن امار العتالاة الجتاطاةع 

 

 أصول الصياغة القانونية باللغة العربية : – 2677

 

الع، "ن لة  النصول  الاانوناة من حيا ن لة  بعلف نراتة  بون الصااغة  الاانوا  ل  بلة  ار   ن لة اإليار " 
التنطق،  نوامأ التفسيل الاانوناة الوارن  في الاانوا التأني ل  مطارار التحلي   التعليق ملز النصول الاانوناة 
العاون  ا تفاقاار  مختلف  ينان  اللوائ   بااغة  إمأان  مطارار  ملز  التسا   الاضائاة،   يت    األحنا  

 وناةع الكتابة الاان

 

 

 السج  الاانوني ا لكتل ني:  -2858

ملز   الحفاظ  الاانوناة   تاليب  التستنأار  إنيان  حفل  تأا ن  باوامأ  الطل،ة  تعل م  إلز  التسا   دذا  يتطل  
الوثائق،   تنساف  حفل  تأمين  من  تتننطف  التي  التطارار  من  بتجتومة  الطم   ت   أ  إلز  باإلضافة  تل تطا، 

ن منونار  ملز  التي اا  ةاتاة  ا ممطف  بلناما  ملز  ا ممطف  إلز  باإلضافة  اإللكتل ني،  األريام  سا  
 اتتخأامدع

 

 

 نانوا التنفيذ:  -2867

يتنا ن دذا التسا  تعل م الطل،ة ملز الجطة التختصة بالتنفيذ، من حيا تينيلطا  ايتصابطا   باعة متلطا، 
تنفيذ ة الذاتاة، باإلضافة لتعلفة السنأار التنفيذ ة  ما  باإلضافة إلز نراتة السنأار التي  مطادا التيلع الاو  ال 

 يتص  بطا من  حنا ،   ل    جلانار التنفيذع 

 نانوا األحوان اليخصاة:  -2866
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يتنا ن التسا  نراتة الاضا ا التتعلاة باألحوان اليخصاة،   دتطا الِخط،ة   حنامطا،  ال  اج من حيا تعل فد  
مند، التيل عاة  ةالنفاة  التطل  النسب  الحضانة،  الحاو   الواج،ار     حنتد  الحنتة  ملاد،  التتلت،ة   ا ثار 

 ال  جاةع

 باإلضافة إلز انتطان ماأ ال  اج، بالوفا   الطم   الُخل   التفل ق،  نراتة األحنا  الاانوناة التتلت،ة مليطاع 

 

 ا تتخأا  الفعان باللغة ا نجلي  ة: -2853

ا  تعل م  إلز  التسا   من  فكاره  يطأ   التعبيل  من  الطالب  ا نجلي  ة،  تتنين  الاانوناة  بالتصطلحار  لطل،ة 
 الاانوناة باللغة ا نجلي  ةع 

 

 إدارة األعمال و المشاريع :  .4

 

 : نرجة الأبلو  التتوت  الأرجة العلتاة التتنوحة

 تامة معتتأ  (  72: تنتاا  بوان  مأ  الأراتة

 ال انو ة العامة بنجاح ع: جتا  فل ع فلع التوجيطي

 

 

 ماأمررة: 

 

نبلو  إنار  األمتان   التيار   دو بلناما رائأ ملز التستوى الفلسطيني تنفلن بطلحد جامعة بوليتكنك فلسطين، 
  يتا  البلناما الفلبة لحتلة ال انو ة العامة الحصون ملز نبلو  متخصص في إنار  األمتان   التيار   بعأ 

تأ  في ةلاة التطن التطبا اة مودمة ملز تنتين بوان  اربعة فصون نراتاة،  ذلك اتتجابة  تامة معت  72إتتا   
  حتااجار تو  العت  الفلسطيني   الأ ليع  

يطأ  دذا البلناما بين  يال الز التسادتة في تطبيق التفاواف الحأي ة إلنار  األمتان   التيار   
و  التحلي بخل جين لأيطف الاأر  ملز اتتخأا  بلاما الحاتو  في التجتت  الفلسطيني، العت  ملز ت   أ الس

التتخصصة لتسامأ  التأران في إنجاد  متالطف بين   فض ، تتنين الخل جين من فطف ة  الخطوار التت،عة 
تتنين   اتتتلار تد،  ملز  الحفاظ  ثف  من  النطا ة    إلز  البأا ة  من  جأيأ،  ميل ع  لتطو ل  المدمة   العتلاار 

من تحأيأ األنيطة اللئاساة التي  جب  ا تأار لضتاا نجاح التيل ع، تتنين الخل جين من تحأيأ   الخل جين
  فطف  دتاة األيخال اللئاسيين في ة  ميل ع، 

 



 العلوم االدارية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~89 ~ 

 مجان مت  الخل جين: 

 

انار ،  نسلا لتا  يطأه التجتت  الفلسطيني من تطور مستتل  –تطبااي   -نسلا لبنان البلناما ملز  تاس ملتي
تاح ملز العالف الخارجي فاا يل جي البلناما  حسوا بفلل مت  متنومة  حتاجطا تو  العت  التحلي    انف

   منطا: الخارجي 

 

البلأ ار التحلاة التي تاو  بتنفيذ ميار   متنومة م   ميار   البنز التحتاة  يق  توتا  الطلنار   ●
   الكطلبان  غيلداع  

العمن ● ذار  الحنوماة  الصناطاة  الودارار  الأ ائل  التأا  ميار    م    التنتو ة  التيار    بتنفيذ  ة 
  اإلتناا  التيار   ال راطاة  التعلاتاةع 

م   ميار   حتا ة  ● تنتو ة مختلفة  تنفيذ ميار    النايطة في مجان  التانحة  التؤتسار ا جنباة 
 البيئة   تطو ل التعلاف  العأيأ من التيار   ا يلىع 

 مجان التجار  ا   الخأمارعاليلةار الخابة العاملة في  ●

 ميار   الصاانة  التجأيأ ا  التوت  في اليلةار  التصان ع 

 اليلةار ا تتيار ة في مجان تخطا    تنفيذ التيل مار  بلاما ال،حا  التطو لع  ●

 

 الخطة الأراتاة :

 

 اللنف  البااا  سع 

 1. متطل،ار الكلاة ع  16

 2. متطل،ار الاسفع  6

 3. متطل،ار التخصص ع   49

  التجتوع  71

 

 تامة معتتأ  16متطل،ار الكلاة: 

 

 ع9* لإل مع ملز التعلومار :  تنن العون  الز متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة   بفطا ل ل

 

 تامة معتتأ  6متطل،ار الاسف: 
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 التسا  باللغة اإلنجلي  ة 
سع
  

التسا  باللغة 
 العلباة 

 التسا  رنف  رم  التسا 

Statistics 3 اإلحصان ACA 141 2229 

Management 3   اإلنار ACA 136 2231 

 

 

 

 

 

  بف متطل،ار الاسف:

 

 اإلحصان:  -2229

 

التلة  ة،  ماايال التيتق،  التنحنز الطباعي،   التلة  ة،  ماايال الن مة  الطلائق اإلحصائاة،  قااس الن مة 
  ا رت،اد،  ا نحأار،  األرنا  ال ااتاة،  السمت  ال مناة، ا حتتا ر،   اإلحصانار،   اإلحصانار الحيو ةع 

 

 اإلنار :   -2231

 

بت الطالب  تعل م  إلز  التسا   األيلى،  يطأ   بالعلو   إليطا،  مجا تطا  ممناتطا  الحاجة  اإلنار   مأى  فطو  
إلز   بالتفصي   التطل   ،   تف  اإلنار   في  العلتي  التنطا     ، اإلنار ة  اإلنار   التأارس  الفكل  تطور   نراتة 

التطل  ل،عض إلز  باإلضافة  ع  العتلاة اإلنار ة األتاتاة من تخطا   تنساف  توجاد  رنابة  الاضا ا    منابل 
 التعابل  في اإلنار ع 

 

 

 

 تامة معتتأ   49متطل،ار تخصص إنار   التيار  : 

 

 التسا  باللغة العلباة  سع  التسا  باللغة اإلنجلي  ة 
رم  
 التسا 

رنف 
 التسا 

Accounting 1 3  1التحات،ة ACA 

142 
2230 

Project Financial Management  3  2392  للتيار  ا نار  التالاة 
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Computer Applications for 

Project Management 
 تطبااار حاتو  إلنار  التيار    3

 
2393 

Proposal Writing & Fundraising 3 
التيار    تجنيأ  ماتلحار  كتابة 

 ا موان 

 
2394 

Intro. To Project Management 3    2395  ماأمة في إنار  التيار 

Principles Of Marketing & PR 3 2396  م،انئ التسو ق  العمنار العامة 

Business ethics & 
Organizational Behavior 

 
التطنة  السلوح  ايمقاار 

 التنساتي 

 
2397 

Business ,Companies and 
NGO’s Law 

2 
األمتان  اليلةار  نانوا 

  الجتعاار 

 
2398 

Applications in projects 

management  (Private Sector) 
2 

تطبااار انار  التيار   في الاطاع 
 الخالع

 2399 

Software Applications I 2   2405  ( 1تطبااار بلمجاة 

Software Applications II 2   2406  ( 2تطبااار بلمجاة 

Technical English 3  2430  اللغة ا نجلي  ة الفناة 

Application in Project 

Management (NGO's) 

2 
 

تطبااار انار  التيار   في  
 التنستار غيل اللبحاة 

 
2479 

Procurement and Stores 

Management and Tenders 
3 

اليلان  التخادا  العطانار  إنار  
  العاون الطنأتاة 

 
2480 

Special Topics 3  2481  مواضا  يابة 

Quality Management  3    2482  إنار  التوابفار  الجون 

Field Training 1  2483  تأر ب ميأاني 

Graduation Project 2  2484  ميل ع التخلج 

Human Resource Management 3  2789  انار  التوارن ال،يل ة 

 

  بف متطل،ار تخصص إنار  التيار  : 

 

 :1التحات،ة  – 2230
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إلز   التحاتباة،  مأي   الايون  الأفاتل  الت ن ج،  مصانر  الايأ  التحاتبي  نسل ة  التحات،ة،  النسا   ملف 
معالجة   للصنأ  ،    الخابة  الناأ ة  للعتلاار  التحات،ة  التالاة،  معالجة  للعتلاار  التحاتباة   التعالجة 

الحسف،  التعالجة   لعتلاار  التحاتباة  التعالجة  ال،ضامة،    لعتلاار  التجار ة، التحات،ة  لأل را   التحاتباة 
  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع 

 

 ا نار  التالاة للتيار  : –2392

 

تغطي دذه التان   ظائف التحات،ة للتيار   حيا يتف التلةي  ملز  اإلنار  التالاة   دأافطا التختلفة من السيولة  
الت التالاة  النسب  نراتة  م    ، ال ل    التان  اللبحاة  تعساف  التالي   نار  ر س  األنان  تاياف  يملطا  من  يتف  ي 

العام   تااتاتد التختلفة م   إنار  الناأ ة ل   نار  الذمف التأينةل   نار  التخ  ا السلعي ل إضافة إلز ال اتة 
إض ل  ال ابتة(  التوجونار  في  األج   ا تت تار  الطو    ا تت تار  بالارار  ا دتتا   م   للنفوذ  إلز  ال مناة  افة 

 نراتة التتو   في التيار    نوامأ التفاضلة بينطاع 

 

 تطبااار حاتو  إلنار  التيار  : –2393

 

من  ابتأان   محلاا  مالتاال   ذلك  معتتأ   حاتوباة  بلاما  ملز  متلاا   الطم   تأر ب  إلز  التسا   دذا  يطأ  
الباانار   دذه  بالتيل ع  معالجة  التتعلاة  الباانار  ةافة  انيان  التأر ب ملز  ال الا  اللاب  حيا  يت   الفص  

 MS Project, Primaveraفي دذا التجان م   محاتباا  ل  انتاج التاار ل التنات،ة باتتخأا  بلاما متخصصة 

 

 ةتابة ماتلحار التيار    تجنيأ ا موان:  –2394

 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطم   بالتطارار األتاتاة  الضل ر ة لكتابة ماتلحار التيار    التعل  ملز  
دذه   إمأان  من  الطم   تتنين  التجان،  دذا  في  التستخأمة  يمن ملض  فض   التصطلحار  من  التاتلحار 

الطل  التت،عة من  ج  بااغة   إنتاج ماتلحار بطأ  تجنيأ األموان للتيار  ع ةتا   طأ  التسا  إلز ت   أ  
 الطم  بالتفاواف التلت،طة بآلاة تسو ق دذه التاتلحار محلاا  مالتااع

 

 ماأمة في إنار  التيار  : –2395
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صفار  مسؤ لاار مأيل التيل ع، ةاتاة ايتاار التيل ع،  ا تتحواذ ملاد  يطأ  التسا  إلز تعل م الطالب ب
 تطو له، ةاتاة تطو ل   ت،اع يطة العت  التفصيلاة،  ةاتاة تطو ل   نار  دمن التيل ع  مي انيتد، ةاتاة إنار   

 الجون  في التيل ع، بنان فل ق العت ،  ةاتاة إجلان ا تصان الفعان بين  مضان التيل عع

 

 م،انئ التسو ق  العمنار العامة: –2396

 

يطأ  دذا التسا  إلز تكو ن نامأ  معلةاة متينة لأى الطالب في الت،انئ  العنابل األتاتاة للتسو ق  ةاتاة 
التي تؤثل ملز التسو ق،   التسو اي،  يط  التسو ق  محتو ار تلك الخط   ا تجادار البيئاة  الت  ا  ايتاار 

من مامة  بور   التسعيل،  تلوح     مطان  تااتار  ملز  التسو ق  التلةي   إنار   في  ا تتلاتاجي  التخطا  
التستطلك  ال،ائ  ، العوام  التؤثل  في نلارار اليلان،  ن ر  حاا  السلعة  ملاح  تطوردا،   مطان لتحة مامة 

تتلاتاجي الذ  يتا  لد من ال،حوو التسو  اة حيا  ستطا  الطالب منأ ا نتطان من التسا  ال اا  بالتخطا  ا 
 الخل ج من التياك  التحاطة بالعت   التوب  إلز الح  األم  ع 

 

 ايمقاار التطنة  السلوح التنساتي:  –2397

 

ي  ن دذا التسا  الطل،ة باإل ار العا  للسلوح التنساتي،    دتاة نراتتد  تأثيل ذلك ملز التنستار التختلفة،  
اواف األتاتاة حون ماواة السلوح التنساتي  محأناتد،  التطل  إلز النسل ار  باإلضافة إلز ت   أ الطالب بالتف 

الجتامار،  تأثيل   اإلنراح  ا تجادار،  ال اف،  ن ر  اليخصاة   باعتطا  مفطو   مفطو   السلوةاة،  ةذلك 
التنساتي،  متلاار   التناخ  ملز  التعل   إلز  باإلضافة  ع  اإلنار ة  العتلاار  ملز  اإلنساني  التغييل  السلوح 

  التطو ل التلت،طة بذلكع  العت  ملز تحلي  اإلبأاع،  ا بتكار   اتت تار ذلك في اإلنار ع 

 

 

 

 نانوا األمتان  اليلةار  الجتعاار:  –2398

 

م    مواضا   التجار   األمتانع   حتو   في  الاانوا  منابل  تطبااار  ملز  التسا   دذا  في  الطالب  يتعل  
،  التؤتسار التجار ة،   تعلف الطالب منابل الاانوا التجار   ةاتاة تطبااطاع ةتا  العاون، التؤتسة، التباعار

  تعل  الطالب ملز نانوا العت  الفلسطيني  نانوا الجتعاار الخيل ة  التفاواف الاانوناة األيلى التلت،طة في  
 دذا التجانع 

 

 تطبااار انار  التيار   في الاطاع الخال:  –2399
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الاطاع الخال حيا  ا اللبحاة تكوا  يطأ  دذا   الطالب بت،انئ  مفاواف إنار   التيل ع في  التسا  لت   أ 
الطأ  التنيون   تضتن التسا   ينان العت  في الاطاع الخال  اللتالة  اإلتتلاتاجاة   الوظائف    التتو    

 عاة من فلسطين  من ن ن  يلىع  الأ ر ا جتتامي  البيئي   التسؤ لاة التجتتعاة باإلضافة إلز  م لة  ان

 

 (: 1تطبااار بلمجاة   –2405

 

 ذلك    Microsoft Word يت  دذا التسا  معالجة النصول بوتا ة احأ بلاما معالجار النصول م     
التلاائاة  بعض  اللتو   الصور  اللمود  األينان  م     فيطا  الكائنار  النصول  تحل لدا   نراج  بط،امة 

األيلى   الجأا ن  تحل لدا  تنسااطا  التعام   التطبااار  إنيان  ،   يت   التخطاطار  اكس   معالا  م    رنة 
م     التاأ تاة  العل ض  بلاما  احأ  اتتخأا   التسا   ةتا  يت    ، التلاتمر   Microsoftمعطا  نما 

PowerPoint  ن دذه في إنيان اليلائ    نراج النصول  الصور  اللتو   التخطاطار فيطا  مت  ارت،ا ار بي
 اليلائ    نراج التؤثلار الصوتاة  الحلةاة فيطا  التحنف في  ل اة ملضطاع 

 

 (: 2تطبااار بلمجاة   –2406

 

بلناما     باتتخأا   اإللكتل ناة  الجأا ن  ملز  الباانار  Microsoft Excelالتعل   نوامأ  معالجة  بلناما     ،
Microsoft Access العمنار  ا تتعممار ع  ، من حيا بنان نامأ  الباانار  الجأا ن  

 

 اللغة ا نجلي  ة الفناة:  –2430

 

اللتائ   التذةلار  ةتابة  م    التجار ة  التحاتباة  التجا ر  في  اللغو ة  الطالب  مطارار  تطو ل  إلز  يطأ  
مناا العت ،  ا تتيلان  التصأيل،  ال    ارار،   التحانثار التلفوناة،  نلان  التاار ل  التلخصار،  التحانو في 

العتلاة  التخصص  الحاا   تناتب  متلاة  بطل اة  اللغو ة  التطارار  العت ، اتتخأا    ا جتتامار،   ل،ار 
 التستابلاةع 

 

 تطبااار انار  التيار   في التنستار غيل اللبحاة:  –2479

 

لا اللبحاة  اللبحاة حيا  ا  التنستة غيل  إنار   بت،انئ  مفاواف  الطالب  لت   أ  التسا   دذا  الطأ  يطأ   سق 
التتو    الأ ر   الوظائف     اللبحاة  اللتالة  اإلتتلاتاجاة    التنستار غيل  التسا   نواع  التنيون   تضتن 

 ا جتتامي  البيئي  مسؤ لاة التنستار غيل اللبحاة باإلضافة إلز  م لة  انعاة من فلسطين  من ن ن  يلىع 
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 طنأتاة:إنار  اليلان  التخادا  العطانار  العاون ال –2480

 

يطأ  التسا  إلز ت   أ الطالب بتفاواف  تاتاار إنار  اليلان من اتتلاتاجاار،  ل  اليلان، مسؤ لاار إنار   
إلز  تاتاار  اليلان، باإلضافة  متلاة  تاياف  اليلان،  معلومار  التوان،  نستة  اليلان، تخطا  ا حتااجار من 

ن منأ الحاجة، تاياف متلاة التخ  نع ةتا   طأ  التسا  إلز  إنار  التخادا من األنستة التخ ناة،  فلسفة اليلا
 ت   أ الطالب بتفاواف   ل  نارتة  تاأ ف  تاياف العطانار،  تغطاة النواحي الاانوناة التتعلاة بطاع

 

 مواضا  يابة:  –2481

 

ي انار  التيار  ،  يطأ  دذا التسا  الز ال،حا في التواضا   الاضا ا  التياك  التعابل  التحلاة  العالتاة ف
التأرس   تطلب  نب   من  ايتااردا  تيتف  ،التواضا   للتيار    ا نتصان ة  الجأ ى  تحلي   الاة  ملز   التعل  

 التسا  د ارار ميأاناة  ةتابة تاار ل   يط  مت   ملضطا  منانيتطا من نب  الطم ع 

 

 

 

 

 إنار  التوابفار  الجون :  –2482

 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطالب بتفاواف إنار   الجون  الياملة، ةاتاة تطبااطا في التيار   ، إنراح  دتاة  
TQM    الطالب ت   أ  إلز  التسا   دذا  ا ي  ةتا   طأ   الجون ،  الجون ، ض،   تأكيأ  األتاتاة،   منابلدا 

يب إحصائاة للتأكأ من مطاباة التنتا  الخأمة بتفاواف انتصان ار   إنار  الجون ، باإلضافة إلز م،انئ   تال 
الض،    لوحار  التتغيلار،  ض،   لوحار  التتي    بالتتغيلار،  بالصفار  العينار  بأيذ  التفتاش  للتوابفار، 

 للصفار التتي  ع 

 

 تأر ب ميأاني: –2483

 

التعلومار   ل  تسخيل  التحلي  العت   متطل،ار  م   التعام   في  التطارار  الطالب  إكسا   إلز  التأر ب  يطأ  
تأر ب  التطلوبةع   تف  الخبل   التي حص  مليطا يمن نراتتد  كتسا   التحات،ة    التطارار في مجان  تل 

معلوماتطف  ما تف نراتتد في  الطم  في الكلاة  بعض التؤتسار العامة  الخابة من  ج  اتتخأا   تطبيق  
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التي   التطارار  تبين  التأر ب  فتل   تاار ل  تبوطاة  يلة  الطم   بتاأ ف  الطالب  يل    ةتا  التخصصع  مسانار 
 اكتسبطا الطالب ع

 

 ميل ع التخلج:  –2484

 

نع   يطأ  التسا  إلز ايتاار  تحأيأ منواا لتيل ع التخلج،  تيني  مجتومار العت  للطم   تحأيأ التيلفي
ثف  ستتل الطم  في العت  ملز التيل ع إلمأان تال ل  يتت  ملز فكله التيل ع،  دتيتد، الأراتار الساباة، 
التسا   التيل ع  مأرس  لتعلاتار  التال ل  فاا   دذا  تعأي   األمتان،   تف  تفابي   م   للتيل ع  العت   يطة 

  سطل الطالب فيطا  تاتاار  م،انئ ال،حا   اأ  الطالب ميل ع التخلج ضتن إحأى التجا ر التي نرتطا،  
العلتي،   غطي التيل ع التواضا  ذار ا دتتا  من نب  الطالبع   تنن  ا  نوا التيل ع ط،ار  من بحا 

 مجلن،    تطبيق متلي من  ان  الحاا  في مواضا   مجا ر لطا ممنة بانار  التيار  ع

 

 

 

 

 انار  التوارن ال،يل ة:  –2789

 

التسا  إلز بااا  دتاة إنار  األفلان،   تحلي  األفلان  الوظائف،   قااس  نان العنصل ال،يل ،   يطأ  دذا  
العاملة،   الاوى  تأر ب  العاملة،    الاوى  العاملة،    جور  تعو ضار  الاوى  ايتاار  العاملة،    الاوى  تخطا  

يل ،   إنار  بعض التؤتسار م   إنار   التلقاة،   نار  العمنار الصناطاة،   األماا  السممة بالعنصل ال،
 التامين،    نار  التصار ،   إنار  التباعار،   إنار  اليلان  التخ  ن،   إنار  التؤتسار غيل اللبحاةع 

 

 (: ILO'sالتخلجار التعلاتاة التنيون  من البلناما   

 

 -يتون  من الطالب بعأ تخلجد من تخصص انار  التيار   ا تي:

 

 نلان   اتتاعا  الباانار التالاة عالاأر  ملز  ع1

 التتنن من التلاتمر  ةتابة التاار ل  جأا ن األمتان ع  ع2

 اإللتا  بتصنافار الحواتيب التختلفة  تطوردا ع   ع3

 التعل  ملز  نستة العأ  متلاار التحو   بين األنستة ع ع4

 اإلتم   بفان مايأتدع ا لت ا  باإلتم  مايأ   يل عة  نسا  حاا  ، التعل  ملز إنساناة   ع5
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 ا لت ا  ناي  ا تل  باألحنا  اليلطاة اإلتمماة  مأالة اإلتم  بنسا  األتل ع  ع6

 التعل  ملز  دف التطارار الل اضاة   نوانين التحناف لأللعا  الل اضاة ع ع7

 ع التعل م باللغة العلباة ةنسا   ين   حأ  اللغة   لائق تنتاة  لفاظ  اتتعتان التعاجف العلباة ع8

 التعل م بأحنا   نوامأ الكتابة  التلقاف ع ع9

التعل  ملز ممنة التنتاة التستأ تة بال اافة  البيئة  التكنولوجاا  دجل  العاون   ل  قااس التنتاة   ع10
 التستأ تة ع 

التلة  ة،   ع11 الن مة  ماايال  بالباانار اإلحصائاة    الخابة  التاايال اإلحصائاة   ا  ستطا  ايتاا  
 ا رت،اد(ع ماايال التيتق، 

الطان   ع12 التوجاد،  اللنابة  بااا  دتيتطا  منابلدا   نوامطا   مأان  التخطا ،التنساف،  مفطو   تحأيأ 
 التنساتيع

 اتتاعا  العتلاار التالاة  النسا  التحاتبي من الناحاة النسل ة  العتلاة ع ع13

األدم ع14 م   التعام   التيار     ل   لتنفيذ  تطبيق  التت،عة  اإلنار ة  نأ  األتاليب  التي  ار  التخا ل 
 تواجد التيل عع

 الاأر  ملز تحأيأ احتااجار التؤتسة من الاوى العاملة مستخأما األتاليب الكتاة ع15

 فطف الطالب بالعوام  التز تسامأ ملز جذ  الاوى العاملة من التصانر الخارجاةعع  ع16

 التنيأ ع  التسادتة في امأان نتوذج لتاياف  نان العاملين   نار  ر س التان العام  في ع17

ل ع18  Microsoft  Word,PowerPointExcelالاأر  ملز التعام  م  البلاما الحاتو  ا تاتاة 

،Accessذار التطبااار اليوماةع 

 التعل  ملز مفطو  التسو ق    دتيتد  تحأيأ  ظائف التسو ق  ا لت ا  بأيمقاار التطنةع ع19

 إمأان تاار ل متابعة التيار  عالتفاضلة بين التيار   من يمن تحلي  الجأ ى    ع20

 الاأر  ملز ةتابة ماتلحار التيار   باللغة ا نجلي  ة  العلباة بطأ  تجنيأ األموان للتيار  ع ع21

 اتتاعا  العتلاار التتعلاة بجلن التخ  ا السلعي   نستة اللنابة ملز التخ  اع  ع22

  فطف ماون اليلانعالاأر  ملز اتتم  التوان من التورنين   يأامطا بالتخادا  نلان   ع23

التختلفة    ع24 العت   ماون  بااغة  ملز  العطانار  الاأر   إمأان  تاأ ف  تاياف  من  الطالب  تتنن 
  ا تفاقاار ضتن اإل ار الاانونيع 

 الاأر  ملز التعام  م  البلاما التستخأمة محلاا  مالتاا في مجان إنار  التيار  ع  ع25

 ن التنستار غيل اللبحاةعالاأر  ملز التعام  م  التيار   التنفذ  من يم ع26

 فطف الطباعة الاانوناة للاطامار الخابة  تع    ن ردا في التجتت ع ع27



 العلوم االدارية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~98 ~ 

 

 البلاما ذار العمنة ناي   يارج التؤتسة : 

 

  يوجأ ملز مستوى الأبلو     بلناما متعلق بين  م،ايل بانار  التيار  ،   طلح دذا البلناما بطذه الصاغة  
 الأبلو  التتخصص في إنار  التيار  ( أل ن مل  في فلسطين  لف  سبق لد اا  طلح في    مؤتسة فلسطيناة 

تتاا   م  دذا الت  خصص في مسانار ميتلةة  متطل،ار  تعلاتاة ملز مستوى الأبلو علكن دناح تخصصار 
إنار   مجان  في  ال،نالور وس  مستوى  ملز  تخصص  التناتبع   وجأ  اإلنار    تتتة  الكلاة  الأائل (كتخصص 

 التيار   ةتخصص فلمي لتخصص إنار  األمتان في جامعة بوليتكنك فلسطينع  

 

 

 التسويق والمبيعات :  .5

  

 الأرجة العلتاة التتنوحة :نرجة الأبلو  

 تامة معتتأ  (  76الأراتة: تنتاا  بوان  مأ  

 فلع التوجيطي: جتا  فل ع ال انو ة العامة بنجاحع 

  

  

 ماأمررة: 

  

إا العولتة  ا نفتاح التجار  حتتق ملز  بحا  التؤتسار بنافة الاطامار ا دتتا  الكبيل بتجان التسو ق  
ق  عتبل من العلو  الطامة لتطو ل انتصان ار الأ ن   التل  ا للسل   ال،ضائ  لتواجطة الحل   التنافساة، فالتسو 

الجتطور   العتي   تحأيأ  الذ  ي،حا من حاجاار  رغ،ار  العلف  دو  اند  األمف، حيا  بين    مطائطا األفضلاة 
التسو  اة   البلاما  السااتار  الجتطور  مت   لطذا  التنات،ة  التنتجار  اليلةة  تصتاف  لتنتجار  التستطأ  

الجتطور إلز  تاون   للوبون  فلسفة  العأيأ  فطو  اليلةة  فالتسو ق  كبل من  ند  ظافة من  ظائف  التستطأ ، 
تااتار اليلةة، فالطأ  من التسو ق دو يلق متمن تعأان م  منتجار اليلةة يلغبوا في التعام  التستتل  

 معطا متا ينتا مند  رباح لليلةة  للعتمنع 

ملز  التؤتسار  في  التسو ق  مجان  في  متخصصين  لوجون  التلحة  بالحاجة  الأراتار  من  الك يل   نأ  فانر 
ايتم   نوامطا فتن دذه الأراتار نراتة مس  للسو  نفذتطا الغلفة التجار ة في الخلي     يارر نتائجطا إلز  

يواجطوا مياك  ةبيل  في  % من  بحا  التنيآر ا نتصان ة التي تعت  في محافسة جنو  الخلي85 ا:   
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% في  82%، ثف  83%  84األتوا  التحلاة، يليطف   لئك الذين  عتلوا في محافستي يتان الخلي   نيلالبل   
العاملة في محافسة را  هللا  البيل    التياك  موجون لأى منيار األمتان  تلك  ان   ةانق  ةاتا  الاأس،  محافسة 

 (ع 2009%ع غلفة تجار   بنامة مأينة الخلي ،50%   64ي  %،  بلغق في نابلل  الخل37%  ج،الاا 34

% من  بحا  التنيار بحاجة إلز تأر ب في  30 في نراتة  يلى تبين من نتائا التحلي   ا دناح حوالي  
نحو   فاأ  يار  التسو  اة  ا تتيارار  مجان  في  التسو  اة،  ما  الخط   التسو ق   مأان  منطف 23.4مجان   %

 (ع 2010بحاجتد لذلك منحون، 

 بالتالي  انطمنا من الأراتار الساباة  غيلدا ، فاا   حاجة السو  إلز تخصصار مطناة تلة  ملز           
مجان التسو ق  التل  ا،  عتبل مبلرا   تاتاا   تتحأاو دذه التخصصار بتا ينسجف م  اإلتتلاتاجاة الو ناة  

 وام  الطلب ملز التطارار في تو  العت ع للتعلاف التاني  التطني التي تأموا إلز ا تتجابة لع

  

 مجان مت  الطل،ة الخل جين: 

  

 العت  ةتنأ   مباعار ،    رج  با  في الاطامار التختلفة ع        ●

 العت  في إنار  التيتل ار  التخادا ع         ●

 الاطامار الخابةع العت  في يأمة العتمن في الاطامار التختلفة توان  الحنوماة            ●

 العت  في الوظائف التسامأ  في  متان التخطا  التسو ايع        ●

 بنان نوامأ باانار تسو  اة باتتخأا  تطبااار الحاتب ا ليع         ●

 العت  في الوظائف التسامأ  في إجلان ال،حوو  الأراتار التسو  اةع        ●

 صتاف  تنفيذ الحتمر التل  جاةعالعت  في الوظائف التسامأ  في ت        ●

  

 الخطة الأراتاة :

  

 اللنف  البااا  سع 

 1. متطل،ار الكلاة ع  16

 2. متطل،ار الاسفع  9

 3. متطل،ار التخصص ع  51
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   التجتوع  76

  

 تامة معتتأ  16متطل،ار الكلاة: 

  

 ع9اإلج،ار ة   بفطا ل ل* لإل مع ملز التعلومار :  تنن العون  إلز متطل،ار الكلاة 

  

  

 تامة معتتأ  9متطل،ار الاسف: 

  

باللغة  سع  التسا  باللغة اإلنجلي  ة  التسا  
 العلباة 

 رنف التسا   رم  التسا 

Management 3   اإلنار ACA 136 2231 

Economics 3  ا نتصان ACA 139 2232 

Computerized 

Statistics 
اإلحصان  3 م،انئ 

 التحوتب

ACD 123 2732 

  

  

  

  

  

  بف متطل،ار الاسف:

  

 اإلنار :  - 2231

  

 غطي دذا التسا  التفاواف األتاتاة في مجان اإلنار  ةتفطو  اإلنار   مأى الحاجة إليطا،  مجا تطا  ممناتطا  
بالعلو  األيلى،  نراتة منابلدا ،  دف التأارس اإلنار ة يابة الكمتاناة ،  السلوةاة ،   التأرتة الحأي ة ،  
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تخطا   تنساف  توجاد    من  اإلنار ة  العتلاة  التصطلحار  منابل  ملز  التعل   إلز  باإلضافة  ع  رنابة 
 ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع 

  

 ا نتصان:  - 2232

  

دذا التسا   غطي مفاواف انتصان ة بجانب النسل ار ا نتصان ة  التي تطتف بأراتة ممنة ملف ا نتصان بالعلو   
ا م    ا نتصان ة  التفاواف  نراتة  حسابار األيلى،  ا تتطمح  ا تت تار،  السو    نوامد،  لعلض  الطلب، 

تطبااار  العولتة،    الخصخصة،  الحل ،  التجار   التالاة  الناأ ة،  السااتار  الحنومي،  اإلنفا   الاومي،  الناتا 
التجان   دذا  في  التستخأمة  ا نجلي  ة  التصطلحار  ملز  التعل   إلز  باإلضافة  الفلسطيناةع  البيئة  ملز  ذلك 

 اتتخأاماتطاع   

  

 م،انئ اإلحصان التحوتب : -2732

  

يطأ  دذا التسا  إلز إكسا  الطالب معار   مطارار التعام  م  التفاواف  التاايال اإلحصائاة  ا حتتالاة  
اإلحصائاة  ا تتتارار  الباانار  ملضطا  تصتاف  اإلحصان  جت   ماواة  التسا   يتنا ن  حيا   تطباااتطا؛ 

الن   ماايال  األرنا    حسا   ا نحأار  حسا   ا رت،اد  معألة  معاممر  التيتق    جان  التلة  ة  ماايال  مة 
ا حتتالاة  التود عار  ا حتتا ر  حسابطا  تطبيق  بحتطا  تحأيأ  نواع  لألتعار  الكتاار  ايت،ار  ال ااتاة 

بلناما   الفلضاار  اتتخأا   اإلحصائاة  ايت،ار  التسائ   ح   في  لغا ار    SPSSاما   بلن  Excelالتتصلة 
 إحصائاةع  

  

 تامة معتتأ  51متطل،ار تخصص التسو ق  التباعار: 

  

 رنف التسا   رم  التسا  التسا  باللغة العلباة  سع  التسا  باللغة اإلنجلي  ة 

Accounting 1 3  1محات،ة) ACA 142 2230 

Communication Skills 3   2850   مطارار ا تصان  التواب 



 العلوم االدارية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~102  ~ 

Sales Management 3 2486   إنار  التباعار 

Services Marketing & 
Customer Care 

الخأمار  يأمة   3 تسو ق 
 الجتطور 

  2874 

Customer Relationship 

Management 
العتمن   تائ    2 ممنة  إنار  

 التواب  

  2872 

Advertising & Promotion 3  2489   اإلمما   التل  ا 

Export and Import 3  2854   ا تتيلان  التصأيل 

Marketing Research 3  2491   بحوو التسو ق 

Practical Training (1) 1   2856   ( 1التأر ب التيأاني 

Marketing Strategies 3  2493   اتتلاتاجاار التسو ق 

Management of Distribution 

Channel 
 2494   إنار  ننوار التود   3

Consumer Behavior 2 2495   تلوح التستطلك 

 2875   األ را  التجار ة  التالاة  2  

Graduation Project 2 2787   ميل ع تخلج 

Marketing Information 
Systems 

 2788    نستة التعلومار التسو  اة  3

Marketing Case Studies 2 2876   نراتة حا ر تسو  اة 
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E-Marketing and Trading 2  2790   التجار   التسو ق ا لكتل ني 

Practical Training (2) 1   2857   ( 2التأر ب التيأاني 

Principles Of Marketing 3  2792   م،انئ التسو ق 

business entrepreneurship (1) 2   2846   ( 1ر ان  األمتان 

business entrepreneurship (2) 2   2847   ( 2ر ان  األمتان 

  

  بف متطل،ار تخصص التسو ق  التباعار:

  

 :(1) محات،ة –2230

  

التحاتباة،   الايون  الأفاتل  الت ن ج،  مصانر  الايأ  التحاتبي  نسل ة  التحات،ة،  النسا   ملف  إلز  مأي  
التالاة،   للعتلاار  التحاتباة  معالجة   التعالجة  للصنأ  ،    الخابة  الناأ ة  للعتلاار  التحات،ة   معالجة 

التجار ة،  لأل را   التحاتباة  الحسف،  التعالجة  لعتلاار  التحاتباة  التعالجة  ال،ضامة،    لعتلاار  التحات،ة 
دذ في  التستخأمة  ا نجلي  ة  التصطلحار  ملز  التعل   إلز  باإلضافة  التالاةع  الختاماة  الاوائف  ا   الحسابار 

 التجان   اتتخأاماتطا ع 

  

 مطارار ا تصان  التواب  :  –2850

  

الجيأ  الناج  م  الذار   إلز تنتاة مطارار ا تصان   التواب  لأى الطل،ة  تأديلطف للتواب   يطأ  التسا  
 يت       م  ا يل ن؛ من يمن إمأاندف لمنأماج  التناغف  التفطف  بنان العمنار باحتلا   تم  م  محاططف بتا 

من مفاواف  ثاافار مختلفة؛  ذلك باتتخأا   ل  التأر ل الفعالة التي تعتتأ ملز نياد الطالب  نافعيتد للتعلف  
الذاتي،  تعلف التطارار بواتطة العت  الجتامي  الطل  التفاملاة،   من  دف التفاواف التي  عت  دذا التسا  

الطالب: تطو ل مطاراتد في ا ت  صان اللفسي من يمن تعلف مطارار التحأو  األتل التي  ملز تع   دا لأى 
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تاو  مليطا،   مطارار ا تتتاع الفعان، ا تصان غيل اللفسي، الحوار، اإلنناع ، التاابلة اليخصاة، العلض 
  اإللاان،  ةتابة السيل  الذاتاة  ع 

  

 إنار  التباعار: –2486

  

خصي    التخطا  للتباعار   تود عطا،  تنساف التباعار،    تضتن مسا  إنار  التباعار : تاتاار البا  الي
التصطلحار  ملز  التعل   إلز  باإلضافة  ال،ائعين  البا ،  تحلي   نان  التباعار   ل   في  العاملين    نار  

 ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع 

  

  

 اإلمما   التل  ا:  –2489

  

  يصائص دذه األنواع التختلفة،  التينمر التتعلاة بانار  التل  ا ،  تااتار    تضتن التسا : نواع التل  ا
الاائتة  تطو لدا   األتوا   ،  توتا   جأيأ   توتاعطا  منتجار  ،   نتاج  ذلك  جأيأ    جلانار  فت   توا  

ضافة إلز  عباإلضافة إلز األنواع التتعأن  لإلممنار   يصائصطا   متز  جب  ا  ستخأ  ة  نوع منطا، باإل
البلاما  دذه  بين  التختلفة من  بالتنتجار  الخابة  التغلفار  التعل  ملز مأن من بلاما تصتاف اإلممنار   
ا نجلي  ة   التصطلحار  ملز  التعل   إلز  باإلضافة  الحأي ة  البلاما  من  غيلدا  الفوتويو    الفم    

 التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع 

  

  

 و ق: بحوو التس –2491

  

دذا التسا  يطأ  إلز ت   أ الطل،ة بتاأمة مامة حون  تاليب ال،حا العلتي   التنطجاار التي  تنن توظافطا  
في بحوو التسو ق  بالتعلفة العلتاة األتاتاة التتعلاة بطل  إجلان ال،حا التسو اي،  تحليلد،  بااغة نتائجد، 

 تتنينطف من تطبيق تلك التطارار ملز نراتة مينمر تسو  اة موجون  في يأمة لتتخذ  الالارار التسو  اة،  
البيئة الفلسطيناة باإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا 

 ع

  

  

 (: 1التأر ب التيأاني   –2856
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في   التطارار  الطالب  إكسا   إلز  التأر ب  التعلومار  يطأ   التحلي،  تسخيل  العت   متطل،ار  م   التعام  
  التطارار في مجان التسو ق  التباعار التي حص  مليطا يمن نراتتد  كتسا  الخبل  التطلوبةع 

  

 اتتلاتاجاار التسو ق: –2493

  

نياد التسو اي،  يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطل،ة بتطارار ذار ممنة بناتاة تطبيق الوظائف اإلنار ة ملز ال 
التسو ايع   اللنابة  التأنيق  التسو  اة،   ييلا   لألنيطة  التسو اي،  التنفيذ  التسو اي،  التنساف  التخطا    مطار  

 باإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع 

  

 إنار  ننوار التود  :  –2494

  

  الجتلة   دتيتطا،   ظائف تجار الجتلة  تصنافطف   نتا طف   نتاد الوةمن  التؤتسار   تضتن:  باعة تجار 
التسامأ ،  الت  ا التسو اي في تجار  الجتلةعباإلضافة إلز  باعة تجار  التج ئة   دتيتطا، التخطا  ا تتلاتاجي  

ح  تتو لطا،  اتتخأا   التج ئة،   ل   التج ئة،  تصنافد،  تكنولوجاا  الت  ا  لتجار   فيطا،  تخطا   ا متااد  ق 
التسو اي،  اللنابة ملز نيا ار تجار  التج ئة   تاياف النيا ار التود عاة لانوار التود   التختلفة   ملانبتطا ع 

 باإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع 

  

  

 ميل ع تخلج: –2484

  

ت إنتاج، تسعيل، تود  ،    تضتن  التختلفة  تطو ل،  التسو ق  منابل  في  حأ  بحا تخلج  الطل،ة بعت   كلام 
 تل  ا (  اإليلا  مليطف  تاأ ف التيور  لطف حتز يتف إنجاد ال،حا  فق األبون العلتاةع

  

  نستة التعلومار التسو  اة:  –2788

  

إلضافة إلز التعل  ملز  نستة التعلومار  التسو  اة    تضتن تعل فا  بأنستة التعلومار بين  ما    نوامطا با 
  باعتطا ،   ل  التنسيق بين التعلومار التتعلاة بالنيا ار التسو  اة  تلك التتعلاة بالتؤتسة متوما  ملز  
التستو ين الأايلي  الخارجي باإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان    

 تطا ع اتتخأاما 
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 التجار   التسو ق ا لكتل ني:  –2873

  

التنتجار    التطبا اة لتسو ق  لتعل م الطالب بالتفاواف األتاتاة  النواحي  الج ن النسل  :يطأ  دذا التسا  
اإللانتل ناة   نتا طا   التجار   التسو ق  مفطو   التالاة:  التواضا   التسا   يتضتن  اإلنتلنقع  مبل  الخأمار 

إلنار   معوناتطا    األتاتاة  التكنولوجاة،التفاواف  التحتاة  البناة   ، لليلةار  العتمن  ال بائن  بالنس،ة  م ا ادا 
اإللكتل ناة،   األمتان  إنار   اتتلاتاجاار  اإللكتل ناة،  األمتان  نتاذج  اإللكتل ناة   ظائفطا   دأافطا    األمتان 

التس الت  ا  منابل    ، اإللكتل ناة  األمتان  إنار   الأف  بلمجاار  التجار ة،  نستة  العممة  اإللكتل ني،  و اي 
التعل م  األمنع،  الخصوباة    التخصاص،  ا فتلاضاة،  التجتتعار   ، ا لكتل ناة  الت انار  اإللكتل ني، 

 بالحنومة اإللكتل ناةع

ال بوا  التنافسة  التغييل   دف  مفاواف  تاتاة  يتتحور حون  ثمو  التسا    ,Customer, competitionدذا 

change )Concept 3Cبالتلةي  ملز موام  النجاح في تو  األمتان ا لكتل ناة  التنافسةع ، 

الج ن العتلي:يطأ  الج ن العتلي إلز تعل م الطالب بأتاتاار تصتاف موان  التسو ق  التجار  ا لكتل ناة، ملف  
موان    تطو ل  في  اتتخأامطا  التتعأن    مناناة  بلاما  األلواا  الحلةة  الوتائ   اتتخأا    ، ا لكتل ناة  التجار  

النسل     الج ن  في  تعلتطا  نرتطا  التي  التطارار  لتطبيق  التتوفل   ا لكتل ناة  التجار   موان   تصتاف  تطو ل 
التصطلحار   ملز  التعل   إلز  باإلضافة  الكتل ناة  اتتخأامطا  تسو ق  تجار   موان   تطو ل  ملز  العت  

 لتجان   اتتخأاماتطاا نجلي  ة التستخأمة في دذا ا

  

  

 م،انئ التسو ق:  –2792

  

التسررو اي   السل   األتوا ،  الت  ا  التسو ق،   نواع  التسو ق،   ظائف  في   األتاتاة  الت،انئ   :   تضتن 
التسو قعع   التسؤ لاة ا جتتاطاة   األيمقاة في متلاة  التود  ، التل  ا،  التسعيل(،عباإلضافة إلز   التنتا،  

 باإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع 

  

 (:2التأر ب التيأاني   –2857 

  

متطل،ار  م   بالتعام   الطالب  التتعلاة  اكتسبطا  التي  التطارار  الاأرار  تع     إلز  التيأاني  التأر ب  يطأ  
ار التي اكتسبطا في مجان التسو ق  التباعار بين  فعلي في تو  العت  التحلي،  تطبيق التعلومار  التطار 

 العت ع

  



 العلوم االدارية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~107  ~ 

  

 تسو ق الخأمار  يأمة الجتطور :  -2874

اتتجابة إلز التغييلار الأيناماناة في بيئة نطاع الخأمار  د ان  يأ  التنافسة  التطور التكنولوجي دان ا دتتا  
مفطو    تبني  نحو  التوجد  في  األمتان  ملز  لأى  بحا   التحتف  من  إذ  ب،   ل  الحأيا  متارتتد  التسو ق 

التؤتسار الخأماة التي تتطل  إلز د ان  نأرتطا التنافساة  ا تتخأا  األم   لتوارندا ل اتتخأا   ن ار التسو ق  
الخأمار   ل  تصنافطا   ليلاي الضون ملز يصائص  الجتطور  الخأمار  يأمة  مالر تسو ق  ع أتي  الحأيا 

 ي تواجد التسو  الخأمي   ل  التغلب مليطاع  التينمر الت

  

 إنار  ممنة العتمن   تائ  التواب  :  - 2872

بنان  إلز  العمنار   طأ   بتسو ق  ما  ستز  ال بائن     ممنة  إنار   موضوع  نراتة  ملز  التسا   دذا  يلة  
ايق النجاح  النتو  ال،اان ممنار  و لة األمأ م  ال بائن  ت   أ الطل،ة بتعلومار من  رةاا التنستة في تح 

 معلفة ال بوا  تلوةد باإلضافة الز التعل  ملز يطوار إنار  العمنار م  ال بوا  رضا    ن قاتة ال بوا  
                                                                                         الكتل ناا  من يمن تطبااار ملز الحاتو   اتتخأا   تائ  التواب  ا جتتامي                                                      

  

 ا تتيلان  التصأيل : -  2854

يلة  دذا التسا  ملز نراتة موضوع ا تتيلان  التصأيل  الذ   عتبل من التواضا  الطامة في حا  التسو ق 
تتيلان  التصأيل  ةاتاة الأيون إلز األتوا  العالتاة بتا  الأ لي   طأ  دذا التسا  إلز توضا  الفل  بين ا 

ن ر  فطف  التسا   يتضتن  ةتا  إليطا  التصأر  الأ ن  في  التستطلك  لسلوح  الأراتار  ال،حوو    إجلان  يتضتن 
 مت  الجتارح في متلاار ا تتيلان  التصأيل،  األنستة التجار ة التختلفة   ل  تصنام التنتجار باإلضافة  

 الوثائق التستخأمة في التجار  الخارجاة  ةاتاة تكتيلطا بين  بحا ع  إلز معلفة

  

  

  

 األ را  التجار ة  التالاة :  - 2875

يلة  دذا التسا  ملز نراتة موضوع األ را  التجار ة  التالاة  الذ   عتبل من األمور الطامة الواجب معلفتطا 
بتعلومار من  نواع األ را  التجار ة  التالاة   اليانارل  الكتباا ر في حا  اإلمتان   طأ  إلز ت   أ الطل،ة 

األ را    اتتخأا   اند  عالا  ةتا  العت   بيئة  في  منطا  ة   اتتخأا   (  ةاتاة  الم  عععع  ل  الفواتيل  ل  السنأار 
 التجار ة الكتل ناا ع 

  

 نراتة حا ر تسو  اة : - 2876
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ة في التسو ق ل  ةاتاة تحلي  التونف  تفسيل السوادل  التينمر ل  يلة  دذا التسا  ملز نراتة حا ر متلا
تعتلض   التي  التسو  اة  التينمر  ملز  للتغلب  البأيلة  الحلون  تطو ل  في  الذ   سامأ  اإلبتكار    التفكيل 
العت    بيئة  في  ح ا اة  تسو  اة  لتينمر  التعلض  يمن  من  الح ااي  ذلك  السو   في  األمتان  منستار 

 طوار المدمة للوبون إلز حلون  فق  تل ملتاة ع توضا  الخ 

  

 ا تتخأا  الفعان للغة ا نجلي  ة :  - 2853

الطل،ة  ت   أ  يمن  من  ل  ذلك  فعالة   بطل اة  ك ل  ا نجلي  ة  للغة  الطل،ة  تأر ل  ملز  التسا   دذا  يلة  
 تتتاع ( ةتا   طأ  إلز ت   أ الطل،ة بالتطارار في اللغة ا نجلي  ة  التتت لة  بالالان   الكتابة  التحانثة  ا

 بالتفلنار  التعاني التستخأمة في التسو ق ع 

  

  

  

  

  

  

 ILO's:(التخلجار التعلاتاة التنيون  من البلناما   

  

 -يتون  من الطالب بعأ تخلجد من تخصص نبلو  التسو ق  التباعار  ا  نوا نانرا ملز: 

  

 التسو ق   اتتخأاماتطا في مجا ر العت  التختلفةع تعل م  تاتاار ملف       .1

 تطبيق اتتلاتاجاار التسو ق  بنان الخط  التسو  اةع      .2

 التسامأ  في اجلان بحوو التسو قع       .3

 الاأر  ملز إنناع الجتطور باألفكار  التنتجار  الخأمار ملز ايتم   نوامطاع       .4

 ملاة م  الجتطورعالاأر  ملز التواب  بفا       .5

 اتتخأا  التطبااار الحاتوباة التتنومةع       .6

 اتتخأا  التطبااار الحاتوباة التتخصصة في التسو قع       .7

 اإللتا   بجوانب ثااةاة  تنتو ة متعأن  لغة، نين،قاف  ثاافة مجتت ،  تل تنتو ةعععالم(ع      .8

 التسو ايع التسامأ  في التخطا   التنفيذ للت  ا        .9

 اتتخأا  اإلمما  تحأيأ نوميتد التنات،ة في التسو قع   .10

 التسامأ  في رتف   تاياف تااتار البا    اليلانع  .11

 التسامأ  في تحأيأ ننوار التود   التنات،ة ت،عا لنوع  التجار  التعتون بدع  .12
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 معلفة  فطف الاوانين التجار ة في فلسطينع   .13

 اإللتا  باألتل ا نتصان ة التؤثل  ملز السو  الفلسطينيع   .14

 الاأر  ملز ا تصان  التواب  في مجان متلد بالغتين العلباة  ا نجلي  ةع   .15

  

 يل د  معاييل نبون الطل،ة في تخصص التسو ق   التباعار: 

  

 امتحاا مستوى لغة انجلي  ةع         ●

 ال انو ة العامة بنجاحع جتا  فل ع         ●

  

 البلاما ذار العمنة ناي   يارج التؤتسة : 

  

   يوجأ ملز مستوى الأبلو     بلناما متعلق بين  م،ايل بالتسو ق  التباعارع 

  

 

 

 اإلدارة الرياضية: . 6

 

 نرجة الأبلو   الأرجة العلتاة التتنوحة

 تامة معتتأ  (  76تنتاا  بوان   مأ  الأراتة

 جتا  فل ع ال انو ة العامة بنجاحع  فلع التوجيطي

 

يطأ  البلناما إلز ت   أ التيارةين بالتطارار المدمة في اإلنار  الل اضاة ،  اإللتا  بت،انئ التخطا   

النفسي   اإلمأان  بتفاواف  ةاتاة  التيارةين  الل اضاة   كسا   التؤتسار  في   الذدني  ا تتلاتاجي 

التأر باة   الخط   الل اضاة   ض   األي،ار  الل اضاة  ةتابة  بااغة  اإلبابار  للل اضيين  معالجة 

 ةاتاة التعام  م  الحا ر الخابة  ذلك من يمن جتلة محا ر من بينطا: ال اان   اإلنار  الل اضاة  

التسو ق الل اضي  اإلبابار  ا حتلاةاة ،التخطا  الل اضي إنار  التنيآر  األحأاو الل اضاة ،م،انئ  
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التطارار   للل اضيين  تطو ل  النفسي  الذدني  اإلمأان  إلز  باإلضافة  الل اضي   الل اضاة  اإلمم  

 الل اضاةع

الرياضي  .1 القطاع  في  األفراد   مع  التعامل  على  والقدرة  بالمعرفة  الخريجين  الطلبة  تمكين 

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

 معلفة الطالب بعتلاة التخطا   تنفيذ  ملاق،ة العت ع   ع1

 الاأر  ملز امأان الخط  التأر باة   تنفيذدا في مجان  لعا  الل اضاةع ع2

 التسادتة في تطو ل نطاع الل اضة في التجتت  الفلسطينيع ع2

 يئتنا الفلسطيناة  العلباةع  تيجا  تطبيق األتل الحأي ة في إنار  التنيآر الل اضاة في ب ع3

 إكسا  الطالب إتااا مطار  ةتابة ماتلحار التيار    التاار ل   ة  ما يتعلق بطذا التوضوعع ع4

العت  ملز ت   أ السو  التحلي بخل جين لأيطف الاأر  ملز نما التطارار الفناة م  تطبااار   ع5

  متالطف بين   فض عالحاتو  لتسامأ  العاملين في نطاع الل اضة في إنجاد 

تأر ب الطالب ملز مطارار معينة في مجان تطبااار الحاتو   الط،امة لاستخأمطا في   ع6

 متارتة دذه التطنة في الصا ر  التنيآر الل اضاة ع

 ت   أ الطالب بتطارار إنار ة تسامأه في إنار  التنيآر بين  ما ع ع7

 

  بف التسانار التخصصاة: 

 تامتاا معتتأتاا ( 2869كل  نأ    
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التطارار   من  نان  الطالب  يتتنن  اللع،ة  تار خطا   ا  بتطور  الطالب  تعل م  التسا   دذا  يتنا ن 

التحا ر    الكل ،  الساطل  ملز  بالكل ،  الكل ، الجل   التسا  ملز  تتل ل  للع،ةع حيا  يتت   األتاتاة 

 الاانوا  تحناف اللع،ة  -بالكل ، ضل  الكل  بالل س رماة التتاس  

 

 (  تامتاا معتتأتاا  2870كل  يأ   

للع،ة،   األ لاة  األتاتاة  التطارار  من  نان  الطالب  اللع،ة،  تتنين  تار م  تطور  التسا   دذا   علض 

بالكل    التحا ر   ال ،ار  الحلةة،  من  التصو ب  الكل ،  تنطا   الكل ،  تتل ل  اتتم   التسا     تضتن 

 ناتطا حارس التلمز، بعض موان الاانوا  ةاتاة تح

 

 (   تامتاا معتتأتاا  2868كل   ائل    

التطارار   اكتسا   اتااا  من  الطل،ة  اللع،ة  تتنين  تار م  تطور  من  معلومار  التان   دذه   تعلض 

الكل ،   الكل ، اإلرتان، تتل ل  اتت ،ان  التسا  ملز   نفة ا تتعأان،  للع،ة،   يتت   األ لاة  األتاتاة 

 لاانوا  تحناف اللع،ة التحلح ناي  التلعب، التلعب  ا 

  

 ( ثمو تامار معتتأ   2863 تاليب تأر ل التلباة الل اضاة  

يطأ  التالر الز تعل م الطالب بأتاليب تأر ل التلباة الل اضاة الحأي ة  مسامأتد ملز يلق مناخ  

التسا    دذا  العانن  الحاد   الون   التيو ع   تضتن  بف  بالسلوح  التلتيذ  ةاد  تأر سي  يعل 
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الل اضاة   التلباة  نرس  حلةاة  الوجأاناة،  الل اضي  التعلةاة  النفل  التجان  في  السلوةاة  األدأا  

 امأانه  تنفيذه، التخطا  لتأر ل التلباة الل اضاة، تاو ف التمميذ في التلباة الل اضاة 

 

  

 (تامة  معتتأ  لك  ج ن منطتا 2857( 2856"    2" +"1التأر ب التيأاني"

سا  الز اكسا  الطل،ة يبلار متلاة ملت،طة بتأر ل مان  التلباة الل اضاة في التأارس  يطأ  دذا الت

الطالب  يخصاة  با   الز  يطأ   ةتا  ملتاة  متلاة  معار   معلومار  من  اكتسبوه  ما   توظام 

  امأانه لانوا مأرتا فعا  في العتلاة التعلاتاة ع

 أتي دذا التسا  في السنة الأراتاة األييل  بعأ   عتتأ دذا التسا  ملز تطبيق الطالب في التأارس    -

  ا  نوا الطالب نأ  نطز معسف التسانار العتلاة ع

اليو     - التأرتة  يلة  الطالب في  في ا تبوع بحيا يتواجأ  التأرتة بوان  يومين  في  الطالب   طبق 

 الأراتيع

اريان ة بحيا  او  بت  - البأا ة د ار   الطالب في  الطالب  تصو ب ايطائد   او  التيل  ب  ار   وجاد 

  امطانه ممحسارع

  طبق الطالب  يلة الفص  الأراتي  -

 

 

 

 ( تامتاا معتتأ  2860ال ااس  التاو ف في التلباة الل اضاة   
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الل اضي من   التجان  ال ااس  التاو ف في  بالتعلومار ا تاتاة من  الطالب  الز ت   أ  التسا   يطأ  

يمن نراتة التوضومار التالاة ال ااس  ا يت،ار  ادتيتطتا في التجان الل اضي  احأو  ل  ال ااس  

لوجاة  البيوماناناناة   التاو ف في التجان الل اضي   تكنولوجاا ال ااس (  دف ال ااتار الجستاة  التاسو 

   ل  قااتطا  ةاتاة تصتاف ا يت،ارار  ممنة ال ااس  ا يت،ار با نجاد الل اضي  

 

 

 تامار معتتأ    3( 2819ماأمة في التأر ب الل اضي   

حتز   الل اضي  التأر ب  ملف  في  ا تاتاة  بالتفاواف  الت،انئ  الطالب  تعل م  الز  التالر  دذا  يطأ  

لتسامأ  في رف  مستوى التأر ب الل اضي   تضتن التسا  ملز التفلنار التالاة  يتتنن الطم  من ا

مفطو  ملف التأر ب الل اضي  تطوره  م،انئد  حت  التأر ب الل اضي  منوناتد   ل  التأر ب الل اضي  

الل اضي   ل    التأر ب  مجان  للل اضيين  التخطا  في  التطار   الخططي  النفسي  البأني   ا مأان 

 ن بلاما التأر ب الل اضي  امأا

 

 

 تامار معتتأ    3( 2851الاوانين التنساتاة الل اضاة   

يطأ  دذا التسا  الز تعل م الطالب بتفاواف الاوانين الل اضاة لملعا  الفلن ة  الجتاطاة  التساباار  

تطبااطا م  لع،ة  ةاتاة  بن   الخال  الاانوا  الاة  لز ارض  التحلاة  الخارجاة من يمن يلح  تفسيل 

 الوان  من يمن التيارةة في التساباار  متلاة انار   تنساف ال،طو ر  
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 ( تامتاا معتتأتاا  2861اللاانة البأناة   

ي،حا دذا التسا  في رف   تنتاة  تحسين منابل اللاانة البأناة  الحلةاة التختلفة منأ الطالب  ذلك  

البنائاة  التتل نار التتل نار  اتتخأا   الاو ،    من  ل ق  التحت ،  السلمة،  منصل  ا  ااطاة  تنتاة 

 الليانة، التل نة 

 

 

 ( ثمو تامار معتتأ  : 2829انار  ال،طو ر  التنات،ار الل اضاة  

التجان   في  اإلنار   التنساف  تطباااتطا  في  األتاتاة  الت،انئ   : الطل،ة  تعل م  الز  التسا   يطأ  

الل اض  التلباة  نسف  إنار   تنساف  الل اضاة  الل اضي،  الأ رار  تنساف  الل اضاة،  التلباة  نرس  إنار   اة، 

التج ن  تنساف   الأ ر ،  الأ ر   التلقاة  فل ق  ملتين  بطل اة  ا   مل   من  التغلو   يل ج  بطل اة 

 ال،طو ر لأللعا  الفلجاة ةالسلف  التحأ   األنيطة الأايلاة  الخارجاة، امأان السجمر  التاار ل 

 

 

 ( تامتاا معتتأ  2829ية الطائل    تنل  الطا لة  الل 

من   الفلن ة  الجتاطاة  با لعا   الخابة  بالتفاواف   الاوانين  الطالب  تعل م  الز  التسا   دذا  يطأ  

الطا لة  الل ية الطائل   يلح الاوانين الخابة بن  لع،ة  الاة تطباايطا ملز ارض الوان    يمن تنل 

 من يمن التيارةة في التنافسار الل اضاة التختلفة  
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 ( تامتاا معتتأ    2862ة   انار  التنيأر الل اضا

يمن   من  ا نار   التنساف  الل اضاة  متلاة  التنيأر  انار   بناتاة  الطالب  تعل ق  الز  التسا   يطأ  

انامة بطو ر ملز دذه التنيأر باإلضافة الز معلفة ةاتاة انار  الصا ر  الاامار  التممب بطل   

 أر الل اضاة عر اضاة تسامأ ملز بنان نامأ  ر اضاة تخأ  دذه التني

 

 ادأا  التخصص 

يطأ  البلناما إلز ت   أ التيارةين بالتطارار المدمة في اإلنار  الل اضاة ،  اإللتا  بت،انئ التخطا   

النفسي  الذدني   اإلمأان  بتفاواف  ةاتاة  التيارةين  التؤتسار  لل اضاة   كسا   في  ا تتلاتاجي 

الل اضاة  ةتابة ا بابار  التأر باة    للل اضيين  معالجة  الخط   الل اضاة   ض   ا ي،ار   بااغة 

 ةاتاة التعام  م  الحا ر الخابة  ذلك من يمن جتلة محا ر من بينطا: ال اان   اإلنار  الل اضاة  

إلز   باإلضافة  الل اضاة  التنيآر  األحأاو  لل اضاة  اإلبابار  إنار   التخطا   لل اضي    حتلاةاة 

  اضيين  تطو ل مطارار الل اضاة  التسانار عا مأان النفسي  الذدني للل 

 

 

 مجا ر مت  الخل ا  

 _ التأارس الحنوماة  الخابة  1

 _ ملاك  التأر ب الل اضي  2

 _ ا نأ ة الل اضاة  3
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 _ ا تحانار الل اضاة  4

 _ التجلل ا ملز للي،ا   الل اضة  5

 

 
 
 

  بف متطل،ار تخصص إنار  التنيآر الل اضاة:

 

 ال اان  في التجان الل اضي  - 2818

 

يطأ  دذا التسا  إلز إكسا  الطالب معلومار  مفاواف تسامأه ملز فطف مفطو  ال اان  اإلنار ة ،   ملز  نواع  
   نتاد الاان  ف ي التجان الل اضي ، ةتا  اأ  التسا  بعض التطارار التي ين،غي ملز الاائأ امتمكطاع   

 

 ماأمة في التأر ب الل اضي  - 2819

 

تعل  إلز  التالر  دذا  يتتنن  يطأ   حتز  الل اضي  التأر ب  ملف  في  األتاتاة  بالتفاواف  الت،انئ  الطالب   م 
مفطو  ملف   -الطم  من التسامأ  في رف  مستوى التأر ب الل اضي، يتضتن التسا  ملز التفلنار التالاة:

ا  اإلمأان  التأر ب  لل اضي  الل اضي  منوناتد،  ل   التأر ب  حت   تطوره  م،انئد،  لبأني  التأر ب  لل اضي 
التأر ب  بلاما  إمأان  الل اضي،  ل   التأر ب  مجان  في  التخطا   للل اضيين  الخططي  النفسي  التطان  

 الل اضيع 

 

 تخطا  البلاما الل اضاة  - 2820

 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطالب بتفاواف  للتف تااتة مامة للتؤتسة التي تأيل بلاما الي،ا  توان ةانق  
مأرتة من  ل ق  ض  يطة تت   بلناما مت  متكام  بنافة ا نيطة الل اضاة   تود    دذه التؤتسة نان ا ا 

التوتف  بانتطان  البلناما  ينتطي  بحيا  التؤتسة  امناناار  م   تتناتب  فالار  ملز  البلناما  دذا  نياد  فالار 
 الل اضي ا  العا  الأراتي ع
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 ا نار  ا تتلاتاجاة في التنيآر الل اضاة  - 2823

 

لتسا  إلز مسامأ  الطالب ملز التخطا   اتخاذ الالارار التتعلاة بالتؤتسة بطل اة اتتلاتاجاةع تيت  يطأ  ا
الأايلاة  البيئة  تحلي   اإلتتلاتاجاة  اإلنار   منابل  ا تتلاتاجاة  اتخاذ  لالارار  اإلنار   ماواة   لتواضا   

تنفيذ  تطبيق  للتؤتسة  ةاتاة  ا تتلاتاجاة  الخاارار  التنستة     الخارجاة،  تغيل  ض   ا تتلاتاجاارع  ةاتاة 
 ليتأنلف م  السل    لتتغيل  مأن من الحا ر الأراتاةع

 

 ا بابار الل اضاة  - 2824

 

 يت  دذا التسا  التعل م باإلبابار الل اضاة  ممنتطا بالعلو  الل اضاة   باعة األنيطة التتارتة  نراتة 
  جلانار الونا ة منطا باألتاليب التت،عة إلتعافاتطا األ لاة نسل ا     ت،ا  حأ ثطا في التممب  التعل م بأتل

  متلااع  

 

 ا نار  التالاة في التجان الل اضي   - 2825

 

تغطي دذه التان   ظائف التحات،ة للتيار   حيا يتف التلةي  ملز  اإلنار  التالاة   دأافطا التختلفة من السيولة  
نرا م    ، ال ل    التان  اللبحاة  تعساف  التالي   نار  ر س  األنان  تاياف  يملطا  من  يتف  التي  التالاة  النسب  تة 

العام   تااتاتد التختلفة م   إنار  الناأ ة ل   نار  الذمف التأينةل   نار  التخ  ا السلعي ل إضافة إلز ال اتة 
الت في  األج   ا تت تار  الطو    ا تت تار  بالارار  ا دتتا   م   للنفوذ  إلز  ال مناة  إضافة  ل  ال ابتة(  وجونار 

 نراتة التتو   في التيار    نوامأ التفاضلة بينطاع 

 

 التأر ب التيأاني  - 2770

 

التعلومار   ل  تسخيل  التحلي  العت   متطل،ار  م   التعام   في  التطارار  الطالب  إكسا   إلز  التأر ب  يطأ  
تأر ب  التطلوبةع   تف  الخبل   نراتتد  كتسا   يمن  مليطا  حص   التي  ا نار    مجان  تل  في   التطارار 

معلو  اتتخأا   تطبيق  من  ج   العامة  الخابة  الل اضاة  التؤتسار  في  في الطم   نراتتد  تف  ماتطف  ما 
التي   التطارار  تبين  التأر ب  فتل   تاار ل  تبوطاة  يلة  الطم   بتاأ ف  الطالب  يل    ةتا  التخصصع  مسانار 

 اكتسبطا الطالبع 
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 انار  التنيآر لذ   ا حتااجار الخابة  - 2827

 

ذ ى ا حتااجار الخابة    يطأ  دذا التسا  لت   أ الطالب  بت،انئ ايتاار  نيطة ر اضاة تتناتب م  حاجار
،    ملاما  األمن  السممة في   نأراتطف   ملاما  ذلك  ثنان التتارتة من حيا الخصائص النفساة  الفسيولوجاة

 ايتاار األنيطة   األلعا ع  

 

 معاييل الجون  الياملة للتنيآر - 2828

 

ة التطناة في التممب الل اضاة  يابة يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطالب بتفاواف   جلانار السممة  الصح 
العت  ملز توفل متطل،ار السممة  ظل   العت  ا منة في التممب الل اضاة لتجنب ا يطان اليائعة  في 
التنيآر الل اضاة الخارجاة  الأايلاة،  ةتا يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطالب بناتاة  العنا ة بعوام  األمن  

بين  ما  باإلضافة إلز تاياف ظل   بيئة العت   مأى توفل يل د السممة  الصحة  السممة في التممب  
 التطناة من حيا   جون إضان ،  نستة  لتلاق،ة التطو ة  اتتخأا   رضاار منات،ة لجتا  فصون السنةع

 

 انار  ال،طو ر  التنات،ار الل اضاة  - 2829

 

بالتطارار األ إلز ت   أ الطم    التسا   دذا  ال،طو ر  التنات،ار  يطأ   للتخطا  إلمأان  تاتاة  الضل ر ة 
الل اضاة ، إمأان مي اناة تاأيل ة لل،طو ر  التنات،ار الل اضاة ، مناا انعاان ال،طولة ،  تاتاار ايتاار مون   

ان   ماأ ال،طولة ، التسطيمر التي اتتحأثق في مجان ال،طولة ، ملة  ا تصا ر ال،طولة ،  تلتي،ار إنامة الس
في   الصحافة  تلع،د  الذ   الأ ر   ، لل،طولة  الأما ة   ، ال،طولة  في  التيارةين  للسان   الأموار  إمأان   لتيارةين 
إجلانار  تنفيذ  نائتة لتلاجعة  لل،طولة في اإلذامة  التلف  وا  ال،طولة ، ملض تل  ا  مال  الأما ة في   لأما ة 

اإلج  ملاجعة  نائتة  إمأان  لبلناما    ، لل،طولة  ال،طولة  ت اتد،  الأما ة  تنفيذ  إجلانار  تنفيذيطا  التطلو   لانار 
اإلجلانار التي تتخذ نب  بأن ال،طولة ، اإلجلانار التي تتخذ  ثنان انعاان ال،طولة ، إجلانار ما بعأ ال،طولة ، 
 نا  التعأار، إمأان الحسابار، يطابار الينل،  مأان ملف ال،طولة ، نتوذج تاياف تيل العت  في ال،طولة ،

 لجنة تاياف  نان ال،طولة ع
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 اإلمم  الل اضي   - 2821

 

يتنا ن دذا التسا  اتاتاار مفطو  ا مم   ا تصان  تطوره تار خاا من حيا انوامد  اتالي،د  نسل اتد الاأ تة  
متاا    التعابل  بصور   ك ل  التواضا   الل اضاة  بااغة   األي،ار  جت   ةاتاة  من  متينة  نامأ   تكو ن  م  

  ضوحاع   

 

 التسو ق في التجان الل اضي  - 2826

 

للتسو ق  األتاتاة  الت،انئ  العنابل  في  الطالب  لأى  متينة  معلةاة  نامأ   تكو ن  إلز  التسا   دذا  يطأ  
الل اضي  ةاتاة ايتاار الت  ا التسو اي،  يط  التسو ق  محتو ار تلك الخط   ا تجادار البيئاة التي تؤثل  

التسو ق،    التسو ق  ملز  ملز  التسو ق  التلةي   إنار   في  ا تتلاتاجي  التخطا   من  مامة  بور     مطان 
الل اضاة  الل اضة  ممنار  تائ  ا مم   التسو اي من  التعلومار  الطأ   السو   انستة  الل اضي  بحوو 

ا ذامي  التلف  وني البا  حاو   الل اضاة    الممبين  ممبل  ان ار  ملز  ا مما  لألنيطة    اتتخأا  
اللئاسي  التسو اي  العت   تت    التي  الل اضاةع  الطيئار  التلافق  الخأمار في  الل اضاة   اتت تار   التنات،ار 
في التجان الل اضي،  ، حيا  ستطا  الطالب منأ ا نتطان من التسا  ال اا  بالتخطا  ا تتلاتاجي الذ  يتا  

 لز الح  األم  علد الخل ج من التياك  التحاطة بالعت   التوب  إ

 

 العمنار العامة   تائ  ا تصان  - 2822

 

الخابة    العامة  التوابفار  العمنار  الل اضي  ظائف  التجان  في  العمنة  تحأيأ  دتاة  إلز  التسا   يطأ  
الل اضاة التؤتسار  تحايق  دأا   في  العلتاة  ن ردا  العمنار  مجان  في  يتضتن   بالعام   ذلك   لتحايق 

ماواة   في  التسا :  العامة  العمنار  بلاما  تنساف  العامة    للعمنار  األتاتاة  العتلاار  العامة    العمنار 
التؤتسار الل اضاة   الصفار المدمة للعاملين في مجان العمنار العامة   الل   العا  في التجان الل اضي   

ن ر   العامة    العمنار  مسئون  ايتصابار  موابفار  العامة    العمنار  العامة  ن ر  تائ   العمنار 
 التسئولين في تحايق  دأا   رتالة التلباة الل اضاة  توضا  فلسفة التؤتسار الل اضاةع 

 

 

 (ILO'sالتخلجار التعلاتاة التنيون  من البلناما   
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التعلاتاة   التخلجار  إلز  الوبون  نتون   فاننا  البلناما،  لطذا  التاتلحة  الأراتاة  الخطة  يمن  من 

 التذةور   نناه من يمن إكسا  الطالب : 

 الاأر  ملز التخطا   التنساف للتيل مار الل اضاة التختلفةع (1

ال،طو ر  التأارس  –ا تحانار    –الاأر  ملز ح  التينمر  التعونار اإلنار ة في نطامار األنأ ة   (2

 الل اضاةع 

 جلي  ةعالاأر  ملز مت  ماتلحار تتو   للتيل ع باللغتين بالعلباة  ا ن (3

الاأر  ملز إنار  التؤتسة مالاا من حيا تاأيل التكالام   ض  التوادنة  ملاق،ة بل  التان   (4

 ةاد بالين  التضبود  السلاف 

 الاأر  ملز   ض  ا تتلاتاجاار  السااتار  الاوامأع (5

 معلفة التعام  م  اليؤ ا الل اضاة بتا يتعلق باإلبابار  التأر ب  نفساة الل اضيع (6

 ملاق،ة تطبيق معاييل الجون  الياملة للتنيآر الل اضاة  تممة الت،اني ع (7

الل اضاة من يمن تحأيأ احتااجار   (8 التؤتسة  في  ال،يل   العنصل  إنار   متابعة  الاأر  ملز 

 العاملين  تود   التطا   تطو ل  تأر ب الفل ق إلنجاد ا دأا ع

العمنة   (9 ذار  األ لا   م   الفعان  ا تصان  العلباة  ا نجلي  ةل  ةذلك    مطارار  باللغتين 

التؤتسة    يارجطاع  التعل  ملز   السلوةاة منأ تعاملد م  األفلان ناي   التطارار  اكتسا  

البيئة   م   التواب   ملز  التستوى  الاأر   دذا  في  العامة  العمنار  بتجان  التلت،طة  التفاواف 

 الخارجاة بأتلو  ملتي(ع
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التخا   (10 م   التعام   ملز  تحأيأدا  تحليلطا   ض   الاأر   حيا  من  بالتؤتسة  تحا   التي  ل 

 الخط  التنات،ة للتغلب مليطا 

مصانردا   (11 مأر تة  من  حاجة  الل اضاة  فق  بالتؤتسة  المدمة  التور أار  توفيل  ملز  الاأر  

 الجيأ    لف بالتعانأار م  التورنين  ةاتاة انجادداع

 . الرياضي القدرة على التسويق الرياضي والتعامل مع اإلعالم (12

 تعلف اتاليب  يطوار إنار  الفعالاار  تنساتطا بين  مطنيع (13

 
 في تخصص انار  التنيأر الل اضاة : يل د  معاييل نبون الطل،ة

 جتا  فل ع ال انو ة العامة بنجاح ع  ●
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 العلــوم اإلداريــة رة ــدائ
 

ق،رران دررذه الررأائل  مررن  حررأو الررأ ائل فرري الكلاررة   كبلدررا مررن حيررا مررأن  الطررم   نررأ تررف إنيررائطا بعررأ ا  
الكبيل ملز التخصصار في مجان العلو  اإلنار ة  ت ايأر  مأان الطل،ة  فيطا بيررن  ةبيررل لتررا لطررذه التخصصررار 
مررن جاذباررة منررأ  ل،ررة ال انو ررة العامررة حيررا اا دررذه التخصصررار تتررل احتااجررار السررو  التحلرري بيررن  م،ايررل 

األمترران  التؤتسررار  جطررار التوظاررم  جررأ ا ضررالتطف فرري التطررارار الترري   تلبرري دررذه ا حتااجررار ألا  بررحا 
يتتترر  بطرررا الخل جرروا مرررن تخصصررار  درررذه الررأائل  الختسرررة  درري ةترررا يلرري: ا نار    تتترررة التناترربل السرررنلتار ة 

ي بررفوفطا  السج  الطبيل السنلتار ة  السج  الاانونيل  نار  التيار    التسو ق  التباعارع ةف  ا الررأائل  تضررف فرر 
كررانرا  متتيرر ا  مررالي التأديررت  مررن التأرتررين الررذين يتتتعرروا باررأرار تأر سرراة مالاررة التسررتوى مرر   جررون تطررو ل ذاترري 

  مستتل لطذا الكانرع
 

 التخصصات التابعة للدائرة :

 ع انار   اتتتة مناتب   ع1
 ع   السنلتار ا  السج  الطبي ع2

 الاانوني ع    السج السنلتار ا   ع3

 التيار  ع انار    ع4

 التسو ق  التباعارع  ع5

 إنار  التنيآر الل اضاةع   ع6

 

 

 تخصص إدارة وأتمتة المكاتب :  .1
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[ تررامة معتتررأ  ،   طررأ  دررذا البلنرراما إلررز إكسررا  70مررأ  الأراتررة فرري دررذا البلنرراما تررنتاا نراترريتاا بوانرر  ] 
الطالررررب العأيررررأ مررررن التطررررارار فرررري مجرررران إنار  التناتررررب ،   ريررررفة التعلومررررار مررررن يررررمن اتررررتخأا  التكنولوجاررررا 

 لدا من التطارار التتتي  ع  التحوت،ة ، الط،امة،  بلمجة الحاتو ، باإلضافة إلز فن التعام   غي
  تف تحايق دذه األدأا  من يمن إمطان الطالررب مجتومررة مررن التسررانار التتخصصررة فرري تكنولوجاررا الحاتررو  

  العمنار العامةع ل باإلضافة إلز مسانار يابة باألمور اإلنار ة التنتباة  ل    األجط   التنتباة الحأي ة
 

 :  الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان  س.م

 1. ع متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة 16

 2. ع متطل،ار البلناما 22

 3. ع متطل،ار التخصص 32

  المجموع  70

 
 ساعة معتمدة  16متطلبات الكلية االجبارية: 

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل
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 جانب من محاضل  اكان تاة 

  
 محاضلار  كان تاة لطل،ة إنار    تتتة التناتب 

 
 ساعة معتمدة 22متطلبات البرنامج: 

 
المساق باللغة  

 اإلنجليزية 
 المساق رقم  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م 
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 وصف متطلبات البرنامج: 
 

 اإلدارة:  -2231
 

تفطرررو  اإلنار   مررأى الحاجرررة إليطرررا،  مجا تطرررا  ممناتطرررا برررالعلو  األيرررلى، يطررأ  التسرررا  إلرررز تعل رررم الطالرررب ب
  رررتف التطرررل  بالتفصررري  إلرررز ،    الترررنطا العلتررري فررري اإلنار ،  تطرررور الفكرررل اإلنار   الترررأارس اإلنار رررة نراترررة 
 عمن تخطا   تنساف  توجاد  رنابة  األتاتاةالعتلاة اإلنار ة منابل  

 
 : 1 المحاسبة– 2230

 
 نسل رررة الايرررأ التررر ن ج،  مصرررانر الايرررون  الرررأفاتل التحاترررباة،  ل  ي  إلرررز ملرررف التحاتررر،ة،  النسرررا  التحاتررربيمرررأ

 التعالجة التحاتباة للعتلاار التالاة،  معالجة التحات،ة للعتلاار الناأ ة الخابة للصنأ  ،  معالجررة التحاترر،ة 
لتعالجرررة التحاترررباة لرررأل را  التجار رررة،  الحسرررابار ،  احسرررفلعتلارررار ال لعتلارررار الصرررنامة،  التعالجرررة التحاترررباة

 الختاماة  الاوائف التالاةع
 

Management 3  اإلنار ACA 136 2231 

Accounting 1 3  1التحات،ة ACA 142 2230 

Pratical Training 1 2  2411  1تأر ب ميأاني 

Economics 3  ا نتصان ACA 139 2232 

Technical English 3  )2810   انجلي   تجار   فني 

Computerized 

Statistics 3 
م،انئ ا حصان  

 2732   التحوتب 

Pratical Training 

2/ graduate project 
2 

   2تأر ب ميأاني
 2812  ميل ع تخلج

Business Math 3  2811  ر اضاار األمتان 
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 :مبادئ االحصاء المحوسب  –2732
 

معررار   مطررارار التعامرر  مرر  التفرراواف  التاررايال اإلحصررائاة  ا حتتالاررة  الطالرربيطأ  دذا التسا  إلررز إكسررا  
 تطباااتطرررا؛ حيرررا يتنرررا ن التسرررا  ماوارررة اإلحصررران  جتررر  الباانرررار  ملضرررطا  تصرررتاف اإلترررتتارار اإلحصرررائاة 

   حسررا  ماررايال الن مررة التلة  ررة  ماررايال التيررتق    جرران معرراممر اإلرت،رراد  معألررة اإلنحررأار  حسررا  األرنررا 
ال ااترراة لألترررعار  الكتارررار  ايت،ررار برررحتطا  تحأيرررأ  نررواع ا حتترررا ر  حسرررابطا  تطبيررق التود عرررار ا حتتالارررة 

لغا ررررار  SPSS بلنرررراما  Excelالتتصررررلة فرررري حرررر  التسررررائ  اإلحصررررائاة  ايت،ررررار الفلضرررراار  اتررررتخأا  بلنرررراما 
 إحصائاةع

 
 االقتصاد: - 2232

 
بتررأي  مررا  لمنتصرران،  منابررل اإلنترراج،  العررلض  الطلررب،  تحأيررأ  الطالرربلررز التعل ررم دررذا التسررا  إيطررأ   

األثتاا  األتعار(،  ا تتطمح  ا تت تار،  اإلنفا  الحنومي،  الأي  الاومي،  النرراتا الاررومي  األجررور  ال،طالررة 
  التضخف،  السااتة الناأ ة  التالاةع  

 
 :1تدريب ميداني  -2411

 
إكسا  الطالب التعار   التطررارار  ا تجادررار اللمدمررة للعترر    حارر  اإلنار  التسررامأ  يطأ  دذا التسا  إلز  

 الترري تت رر  التررؤدمر الوظاتارررة المدمررة لل اررا  بالوبررف الررروظافي للعترر  فرري دررذا الحاررر ،   ررتف ذلررك مررن يرررمن 
ز إمررأان التلاتررمر ( تامة تأر باة في إحأى منيآر األمتان في السو  الفلسررطيناة ملرر 96تأر ب الطالب لتأ   

 تنسرراف التواميررأ  ا تررت ،ان  ا تصررا ر الطاتتاررة  تنسرراف ا جتتامررار  معالجررة البل ررأ  التلتيررب للسررفل ار  تنسرراف 
 التحفوظار  معالجة الباانار  النصول   نيان الجأا ن ا لكتل ناةع

 
 :/ مشروع تخرج2تدريب ميداني   – 2812

 

يطأ  دذا التسا  إلز إكسا  الطالب التعار   التطررارار  ا تجادررار اللمدمررة للعترر    حارر  اإلنار  التسررامأ  
 الترري تت رر  التررؤدمر الوظاتارررة المدمررة لل اررا  بالوبررف الررروظافي للعترر  فرري دررذا الحاررر ،   ررتف ذلررك مررن يرررمن 

السررو  الفلسررطيناة ملررز متابعررة  مترران  ( تررامة تأر باررة فرري إحررأى منيررآر األمترران فرري96تررأر ب الطالررب لتررأ   
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اإلنار   التنسيق للحصون ملز متطل،ار األمتان  اتررتخأا  األجطرر   التنتباررة  تجطي دررا  ا دتتررا  بتطررو ل الاررأرار 
الذاتاررررة  تجطيررررر  التارررررار ل  ا حصرررررائاار  تنسرررريق األمتررررران الخابرررررة بيرررررؤ ا األفررررلان  اترررررتخأا  نوامرررررأ الباانرررررار 

  بلمجاار إنار  الونقع
 

 :رياضيات األعمال  – 2811
بالتعلومررار األتاترراة للل اضرراار   مجتومررار األمررأان،  العتلاررار ملررز  الطالرربلز التعل م دذا التسا  إيطأ   

مجتومار األمأان(  ةذلك اإلحأاثاار الكارتيلد ررة،  العمنررار  ا نتلانررار،  التعرران ر  التت،اينررار،  التصررفوفار 
  ح  التعان ر ا ناة بالتصفوفارع  ل  جتعطا  ضلبطا   لحطا   

 
 ساعة معتمدة 32متطلبات تخصص إدارة وأتمتة مكاتب: 

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

HumanResourceManagement 3 2789  انار  التوارن ال،يل ة 
SoftwareApplicationsI 2  2405  1تطبااار بلمجاة 
English Commercial 
Correspondence  2 

ملاترررررررررررمر تجار رررررررررررة باللغرررررررررررة 
 2814  ا نجلي  ة

OfficeAutomation 3 2352   تتتة التناتب 
OfficeTypography&PublishingA
pplication 2  تطبااار ملز الط،امة  النيل

 2436  التنتبي

 Typing in English  2  2815  ا نجلي  ة ،امة باللغة 
Arabic  Commercial 
Correspondence 

 2816  ملاتمر تجار ة باللغة العلباة 2
Officeand 
SecreterialWork 

 2344   متان التناتب  السنلتار ة 3
SoftwareApplicationsII 2  2406  2تطبااار بلمجاة 
OrganizationalBehavior 3 2346  السلوح التنساتي 
 Typing in Arbic 2 2817   ،امة باللغة العلباة 
Manag.Info.Sys. 3 2349   نستة التعلومار اإلنار ة 
Principlesof Public Relations 3 2348  م،انئ العمنار العامة 
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 ادارة وأتمتة المكاتب :تخصص متطلبات وصف 
 

 :إدارة الموارد البشرية -2789
 

إكسا  الطالب معار   مطارار إنار  التوارن ال،يررل ة؛ حيررا يتنررا ن التسررا  مررا واررة إنار  يطأ  دذا التسا  إلز  
التررروارن ال،يرررل ة  تحليررر  العتررر   التخطرررا   التوظارررم  األجرررور  التحفيررر   الترررأر ب  تايررراف األنان للتررروارن ال،يرررل ة 

  ررتف تنفيررذ التسررا  باتررتخأا  العاملررة فرري منيررآر األمترران باإلضررافة إلررز  نستررة العترر  فرري السررلطة الفلسررطيناةع 
التحاضررلار  ال  ررارار التيأاناررة   ر  العترر   ةتابررة التاررار ل  التعلرراف ا لكتل نرري  الحررا ر الأراترراة  التنانيررار 

 الجتاطاةع
 

 : 1تطبيقات برمجية   -2405
 ،  ذلرركMircosoft Word يررت  دررذا التسررا  معالجررة النصررول بواتررطة  حررأ بررلاما معالجررار النصررول م رر : 

بط،امرررة النصررررول  تحل لدررررا   نراج الكائنررررار فيطرررا م رررر  اللتررررو   الصررررور  اللمرررود  األيررررنان التلاائاررررة،  بعررررض 
 رنررة اكسرر ،  معررالا التخطاطررار،   يررت  إنيرران الجررأا ن  تحل لدررا  تنسررااطا  التعامرر  التطبااررار األيررلى م رر : 

 Mircosoftالتاأ تاررررة م رررر  معطررررا  نمررررا التلاتررررمر، ةتررررا  يررررت  التسررررا  اتررررتخأا   حررررأ بررررلاما العررررل ض 

PowerPoint   في إنيان اليلائ   انارج النصول  الصررور  اللتررو   التخطاطررار فيطررا  مترر  ارت،ا ررار بررين دررذه
 اليلائ    نراج التؤثلار الصوتاة  الحلةاة فيطا  التحنف في  ل اة ملضطاع

 
 :مراسالت باللغة االنجليزية-2814

أدتاررة التلاتررمر فرري الحاررا  العتلاررة مررن يررمن إمطائررد فكررل  يرراملة مررن يطأ  دذا التسا  إلررز تعل ررم الطالررب ب
 باعة  نواع  منابل  يصائص اللتالةع إضافة إلررز تلتررام مفرراواف معينررة تتعلررق بالتلاتررمر   بررأ للطالررب مررن 

ة اكتسررابطا بحيررا يررتتنن فرري مسررتابلد العتلرري مررن متارتررتطا،  مررن  دررف دررذه التفرراواف اإل ررار العررا  ليررن  اللتررال
 األتاليب التت،عة ن لاا  لصااغة ين  اللتالة   نررواع فالاتطررا  الخصررائص الترري تتيرر  ةرر  فاررل  مررن فاررلار اللتررالةع 
  تتي  التسا  بالتلةي  ملررز التلاتررمر التجار ررة مررن حيررا  نوامطررا  مضررتوا  يررن  ةرر  نرروع مررن  نررواع اللتررائ  

ة مررن بعررض التلاتررمر ا جتتاطاررة  تاررأ ف الطل،ررار التستخأمة في مجان األمتان  في النطا ة يوفل التسا  لتح 
 باإلضافة إلز إمطان نبذ  من ةاتاة إمأان السيل  الذاتاةع

 
 :أتمتة المكاتب -2352
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،   طأ  إلز تأر ب الطالب ملز ةاتاررة  تتتررة "منننررة" العترر   اسف دذا التسا  إلز نستين: متلي تطبيق  نسل  
التاليرر  مررن األمترران اليأ  ررة،  محا لررة الوبررون إلررز مناتررب بررم   را  فرري التناتررب  جعلررد "  توماتاناررا " لغررلض 

  لغان  ل  العت  التاليأ ة اليأ  ة،   تضتن مفطررو   تتتررة التناتررب  تطبااطررا، تعل ررم الطالررب برراألجط    األن ار 
، التعل ررم باليرر،نار التنتباة  ةاتاة اتتخأامطا،  نستة التعلومار   نوامطا  تطباااتطررا، نوامررأ الباانررار  تطباااتطررا 

  ا تصا ر  ةاتاة امأان ا تصان بالي،نة،  من  حتا ة الباانار بامت،ار الباانار  غلز ما تتلكد التؤتسةع
 
 

 :تطبيقات على النشر المكتبي -2436
يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تررأر ب الطالررب متلاررا  ملررز  تررل الط،امررة  النيررل التنتبرري  التعل ررم بررأنواع التطبومررار 
التختلفررة الترري  حترراج إليطررا مررأيل التنتررب ألنان متلررد بفعالاررة   تضررتن تنسرريق النصررول بيررن   متررأ ،  تصررتاف 

لفرراكل، نمررا التلاتررمر، التغلفررار  بطانرررار النترراذج األلكتل ناررة  تعبئتطررا،  الاوالررب الجرراد   م ررر : التررذةلار  ا
العنونرررة، إنار  ا جتتررراع مرررن  جطرررة نسرررل مرررأيل التنترررب    السرررنلتار ة م ررر : تحضررريل الرررأمو   جرررأ ن األمتررران، 
 تأ  ن  نائ  ا جتتامار، ةتابة السيل  الذاتاررة برراللغتين العلباررة  ا نجلي  ررة، اللتررائ  بأنوامطررا الحنوماررة  التجار ررة 

م رر : بطانررار الررأمو ، المفتررار،  Mircosoft Publisherغتطا، النيررل التنتبرري باتررتخأا  بلنرراما   لائررق برراا 
التطو ار  غيلدا، ةتا   طررأ  إلررز  لارران الضررون ملررز األريررفة األلكتل ناررة  تررأر ب الطالررب ملررز  نستررة األريررفة 

 األلكتل ناة التتوفل ع
 

 :الطباعة باللغة االنجليزية -2طباعة -2815
 

يطررأ  درررذا التسررا  إلرررز تعل رررم الطل،ررة بأتاتررراار الط،امرررة باللغررة ا نجلي  رررة  ترررأر بطف ملررز  ،امرررة النصرررول 
باللغررة ا نجلي  ررة باتررتخأا  الحاتررو   بطل اررة اللتررل  ن ا النسررل إلررز لوحررة التفرراتا (،  بسررلمة  ،امررة   تارر  

ل موانرر  الحررل   ملررز لوحررة التفرراتا ، ةلتررة فرري الأقااررة  بررأ ا  يطرران  بأنررة مالاررة با متترران ملررز حفرر  25مررن 
باإلضافة إلز إكسا  الطالب التطار  فرري مجرران الط،امررة  تع  رر  متارتررتطا فرري حااتررد اليوماررة  العتلاررة مررن يررمن 

  MS-Wordالتتار ن  الأر س توان ةانق ذلك باتتخأا  بلاما الط،امة    بلاما تحل ل النصول م   

 
 :المراسالت باللغة العربية -2816

يطأ  دذا التسا  إلز تعل م الطل،ررة با تصررا ر الكتاباررة: مفطومطررا   دتيتطررا،  التلةيرر  ملررز نوميطررا التلاتررمر 
 التاار ل،   أي  في ذلك مفطو  التلاتمر،  ماومار نجاحطررا،   ج اؤدررا،   دررف مصررطلحار األمترران التسررتخأمة 
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ر  مررلض   لررب  يررنوى  تسررو ة  اتررتخأا عععع، فيطررا، ثررف الونررو  ملررز  نوامطررا التختلفررة ةالتجار ررة مررن اتتفسررا 
 اللتتاة مررن بمغررار  تعرراماف  معل ضررار  مررذةلار نايلاررة ععع،  الون ررة مررن تطنئررة  تع  ررة  يررنل  تاررأيل، ةتررا 

  يت  التاار ل: مفطومطا  يل  طا   ج اؤدا   نوامطا  ملاح  ةتابتطا   يلاجطاع
 :أعمال المكاتب والسكرتارية-2344

  إلررز ت   ررأ الطل،ررة بالتعررار   التطررارار  ا تجادررار المدمررة لفطررف  ظافررة السررنلتار ة  تطررو ل يطررأ  دررذا التسررا 
كفررراناتطف  مطررراراتطف فررري درررذا التجررران،  تنتارررة التطرررارار السرررلوةاة لرررأى السرررنلتيل،   مرررأانه نفسررراا   مطنارررا  لل ارررا  

 ار السررنلتيل التنتباررة، اكتسررا  بتطامدع   تضتن مجتومة من التواضا  التي تطررأ  إلررز التعررل  ملررز مطررا    ن
مطلار الكتابة اإلنار ة بأنوامطا التختلفة، تعلف  تاليب  ل  الحفل  تررأا ن التلررف، تنسرراف  معالجررة البل ررأ  اللجرراا 

  ا جتتامار  التاابمر اللتتاة، تعلف مطارار اتت ،ان ال  ار  تحأيأ التواميأع
 

 :2تطبيقات برمجية  -2406
ز تررأر ب الطالررب متلاررا   بيررن   اترر   ننيررق ملررز اتررتخأا  اثنررين مررن البررلاما اللئاسرراة مررن يطأ  دذا التسررا  إلرر 
-MS بلناما  MS-EXCEL      ابأار متوفل  دتا بلناما اكس   MS-Office 2010مجتومة األ ةال _ 

VISIO دررررذا   ذلررررك لتحايررررق مبررررأ  ا تررررتتلار ة  التكامرررر  بررررين التسررررانار العتلاررررة،  تحايررررق  فضرررر  إفرررران  لخررررل ا
التخصص  ربطد بحاجار تو  العت   مسامأتد ملررز  تتتررة العترر  التنتبرري بنافررة  يررنالد  برروره للوبررون إلررز 

 مناتب بم   را    لغان  ل  العت  التاليأ ة اليأ  ةع
 

 :السلوك التنظيمي -2346
لتسررا  ماأمررة فرري يطأ  دذا التسا  إلز إكسا  الطالب معار   مطارار إنار  السلوح التنساترري؛ حيررا يتنررا ن ا

السررلوح التنساترري  تررلوح األفررلان  التحفيرر    نار  فررل  العترر   التنرراخ التنساترري،   نار  الصررلاع  التغييررل  ضررغ  
 العت   اإلبأاع   يمقاار العت ع

 
 :طباعة باللغة العربية -2817

تررو   بطل اررة اللتررل يطأ  دذا التسا  إلز تأر ب الطالب ملز  ،امررة النصررول باللغررة العلباررة باتررتخأا  الحا 
ةلترررة فرري الأقاارررة  برررأ ا  يطرران  بأنرررة مالارررة  35 ن ا النسررل إلرررز لوحرررة التفرراتا ( بسرررلمة  ،امرررة   تارر  مرررن 

 با متتان ملز حفل موافق الحل   ملز لوحة التفاتا ع
 

 :أنظمة المعلومات اإلدارية -2349
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ر ررة، حيررا ترريتف التلةيرر  فرري دررذا التسررا  يطأ  دذا التسا  إلز تعل م الطالب ملز  تل نسررف التعلومررار اإلنا
ملز مفطو  نسف التعلومار اإلنار ررة  منابررلدا األتاترراة  الترروارن ال،يررل ة، التنونررار التان ررة، البلمجاررار، نوامررأ 
الباانار،  تكنولوجاا تنان  الباانار، التوارن التعلوماتاة(،  ةذلك ملز ممنة نسف التعلومار اإلنار ررة بالتسررتو ار 

ة التختلفرررة  ةاتارررة اترررتخأامطا  توظافطرررا لحررر  التيررراك  اإلنار رررة مبرررل التسرررتو ار اإلنار رررة التختلفرررة فررري اإل<ار ررر 
 التنستةع

 
 :مبادئ العالقات العامة -2348

يطرررأ  درررذا التسرررا  ملرررز تعل رررم الطالرررب ملرررز مفطرررو  العمنرررار العامرررة   دتيتطرررا للتنسترررة مررر  إنراح العنابرررل 
العمنار العامة  السنلتار ة من حيررا األدررأا  األتاترراة   باعررة مترر  ةرر  منطتررا، ةتررا يطررأ  التيتلةة ما بين 

 التسا  إلز تطو ل مطارار ا تصان  التواب  منأ الطالبع
 
 
 

 السكرتاريــا والسجل الطبي: .2
 

البلنرراما الفلبرررة يتا  درررذا ،[ تررامة معتتررأ 72مررأ  الأراتررة فررري دررذا البلنرراما ترررنتاا نراترريتاا بوانررر  ]
لحتلررة ال انو ررة العامررة الحصررون ملررز نبلررو  متخصررص فرري  مترران السررنلتار ة لملتحررا  بسررو  العترر  فرري الاطرراع 

 الرررذ  يررر نان اتسررراما  يومرررا  بعرررأ يرررو     تررراتا بعرررأ ادن ررران التستيرررتاار  العارررانار  التلاكررر  التررري تارررأ   ل الصرررحي
ومررررررار   دتاررررررة التخصررررررص بالعترررررر   ا دتتررررررا  بالسررررررنلتار ة  ادن رررررران الررررررومي بأدتاررررررة التعل ل الخررررررأمار الصررررررحاة

 ا تررتفان  مررن يررل ا دررذا التخصررص فرري مجرران مسررامأ  العرراملين فرري الاطرراع الصررحي  فرري إنار  ل التتخصصررة 
 باإلضافة إلز الخأمار األتاتاة التي تا  في بلب تخصصدعل   بعض الخأمار الصحاة

الو نارررة  التررري مرررن  درررف  درررأافطا درررو تطرررو ل ينسرررجف تتامرررا  مررر  اإلترررتلاتاجاة  إا درررذا التخصرررص
التجتترر  الفلسررطيني ل  مررن إحررأى  ن ار دررذا التطررو ل درري يلررق نسررا  تعلرراف مطنرري لررد ممنررة بررالتجتت  ل  
ا    متاحررا  للجتارر  ل  نررانرا  ملررز ا تررتتلار   ررون فتررل  متننررة ل  ةتررا  نررد يلبرري حاجررار    نرروا ملنررا   فعررت

 تختلفةعالتجتت  الفلسطيني من التطن ال
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 الررذ  يلاررز إق،ررا   مت ايررأا  ملاررد  ل إا دذا التخصص لد ارت،اد  ثيق بالتخصص النرراج  فرري ةلاررة التطررن
ر ينا بأا يتفررلع التخصررص الجأيررأ مررن تخصررص اإلنار    تتتررة  ع دو تخصص اإلنار    تتتة التناتبل  من الطل،ة  

 التناتب لانوا  ك ل يصوباة بالتجا ر الصحاة  من يتعام  معطا  ذلك لحاجة السو  لت   دذا التخصصع
في مجان الصررحة معستطا  ( تامة معتتأ 30 يت  التخصص الجأيأ ملز مسانار تخصصاة بوان   

تؤد  الطالب لتتارتة دررذه التطنررة ملررز  ا تكرروا ب اررة التسررانار األيررلى  ل جان مسامأ  من  عتلوا في دذا الت
 م   تلك التوجون  في تخصص اإلنار    تتتة التناتبع

 
 : الخطة الدراسية

 
 ( تامة معتتأ  تتودع ةتايلي: 72يأرس التخصص في  ربعة فصون نراتاة بوان   

 الرقم  متطلبات الساعات المعتمدة

 . 1 الكلية  16

 . 2 القسم  9

 . 3 اإلجبارية التخصص   47

 ساعة معتمدة -المجموع  72

 
 ساعة معتمدة  16متطلبات الكلية:

 

 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 ساعة معتمدة   9 متطلبات القسم:
 

 

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

Statistics 3  اإلحصان ACA 141 2229 
Accounting 1 3 1 التحات،ة ) ACA 142 2230 
Management 3  اإلنار ACA 136 2231 

 المجموع  9 
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 وصف متطلبات القسم:  
 

 اإلحصاء:  -2229
 

ق اإلحصررائاة،  قارراس الن مررة التلة  ررة،  ماررايال الن مررة التلة  ررة،  ماررايال التيررتق،  التنحنررز الطباعرري، ائرر الطل 
  ا رت،اد،  ا نحأار،  األرنا  ال ااتاة،  السمت  ال مناة، ا حتتا ر،   اإلحصانار،   اإلحصانار الحيو ةع  

 
 : 1 المحاسبة– 2230

 
مررررأي  إلررررز ملررررف التحاترررر،ة،  النسررررا  التحاترررربي  نسل ررررة الايررررأ الترررر ن ج،  مصررررانر الايررررون  الررررأفاتل التحاتررررباة، 
 التعالجررررة التحاتررررباة للعتلاررررار التالاررررة،  معالجررررة التحاترررر،ة للعتلاررررار الناأ ررررة الخابررررة للصررررنأ  ،   معالجررررة 

التعالجررة التحاترررباة لرررأل را  التجار رررة، ،   التعالجررة التحاترررباة لعتلارررار الخصرررف،   ال،ضرررامةالتحاترر،ة لعتلارررار 
  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع

 
 

 اإلدارة:  -2231
 

مفطو  اإلنار   مأى الحاجة إليطا،  مجا تطا  ممناتطا بالعلو  األيلى،  نراتة منابلدا ،  دف التررأارس اإلنار ررة 
يابرررة الكمتررراناة ،  السرررلوةاة ،   التأرترررة الحأي رررة ،  منابرررل العتلارررة اإلنار رررة مرررن تخطرررا   تنسررراف  توجارررد 

  رنابة ع 
 

 ساعة معتمدة 74 متطلبات التخصص:
 

 المساق باللغة العربية س.م  للغة اإلنجليزية المساق با
رمز  

 المساق 

رقم  

 المساق 

Office and Secretarial Work 3   2344  ا  متان التناتب  السنلتار 

Correspondence in Arabic 2 2407  التلاتمر باللغة العلباة 

Correspondence in English 2  2408  اإلنجلي  ة التلاتمر باللغة 

Typing I 2 2409  ( 1  ،امة 
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Typing II 2 2410  ( 2   ،امة 

Practical Training I 2 2411  ( 1 تأر ب ميأاني 

Field Training II 2 2412  ( 2ي  تأر ب ميأان 

Software Applications 2 2453  ةتطبااار بلمجا 

Medical Terminology 3  2621  التصطلحار الطباة 

Medical Records1 2 2622  (  1  السجمر الطباة 

Medical Records 2 2 2623  ( 2  السجمر الطباة 

Pathology 2  2624  ملف األملاض 

Public Health 2 2625  الصحة العامة 

Ethics in Medical Professions 2 2626   يمقاار التطن الطباة 

Anatomy and Physiology 3     2627    ظائف األمضان ملف التيل 

Medical Microbiology 2   2628  ملف األحاان الأقااة 

Social Psychology 2 2629  ملف النفل ا جتتامي 

Health Information Systems 3  2630  نسف معلومار بحاة 

Editing & Audio Typing 3  2631  التحل ل  ا تتنساخ الستعي 

Health Institutions 

Administration 
 2632  اإلنار  الصحاة  2

Medical Reports 2 2633  التاار ل الطباة 

 التجتوع  47 
 
 

 متطلبات التخصص : وصف 
 

 أعمال المكاتب والسكرتارية: -2344
 

السررنلتار ا  تطررو ل يطررأ  دررذا التسررا  إلررز ت   ررأ الطل،ررة بالتعررار   التطررارار  ا تجادررار المدمررة لفطررف  ظافررة 
لل ارررا   ؛  اتطف  مطرراراتطف فرري دررذا التجرران ،  تنتاررة التطررارار السررلوةاة لررأى السررنلتيل   مررأانه نفسرراا   مطناررا   رر كفا 

بتطامد في التوان  التختلفة التي من التتنن  ا  نلف بال اررا  بطررا،   تضررتن مجتومررة مررن التواضررا  الترري تطررأ  
تنسررراف   ، ارق حفررل  تررأا ن التلفرر ائرر تعلررف  ترراليب  ل   ة بأنوامطررا التختلفررة، إلررز اكتسررا  مطررارار الكتابررة اإلنار رر 

  معالجة البل أ  اللجاا  ا جتتامار  التاابمر اللتتاة ،تعلف مطارار اتت ،ان ال  ار  تحأيأ التواميأع
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 المراسالت باللغة العربية:- 2407
 

،   الطبارررة الناجحرررة،   جررر ان اللترررالة،  التصرررطلحار التجار رررةمرررار اللترررالة و ،  ماالطبارررة دتارررة التلاترررمر باررراا 
 ةتابة السيل  الذاتاة،   رتائ  ا تتخأا   ا نتلاحارع  ،   التلاتمر الحنوماة،  الطباة   اللتائ  التجار ة

 
 

 المراسالت باللغة اإلنجليزية:-2408
 

البارررر ،    ل،ررررار اليررررلان،   رتررررائ  التعل ررررم بايررررارار التررررلقاف،   الطل،ررررار  العررررل ض،   رتررررائ   يطررررأ  إلررررز
 ع السيل  الذاتاة ا حتجاج،  اللتائ  ا جتتاطاة،   ل،ار التوظام،   رتائ  التطنئة

 
 
 
 
 

 :1طباعة -2409
 

 حررا ن الطالررب إتارراا مطررار  الط،امررة باللغررة العلباررة بسررلمة  ننررة مرراليتين  بطل اررة اللتررل مررن يررمن تعلتررد ةاتاررة 
لوحة التفاتا  بالين  الصحا  ملاطاا  بذلك ضل ر  إتااا متلاة الط،امة بأنررة  تررلمة  ض   بابعد العيل  ملز 

( ةلتررة بررحاحة فرري الأقااررة الواحررأ   ، ةتررا   يررت  دررذا التسررا  التعررل  ملررز  بررون الجلسررة 20  تارر  مررن  
 رتكرراد بعررأدا يررتف تعل ررم الطالررب بنافررة  جرر ان لوحررة التفرراتا  م رر : بررف ا ل الصررحاحة  مررا  جطرراد الحاتررو 

  الذ  ُ عأ بالفع   دف بفو  لوحة التفاتا   ملة داع 
يتعلف  ،امة جتا  الحل   العلباة  األرنا   مممار التلقاف بالضغ  ملز األبرر،  التناتررب لكرر  حررل  كتا  ند  

لررز  مررن ثررف  اررو  الطالررب بررالتتلا م( ل Shift مررن يررمن اتررتخأا  مفترراح العررالي الررر -   رنف    حتز إيررار  تررلقاف 
 العترر  ملررز رفرر  مسررتوى إجانتررد لطررا ،  فرري نطا ررة التسررا  يررتعلف الطالررب ةاتاررة ل الط،امررة الحررل  لتلتررام مطارتررد 

 كتابة اللتائ   الجأا ن  التاا ر بالتنسيق التناتب  التطلو ع
 

 :2طباعة -2410
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ل برراب  ملررز لوحررة التفرراتا   ةاتاررة  ضررعاة األ ل  اررو  ملررز إتارراا مطررار  التررأر ب ملررز الط،امررة باللغررة ا نجلي  ررة

ةلترررة فررري الأقاارررة   يرررت  التسرررا  :لوحرررة التفررراتا  ، برررف  25  تارراا متلارررة الط،امرررة بسرررلمة  ننرررة ةحرررأ  ننرررز 
ا رتكررررراد ،  ضرررررعاة الجلررررروس ملرررررز التاعرررررأ،   ،امرررررة حرررررل    بررررراب  السررررر،ابة ،   ،امرررررة حرررررل   األبررررراب  

ل ،  التفتررررراح العررررررالي ،  ،امررررررة بررررر،  الخنصرررررر  بررررر،  البنصررررررل،   ،امرررررة حررررررل    الوترررررطز،  ،امة حررررررل   
 حل ، اللتائ   الجأا ن  التاا ر بالتنسيق التناتب

 

 :1,2تدريب ميداني  - 2411و 2412
 

يتف تررأر ب الطررم  فرري الكلاررة  بعررض التؤتسررار العامررة  الخابررة مررن  جرر  اتررتخأا   تطبيررق معلومرراتطف  مررا تررف 
م  تاار ل  تبوطاة  يلة فتل  التأر ب تبررين التطررارار نراتتد في مسانار التخصصع ةتا يل   الطالب بتاأ ف الط

 التي اكتسبطا الطالب ع
 
 
 

 تطبيقات برمجية: -2453

 
لتعالجررة النصررول   نيرران (؛ MS_Word  يت  دذا التسا  التررأر  ملررز البررلاما التنتباررة التطتررة ةاتررا  خررص 

 التعررل  ملررز البلنرراما ،  (MS-Excel بلنرراما  ل التسررتنأار من حيررا تيررغي  البلنرراما  التعررل  ملررز  ن اتررد (
إنيرران الباانررار  التحاررق مررن بررحتطا ، تنفيررذ العتلاررار الحسرراباة  الررأ ان ملررز مجتومررة مررن الخم ررا ، التخطررا  

   نارتد ، حتا ة   را  العت   التصنفار ، التاكل ( ع
 

 :   المصطلحات الطبية-2621
 

ئعة ا ترررتخأا   اللوابرررق  مرررألو تطا، التصرررطلحار األتاتررراة فررري الجرررذ ر األتاتررراة للكلترررار اليرررائعة  غيرررل يرررا 
مجا ر التيررل    الحررا ر التلضرراة،  الانرروار البولاررة  التناتررلاة،  الانررا  الطضررتاة،  الالررب،  الخابررة برراألملاض 
التلضاة  التيخاص  العمج  اإلحصان،  نتو  تطور  تكاررم الجسررف ،  مررلاض الررو ن   الحترر ،   ررب األ فرران، 

  العيوا  الجطاد التنفسي،  ا يتصارار الطباةع
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 ( :1) السجالت الطبية-2622

 
تار م السجمر الطباة   نوامطا، تعل م السج  الطبي   دتيتد، محتو ار  نترراذج السررج  الطبرري، النترراذج الطباررة 

لان  التارررار ل األتاترراة نسرررف السررجمر الطبارررة، نررلان   تعبئرررة مينرررار مختلفررة مرررن النترراذج  ترررجمر التلضررز، نررر 
مررلاض، نسررا  اإلحصررانار الطباررة، الوتررائ  الطباررة  التعامرر  معطررا،  نررواع التاررار ل الطباررة، التصررنام الررأ لي لأل

 الحأي ة في السجمر الطباة، الجوانب الاانوناة في السجمر الطباةع
 

 :(2ة )السجالت الطبي-2623
 

انص فرري السررج  الطبرري، السررج  الطبرري التوجد منوناتررد، ملاجعة السج  الطبي ةتا   نوما  ،  لائق اتررتكتان النررو 
تعل رررم الطالببنسرررا  تصرررنام األمرررلاض العرررالتي، ةترررا  صرررنف الباانار، ا برررطمحار  فوائرررأه، موائرررق تطباارررد(،

اررد،  التعل ررم بررالايون الطباررة  تل ةالسررجمر، ائاررد،  تصررنام  الكتبيرروتل( مرر   ل ائالطباررة،  التصررنافاليأ  ،   ل 
 ملكاررة السررج ، يصوبرراة السررج  الطبرري، التفو ضررار، تررأا ن السررج   الاررانوني للعرراملين فرري السررجمر الوضرر  

 عالتصو ل التصغل  اتتخأامد في السج  الطبيعاتتخأامار الحاتو  في السج  الطبي،الطبي في التحاكف(
 : علم األمراض-2624

 
اض الترري تصرريب األنسررجة ةتفامرر  الجسررف مرر  نراتة ملف األملاض العا   التصطلحار التستخأمة،  نراتة األمررل 

 ملررف األمررلاض الخررال ل   التاا مررة فرري الجسررف ل  الررنسف الأفاطاررة ل   متلاررة التئررا  الجررلح ل اإلبررابة  ا لتطررا (
 (عICD-10 يلح ما  للتصنام الأ لي لألملاضم   ل   التي تصيب  جط   الجسف التختلفة

 
 الصحة العامة -2625

 
العنابررل األتاتررراة فرري مجررران الصررحة العامررة، رما رررة األمومررة  الطفولرررة، بررحة البيئرررة، مفطررو  الصررحة العامرررة، 

الصحة التطناة، الصحة التأرتاة، التغذ ة، األملاض الوبائاة، األملاض   ب التنا ق الحررار   الحجررل الصررحي، 
 التواجطة، الونا ة(، الت  ام الصحي، يأمار الصحة العامةع 

 
 ة:  أخالقيات المهن الطبي-2626
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نيرررأ   يمقارررار التطرررن ، معررراييل السرررلوح التطنررري، م،رررانئ  يمقارررار التطرررن الطبارررة  مصرررانردا،  باعرررة التطنرررة، 
 ممنتطرررا برررالتجتت ،  ترررب  التحافسرررة ملرررز رفعرررة التطنرررة  اللنررري بطرررا، بعرررض الأتررراتيل األيمقارررة للتطرررن الطبارررة 

تنستة اإلتررمماة للتلباررة  العلررو   ال اافررة، نتررتور  ، ال1846  - - الأتتور األيمني للجتعاة الطباة األمل ناة  
  (  يمقاار التطن الطباة في اإلتم ع1964 ، إمما ديلسنكي 1948 ، إمما جنام  1947نورنبلغ  

 
 علم التشريح ووظائف األعضاء: -2627

 
الجسررررف،  ظرررررائف التيررررل   العينرررري التجلنلجسررررف اإلنسرررراا بالتصررررطلحار العلتارررررة،  ظافررررة الترررروادا  الررررتحنف فرررري 

األجط  التختلفة في الجسف م  التلةي  ملز العمنة التلضاةع ةتررا  يررت  التاررلر  ظررائف الجطادالعصرربي  الجطرراد 
الطضررررتي  الجطرررراد البررررولي  الجطرررراد اللاتفررررا  ، األ ررررض   ل اررررةالتحنف فرررري حررررلار  الجسررررف، ملررررف الغررررأن الصررررتان، 

 .التختلفة بجسف اإلنساا  التصنام الأ لي لألملاض  التنات ،  الحواس الخابة، العمنة بينوظائف األجط  

 
 جانب من محاضل  اكان تاة 
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 علم األحياء الدقيقة: -2628
 

نراتررررة الطفيلارررررار الأ ن رررررة األ لارررررة ، الحيررررلار الطبارررررةبأنوامطا  ن ردرررررا فررررري نارررر  األمرررررلاض الطفيلارررررة  ال،نتيل رررررة 
التختلفررررة ، بتعلفررررة مسررررب،ار األمررررلاض ل معلفررررة األمررررلاض اررررد ائ الفيل ترررراة ، ملررررف األحاانالأقااررررة ، التاسرررراف بطل 

 التختبررل كاتاررة تفسرريلنتائا التحلرريمر ), ICD- 10 التيتسببطا التانل بررار ل باتررتخأا  التصررنام الررأ لي لألمررلاض
 . تطبااطا التلضاة للكائنار الأقااة 

 
 
 
 
 
 

 علم النفس االجتماعي: -2629
 

 ،بالسرررلوح ا جتترررامي: للفلن، الجتامرررة،  التعررراييل التررري تحنرررف ذلرررك السرررلوح التتعلارررةت   رررأ الطالرررب بالتعلومرررار 

 دتاررررررة التفامرررررر  ا جتتررررررامي، ، التعامرررررر  مرررررر  األفررررررلان،  ممنررررررة ملررررررف النفسررررررا جتتامي بررررررالعلو  األيررررررلى  كاتاررررررة
 .تنيئة ا جتتاطاةل ممنتط،ا 

 
 نظم المعلومات الصحية: -2630

 
ت   أالطل،ررررة بالتطررررارار العتلاررررة،  النسل ررررة الترررري تررررؤن  إلررررز تحسررررين  نائطررررف الرررروظافي، يطررررأ  دررررذا التسررررا  إلررررز 

 فاالتاناار الحأي ررة، مرر  معلفررة  ترراليب نسررف التعلومررار الصررحاة،  تبو ررب التعلومررار الصررحاة، تحليلطا  فاررا  لتررا 
 .تاتضاد التصلحة

لررز:  دررأا  نسررف التعلومررار الصررحاة، تعل ررم من يملد م سيتعلفوا ألنالطمب؛ للغا ة  ا    عتبل دذا التسا  مطت
النسررررررا   منوناتررررررد، تصررررررتاتالنسا   تحو رررررر  الباانررررررار لتعلومرررررررار، التعررررررل  ملررررررز نسررررررا  التعلومررررررار الصرررررررحي 
للتستيررررفز،الباانار التسررررتخأمة فرررري بنرررران النسررررا  الصررررحي،  نوامررررأ الباانررررار الصررررحاة  ملاكرررر  التعلوماتالصررررحاة 

 .اتطا، ةتا يتعل  ملز التوثيق  التصنافواتتخأا  اللمود  التخ  ن الطان  التنساتي لطا   ناراتطا   حأ
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 التحرير واالستنساخ السمعي: -2631
 

ق ائا متترران ملررز حاتررتي: السررت   اللتررل  فاررالطل بمطارار الط،امةباللغتين: العلباة،  اإلنجلي  ة يتضتن التسا   
ر األتاتررراة فررري التطرررارا ل ا تتنسررراخ السرررتعي آ ر الط،امرررة،   جط  التسرررجي  التسرررتخأمة فررري ،العلتارررة الحأي رررة

   الصرررررور إلرررررز ةلترررررار: مطبومرررررة ررررر حو كاتارررررة ت، بررررراللغتين: العلبارررررة  اإلنجلي  رررررة مرررررن  ل رررررق السرررررت ة الط،امررررر 
 .ةلتنطتا  ئمسا  فل  بين الط،امة العان ة  الستعاة م  متي ار   ،المال ن   
 

 اإلدارة الصحية: -2632
 

  ظائفطا مطامطررا، إنار  التؤتسررار الصررحاة التختلفررة، تعل ررم النسررا  الصررحي  تكو نررد تعل ررم اإلنار   منابررلدا 
 .، إنار التستيتاارفلسطيننار  في   ظائفد،النسا  الصحي اإل

 
 التقارير الطبية:-2633

 
الجرررر ن األ ن: التعل ررررم بالتاررررار ل   دتيتطررررا   نوامطررررا، باإلضررررافة إلررررز اليررررل د اليررررنلاة  ل يننتيررررت  الترررران  جرررر  

التوضرروطاة للتال رررل،   جرر ان  منونرررار التال رررل،  يطرروار إمرررأان التال رررلع   طررأ  درررذا الجررر ن إلررز تنتارررة نرررأرار   
الطالب ملررز إمررأان التاررار ل التختلفررة الخالاررة مررن األيطرران اليررنلاة  التوضرروطاة،  الترري تحاررق الغررلض مررن ةتابررة 

 التال ل ع
ق ةتابررة ةرر  نرروع،  تلةرر  ملررز التوضررومار التلت،طررة بنتابررة ائرر الج ن ال اني متعلررق بالتاررار ل الطباررة   نوامطررا،   ل 

التاررار ل الطباررة باللغررة اإلنجلي  ررة بصررفد يابررة،   طررأ  دررذا الجرر ن إلررز ت   ررأ الطالررب بالتطررارار األتاترراة الترري 
 من ةتابة التاار ل الطباة بن  تطولة   سلع تتننطف 

 
 : القانونيوالسجل   السكرتاريــة .3

في   الأراتة  ]مأ   بوان   نراتيتاا  تنتاا  البلناما  معتتأ 72دذا  تامة  نمف ،[  إلز  التخصص  دذا  يطأ  
الحاو    التتعلاة بتجان  التحلي  السو   حاجار  تلباة  نانر ن ملز  توفيل يل جين  التحلي من  ل ق  التجتت  

الحاوني   التحاكف  التحاما   الاضان  التستيار  الخابة  العامة من ا ل  نين  التنستار  تتفان  من دذا  لتتنين 
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ن في التجتت   تحسين نأر  التنستار التختلفة العاملة  ي  تاأ ف مسانأ   نمف ةبيل لاطاع الحاوني  ل  التخصص
 ع في دذا الاطاع من حيا األنان  الجون   الخأمار التي تاأمطا ملز الصعيأ التحلي  العالتي

 

 :  الخطة الدراسية
 

 : تتوزع كمايلي( تامة معتتأ  72يأرس التخصص في  ربعة فصون نراتاة بوان   
 

 الرقم  متطلبات الساعات المعتمدة

 .1 الكلية  16

 .2 القسم  9

 .3 التخصص   47

 ساعة معتمدة -المجموع  70

 
 ساعة معتمدة  16متطلبات الكلية:

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة  9 متطلبات القسم:

 

 

 وصف متطلبات القسم:  

 رقم المساق  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Statistics 3  اإلحصان ACA 141 2229 
Accounting 1 3 1التحات،ة ACA 142 2230 
Management 3  اإلنار ACA 136 2231 

 المجموع  9 
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 اإلحصاء:  -2229

 
ق اإلحصررائاة،  قارراس الن مررة التلة  ررة،  ماررايال الن مررة التلة  ررة،  ماررايال التيررتق،  التنحنررز الطباعرري، ائرر الطل 

  ا رت،اد،  ا نحأار،  األرنا  ال ااتاة،  السمت  ال مناة، ا حتتا ر،   اإلحصانار،   اإلحصانار الحيو ةع  
 

 : 1 المحاسبة– 2230
 

مررررأي  إلررررز ملررررف التحاترررر،ة،  النسررررا  التحاترررربي  نسل ررررة الايررررأ الترررر ن ج،  مصررررانر الايررررون  الررررأفاتل التحاتررررباة، 
 التعالجررررة التحاتررررباة للعتلاررررار التالاررررة،  معالجررررة التحاترررر،ة للعتلاررررار الناأ ررررة الخابررررة للصررررنأ  ،   معالجررررة 

 التعالجرررة التحاترررباة لرررأل را  التجار رررة، ف، حسررر التعالجرررة التحاترررباة لعتلارررار ال ،  ال،ضرررامةالتحاتررر،ة لعتلارررار 
  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع

 
 1جانب من محاضل  محات،ة 

 اإلدارة:  -2231
 



 العلوم االدارية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~143  ~ 

مفطو  اإلنار   مأى الحاجة إليطا،  مجا تطا  ممناتطا بالعلو  األيلى،  نراتة منابلدا ،  دف التررأارس اإلنار ررة 
 التأرترررة الحأي رررة ،  منابرررل العتلارررة اإلنار رررة مرررن تخطرررا   تنسررراف  توجارررد   يابرررة الكمتررراناة ،  السرررلوةاة ،

  رنابة ع 
 

 ساعة معتمدة 74 متطلبات التخصص:
 

رمز   المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق 

رقم  
 المساق 

Office and Secretarial Work 3  2344   متان التناتب  السنلتار ا 
Software Applications I 2 2405  ( 1  تطبااار بلمجاة 
Correspondence in Arabic 2 2407  التلاتمر باللغة العلباة 
Correspondence in English 2  2408  التلاتمر باللغة اإلنجلي  ة 
Typing I 2 2409  ( 1  ،امة 
Typing II 2  2410  ( 2  ،امة 
Practical Training I 2 2411  ( 1   تأر ب ميأاني 
Practical Training II 2 2412  ( 2   تأر ب ميأاني 
Introduction to Law 3  2668  مأي  إلز ملف الاانوا 
Administrative Law 3   2669  الاانوا اإلنار 
Public Finance & Taxes 3  2670  التالاة العامة  الضلائب 
Fundamental of Fiqh 3   2671  الفاد ابون 
Commercial Law 3   2672  الاانوا التجار 
Ethics of Professions 2 2673  ة  يمقاار التطن 

Sentencing Law 3  2674  العاوبار  نانوا 
Civil Law 3 2675  الاانوا التأني 
Labor Law 3  2676  نانوا العت   العتان 

Fundamental of Legal 
Formulating in Arabic 2 2677  باللغة العلباة  بون الصااغة الاانوناة 

Fundamental of Legal 

Formulating in English 2 
باللغة    بون الصااغة الاانوناة

 اإلنجلي  ة  
 2678 

 المجموع  47 
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 :  التخصصوصف متطلبات 
 

 : أعمال المكاتب والسكرتاريا–2344
 

 تطررو ل ل يطررأ  دررذا التسررا  إلررز ت   ررأ الطل،ررة بالتعررار   التطررارار  ا تجادررار المدمررة لفطررف  ظافررة السررنلتار ا 
اتطف  مطاراتطف في دذا التجان ،  تنتاة التطارار السلوةاة لررأى السررنلتيل   مررأانه نفسرراا   مطناررا  لل اررا  بتطامررد  كفا 

ال اررا  بطررا،   تضررتن مجتومررة مررن التواضررا  الترري تطررأ  إلررز فرري التوانرر  التختلفررة الترري مررن التتنررن  ا  نلررف ب
ق الحفررل  تررأا ن التلررف ، تنسرراف  معالجررة ائرر  ل   اكتسا  مطارار الكتابة اإلنار ررة بأنوامطررا التختلفررة، تعلررف  ترراليب 

 البل أ  اللجاا  ا جتتامار  التاابمر اللتتاة ،تعلف مطارار اتت ،ان ال  ار  تحأيأ التواميأع

 
 ن محاضل  اكان تاة جانب م

 (:1)تطبيقات برمجية 2405- 
 

(ل Microsoft Word:  حررأ بررلاما معالجررار النصررول م رر    يررت  دررذا التسررا  معالجررة النصررول بوتررا ة 
 ل   ذلرررك بط،امررررة النصررررول  تحل لدررررا   نراج الكائنررررار فيطررررا م ررر   اللتررررو   الصررررور  اللمررررود  األيررررنان التلاائاررررة
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  يررت  إنيرران الجررأا ن  تحل لدررا  تنسررااطا  ع معررالا التخطاطررار ل  رنررة اكسرر   : األيلى م رر  بعض التطبااار  
 :ةتا  يت  التسا  اتتخأا  احأ بلاما العل ض التاأ تاة م   ع التعام  معطا  نما التلاتمر 

  Microsoft PowerPoint )   مترر  فرري إنيرران اليررلائ    نراج النصررول  الصررور  اللتررو   التخطاطررار فيطررا
 ارت،ا ار بين دذه اليلائ    نراج التؤثلار الصوتاة  الحلةاة فيطا  التحنف في  ل اة ملضطاع

 
 :المراسالت باللغة العربية-2407

 
 مررار اللتررالة الناجحررة،   جرر ان اللتررالة،  التصررطلحار التجار ررةو ،  ماالتجار ررة  الحاوقاررة دتاررة التلاتررمر بارراا 

 ةتابة السيل  الذاتاة،   رتائ  ا تتخأا   ا نتلاحارع  ،   التلاتمر الحنوماة، الحاوقاة،  اللتائ    الحاوقاة
 االنجليزية:المراسالت باللغة -2408

 
التعل ررررم بايررررارار التررررلقاف،   الطل،ررررار  العررررل ض،   رتررررائ  البارررر ،    ل،ررررار اليررررلان،   رتررررائ   يطررررأ  الررررز

 ع السيل  الذاتاة   ل،ار التوظام،   رتائ  التطنئة ا حتجاج،   اللتائ  ا جتتاطاة،  
 

 :1طباعة  -2409
 

مررن يررمن تعلتررد ةاتاررة  ل  حا ن الطالب إتااا مطار  الط،امة باللغة العلباة بسررلمة  ننررة مرراليتين  بطل اررة اللتررل
ملاطاررا  بررذلك ضررل ر  إتارراا متلاررة الط،امررة بأنررة ل  ضرر   بررابعد العيررل  ملررز لوحررة التفرراتا  باليررن  الصررحا  

ةتررا   يررت  دررذا التسررا  التعررل  ملررز  بررون  ع( ةلتررة بررحاحة فرري الأقااررة الواحررأ   20 تررلمة   تارر  مررن  
 رررم الطالرررب بنافرررة  جررر ان لوحرررة التفررراتا  م ررر : برررف بعرررأدا يرررتف تعل  ل الجلسرررة الصرررحاحة  مرررا  جطررراد الحاترررو 

 ا رتكاد  الذ  ُ عأ بالفع   دف بفو  لوحة التفاتا   ملة داع 
يتعلف  ،امررة جتارر  الحررل   العلباررة  األرنررا   مممررار التررلقاف بالضررغ  ملررز األبرر،  التناتررب لكرر  ترر كتررا  نررد 

 مررن ثررف  اررو  الطالررب بررالتتلا  (لShift عررالي الرررمررن يررمن اتررتخأا  مفترراح ال -حل     رنف    حتررز إيررار  تررلقاف 
 فرري نطا ررة التسررا  يررتعلف الطالررب ةاتاررة  عملز الط،امة الحل  لتلتام مطارتد  العت  ملز رف  مستوى إجانتد لطا 

 كتابة اللتائ   الجأا ن  التاا ر بالتنسيق التناتب  التطلو ع
 

 :2طباعة  -2410
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 ل  الط،امررة باللغررة ا نجلي  ررة  ةاتاررة  ضررعاة األبرراب  ملررز لوحررة التفرراتا  اررو  ملررز إتارراا مطررار  التررأر ب ملررز 
     يررت  التسررا  :لوحررة التفررراتا  ، ل  ةلتررة فرري الأقاارررة (25   تارراا متلاررة الط،امررة بسررلمة  ننرررة ةحررأ  ننررز 

 ضررعاة الجلرروس ملررز التاعررأ،   ،امررة حررل    برراب  السرر،ابة ،   ،امررة حررل   األبرراب    بررف ا رتكرراد ، 
ط،امرررررة البررررر،  البنصرررررل،   ،امرررررة حرررررل   إبررررر،  الخنصرررررل ،  التفتررررراح العرررررالي ،   ترررررطز،  ،امة حرررررل   الو 
 ع حل ، اللتائ   الجأا ن  التاا ر بالتنسيق التناتبال
 

 :1،2تدريب ميداني   - 2411و 2412
 

من  ج  اتتخأا   تطبيق معلومرراتطف  مررا تررف  ل  يتف تأر ب الطم  في الكلاة  بعض التؤتسار العامة  الخابة
نراتتد في مسانار التخصصع ةتا يل   الطالب بتاأ ف الطم  تاار ل  تبوطاة  يلة فتل  التأر ب تبررين التطررارار 

 التي اكتسبطا الطالب ع
 

 : مدخل إلى علم القانون  – 2668
 
مفطررو  الاررانوا  نيررأتد، يصررائص الاامرررأ  يتنررا ن دررذا التسررا  نراتررة النسل ررة العامررة للاررانوا مررن حيررا: بارراا  

 تنومطررا إلررز نوامررأ آمررل   نوامررأ  ل  نوامأ الاررانوا الخررال ل الاانوناة، تنوع الاوامأ الاانوناة إلز نوامأ الاانوا العا 
 مرررن ثررف بارراا مصرررانر الاامررأ  الاانوناررة بوجرررد مررا ،  مصررانر الاامرررأ  الاانوناررة فرري الارررانوا ل  منتلررة    مفسررل  

ترروان التصررانر اللتررتاة: ةالتيررل     حنررا  الفاررد اإلتررممي  م،ررانئ اليررل عة اإلتررمماة  العررل   نوامررأ  األرننرري
ةتا تتنا ن تفسيل الاامأ  الاانوناة من حيررا  نوامررد  ع ة    ا تت نائاة ةالاضان  الفادالعأالة    التصانر التفسيل 

  تضررتن دررذا التسررا   عيررخال  التنرراا  ال مرراا بعررأ ذلررك تحأيررأ نطررا  تطبيررق الاامررأ  الاانوناررة مررن حيررا األ
 باررراا   لافرررد  محلرررد  مصرررانره ل   ضرررا نراترررة فررري النسل رررة العامرررة للحرررق، تتطرررل  إلرررز التعل رررم برررالحق   نوامرررد 

  الحتا ة الاانوناة التالر ع
 

 القانون اإلداري: – 2669
 

 ل التار خي لتفطو  الوظافة العامة  النسا  الاانوني لطا  نتنا ن في دذا التسا  نياد اإلنار  العامة  التطور 
  تكلف دذا التسا  من حاو  التوظف العا    اج،اتدع ةتا يتنا ن دذا التسا    ضا ديئار الضابطة اإلنار ة  
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   تائ  متارتتطا  ةذلك  تائ  اإلنار  العامة لتحايق  ظائفطاع 
 

 :المالية العامة والضرائب – 2670

التسا    تنسف اإليلانار  النفاار  التي اناة  األتل  يت   التي  العامة  العامة  األتل  التالاة  م،انئ ملف  ملز 
لإليلانا في   رالعامة  التالاة  الضل باة  الضلائب   دأافطا  اإلحنا   نسل ة  متلي    بين    النفاار  التي اناة 

 فلسطين  ن ر دذه األحنا  في تحايق العأالةع

 
 : اصول الفقه– 2671

  الحنف اليلمي     التعل م بأبون الفاد،  موضومد ،  فائأتد ،  تار خد،  منادا التألام ةاديتضتن التسا    
حيا ةادتعل ف  من  ملاد  التحنو   التحنو   الوضعي،  الحنف   ، التكلافي  الحنف   : التتفق      د    نسامد  األنلة 

العا  ، الخال ، التطلق ، التايأ ، نسل ة تفسيل النصول    من حياالاوامأ األبولاة      مليطا،  التختلف فيطا
اإلتممي   الفاد  ملف  بون  حيا  ا جتطان    في  حنتد  ضوابطد التا   يل  د،  محلد،  حنتدع   من   : ليأ 

 ع  ماابأ اليل عة اإلتمماة  التعارض،  التلجا  ،   

 :القانون التجاري – 2672

األدلاة  التؤتسار التاجل  اليل د الواجب توافلدا ةاد، تحأيأ  نيأ  الاانوا التجار   تطوره  يت  التسا  ملز 
السج  التجار    اتتخأا      يل  طا،  حجتطا في اإلث،ارالتتجل  منابله، الأفاتل التجار ة،  نوامطا      التجار ة

مامة   بصور   التجار ة  التجار ة،  نوامطا  يل  طا     العاون  تأتاسطا،      األ را   التجار ة  نوامطا،  اليلةار 
 تسجيلطا، إنارتطا، تصنافطاع 

 : أخالقيات المهنة  – 2673
 

 ال ررراف فررري إ رررار  يمقارررار التطنرررة، العمنرررار   يرررت  درررذا التسرررا  ملرررز العتررر  التطنررري  متطل،اترررد، ا تجادرررار 
اإلنسرراناة  ممنررة التوظررف بتطنتررد  ممنررة التوظررف مرر  التجتترر ، التاررو ف  اللنابررة فرري العترر  التطنرري  انعناترراتطا 

 ملز  يمقاار التطنة،  يمقاار التطن الاانوناة  مطنة التحاما ، مطنة الااضي، مطنة التأمي العا (ع
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 :  بات قانون العقو – 2674
 

الاانوا األيلى،   دأافد بفل ع  العاوبار،  ممنتد  نانوا  التسا  تعل م  دذا    نسامد،   ل   يصائصد  ل  يتنا ن 
ةتا يتنا ن نراتة تفصيلاة النسل ة العامة للجل تة، من حيا التعل م بالجل تة،   ع فل مد، ثف تطوره في األرنا

ياين:  من  يتكوا  الذ   اليلمي  الاانوني(  اللةن  في  التتت لة     نوامطا،   رةانطا 
نراتة اللةن التان ، مبينا  دف منابله من تلوح     مبأ  اليلطاة الجنائاة، ثف نراتة  ت،ا  اإلباحة الجنائاة،  

امي،  نتاجة إجلاماة،  ممنة السبباة التان ة، ثف اليل ع في الجل تة ةصور  من بور اللةن التان  فيطا،  إجل 
   ييلا اللةن التعنو  مبينا  دف بوره  دي الاصأ الجنائي  الخطأ غيل العتأ ع 

 : القانون المدني– 2675
 

ةالوفرران  التاابررة  اتحرران الررذمتين     ايتاررارا   يتنا ن دذا التسررا  نراتررة آثررار ا لترر ا  مررن حيررا بارراا  تررائ  تنفيررذه
   التنفيذ بطل ق التعررو ض  بارراا الوتررائ  التيررل مة لحتا ررة التنفيررذ ةالررأموى غيررل  ل ةالتنفيذ العيني  جبلا  ل  تنفيذه  

 بارراا  ل اليررلد  األجرر ب  بارراا األ بررا  التعألررة  ثررار ا لترر ا ل الت،ايررل   نمرروى الصررور ة  الحررق فرري الحرر،ل 
   ييررلا بارراا حررا ر اناضرران ا لترر ا  التتت لررة فرري اإلبررلانل   التضامن بين الأائنين  التضامن من بين التررأينين حنا 

بأراتررة ا ضرراحاة لتيرر ار العاررون التسررتا   التفلنررة بينطررا  بررين     مل ر ال من التسا  للررأموىعل  اتتحالة التنفيذ    ل
ةتررا تعررلض لعتلاررة تكياررم العاررون مررن ناحاررة متلاررة  عافطا العاون غيل التسررتا  مررن حيررا مصررانردا   باعتطررا   دررأ

ل  مررن ثررف ال اررا  بتحليرر   بررلد ماررأين مررن العاررون التسررتا   ل تررلطة الاضرران فرري التكياررم ل  ضرروابططا  ل التكياررم
ماررأ البارر   ماررأ اإل جررار مررن حيررا يررل  طتا   رةانطتررا  منابررلدتا  ا لت امررار الترري يلتبطررا ةرر  منطتررا  :  دتررا 

 النافذع  الفلسطينيتة تفصيلاة ألحنا  نانوا التالكين  التستأجل ن    ييلا نرا
 

 : قانون العمل والعمال– 2676
 

 التنساف الررأ لي ل   تطوره  ل   دتيتد ل يتنا ن دذا التسا  نراتة الت،انئ العامة في نانوا العت  من حيا تعل فد
نراتررة األحنررا  الاانوناررة لعاررأ العترر  الفررلن  مررن حيررا  نطررا  تطباارردع ةتررا يتنررا ن ل  اتررتاملد ل  مصررانره ل لررد 

منابرررله  انعارررانه  مأترررد  آثرررار انتطررران درررذا العارررأع   تنرررا ن درررذا التسرررا   ييرررلا التنسررراف الارررانوني لعمنرررار العتررر  
 الجتاطاة توان ما تعلق منطا بعاأ العت  الجتامي    التنساتار النااباة    تسو ة الن امار العتالاة الجتاطاةع

 
 باللغة العربية :  أصول الصياغة القانونية – 2677
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 بررلة الاررانوا بعلررف ل نراتررة  بررون الصررااغة الاانوناررة مررن حيررا ن لررة النصررول "ن لررة الع،ررار   ن لررة اإليررار " 

 مطررارار التحليرر   التعليررق ملررز النصررول الاانوناررة ل التنطق،  نوامأ التفسيل الاانوناة الوارن  في الاانوا التررأني 
التسرررا  ملرررز مطرررارار إمرررأان اللررروائ   برررااغة العارررون  ا تفاقارررار  مختلرررف  يرررنان   يرررت   األحنرررا  الاضرررائاة، 

 الكتابة الاانوناةع
 
 
 

 باللغة االنجليزية :  أصول الصياغة القانونية – 2678
 

ا نجلي  ررة   الصررااغة يتضتن التسا   بون الصااغة الاانوناة من حيررا ن لررة الع،ررار   ن لررة اإليررار  فرري اللغررة 
الاانونارررة باللغررررة ا نجلي  ررررة حسررررب  برررون تلررررك الصررررااغة  تفسرررريل الصرررااغار الاانوناررررة  التحليرررر   التعليررررق ملررررز 
النصررول الاانونارررة ا نجلي  رررة لألحنرررا  الاضرررائاة   إمرررأان اللررروائ   برررااغة العارررون  ا تفاقارررار  مختلرررف  يرررنان 

 الكتابة الاانوناة باللغة ا نجلي  ةع
 

 دارة المشاريع :ا .4
 

 :نرجة الأبلو   الدرجة العلمية الممنوحة
 تامة معتتأ  (  71: تنتاا  بوان  مدة الدراسة

 : جتا  فل ع ال انو ة العامة بنجاح ع فرع التوجيهي
 
 

 مقدمــة: 
 

نبلررو  انار  التيررار   دررو بلنرراما رائررأ ملررز التسررتوى الفلسررطيني تنفررلن بطلحررد جامعررة بوليتكنررك فلسررطين،   يتررا  
تررامة  71البلنرراما الفلبررة لحتلررة ال انو ررة العامررة الحصررون ملررز نبلررو  متخصررص فرري انار  التيررار   بعررأ اتتررا  
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فصون نراترراة،  ذلررك اتررتجابة  حتااجررار تررو  معتتأ  في ةلاة التطن التطبا اة مودمة ملز تنتين بوان  اربعة 
 العت  الفلسطيني   الأ ليع 

نار  التيرررار   فرررري الحأي ررررة إلف اواتفررر الالتسرررادتة فرررري تطبيرررق يطرررأ  درررذا البلنرررراما بيرررن  يرررال الررررز 
العتررر  ملرررز ت   رررأ السرررو  التحلررري بخرررل جين لرررأيطف الارررأر  ملرررز اترررتخأا  برررلاما الحاترررو  ، التجتتررر  الفلسرررطيني

تتنين الخررل جين مررن فطررف ةرر  الخطرروار ،لتسررامأ  مررأيل  التيررار   فرري إنجرراد  متررالطف بيررن   فضرر التتخصصررة 
تتنررين الخررل جين مررن تحأيررأ األنيررطة ، تطررو ل ميررل ع جأيررأ، مررن البأا ررة إلررز النطا ررة العتلاررار المدمررة ل التت،عررة

طررررف  دتاررررة األيررررخال تتنررررين الخررررل جين مررررن تحأيررررأ  ف، اللئاسرررراة الترررري  جررررب  ا تررررأار لضررررتاا نجرررراح التيررررل ع
  غيلداع  مطار  ةتابة ماتلحار التيار    التاار ل الخل ا كسا  ،   اللئاسيين في ة  ميل ع

 

 : ينمجال عمل الخريج
 

انار ،  نسلا لتا  يطأه التجتت  الفلسطيني من تطررور مسررتتل  –تطبااي  -نسلا لبنان البلناما ملز اتاس ملتي
  انفترراح ملررز العررالف الخررارجي فرراا يل جرري البلنرراما  حسرروا بفررلل مترر  متنومررة  حتاجطررا تررو  العترر  التحلرري 

 و منها: الخارجي  
 

نار  البلأ ار التحلاة التي تاو  بتنفيذ ميار   متنومة م   ميار   البنز التحتاة  يق  توتا  الطل  •
   الكطلبان  غيلداع  

التيار  الودارار   • بتنفيذ  العمنة  ذار  الحنوماة  الصناطاة     الأ ائل  التأا  ميار    م    التنتو ة 
  ا تناا  التيار   ال راطاة  التعلاتاةع 

م   ميار   حتا ة  • تنتو ة مختلفة  تنفيذ ميار    النايطة في مجان  التانحة  التؤتسار ا جنباة 
 لتعلاف  العأيأ من التيار   ا يلىع البيئة   تطو ل ا

 اليلةار الخابة العاملة في مجان البنان  التيييأ متوماع  •

منتجار   • لطلح  باتتتلار  تسعز  ا الخأمار  التي  التجار   مجان  في  العاملة  الخابة  اليلةار 
 ا يأمار جأيأ  في ا توا ع 

عاملة في مجان التكيام  التبل أ  اليلةار الخابة التي تاو  بتنفيذ ميار   مختلفة م   اليلةار ال  •
 ا  ةاميلار التلاق،ة  اجط   ا نذار ا  التتأيأار الصحاةع

 ع ميار   الصاانة  التجأيأ ا  التوت  في اليلةار  التصان  •

 اليلةار ا تتيار ة في مجان تخطا    تنفيذ التيل مار  بلاما ال،حا  التطو لع  •
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 :  الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان  س.م

 1. ع متطل،ار الكلاة 16

 2. عالاسفمتطل،ار  6

 3. متطل،ار التخصص ع  49

  المجموع  71

 
 ساعة معتمدة  16متطلبات الكلية: 

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

 

 ساعة معتمدة  6: قسممتطلبات ال
 
 
 
 
 
 

 : قسموصف متطلبات ال
 

 اإلحصاء:  -2229
 

ق اإلحصررائاة،  قارراس الن مررة التلة  ررة،  ماررايال الن مررة التلة  ررة،  ماررايال التيررتق،  التنحنررز الطباعرري، ائرر الطل 
  ا رت،اد،  ا نحأار،  األرنا  ال ااتاة،  السمت  ال مناة، ا حتتا ر،   اإلحصانار،   اإلحصانار الحيو ةع  

 
 : دارةاإل -2231

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

Statistics 3  اإلحصان ACA 141 2229 

Management 3  اإلنار ACA 136 2231 
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بتفطرررو  اإلنار   مررأى الحاجرررة إليطرررا،  مجا تطرررا  ممناتطرررا برررالعلو  األيرررلى، يطررأ  التسرررا  إلرررز تعل رررم الطالرررب 

 نراترررة تطرررور الفكرررل اإلنار   الترررأارس اإلنار رررة ،   الترررنطا العلتررري فررري اإلنار  ،   رررتف التطرررل  بالتفصررري  إلرررز 
عض الاضررا ا منابررل العتلاررة اإلنار ررة األتاترراة مررن تخطررا   تنسرراف  توجاررد  رنابررة ع باإلضررافة إلررز التطررل  لرر،

 التعابل  في اإلنار ع
 
 
 

 ساعة معتمدة 49: دارة المشاريعامتطلبات تخصص 
 

 المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
رمز  
 المساق 

رقم  
 المساق 

Accounting 1 3  1التحات،ة ACA 
142 

2230 

Project Financial Management  3  2392  للتيار  ا نار  التالاة 
Computer Applications for 

Project Management 
 تطبااار حاتو  إلنار  التيار   3

 
2393 

Proposal Writing & Fundraising 3    تجنيرررررررأ كتابرررررررة ماتلحرررررررار التيرررررررار 
 ا موان

 
2394 

Intro. To Project Management 3    2395  ماأمة في إنار  التيار 

Principles Of Marketing&PR 3 2396   العمنار العامة م،انئ التسو ق 

Business ethics 
&Organizational Behavior 

  ايمقاار التطنة  السلوح التنساتي 
2397 

Business ,Companies and 

NGO’s Law 
 2398  اليلةار  الجتعااراألمتان   نانوا  2

Applications in projects 

management  (Private Sector) 2  تطبااررررار انار  التيررررار   فرررري الاطرررراع
 2399  الخالع

Software Applications I 2   2405  (1تطبااار بلمجاة 

Software Applications II 2   2406  (2تطبااار بلمجاة 

Technical English 3  2430  الفناة اللغة ا نجلي  ة 

Application in Project 
Management (NGO's) 

2 
 

تطبااار انار  التيار   في    
2479 
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 التنستار غيل اللبحاة 

Procurement and Stores 
Management and Tenders 

 إنار  اليرررررررلان  التخررررررررادا  العطررررررررانار 3
  العاون الطنأتاة

 
2480 

Spical Topics 3 2481  مواضا  يابة 
Quality Management  3   2482  التوابفار  الجون  إنار 

Field Training 1 2483  تأر ب ميأاني 

Graduation Project 2 2484  ميل ع التخلج 

Human Resource Management 3 2789  انار  التوارن ال،يل ة 
 : المشاريع إدارةتخصص متطلبات وصف 

 
 :1المحاسبة  – 2230

 
ملررررف التحاترررر،ة،  النسررررا  التحاترررربي  نسل ررررة الايررررأ الترررر ن ج،  مصررررانر الايررررون  الررررأفاتل التحاتررررباة، مررررأي  إلررررز 

 التعالجررررة التحاتررررباة للعتلاررررار التالاررررة،  معالجررررة التحاترررر،ة للعتلاررررار الناأ ررررة الخابررررة للصررررنأ  ،   معالجررررة 
التحاترررباة لرررأل را  التجار رررة، التحاتررر،ة لعتلارررار ال،ضرررامة،   التعالجرررة التحاترررباة لعتلارررار الحسرررف،  التعالجرررة 

  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع
 

 :االدارة المالية للمشاريع –2392
 

اإلنار  التالاة   دأافطا التختلفررة مررن السرريولة  التحات،ة للتيار   حيا يتف التلةي  ملز  تغطي دذه التان   ظائف
ي يرررتف مرررن يملطرررا تايررراف األنان الترررالي   نار  ر س التررران  رررل   ، مررر  نراترررة النسرررب التالارررة التررر ال اللبحاررة  تعسررراف 

العامرر   تااترراتد التختلفررة م رر  إنار  الناأ ررة ل   نار  الررذمف التأينررةل   نار  التخرر  ا السررلعي ل إضررافة إلررز ال اتررة 
افة إلررز ال مناررة للنفرروذ مرر  ا دتتررا  باررلارار ا تررت تار الطو رر  األجرر   ا تررت تار فرري التوجررونار ال ابتررة( ل إضرر 

  نوامأ التفاضلة بينطاع التيار  نراتة التتو   في 
 

 :تطبيقات حاسوب إلدارة المشاريع –2393
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ل   ذلررك ابتررأان  مرررن محلاررا  مالتاررا معتتررأ   حاترروباةيطررأ  دررذا التسررا  إلررز تررأر ب الطررم  متلاررا  ملرررز بررلاما 
 معالجررة دررذه الباانررار  التتعلاررة بالتيررل عالفصرر  ال الررا  اللابرر  حيررا  يررت  التررأر ب ملررز انيرران ةافررة الباانررار 

 MS Project, Primaveraاما متخصصة في دذا التجان م   محاتباا  ل  انتاج التاار ل التنات،ة باتتخأا  بل 
 

 :الموالوتجنيد اكتابة مقترحات المشاريع  –2394
 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   ررأ الطررم   بالتطررارار األتاترراة  الضررل ر ة لكتابررة ماتلحررار التيررار    التعررل  ملررز 
التصررطلحار التسررتخأمة فرري دررذا التجرران، تتنررين الطررم  مررن إمررأان دررذه التاتلحررار مررن يررمن مررلض  فضرر  

ةتا   طررأ  التسررا  إلررز ت   ررأ  .ن للتيار  الطل  التت،عة من  ج  بااغة   إنتاج ماتلحار بطأ  تجنيأ األموا
 الطم  بالتفاواف التلت،طة بآلاة تسو ق دذه التاتلحار محلاا  مالتااع

 
 :مقدمة في إدارة المشاريع –2395

 
يطأ  التسا  إلز تعل م الطالب بصفار  مسؤ لاار مررأيل التيررل ع، ةاتاررة ايتاررار التيررل ع،  ا تررتحواذ ملاررد 

  ت،رراع يطررة العترر  التفصرريلاة،  ةاتاررة تطررو ل   نار  دمررن التيررل ع  مي انيتررد، ةاتاررة إنار    تطررو له، ةاتاررة تطررو ل
 .الجون  في التيل ع، بنان فل ق العت ،  ةاتاة إجلان ا تصان الفعان بين  مضان التيل ع

 
 :والعالقات العامة مبادئ التسويق –2396

 
الطالررب فرري الت،ررانئ  العنابررل األتاترراة للتسررو ق  ةاتاررة يطأ  دذا التسا  إلز تكو ن نامأ  معلةاة متينة لررأى 

ايتاررار الترر  ا التسررو اي،  يطرر  التسررو ق  محتو ررار تلررك الخطرر   ا تجادررار البيئاررة الترري تررؤثل ملررز التسررو ق،  
  مطررران برررور  مامرررة مرررن التخطرررا  ا ترررتلاتاجي فررري إنار  التسرررو ق  التلةيررر  ملرررز تااترررار التسرررعيل،  ترررلوح 

ئ  ، العوامرر  التررؤثل  فرري نررلارار اليررلان،  ن ر  حاررا  السررلعة  ملاحرر  تطوردررا،   مطرران لتحررة مامررة التسررتطلك  ال،ررا 
من ال،حوو التسو  اة حيا  ستطا  الطالب منأ ا نتطان من التسا  ال اا  بالتخطا  ا تتلاتاجي الررذ  يتررا  لررد 

 الخل ج من التياك  التحاطة بالعت   التوب  إلز الح  األم  ع
 

 :اخالقيات المهنة والسلوك التنظيمي –2397
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ي  ن دذا التسا  الطل،ة باإل ار العا  للسررلوح التنساترري،    دتاررة نراتررتد  تررأثيل ذلررك ملررز التنستررار التختلفررة، 
باإلضافة إلز ت   أ الطالب بالتفاواف األتاتاة حون ماواررة السررلوح التنساترري  محأناتررد،  التطررل  إلررز النسل ررار 

مفطررررو  اليخصرررراة   باعتطررررا  مفطررررو  اإلنراح  ا تجادررررار،  ال رررراف،  ن ر الجتامررررار،  تررررأثيل السررررلوةاة،  ةررررذلك 
السرررلوح اإلنسررراني ملررررز العتلارررار اإلنار رررة ع باإلضررررافة إلرررز التعررررل  ملرررز التنررراخ التنساترررري،  متلارررار التغييررررل 

 نار ع التطو ل التلت،طة بذلكع  العت  ملز تحلي  اإلبأاع،  ا بتكار   اتت تار ذلك في اإل
 
 
 

 :الشركات والجمعيات األعمال و قانون  –2398
 

يتعررل  الطالررب فرري دررذا التسررا  ملررز منابررل  تطبااررار الاررانوا فرري التجررار   األمتررانع   حتررو  مواضررا  م رر  
العاون، التؤتسة، التباعار،  التؤتسار التجار ة،   تعلف الطالررب منابررل الاررانوا التجررار   ةاتاررة تطبااطرراع ةتررا 
  تعل  الطالب ملز نانوا العت  الفلسطيني  نررانوا الجتعاررار الخيل ررة  التفرراواف الاانوناررة األيررلى التلت،طررة فرري 

 عدذا التجان
 

 :تطبيقات ادارة المشاريع في القطاع الخاص –2399
 

وا تكرر حيررا  ا اللبحاررة  التيررل ع فرري الاطرراع الخررال يطررأ  دررذا التسررا  لت   ررأ الطالررب بت،ررانئ  مفرراواف إنار  
 اللتالة  اإلتررتلاتاجاة   الوظررائف    التتو رر    ينان العت  في الاطاع الخالالطأ  التنيون   تضتن التسا  

 باإلضافة إلز  م لة  انعاة من فلسطين  من ن ن  يلىع   التسؤ لاة التجتتعاة الأ ر ا جتتامي  البيئي  
 

 :(1تطبيقات برمجية ) –2405
 

 ذلررك   Microsoft Word يت  دررذا التسررا  معالجررة النصررول بوتررا ة احررأ بررلاما معالجررار النصررول م رر   
بط،امرررة النصررررول  تحل لدررررا   نراج الكائنررررار فيطرررا م رررر   اللتررررو   الصررررور  اللمرررود  األيررررنان التلاائاررررة  بعررررض 

ل لدررا  تنسررااطا  التعامرر  التطبااررار األيررلى م رر   رنررة اكسرر   معررالا التخطاطررار ،   يررت  إنيرران الجررأا ن  تح 
 Microsoftمعطررررا  نمررررا التلاتررررمر ، ةتررررا  يررررت  التسررررا  اتررررتخأا  احررررأ بررررلاما العررررل ض التاأ تاررررة م رررر  
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PowerPoint   في إنيان اليلائ    نراج النصول  الصور  اللتررو   التخطاطررار فيطررا  مترر  ارت،ا ررار بررين دررذه
 حنف في  ل اة ملضطاعاليلائ    نراج التؤثلار الصوتاة  الحلةاة فيطا  الت

 
 :(2تطبيقات برمجية ) –2406

 
 ،   بلنرراما معالجررة نوامررأ الباانررار Microsoft Excel التعررل  ملررز الجررأا ن اإللكتل ناررة باتررتخأا  بلنرراما  

Microsoft Access  من حيا بنان نامأ  الباانار  الجأا ن  العمنار  ا تتعممار ع ، 
 

 :ةالفنياللغة االنجليزية  –2430
 

يطرررأ  إلرررز تطرررو ل مطرررارار الطالرررب اللغو رررة فررري التجرررا ر التجار رررة  التحاترررباة م ررر  ةتابرررة اللترررائ   الترررذةلار 
 التحانثررار التلفوناررة،  نررلان  التاررار ل  التلخصررار،  التحررانو فرري منرراا العترر ،  ا تررتيلان  التصررأيل،  ال  ررارار، 

ة بطل اررررة متلاررررة تناتررررب التخصررررص  الحاررررا  العتلاررررة  ا جتتامررررار،   ل،ررررار العت ، اتررررتخأا  التطررررارار اللغو رررر 
 التستابلاةع

 
 :تطبيقات ادارة المشاريع في المنظمات غير الربحية –2479

 
يطررأ  دررذا التسررا  لت   ررأ الطالررب بت،ررانئ  مفرراواف إنار  التنستررة غيررل اللبحاررة حيررا  ا اللبحاررة لاسررق الطررأ  

اللبحاررة  اللتررالة  اإلتررتلاتاجاة   الوظررائف    التتو رر   الرررأ ر التنيررون   تضررتن التسررا   نررواع التنستررار غيررل 
 ا جتتامي  البيئي  مسؤ لاة التنستار غيل اللبحاة باإلضافة إلز  م لة  انعاة من فلسطين  من ن ن  يلىع

 
 :والعقود الهندسية إدارة الشراء والمخازن والعطاءات  –2480

 
اار إنار  اليررلان مررن اتررتلاتاجاار،  ررل  اليررلان، مسررؤ لاار إنار  يطأ  التسا  إلز ت   أ الطالررب بتفرراواف  تاترر 

اليررلان، تخطررا  ا حتااجررار مررن الترروان،  نستررة معلومررار اليررلان، تايرراف متلاررة اليررلان، باإلضررافة إلررز  تاترراار 
  إلررز إنار  التخادا من األنستة التخ ناة،  فلسفة اليررلان منررأ الحاجررة، تايرراف متلاررة التخرر  نع ةتررا   طررأ  التسررا 

 ت   أ الطالب بتفاواف   ل  نارتة  تاأ ف  تاياف العطانار،  تغطاة النواحي الاانوناة التتعلاة بطاع
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 :مواضيع خاصة –2481
 

يطأ  دذا التسا  الررز ال،حررا فرري التواضررا   الاضررا ا  التيرراك  التعابررل  التحلاررة  العالتاررة فرري انار  التيررار  ، 
نتصررران ة للتيرررار   ،التواضرررا  تررريتف ايتااردرررا مرررن نبررر  الترررأرس   تطلرررب  التعرررل  ملرررز الارررة تحليررر  الجرررأ ى ا 

 التسا  د ارار ميأاناة  ةتابة تاار ل   يط  مت   ملضطا  منانيتطا من نب  الطم ع
 
 
 
 

 :المواصفات والجودةإدارة  –2482
 

، إنراح  دتاررة  التيررار  يطأ  دذا التسا  إلررز ت   ررأ الطالررب بتفرراواف إنار   الجررون  اليرراملة، ةاتاررة تطبااطررا فرري 
TQM     طررأ  دررذا التسررا  إلررز ت   ررأ الطالررب ةتررا    منابررلدا األتاترراة، تأكيررأ الجررون ، ضرر،  الجررون ، ا ي 

يب إحصررائاة للتأكررأ مررن مطاباررة التنررتا  الخأمررة بتفرراواف انتصرران ار   إنار  الجررون ، باإلضررافة إلررز م،ررانئ   تررال
للتوابرررفار، التفتررراش بأيرررذ العينرررار بالصرررفار التتيررر    برررالتتغيلار، لوحرررار ضررر،  التتغيرررلار، لوحرررار الضررر،  

 للصفار التتي  ع
 

 :تدريب ميداني –2483
 

ل التعلومرررار يطررأ  الترررأر ب إلرررز إكسرررا  الطالرررب التطرررارار فررري التعامرر  مررر  متطل،رررار العتررر  التحلررري ل  تسرررخي
 ررتف تررأر ب    التطررارار فرري مجرران  تررل التحاترر،ة  الترري حصرر  مليطررا يررمن نراتررتد  كتسررا  الخبررل  التطلوبررةع 

الطم  في الكلاة  بعررض التؤتسررار العامررة  الخابررة مررن  جرر  اتررتخأا   تطبيررق معلومرراتطف  مررا تررف نراتررتد فرري 
بوطاة  يلررة فتررل  التررأر ب تبررين التطررارار الترري مسررانار التخصررصع ةتررا يلرر   الطالررب بتاررأ ف الطررم  تاررار ل  ترر 

 اكتسبطا الطالب ع
 

 :مشروع التخرج –2484
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يطأ  التسا  إلز ايتاار  تحأيأ منررواا لتيررل ع التخررلج،  تيررني  مجتومررار العترر  للطررم   تحأيررأ التيررلفينع  
التيررل ع،  دتيتررد، الأراتررار السرراباة، ثف  ستتل الطم  في العت  ملز التيل ع إلمأان تال ررل  يررتت  ملررز فكررله 

يطررة العترر  للتيررل ع مرر  تفابرري  األمترران،   ررتف تعررأي  دررذا التال ررل  فاررا  لتعلاتررار مررأرس التسررا   التيررل ع 
  اأ  الطالب ميل ع التخلج ضتن إحأى التجا ر التي نرتررطا،   سطررل الطالررب فيطررا  تاترراار  م،ررانئ ال،حررا 

ذار ا دتتررا  مررن نبرر  الطالرربع   تنررن  ا  نرروا التيررل ع ط،ررار  مررن بحررا  العلترري،   غطرري التيررل ع التواضررا 
 مجلن،    تطبيق متلي من  ان  الحاا  في مواضا   مجا ر لطا ممنة بانار  التيار  ع

 
 
 
 

 :ادارة الموارد البشرية –2789
 

 نان العنصررل ال،يررل ،    يطررأ  دررذا التسررا  إلررز بارراا  دتاررة إنار  األفررلان،   تحليرر  األفررلان  الوظررائف،   قارراس
تخطرررا  الاررروى العاملرررة،   ايتارررار الاررروى العاملرررة،    جرررور  تعو ضرررار الاررروى العاملرررة،   ترررأر ب الاررروى العاملرررة، 
 التلقاررة،   نار  العمنررار الصررناطاة،   األمرراا  السررممة بالعنصررل ال،يررل ،   إنار  بعررض التؤتسررار م رر  إنار  

 التباعار،   إنار  اليلان  التخ  ن،   إنار  التؤتسار غيل اللبحاةع التامين،    نار  التصار ،   إنار 
 

 : (ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 
 

 -:ادارة المشاريعاآلتييتوقع من الطالب بعد تخرجه من تخصص 
 

 الاأر  ملز نلان   اتتاعا  الباانار التالاة ع ع1

 التاار ل  جأا ن األمتان ع التتنن من التلاتمر  ةتابة  ع2
 اإللتا  بتصنافار الحواتيب التختلفة  تطوردا ع   ع3
 عالتعل  ملز  نستة العأ  متلاار التحو   بين األنستة  ع4

 ملز إنساناة اإلتم   بفان مايأتدع  ، التعل  باإلتم  مايأ   يل عة  نسا  حاا  ا لت ا  ع5
  مأالة اإلتم  بنسا  األتل ع  باألحنا  اليلطاة اإلتمماة ا تل   ناي  ا لت ا  ع6
 ع الل اضاة لأللعا نوانين التحناف  الل اضاة  التطارار   دفالتعل  ملز  ع7
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  لائق تنتاة  لفاظ  اتتعتان التعاجف العلباة ع  التعل م باللغة العلباة ةنسا   ين   حأ  اللغة  ع8

 التعل م بأحنا   نوامأ الكتابة  التلقاف ع ع9

 ل  قااس التنتاة      التستأ تد بال اافة  البيئة  التكنولوجاا  دجل  العاونملز ممنة التنتاة    التعل  ع10
 ع التستأ تة 

التاايال     ا ع11 بالباانار    اإلحصائاة ستطا  ايتاا   التلة  ة،    اإلحصائاةالخابة  الن مة  ماايال    
 ماايال التييق، ا رت،اد(ع

التخطا  ع12 مفطو   الطان    ا   نوامط  ا  منابلد  ا طاللنابة  بااا  دتيت،   التوجاد  ،التنساف،تحأيأ    مأان 
 التنساتيع

 اتتاعا  العتلاار التالاة  النسا  التحاتبي من الناحاة النسل ة  العتلاة ع ع13

نأ   ع14 التي  األدمار  التخا ل  م   التعام   التيار     ل   لتنفيذ  تطبيق  التت،عة  اإلنار ة  األتاليب 
 تواجد التيل عع

 من الاوى العاملة مستخأما األتاليب الكتاةالاأر  ملز تحأيأ احتااجار التؤتسة  ع15

 فطف الطالب بالعوام  التز تسامأ ملز جذ  الاوى العاملة من التصانر الخارجاةعع  ع16

  نار  ر س التان العام  في التنيأ ع     في امأان نتوذج لتاياف  نان العاملين التسادتة ع17

الحاتو  ا تاتاة   ع18 البلاما  م   التعام   ملز    Microsoft  Word,PowerPointExcel,الاأر  
،Accessذار التطبااار اليوماةع 

 التعل  ملز مفطو  التسو ق    دتيتد  تحأيأ  ظائف التسو ق  ا لت ا  بأيمقاار التطنةع ع19
 التيار  عة إمأان تاار ل متابع التيار   من يمن تحلي  الجأ ى  التفاضلة بين  ع20
 .بطأ  تجنيأ األموان للتيار  الاأر  ملز ةتابة ماتلحار التيار   باللغة ا نجلي  ة  العلباة  ع21
 ع اتتاعا  العتلاار التتعلاة بجلن التخ  ا السلعي   نستة اللنابة ملز التخ  ا  ع22
    فطف ماون اليلانعاننل   يأامطابالتخادا   الاأر  ملز اتتم  التوان من التورنين  ع23
العطانار  ع24 إمأان  تاأ ف  تاياف  من  الطالب  التختلفة    تتنن  العت   ماون  بااغة  ملز   الاأر  

  ا تفاقاار ضتن اإل ار الاانونيع 

 الاأر  ملز التعام  م  البلاما التستخأمة محلاا  مالتاا في مجان إنار  التيار  ع  ع25

 بحاةعالاأر  ملز التعام  م  التيار   التنفذ  من يمن التنستار غيل الل  ع26

  تع    ن ردا في التجتت ع للاطامار الخابةفطف الطباعة الاانوناة  ع27
 

 البرامج ذات العالقة داخل وخارج المؤسسة : 



 العلوم االدارية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~160  ~ 

 
  يوجأ ملز مستوى الأبلو     بلناما متعلق بين  م،ايررل بررانار  التيررار  ،   طررلح دررذا البلنرراما بطررذه الصرراغة 

التيار  ( أل ن مررل  فرري فلسررطين  لررف  سرربق لررد اا  طررلح فرري    مؤتسررة فلسررطيناة  الأبلو  التتخصص في إنار  
  متطل،ررار تعلاتاررة ملررز مسررتوى الررأبلو علكن دنرراح تخصصررار تتاررا   مرر  دررذا التخصررص فرري مسررانار ميررتلةة

  وجرررأ تخصرررص ملرررز مسرررتوى ال،نرررالور وس فررري مجرررران إنار   الكلارررة  الأائل (كتخصرررص اإلنار    تتترررة التناتررربع 
 في جامعة بوليتكنك فلسطينع  ةتخصص فلمي لتخصص إنار  األمتان  ار   التي

 
 

 لتسويق والمبيعات :ا .5
 

 :نرجة الأبلو   الدرجة العلمية الممنوحة
 تامة معتتأ  (  77: تنتاا  بوان  مدة الدراسة

 جتا  فل ع ال انو ة العامة بنجاحع : التوجيهي فرع
 
 
 

 مقدمــة: 
 

التجررار  حتتررق ملررز  بررحا  التؤتسررار بنافررة الاطامررار ا دتتررا  الكبيررل بتجرران التسررو ق إا العولتة  ا نفتاح  
 التل  ا للسل   ال،ضائ  لتواجطة الحل   التنافساة، فالتسو ق  عتبل من العلو  الطامة لتطررو ل انتصرران ار الررأ ن 

لعتيرر   تحأيررأ الجتطررور حيررا انررد دررو العلررف الررذ  ي،حررا مررن حاجاررار  رغ،ررار ا ،  مطائطررا األفضررلاة بررين األمررف
التسرررتطأ  لتنتجرررار اليرررلةة  تصرررتاف التنتجرررار التناتررر،ة لطرررذا الجتطرررور  متررر  البرررلاما  السااترررار التسررررو  اة 

فالتسررو ق  كبررل مررن  نررد  ظافررة مررن  ظررائف اليررلةة العأيررأ  فطررو فلسررفة تاررون  ،للوبررون إلررز الجتطررور التسررتطأ 
تعأان م  منتجار اليررلةة يلغبرروا فرري التعامرر  التسررتتل  فالطأ  من التسو ق دو يلق متمن  ،تااتار اليلةة

 معطا متا ينتا مند  رباح لليلةة  للعتمنع 
 نررأ  فررانر الك يرررل مررن الأراترررار بالحاجررة التلحرررة لوجررون متخصصرررين فرري مجررران التسررو ق فررري التؤتسررار ملرررز 

الخليرر     يررارر نتائجطررا إلررز ايتم   نوامطا فتن دررذه الأراتررار نراتررة مسرر  للسررو  نفررذتطا الغلفررة التجار ررة فرري 
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% مررن  بررحا  التنيررآر ا نتصرران ة الترري تعترر  فرري محافسررة جنررو  الخليرر  يواجطرروا ميرراك  ةبيررل  فرري 85: ا
% فرري 82%، ثررف 83%  84األتوا  التحلاة، يلرريطف   لئررك الررذين  عتلرروا فرري محررافستي يررتان الخليرر   نيررلالبل  

ل  يرر ن لررأى منيررار األمترران العاملررة فرري محافسررة را  هللا  البمحافسررة الاررأس، ةاتررا ةانررق انرر  تلررك التيرراك  موجررو 
 ع(2009%ع غلفة تجار   بنامة مأينة الخلي ،50%   64%،  بلغق في نابلل  الخلي   37%  ج،الاا  34

% مررن  بررحا  التنيررار بحاجررة إلررز تررأر ب فرري 30 فرري نراتررة  يررلى تبررين مررن نتررائا التحليرر   ا دنرراح حرروالي 
% مرررنطف 23.4  مرررأان الخطرر  التسرررو  اة،  مرررا فررري مجرران ا تتيرررارار التسرررو  اة فاررأ  يرررار نحرررو مجرران التسرررو ق 

 ع(2010بحاجتد لذلك منحون،
 بالتالي  انطمنا من الأراتار الساباة  غيلدا ، فاا   حاجة السررو  إلررز تخصصررار مطناررة تلةرر  ملررز  

تخصصررار بتررا ينسررجف مرر  اإلتررتلاتاجاة الو ناررة  تررتحأاو دررذه ال ا   تاتررا ا   عتبررل مبررلر ، مجرران التسررو ق  التررل  ا
 علعوامملطل،علىالتطاراتفي تونالعت ا تتجابة  للتعلاف التاني  التطني التي تأموا إلز  

 
 : ينالخريج الطلبة مجال عمل

 

 . العت  ةتنأ   مباعار ،    رج  با  في الاطامار التختلفة •

 .  التخادا الاأر  ملز العت  في إنار  التيتل ار  •

 .يأمار العتمن في الاطامار التختلفة توان  الحنوماة    الاطامار الخابة •

 .الوظائف التسامأ  في  متان التخطا  التسو اي •

 .الاأر  ملز بنان نوامأ باانار تسو  اة باتتخأا  تطبااار الحاتب ا لي •

 .الوظائف التسامأ  في إجلان ال،حوو  الأراتار التسو  اة •

 ع لتسامأ  في تصتاف  تنفيذ الحتمر التل  جاةالوظائف ا  •

 
 :  الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان  س.م

 1. ع متطل،ار الكلاة 16

 2. عالاسفمتطل،ار  9

 3. متطل،ار التخصص ع  52

  المجموع  77
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 ساعة معتمدة  16متطلبات الكلية: 

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

 
 

 ساعة معتمدة  9: القسم متطلبات 
 
 
 
 
 
 

 القسم:  متطلبات وصف 
 

 :دارةاال - 2231
 

مفطو  اإلنار   مأى الحاجة إليطا،  مجا تطا  ممناتطا بالعلو  األيلى،  نراتة منابلدا ،  دف التررأارس اإلنار ررة 
يابرررة الكمتررراناة ،  السرررلوةاة ،   التأرترررة الحأي رررة ،  منابرررل العتلارررة اإلنار رررة مرررن تخطرررا   تنسررراف  توجارررد 

 باإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع رنابة ع 
 

 االقتصاد: - 2232
 

دذاالتساقاغطاتفاواتانتصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران ة بجان،النسل اتا نتصان ة التيتطتتبأراترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ممنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
ا تررررررررررررررررررتطمح ملتا نتصانبالعلوماأليلى،نراتةالتفاواتا نتصان ةم ملعلضرررررررررررررررررروالطلب، السررررررررررررررررررو    نوامررررررررررررررررررد، 

   ,الاررررومي، اإلنفررررا  الحنومي،السااترررراتالتالاة  الناأ ة،التجار الحل ،الخصخصرررررة،العولتةا  ا تت تار،حسرررراباتالنات

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

Management 3 نار اإل ACA 136 2231 

Economics 3  نتصان  ا ACA 139 2232 

Statistics 3 التطباايحصان إلا ACD 123 2732 
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تطبااررار ذلررك ملررز البيئررة الفلسررطيناةع باإلضررافة إلررز التعررل  ملررز التصررطلحار ا نجلي  ررة التسررتخأمة فرري دررذا 
 التجان  اتتخأاماتطاع

 
 
 
 
 
 

 :يقيالتطباالحصاء-2732
 

معررار   مطررارار التعامرر  مرر  التفرراواف  التاررايال اإلحصررائاة  ا حتتالاررة  الطالرربيطأ  دذا التسا  إلررز إكسررا  
 تطباااتطرررا؛ حيرررا يتنرررا ن التسرررا  ماوارررة اإلحصررران  جتررر  الباانرررار  ملضرررطا  تصرررتاف اإلترررتتارار اإلحصرررائاة 

   حسررا  ماررايال الن مررة التلة  ررة  ماررايال التيررتق    جرران معرراممر اإلرت،رراد  معألررة اإلنحررأار  حسررا  األرنررا 
ال ااترراة لألترررعار  الكتارررار  ايت،ررار برررحتطا  تحأيرررأ  نررواع ا حتترررا ر  حسرررابطا  تطبيررق التود عرررار ا حتتالارررة 

لغا ررررار  SPSS بلنرررراما  Excelالتتصررررلة فرررري حرررر  التسررررائ  اإلحصررررائاة  ايت،ررررار الفلضرررراار  اتررررتخأا  بلنرررراما 
 إحصائاةع  

 
 ساعة معتمدة  52: التسويق والمبيعات متطلبات تخصص 

 

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

Accounting 1 3 1 محات،ة) ACA 142 2230 

Efficient Communication Skills 2 2485  الفعان  مطارار ا تصان 
Sales Management 3  2486  إنار  التباعار 

Inventory and Purchasing 
Management  3  إنار  التوان   التيتل ار  

2487 

ComputerApplications and 

Customer Relationship 

Management  
2 

 انار  ممنة   حاتو التطبااار  
 العتمن 

 

2488 
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Advertising & Promotion 3   2489  اإلمما   التل  ا 

Marketing at Profit and 
Nonprofit Organizations 

اللبحاة  التسو ق في التؤتسار  3
 غيل اللبحاة  

 
2490 

Marketing Research 3  2491  بحوو التسو ق 

Practical Training 1  2492  التأر ب التيأاني 

Marketing Strategies 3  2493  اتتلاتاجاار التسو ق 

Management of Distribution 
Channel 

 2494  انار  ننوار التود    3

Consumer Behavior 2   2495  تلوح التستطلك 

Managerial Accounting 3 2725  محات،ة انار ة 

Graduation Project 3 2787  ميل ع تخلج 

Marketing Information Systems 3  2788   نستة التعلومار التسو  اة 
Human Resource Management 3   2789  التوارن ال،يل ةانار 

E-Marketing and Trading 3     2790  تسو ق الكتل ني تجار 

Business Law 3   2791  الاانوا التجار 

Principles Of Marketing 3  2792  م،انئالتسو ق 
 

 :التسويق والمبيعات تخصص متطلبات وصف 
 

 :(1)محاسبة –2230
 

مررررأي  إلررررز ملررررف التحاترررر،ة،  النسررررا  التحاترررربي  نسل ررررة الايررررأ الترررر ن ج،  مصررررانر الايررررون  الررررأفاتل التحاتررررباة، 
 التعالجررررة التحاتررررباة للعتلاررررار التالاررررة،  معالجررررة التحاترررر،ة للعتلاررررار الناأ ررررة الخابررررة للصررررنأ  ،   معالجررررة 

التعالجرررة التحاترررباة لرررأل را  التجار رررة، التحاتررر،ة لعتلارررار ال،ضرررامة،   التعالجرررة التحاترررباة لعتلارررار الحسرررف،   
إلررز التعرررل  ملررز التصرررطلحار ا نجلي  رررة التسررتخأمة فررري درررذا  باإلضرررافة الحسررابار الختامارررة  الارروائف التالارررةع 

 التجان   اتتخأاماتطا ع
 

 :الفعال مهارات االتصال –2485
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ملررز التفامرر  مرر  التجتترر  التحررا   يتنررا ن دررذا التسررا  مطررارار ا تصرران  الترري تعترر  ملررز تررأطاف نررأرار الطل،ررة
بارررو    ا جابارررة برررالطل  الفعالرررة   الناجحررررة فررري مختلرررف التارررانين مرررن يررررمن التلةيررر  ملرررز الجوانرررب النسل ررررة   
التطبا اررة لطررذه التطررارار حيررا ترريتنا ن دررذا التسررا  التعل ررم با تصرران   تطرروره   التعل ررم بعتلاررة ا تصرران   

لرررز  نوامرررد ، ترررالي،د  م،ايرررل    غيرررل م،ايل (، ترررائ  ا تصررران التتنومرررة   منابرررلدا ،باإلضرررافة إلرررز التعرررل  م
التطررارار التطلوبررة إلنجرراح متلاررة ا تصرران فرري ةرر  نرروع مررن دررذه األنررواع  دررذه التطررارار درري  فن ا تررتتاع   

بررة، فررن اإلنصار،  فررن التفررا ض   اإلننرراع،  فررن ةتابررة التاررار ل  التطو ررار  النيررلار  غيلدررا مررن الوتررائ  التنتو 
 الخطابة  اإللاان في التنات،ار التختلفة( ع

 
 :إدارة المبيعات  –2486

 
  تضررتن مسررا  إنار  التباعررار : تاترراار البارر  اليخصرري    التخطررا  للتباعررار   تود عطررا،  تنسرراف التباعررار، 

التصررطلحار ا نجلي  ررة   نار  العاملين في التباعار   ل  البا ،  تحلي   نان ال،ائعين،اإلضافة إلز التعررل  ملررز 
 التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع

 
 :إدارة المواد و المشتريات  –2487

 
  تضتن دذا التسا   نررواع اليررلان،  ن ر نسررف التخررادا  التيررتل ار فرري التنسرراف اإلنار ،  تحليرر   ل،ررار اليررلان، 

التصررطلحار ا نجلي  ررة التسررتخأمة فرري دررذا    نان نسررف التيررتل ار  تتو لررد   نارترردع باإلضررافة إلررز التعررل  ملررز
 التجان   اتتخأاماتطا ع

 
 :تطبيقات الحاسوب وادارة عالقة العمالء –2488

 
  تضتن : تعل ررم الطالررب باتررتخأامار الحاتررو  فرري مجرران التسررو ق مرر  التلةيرر  ملررز بررلاما  مختلفررة فرري إنار  

إلضرررافة إلرررز التعرررل  ملرررز التصرررطلحار   غيلدرررا مرررن البلمجارررار با  CRM, SegACTممنرررة العترررمن م ررر  
 ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع

 
 :اإلعالن و الترويج –2489
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  تضتن التسا : نواع التل  ا   يصائص دذه األنواع التختلفة،  التينمر التتعلاة بانار  التررل  ا ،  تااتررار 
فررررت   ترررروا  جأيررررأ    جررررلانار ذلررررك ،   نترررراج منتجررررار جأيررررأ   توترررراعطا ،  توتررررا  األترررروا  الاائتررررة  تطو لدررررا 

 ا  سررتخأ  ةرر  نرروع منطررا، باإلضررافة إلررز  عباإلضافة إلز األنررواع التتعررأن  لإلممنررار   يصائصررطا   متررز  جررب
التعررل  ملررز مررأن مررن بررلاما تصررتاف اإلممنررار   التغلفررار الخابررة بالتنتجررار التختلفررة مررن بررين دررذه البررلاما 

الفرررررم    غيلدرررررا مرررررن البرررررلاما الحأي رررررة باإلضرررررافة إلرررررز التعرررررل  ملرررررز التصرررررطلحار ا نجلي  رررررة   الفوتويرررررو   
 ماتطا عالتستخأمة في دذا التجان   اتتخأا

 
 

 :غير الربحيةالربحية و التسويق في المؤسسات  –2490
 

يطرررأ  درررذا التسرررا  إلرررز ت   رررأ الطل،رررة بالتطرررارار المدمرررة لتطبيرررق التفطرررو  التسرررو اي الحرررأيا ملرررز التؤتسرررار 
تسرررو  اا لتحايرررق  درررأا     نارتطرررا الخرررأمار  درررذهاللبحارررة  الغيرررل ربحارررة،  ذلرررك مرررن يرررمن تحليررر   نراترررة  باعرررة 

 التؤتسة ع
م  :يررررأمار الصررررحة العامررررة مختلفرررة مجررررا ر ينررررانش دررررذا التسرررا  ةاتاررررة تطبيررررق التفرررراواف التسرررو  اة فرررري كترررا 

الحنوماررة، يررأمار مؤتسررار اللما ررة ا جتتاطاررة، يررأمار جترر  األمرروان لصررال   مترران ييل ررة،  يررأمار التعلرراف 
التجاناةعععع الم، باإلضافة إلز التؤتسار السااحاة من حيا  التعلفة بالنياد السااحي  بالتعلفررة المدمررة لفطررف 

ة،  ةاتارررة التخطرررا  لطررررا،  موائتتطرررا مررر  متطل،ررررار ال بررروا السرررائ ، مررررن يرررمن تعررررل فطف  باعرررة الخأمرررة السررررااحا
بالسرررااحة التار خارررة،  الأينارررة،  العمجارررة، عععالرررم،  ةاتارررة إنار  الخرررأمار الفنأقارررة باإلضرررافة إلرررز التعرررل  ملرررز 

 التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع
ت   أ الطل،ة بالتطارار المدمة لتطبيق التفاواف التسو  اة ملز التنتجررار ال راطاررة الصررناطاة   كتا يتنا ن التسا 

التجار ررررة ،  ذلررررك مررررن يررررمن نراتررررة  تحليرررر  ماواررررة التنتجررررار    باعتطررررا،  تررررأثيل ذلررررك ملررررز  ل اررررة تسررررو اطا 
ق الصررررنامي،  التيرررراك  باإلضررررافة إلررررز الت،ررررانن الصررررنامي،  تحليرررر  مؤتسررررار تجررررار  الجتلررررة  التسررررو    نارتطرررراع

 الاضرررا ا التتعلاررررة بررررالتخطا  ا تررررتلاتاجي للسررررل   التوجررررد إلررررز تجررررار  الجتلررررة  التؤتسررررار التجار ررررة  الصررررناطاة 
 الحنوماةعباإلضررررافة إلررررز   تضررررتن م،ررررانئ نراتررررار التسررررو ق التصررررلفي،  اتررررتلاتاجااتطا  ةاتاررررة إمررررأان الخطرررر  

تجأار التحلارررة  العالتاررة فرري التجرران التصررلفيع باإلضررافة إلرررز التسررو  اة للنيررا ار التصررلةاة التختلفررة،  التسرر 
 التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا ع

 
 :بحوث التسويق –2491
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دذا التسا  يطأ  إلز ت   أ الطل،ة بتاأمة مامة حون  تاليب ال،حررا العلترري   التنطجاررار الترري  تنررن توظافطررا 

التسو ق  بالتعلفة العلتاة األتاتاة التتعلاة بطل  إجلان ال،حا التسو اي،  تحليلد،  بررااغة نتائجررد،   في بحوو
يأمة لتتخذ  الالارار التسو  اة،  تتنينطف من تطبيق تلك التطررارار ملررز نراتررة ميررنمر تسررو  اة موجررون  فرري 

التسررتخأمة فرري دررذا التجرران   اتررتخأاماتطا  البيئة الفلسطيناة باإلضافة إلز التعررل  ملررز التصررطلحار ا نجلي  ررة
 ع
 
 

 :التدريب الميداني –2492
 

لتسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ق يطأفالتأر ،الىاكسابالطال،التطاراتتاالتعاملتعتتطل،اتالعتملتحلي، تسخيلالتعلوماتوالتطاراتتاتجا 
 .التاحصلعليطايملأراتتطمكتسابالخبل التطلوبة التباعات

 

 :استراتيجيات التسويق –2493
 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطل،ة بتطارار ذار ممنة بناتاة تطبيق الوظائف اإلنار ة ملز النيرراد التسررو اي، 
 مطرررار  التخطرررا  التسرررو اي،  التنسررراف التسرررو اي،  التنفيرررذ لألنيرررطة التسرررو  اة،   ييرررلا  اللنابرررة  الترررأنيق التسرررو ايع 

 تستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا عباإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة ال
 

 :ادارة قنوات التوزيع –2494
 

  تضتن:  باعة تجار  الجتلة   دتيتطررا،   ظررائف تجررار الجتلررة  تصررنافطف   نتررا طف   نترراد الرروةمن  التؤتسررار 
طررا  ا تررتلاتاجي التسامأ ،  الت  ا التسو اي في تجار  الجتلةعباإلضافة إلز  باعة تجار  التج ئررة   دتيتطررا، التخ 

لتجررار  التج ئرررة،  تصررنافد،  تكنولوجارررا التج ئررة،   رررل  تتو لطررا،  اترررتخأا  حررق ا متاررراد فيطررا،  تخطرررا  التررر  ا 
التسو اي،  اللنابة ملز نيا ار تجررار  التج ئررة   تايرراف النيررا ار التود عاررة لانرروار التود رر  التختلفررة   ملانبتطررا ع 

 ر ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا عباإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحا 
 

 :سلوك المستهلك –2495
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يطررأ  دررذا التسررا  إلررز ت   ررأ الطل،ررة بالتفرراواف األتاترراة التلت،طررة بالسررلوح اإلنسرراني   دتيتررد فرري نراتررة السررلوح 

تطررارار تطبيررق التفرراواف السررلوةاة اليلائي،  بالنتاذج السلوةاة التختلفة التفسل  للسلوح اليلائيع   ييلا  ت   ررأدف ب
التختلفة ملز  ان  التستطلك الفلسطينيع باإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التسررتخأمة فرري دررذا 

 التجان   اتتخأاماتطا ع
 
 
 

 :محاسبة ادارية –2725
 

التحاتباة لتليرريأ اتخرراذ الاررلار ا نار  يطأ  دذا التسا  إلز تتنين إنار  التيل ع التجار  من اتتخأا  الباانار 
فرري  غررلاض التخطررا   اللنابررة،  نررلار التسررعيل،  نررلارار  التصررنا     اليررلان مررن مررورنين،  تحليرر  العمنررة بررين  

 التكلفة  حجف النياد التود  ،  امأان التوادنار التاأيل ة،   الل تتالاةع
 

 :مشروع تخرج –2787
 

ا تخررلج فرري  حررأ منابررل التسررو ق التختلفررة  تطررو ل، إنترراج، تسررعيل، تود رر ،   تضررتن تكلاررم الطل،ررة بعترر  بحرر 
 تل  ا (  اإليلا  مليطف  تاأ ف التيور  لطف حتز يتف إنجاد ال،حا  فق األبون العلتاةع

 
 :أنظمة المعلومات التسويقية –2788

 
 نستررة التعلومررار  التسررو  اة    تضتن تعل فا  بأنستة التعلومار بين  مررا    نوامطررا باإلضررافة إلررز التعررل  ملررز

  باعتطررا ،   ررل  التنسرريق بررين التعلومررار التتعلاررة بالنيررا ار التسررو  اة  تلررك التتعلاررة بالتؤتسررة متومررا  ملررز 
التستو ين الأايلي  الخارجي باإلضررافة إلررز التعررل  ملررز التصررطلحار ا نجلي  ررة التسررتخأمة فرري دررذا التجرران   

 اتتخأاماتطا ع
 

 :موارد البشريةادارة ال –2789
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التررروارن ال،يرررل ة فررري حارررا  التنسترررة ،  ةاتارررة تخطرررا  التوارنال،يرررل ة ،  ةاتارررة    دتارررةإنار عيتنا  لتسرررا  مفطرررو  
اتتاطا   ايتاار التوارن ال،يل ة ،  تحليرر   توبررام الوظررائف ، تررأر ب الترروارن ال،يررل ة ،  تحفي دررا  منافأتطررا ، 

 ع تممتطف  منطفالز جانب تاياف ا نان ع  تخطاطالتسار الوظافي  تتنين العاملين ،  الحفاظ ملز  
 
 
 
 
 

 :تسويق الكترونيتجارة و  –2790
 

يطررأ  دررذا التسررا  لتعل ررم الطالررب بالتفرراواف األتاترراة  النررواحي التطبا اررة لتسررو ق التنتجررار   : الجــزء النظــري 
الخررررأمار مبررررل اإلنتلنررررقع يتضررررتن التسررررا  التواضررررا  التالاررررة: مفطررررو  التجررررار   التسررررو ق اإللانتل ناررررة   نتا طررررا 

ا ادررررا بالنسرررر،ة لليررررلةار  العتررررمن  ال بررررائن ، البناررررة التحتاررررة التكنولوجاررررة،التفاواف األتاترررراة إلنار   معوناتطررررا  م  
األمترران اإللكتل نارررة   ظائفطرررا   درررأافطا   نتررراذج األمتررران اإللكتل نارررة، اترررتلاتاجاار إنار  األمتررران اإللكتل نارررة، 

اي اإللكتل نررري، العممرررة التجار رررة،  نسترررة الرررأف  بلمجارررار إنار  األمتررران اإللكتل نارررة ،  منابرررل التررر  ا التسرررو 
اإللكتل نرررري، الترررر انار ا لكتل نارررررة ، التجتتعررررار ا فتلاضررررراة، التخصرررراص، الخصوبررررراة   األمررررنع، التعل رررررم 

 بالحنومة اإللكتل ناةع 
 ,Customer, competition،    دذا التسا  يتتحور حون  ثمو مفاواف  تاتاة دف ال بوا  التنافسة  التغييل  

change )Concept 3Cبالتلةي  ملز موام  النجاح في تو  األمتان ا لكتل ناة  التنافسةع ، 
يطررأ  الجرر ن العتلرري إلررز تعل ررم الطالررب بأتاترراار تصررتاف موانرر  التسررو ق  التجررار  ا لكتل ناررة، الجــزء العملــي:

انرر  التجررار  ا لكتل ناررة ، اتررتخأا  بررلاما ملف األلواا  الحلةة  الوتائ  التتعأن    مناناة اتتخأامطا في تطررو ل مو 
تصررتاف  تطررو ل موانرر  التجررار  ا لكتل ناررة التترروفل  لتطبيررق التطررارار الترري تعلتطررا  نرتررطا فرري الجرر ن النسررل    
العترررر  ملررررز تطررررو ل موانرررر  تسررررو ق  تجررررار  الكتل ناررررة  اتررررتخأامطا باإلضررررافة إلررررز التعررررل  ملررررز التصررررطلحار 

 ذا التجان   اتتخأاماتطا  ا نجلي  ة التستخأمة في د
 

 :القانون التجاري  –2791
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يطررأ  دررذا التسررا  لتعل ررم الطالررب بالتفرراواف األتاترراة  النررواحي التطبا اررة لتسررو ق التنتجررار   الجرر ن النسررل  :
اإللانتل ناررررة   نتا طررررا  التسررررو ق الخررررأمار مبررررل اإلنتلنررررقع يتضررررتن التسررررا  التواضررررا  التالاررررة: مفطررررو  التجررررار  

لتفاواف األتاترررراة إلنار  اتكنولوجاررررة،التحتاررررة ال اررررةالبن،  معوناتطررررا  م ا ادررررا بالنسرررر،ة لليررررلةار  العتررررمن  ال بررررائن 
 ،اترررتلاتاجاار إنار  األمتررران اإللكتل نارررةنتررراذج األمتررران اإللكتل نارررة،    األمترران اإللكتل نارررة   ظائفطرررا   درررأافطا 

منابرررل التررر  ا التسرررو اي اإللكتل نررري، العممرررة التجار رررة،  نسترررة الرررأف   ،  بلمجارررار إنار  األمتررران اإللكتل نارررة
التعل رررررم  ،، التجتتعررررار ا فتلاضررررراة، التخصرررراص، الخصوبررررراة   األمررررنعا لكتل نارررررة  ترررر اناراإللكتل نرررري، ال

درررررذا التسرررررا  يتتحرررررور حرررررون  ثرررررمو مفررررراواف  تاتررررراة درررررف ال بررررروا  التنافسرررررة  التغييرررررل  اإللكتل نارررررةع بالحنومرررررة
 Customer, competition, change )Concept 3Cبرررالتلةي  ملررز موامررر  النجررراح فرري ترررو  األمتررران ، 

تصررتاف موانرر  التسررو ق  را لكتل ناررة  التنافسررةعالج ن العتلرري: يطررأ  الجرر ن العتلرري إلررز تعل ررم الطالررب بأتاترراا 
 التجررررار  ا لكتل ناررررة، ملررررف األلررررواا  الحلةررررة  الوتررررائ  التتعررررأن    مناناررررة اتررررتخأامطا فرررري تطررررو ل موانرررر  التجررررار  

  ا لكتل ناررة التترروفل  لتطبيررق التطررارار الترري تعلتطرررا ا لكتل ناررة ، اتررتخأا  بررلاما تصررتاف  تطررو ل موانرر  التجرررار 
با ضررافة إلررز التعررل   نرتطا في الج ن النسل    العت  ملز تطررو ل موانرر  تسررو ق  تجررار  الكتل ناررة  اتتخأامطا 

 عملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   اتتخأاماتطا  
 

 :التسويق مبادئ –2792
 

األتاترررراة فرررري  التسررررو ق،   ظررررائف التسررررو ق،   نررررواع السررررل   األترررروا ،  الترررر  ا التسررررررو اي   تضررررتن : الت،ررررانئ 
التود رر ، التررل  ا،  التسعيل(،عباإلضررافة إلررز التسررؤ لاة ا جتتاطاررة   األيمقاررة فرري متلاررة التسررو قعع   التنررتا، 

 تتخأاماتطا عباإلضافة إلز التعل  ملز التصطلحار ا نجلي  ة التستخأمة في دذا التجان   ا
 

 : (ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 
 

 -يكون قادرا على:  والمبيعاتأن يتوقع من الطالب بعد تخرجه من تخصص دبلوم التسويق
 

 ع تعل م  تاتاار ملف التسو ق   اتتخأاماتطا في مجا ر العت  التختلفة ع1
 ع التسو  اة طبق اتتلاتاجاار التسو ق  بنان الخط   ع2
 ع  سامأ في اجلان بحوو التسو ق ع3
  نوامطاع  التنتجار  الخأمار ملز ايتم   باألفكارنانر ملز إنناع الجتطور  ع4



 العلوم االدارية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~171  ~ 

 عنانر ملز التواب  بفاملاة م  الجتطور ع5
 ع  ستخأ  التطبااار الحاتوباة التتنومة ع6

 ع  ستخأ  التطبااار الحاتوباة التتخصصة في التسو ق ع7
 ع  تنتو ة متعأن  لغة، نين،قاف  ثاافة مجتت ،  تل تنتو ةعععالم(يلف بجوانب ثااةاة  ع8
 ع  سامأ في التخطا   التنفيذ للت  ا التسو اي ع9

 ع  ستخأ  اإلمما   حأن نوميتد التنات،ة في التسو ق ع10
 ع سامأ في رتف   تاياف تااتار البا    اليلان ع11
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 عمفل (    سامأ في تحأيأ ننوار التود   التنات،ة ت،عا لنوع  التجار  التعتون بد جتلة  ع12
 ع  عل    فطف الاوانين التجار ة في فلسطين ع13
 ع صان ة التؤثل  ملز السو  الفلسطينييلف باألتل ا نت ع14

 ع نانر ملز ا تصان  التواب  في مجان متلد بالغتين العلباة  ا نجلي  ة ع15

 
 : في تخصص التسويق و المبيعات  شروط ومعايير قبول الطلبة

 

 ع امتحاا مستوى لغة انجلي  ة •

 بنجاحع جتا  فل ع ال انو ة العامة  •

 
 المؤسسة : البرامج ذات العالقة داخل وخارج  

 
 بالتسو ق  التباعارع  يوجأ ملز مستوى الأبلو     بلناما متعلق بين  م،ايل 

 
 إدارة المنشآت الرياضية:  .5

 

 نرجة الأبلو   الأرجة العلتاة  لتتنوحة

 تامة معتتأ  (  76تنتاا  بوان   مأ   لأراتة

 جتا  فل ع ال انو ة العامة بنجاحع  فلع  لتوجيطي

 

يطأ  البلناما إلز ت   أ التيارةين بالتطارار المدمة في اإلنار  الل اضاة ،  اإللتا  بت،انئ التخطا   

النفسي  الذدني   اإلمأان  بتفاواف  ةاتاة  التيارةين  التؤتسار  لل اضاة   كسا   في  ا تتلاتاجي 

الل اضاة   ض ا ي،ار  الل اضاة  ةتابة  بااغة  ا بابار  التأر باة  للل اضيين  معالجة  الخط     

 ةاتاة التعام  م  الحا ر الخابة  ذلك من يمن جتلة محا ر من بينطا: ال اان   اإلنار  الل اضاة  
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التسو ق  لل اضي  اإلبابار  م،انئ  التنيآر  األحأاو  لل اضاة  إنار   التخطا   لل اضي    حتلاةاة 

النفسي ا مأان  إلز  باإلضافة  الل اضي   مطارار    الل اضاة  اإلمم   للل اضيين  تطو ل   الذدني 

 الل اضاةع

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

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

 معلفة الطالب بعتلاة التخطا   تنفيذ  ملاق،ة العت ع   ع1

 التسادتة في تطو ل نطاع الل اضة في التجتت  الفلسطينيع ع2

 تيجا  تطبيق األتل الحأي ة في إنار  التنيآر الل اضاة في بيئتنا الفلسطيناة  العلباةع   ع3

 إكسا  الطالب إتااا مطار  ةتابة ماتلحار التيار    التاار ل   ة  ما يتعلق بطذا التوضوعع ع4

التحلي بخل جين لأيطف الاأر  ملز نما التطارار الفناة م  تطبااار  العت  ملز ت   أ السو    ع5

 الحاتو  لتسامأ  العاملين في نطاع الل اضة في إنجاد  متالطف بين   فض ع

تأر ب الطالب ملز مطارار معينة في مجان تطبااار الحاتو   الط،امة لاستخأمطا في   ع6

 متارتة دذه التطنة في الصا ر  التنيار الل اضاة ع

إكسا  الطالب معلومار ثااةاة مامة في مجا ر اللغة العلباة  اإلنجلي  ة  ال اافة اإلتمماة   ع7

  الحاتو   متطل،ار الكلاة(ع

 ت   أ الطالب بتطارار إنار ة تسامأه في إنار  التنيار بين  ما ع ع8

تخصصار  فت  با  جأيأ لفلل العت  لتالي  حجف ال،طالة في التجتت  الفلسطيني من يمن   ع9

 جأيأ   نانر ع
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 الخطة الأراتاة :

 

 :تتودع ةتا يلي( تامة معتتأ  73يأرس التخصص في  ربعة فصون نراتاة بوان   

 الأراتاة  لتخصص انار  التنيآر الل اضاة  جأ ن تود   التسانار ملز الفصون 

 الفص  ا  ن 

 التتطلب السابق  سع  اتف التسا  رنف التسا  

  3 ا نجلي  ة اللغة  2002

  3 ماأمة في الحاتو   2350

  3 ا نار   2231

  2 ملف التيل     ظائف ا مضان  2627

  1 النياد الل اضي  2017

  3 م،انئ ا حصان التحوتب 2732

  3 محات،ة 2230

  18 التجتوع 

 

 

 

 الفص  ال اني 
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 التتطلب السابق  سع  اتف التسا  رنف التسا  

  3 العلباة اللغة  2001

 2231 3 ال اان  في التجان الل اضي  2818

 2231 3 انار  التيار    2395

 نياد ر اضي  3 ماأمة في التأر ب الل اضي  2819

 2231 3  متان التناتب  السنلتار ا 2344

 2821 2 العمنار العامة   تائ  ا تصان  2822

  1 ( 1الل ان  في ا متان   2846

  2 تطبااار بلمجاة  2453

  20 التجتوع 

 

 

 الفص  ال الا 

 التتطلب السابق  سع  اتف التسا  رنف التسا  

  2 تخطا  البلاما الل اضاة  2820

 2822 3 اإلمم  الل اضي  2821

 2231 3 انار  التوارن ال،يل ة  2789

 2231 3ا نار  ا تتلاتاجاة في التنيآر  2823
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 الل اضاة 

 2627 2 ا بابار الل اضاة  2824

  3 التنتاة في الو ن العلبي  2004

 2846 2 ( 2الل ان  في ا متان   2847

 محات،ة 3 ا نار  التالاة في التجان الل اضي  2825

  21 التجتوع 

 

 

 الفص  اللاب 

 التتطلب السابق  سع  اتف التسا  رنف التسا  

نراتار في الفكل العلبي  2003
 ا تممي

3  

كتابة ماتلحار التيار   باللغة  2394
 ا نجلي  ة 

2 2825 

2395 

  2 تأر ب ميأاني  2779

 2822 3 التسو ق في التجان الل اضي  2826

انار  التنيآر لذ   ا حتااجار  2828
 الخابة 

2 2231 

 2231 2 معاييل الجون  الياملة للتنيآر 2829
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ال،طو ر  التنات،ار  انار   2830
 الل اضاة 

3 2822 

  17 التجتوع 

 

 
 

  بف متطل،ار تخصص إنار  التنيآر الل اضاة:

 

 ال اان  في التجان الل اضي  - 2818

 

يطأ  دذا التسا  إلز إكسا  الطالب معلومار  مفاواف تسامأه ملز فطف مفطو  ال اان  اإلنار ة ،   ملز  نواع  
   نتاد الاان  ف ي التجان الل اضي ، ةتا  اأ  التسا  بعض التطارار التي ين،غي ملز الاائأ امتمكطاع   

 

 ماأمة في التأر ب الل اضي  - 2819

 

تعل  إلز  التالر  دذا  يتتنن  يطأ   حتز  الل اضي  التأر ب  ملف  في  األتاتاة  بالتفاواف  الت،انئ  الطالب   م 
مفطو  ملف   -الطم  من التسامأ  في رف  مستوى التأر ب الل اضي، يتضتن التسا  ملز التفلنار التالاة:

ا  اإلمأان  التأر ب  لل اضي  الل اضي  منوناتد،  ل   التأر ب  حت   تطوره  م،انئد،  لبأني  التأر ب  لل اضي 
التأر ب  بلاما  إمأان  الل اضي،  ل   التأر ب  مجان  في  التخطا   للل اضيين  الخططي  النفسي  التطان  

 الل اضيع 

 

 تخطا  البلاما الل اضاة  - 2820

 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطالب بتفاواف  للتف تااتة مامة للتؤتسة التي تأيل بلاما الي،ا  توان ةانق  
نان ا ا  مأرتة من  ل ق  ض  يطة تت   بلناما مت  متكام  بنافة ا نيطة الل اضاة   تود   دذه التؤتسة 

التوتف  بانتطان  البلناما  ينتطي  بحيا  التؤتسة  امناناار  م   تتناتب  فالار  ملز  البلناما  دذا  نياد  فالار 
 الل اضي ا  العا  الأراتي ع

 

 ا نار  ا تتلاتاجاة في التنيآر الل اضاة  - 2823
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يطأ  التسا  إلز مسامأ  الطالب ملز التخطا   اتخاذ الالارار التتعلاة بالتؤتسة بطل اة اتتلاتاجاةع تيت  
الأايلاة  البيئة  تحلي   اإلتتلاتاجاة  اإلنار   منابل  ا تتلاتاجاة  اتخاذ  لالارار  اإلنار   ماواة   لتواضا   

تنفي للتؤتسة  ةاتاة  ا تتلاتاجاة  الخاارار  التنستة   الخارجاة،  تغيل  ض   ا تتلاتاجاارع  ةاتاة  ذ  تطبيق 
 ليتأنلف م  السل    لتتغيل  مأن من الحا ر الأراتاةع

 

 ا بابار الل اضاة  - 2824

 

 يت  دذا التسا  التعل م باإلبابار الل اضاة  ممنتطا بالعلو  الل اضاة   باعة األنيطة التتارتة  نراتة 
ل م بأتل   جلانار الونا ة منطا باألتاليب التت،عة إلتعافاتطا األ لاة نسل ا   ت،ا  حأ ثطا في التممب  التع

  متلااع  

 

 ا نار  التالاة في التجان الل اضي   - 2825

 

تغطي دذه التان   ظائف التحات،ة للتيار   حيا يتف التلةي  ملز  اإلنار  التالاة   دأافطا التختلفة من السيولة  
ال ل     التان  اللبحاة  تعساف  التالي   نار  ر س  األنان  تاياف  يملطا  من  يتف  التي  التالاة  النسب  نراتة  م    ،

العام   تااتاتد التختلفة م   إنار  الناأ ة ل   نار  الذمف التأينةل   نار  التخ  ا السلعي ل إضافة إلز ال اتة 
األج   ا تت تا  الطو    ا تت تار  بالارار  ا دتتا   م   للنفوذ  إلز  ال مناة  إضافة  ل  ال ابتة(  التوجونار  في  ر 

 نراتة التتو   في التيار    نوامأ التفاضلة بينطاع 

 

 التأر ب التيأاني  - 2770

 

التعلومار   ل  تسخيل  التحلي  العت   متطل،ار  م   التعام   في  التطارار  الطالب  إكسا   إلز  التأر ب  يطأ  
ن يمن  مليطا  حص   التي  ا نار    مجان  تل  في  تأر ب  التطارار  التطلوبةع   تف  الخبل   راتتد  كتسا  

في  نراتتد  تف  معلوماتطف  ما  اتتخأا   تطبيق  من  ج   العامة  الخابة  الل اضاة  التؤتسار  في  الطم  
التي   التطارار  تبين  التأر ب  فتل   تاار ل  تبوطاة  يلة  الطم   بتاأ ف  الطالب  يل    ةتا  التخصصع  مسانار 

 اكتسبطا الطالبع 
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 انار  التنيآر لذ   ا حتااجار الخابة  - 2827

 

يطأ  دذا التسا  لت   أ الطالب  بت،انئ ايتاار  نيطة ر اضاة تتناتب م  حاجار ذ ى ا حتااجار الخابة  
،    ملاما  األمن  السممة في   نأراتطف   ملاما  ذلك  ثنان التتارتة من حيا الخصائص النفساة  الفسيولوجاة

 لعا ع  ايتاار األنيطة   األ

 

 معاييل الجون  الياملة للتنيآر - 2828

 

يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطالب بتفاواف   جلانار السممة  الصحة التطناة في التممب الل اضاة  يابة 
العت  ملز توفل متطل،ار السممة  ظل   العت  ا منة في التممب الل اضاة لتجنب ا يطان اليائعة  في 

ضاة الخارجاة  الأايلاة،  ةتا يطأ  دذا التسا  إلز ت   أ الطالب بناتاة  العنا ة بعوام  األمن  التنيآر الل ا
 السممة في التممب بين  ما  باإلضافة إلز تاياف ظل   بيئة العت   مأى توفل يل د السممة  الصحة 

 ،ة لجتا  فصون السنةعالتطناة من حيا   جون إضان ،  نستة  لتلاق،ة التطو ة  اتتخأا   رضاار منات

 

 انار  ال،طو ر  التنات،ار الل اضاة  - 2829

 

ال،طو ر  التنات،ار   للتخطا  إلمأان  بالتطارار األتاتاة  الضل ر ة  إلز ت   أ الطم    التسا   دذا  يطأ  
 تاتاار ايتاار مون   الل اضاة ، إمأان مي اناة تاأيل ة لل،طو ر  التنات،ار الل اضاة ، مناا انعاان ال،طولة ،  

ماأ ال،طولة ، التسطيمر التي اتتحأثق في مجان ال،طولة ، ملة  ا تصا ر ال،طولة ،  تلتي،ار إنامة السان   
في   الصحافة  تلع،د  الذ   الأ ر   ، لل،طولة  الأما ة   ، ال،طولة  في  التيارةين  للسان   الأموار  إمأان   لتيارةين 

، م ال،طولة  مال  الأما ة في  إجلانار  لأما ة  تنفيذ  نائتة لتلاجعة  لل،طولة في اإلذامة  التلف  وا  لض تل  ا 
ال،طولة  ت اتد،   تنفيذ  إجلانار  تنفيذيطا  التطلو   اإلجلانار  ملاجعة  نائتة  إمأان  لبلناما    ، لل،طولة  الأما ة 

نار ما بعأ ال،طولة ، اإلجلانار التي تتخذ نب  بأن ال،طولة ، اإلجلانار التي تتخذ  ثنان انعاان ال،طولة ، إجلا
نا  التعأار، إمأان الحسابار، يطابار الينل،  مأان ملف ال،طولة ، نتوذج تاياف تيل العت  في ال،طولة ، 

 لجنة تاياف  نان ال،طولة ع

 

 

 

 

 

 اإلمم  الل اضي   - 2821
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الي،د  نسل اتد الاأ تة  يتنا ن دذا التسا  اتاتاار مفطو  ا مم   ا تصان  تطوره تار خاا من حيا انوامد  ات
متاا    التعابل  بصور   ك ل  التواضا   الل اضاة  بااغة   األي،ار  جت   ةاتاة  من  متينة  نامأ   تكو ن  م  
   ضوحاع 

 

 التسو ق في التجان الل اضي  - 2826

 

للتسو ق  األتاتاة  الت،انئ  العنابل  في  الطالب  لأى  متينة  معلةاة  نامأ   تكو ن  إلز  التسا   دذا  يطأ  
 اضي  ةاتاة ايتاار الت  ا التسو اي،  يط  التسو ق  محتو ار تلك الخط   ا تجادار البيئاة التي تؤثل  الل 

التسو ق   ملز  التسو ق  التلةي   إنار   في  ا تتلاتاجي  التخطا   من  مامة  بور   التسو ق،    مطان  ملز 
الل اضة  مم التسو اي من  التعلومار  الطأ   السو   انستة  الل اضاة الل اضي  بحوو  نار  تائ  ا مم  

لألنيطة  ا ذامي  التلف  وني  البا  حاو   الل اضاة    الممبين  ممبل  ان ار  ملز  ا مما   اتتخأا  
اللئاسي  التسو اي  العت   تت    التي  الل اضاةع  الطيئار  التلافق  الخأمار في  الل اضاة   اتت تار   التنات،ار 

طالب منأ ا نتطان من التسا  ال اا  بالتخطا  ا تتلاتاجي الذ  يتا  في التجان الل اضي،  ، حيا  ستطا  ال
 لد الخل ج من التياك  التحاطة بالعت   التوب  إلز الح  األم  ع

 

 العمنار العامة   تائ  ا تصان  - 2822

 

العامة    العمنار  الل اضي  ظائف  التجان  في  العمنة  تحأيأ  دتاة  إلز  التسا   الخابة  يطأ    التوابفار 
الل اضاة التؤتسار  تحايق  دأا   في  العلتاة  ن ردا  العمنار  مجان  في  يتضتن   بالعام   ذلك   لتحايق 

في   العامة  العمنار  بلاما  تنساف  العامة    للعمنار  األتاتاة  العتلاار  العامة    العمنار  ماواة  التسا : 
جان العمنار العامة   الل   العا  في التجان الل اضي   التؤتسار الل اضاة   الصفار المدمة للعاملين في م

العامة  ن ر  العمنار  ن ر  العامة    العمنار  مسئون  ايتصابار  موابفار  العامة    العمنار   تائ  
 التسئولين في تحايق  دأا   رتالة التلباة الل اضاة  توضا  فلسفة التؤتسار الل اضاةع 

 

 

 (ILO'sن البلناما   التخلجار التعلاتاة التنيون  م 
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التعلاتاة   التخلجار  إلز  الوبون  نتون   فاننا  البلناما،  لطذا  التاتلحة  الأراتاة  الخطة  يمن  من 

 التذةور   نناه من يمن إكسا  الطالب : 

 الاأر  ملز التخطا   التنساف للتيل مار الل اضاة التختلفةع (1

ال،طو ر  التأارس  –ا تحانار    –نطامار األنأ ة  الاأر  ملز ح  التينمر  التعونار اإلنار ة في   (2

 الل اضاةع 

 الاأر  ملز مت  ماتلحار تتو   للتيل ع باللغتين بالعلباة  ا نجلي  ةع (3

الاأر  ملز إنار  التؤتسة مالاا من حيا تاأيل التكالام   ض  التوادنة  ملاق،ة بل  التان   (4

 ةاد بالين  التضبود  السلاف 

 تلاتاجاار  السااتار  الاوامأعالاأر  ملز   ض  ا ت (5

 معلفة التعام  م  اليؤ ا الل اضاة بتا يتعلق باإلبابار  التأر ب  نفساة الل اضيع (6

 ملاق،ة تطبيق معاييل الجون  الياملة للتنيآر الل اضاة  تممة الت،اني ع (7

الل اضاة من يمن تحأيأ   (8 التؤتسة  في  ال،يل   العنصل  إنار   متابعة  احتااجار  الاأر  ملز 

 العاملين  تود   التطا   تطو ل  تأر ب الفل ق إلنجاد ا دأا ع

العلباة  ا نجلي  ةل  ةذلك   (9 باللغتين  العمنة   ذار  األ لا   م   الفعان  ا تصان  مطارار 

التؤتسة    يارجطاع  التعل  ملز   السلوةاة منأ تعاملد م  األفلان ناي   التطارار  اكتسا  

بتجا التلت،طة  البيئة  التفاواف  م   التواب   ملز  التستوى  الاأر   دذا  في  العامة  العمنار  ن 

 الخارجاة بأتلو  ملتي(ع



 العلوم المالية والمصرفية_ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~182  ~ 

تحأيأدا  تحليلطا   ض    (10 حيا  من  بالتؤتسة  تحا   التي  التخا ل  م   التعام   ملز  الاأر  

 الخط  التنات،ة للتغلب مليطا 

مأ (11 حاجة  الل اضاة  فق  بالتؤتسة  المدمة  التور أار  توفيل  ملز  مصانردا  الاأر   ر تة  من 

 الجيأ    لف بالتعانأار م  التورنين  ةاتاة انجادداع

 . القدرة على التسويق الرياضي والتعامل مع اإلعالم الرياضي (12

 تعلف اتاليب  يطوار إنار  الفعالاار  تنساتطا بين  مطنيع (13

 
 في تخصص انار  التنيأر الل اضاة : يل د  معاييل نبون الطل،ة

 ال انو ة العامة بنجاح ع جتا  فل ع  ●
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 دائرة العلوم المالية والمصرفية  

 
تعررأد نائررل  العلررو  التالاررة  التصررلةاة مررن الررأ ائل الجاذبررة بيررن  ةبيررل لطل،ررة ال انو ررة العامررة فطررذه الررأائل  

 ،ةعتضف تخصصار تمني ر اجا  ةبيلا  في تو  العت   دي: التحات،ة التاناة،  تخصص اإلنار  التالاة التحوت
 تسعز الأائل  من يمن بلامجطا إلز يلق ةوانر فاملة نررانر  ملررز التفكيررل  اإلبررأاع،   كسررا  يل جيطررا  

التطارار  الاأرار التي تؤدلطف لتتارتة  ظررائفطف التحاتررباة  التصررلةاة بنجرراح،  تتنررنطف مررن ا نررأماج  التيررارةة 
 لتطور إلز األما عالفعتالة من  ج  ا رتاان بالتجتت  الفلسطيني  نف  مجلة ا

 لتحايررررق  دررررأا  دررررذه التخصصررررار فرررراا الررررأائل  تضررررف فرررري بررررفوفطا ةررررانرا  متتيرررر ا  مررررالي التأديررررت  مررررن 
 التأرتين الذين يتتتعوا باأرار تأر ساة مالاة التستوى م   جون تطو ل ذاتي  مستتل لطذا الكانرع

 
 

 التخصصات التابعة للدائرة :
 ع التحات،ة التاناة  ع1
 التالاة التحوت،ة عاإلنار   ع2

 السااحة السفل  ع3

 
 

 تخصص المحاسبة التقنية .1
 

تامة معتتأ  مودمة ملز  ربعة فصون نراتاة،  يطأ   66مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  
دذا التخصص إلز إكسا  الطالب العأيأ من التطارار في مجا ر التحات،ة التختلفة م   محات،ة اليلةار 

،ة التكالام  التحات،ة الضل باة  التحات،ة الحنوماة   تاتاار اإلنار  التالاة  التأنيق التالي  ملاجعة  محات
الحسابار  مطارار في اتتخأا  آيل ما  ب  إلاد ملف تكنولوجاا التعلومار في مجان التحات،ة  من يمن  

التستخأمة في تو  العت   ةذلك تأر ب الطالب   كسابد مطارار اتتخأا  البلاما التحاتباة التحوت،ة 
 اإلحصان التحوتبع األمل الذ  تاسطف في تطو ل العت  التحاتبي جون   ننة  تلمة   تاانا ع 
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 محاضل  اكان تاة 

 
 

 الخطة الدراسية: 
 الرقم البيان  س.م

 1. ا ج،ار ة   متطل،ار الكلاة 16

 2. ا يتاار ة   متطل،ار الكلاة 1

 3. بلناما متطل،ار ال 17
 4. متطل،ار التخصص   32
  المجموع  66

 
 ساعة معتمدة  71متطلبات الكلية اإلجبارية : 

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

 ساعة معتمدة 17متطلبات البرنامج: 
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 وصف متطلبات البرنامج:  
 

   -:1 المحاسبة– 2230
 

مأي  إلز ملف التحات،ة،  النسا  التحاتبي  نسل ة الايأ الت ن ج،  مصانر الايون  الأفاتل التحاتباة، 
 التعالجة التحاتباة للعتلاار التالاة،  معالجة التحات،ة للعتلاار الناأ ة الخابة للصنأ  ،   معالجة  

التعالجة التحاتباة لأل را  التجار ة،  ،   حسف ،   التعالجة التحاتباة لعتلاار الال،ضامةالتحات،ة لعتلاار 
  الحسابار الختاماة  الاوائف التالاةع 

 
 اإلدارة:  -2231

 
يطأ  دذا التسا  إلز إكسا  الطالب معار   مطارار إنار  األمتان؛ حيا يتنا ن التسا  ماواة إنار  األمتان  

تحفي   متلاة اتخاذ الالار  اللنابة   ظائف   نسل ار اإلنار   التخطا   التنساف  ا تصان  التفا ض  ال اان   ال
التنيأ ع   تف تنفيذ التسا  باتتخأا  التحاضلار  ال  ارار التيأاناة   ر  العت   ةتابة التاار ل  التعلاف  

 ا لكتل ني  الحا ر الأراتاة  التنانيار الجتاطاةع 

باللغة  المساق  س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
 العربية

رمز  
 رقم المساق  المساق 

Accounting 1 3 2230  1 التحات،ة 
Management 3  2231  اإلنار 

Computerized 
Statistics 

م،انئ ا حصان   3
 2732  التحوتب 

Economics   2232  ا نتصان 
Commercial English    2733  اإلنجلي   التجار 

Business 

Mathematics 
 2523  الل اضاار التالاة  
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 محاضل  اإلنار  لطل،ة نائل  العلو  اإلنار ة  التصلةاة

 
  -:مبادئ االحصاء المحوسب  –2732

يطأ  دذا التسا  إلز إكسا  الطالب معار   مطارار التعام  م  التفاواف  التاايال اإلحصائاة  ا حتتالاة 
 تطباااتطا؛ حيا يتنا ن التسا  ماواة اإلحصان  جت  الباانار  ملضطا  تصتاف اإلتتتارار اإلحصائاة 

التيتق    جان معاممر اإلرت،اد  معألة اإلنحأار  حسا  األرنا    حسا  ماايال الن مة التلة  ة  ماايال 
ال ااتاة لألتعار  الكتاار  ايت،ار بحتطا  تحأيأ  نواع ا حتتا ر  حسابطا  تطبيق التود عار ا حتتالاة  

لغا ار   SPSS بلناما  Excelالتتصلة في ح  التسائ  اإلحصائاة  ايت،ار الفلضاار  اتتخأا  بلناما 
 ئاةع إحصا 

 
 

 االقتصاد:  2232-
 
 التفاواف   ل  نوانين العلض  الطلب ل  التفاواف األتاتاة لعلف ا نتصان ، منابل اإلنتاج التختلفة  

األتاتاة التتعلاة با تتطمح  ا تت تار، مفاواف األجور  ال،طالة  التضخف ، السااتار الناأ ة  
  التالاة، مفاواف الأي  الاومي الناتا الاوميع
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 الرياضيات المالية: 2523 -

 
يطأ  إلز تعل م الأارس بتطبااار الفائأ  ال،ساطة   التلة،ة ، بعأ ملاجعة ملة   لتطارار  دذا التالر 

الل اضاار األتاتاة من يمن الوحأ  األ لز   ال اناة ،  من ثف الخوض في التطبااار العتلاة للفائأ  ال،ساطة  
 ا  نوا الطالب نانرا ملز توظام    التلة،ة ، للتطتتين في التجا ر التتو لاة   التصلةاة البنكاة ،   جب 

 عالتطارار الحساباة األ لاة في العتلاار التالاة التصلةاة بيايطا  الونائ    الال ض( 
 

 : االنجليزي التجاري 2733 -
 

يطأ  إلز تطو ل مطارار الطالب اللغو ة في التجا ر التجار ة  التحاتباة م   ةتابة اللتائ   التذةلار 
اة،  نلان  التاار ل  التلخصار،  التحانو في مناا العت ،  ا تتيلان  التصأيل،  ال  ارار،  التحانثار التلفون 

 ا جتتامار،   ل،ار العت ، اتتخأا  التطارار اللغو ة بطل اة متلاة تناتب التخصص  الحاا  العتلاة  
 التستابلاةع 

 
 ساعة معتمدة 26متطلبات التخصص: 

 
 

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

 المساق 
Auditing 3  2521  التأنيق  ملاجعة الحسابار 

Cost Accounting 3  2524  محات،ة التكالام 

Financial Firms Accounting 3 2528  محات،ة التنيآر التالاة 

Accounting Software 

Application 1 
2 

تطبااار بلمجاة  
 ( 1 محاتباة

 2611 

Accounting Software 

Application 2 
 

2 
تطبااار بلمجاة  

 2612  ( 2 محاتباة

Corporate Accounting 3  2734  محات،ة اليلةار 
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Government Accounting 3 
محات،ة حنوماة  منستار  

 2735  غيل ربحاة 

Taxation 3 2736  التحات،ة الضل باة 

Field Training 1 2  2737  ( 1 التأر ب التيأاني 

Field Training 2 2   2739  ( 2 التأر ب التيأاني 

     

Principles of Financial 
Management 

   تاتاار ا نار  التالاة  3
2519 

Accounting 2 3 2520  (2   محات،ة 

 

 وصف متطلبات التخصص:  
 

 (:  2محاسبة ) - 2520
 

العتلاار التحاتباةمن حيا الجلن لألبون الودتاة  ال ابتة  التتأا لة،  ملز إث،ار  الطل،ة ملز تعل م 
ق التحات،ة التختلفة،   توظام التطارار الحساباة لأى الطالب ن ا اتتعتان ا لة  ائالعتلاار التحاتباة بطل 

 الطالب في الحاا  العتلاةع توظام التفاواف  التعار  التي اكتسبطا  ل الحات،ة،  ا دتتا  بالناحاة التطبا اة
 أساسيات اإلدارة المالية :  - 2519
 

تغطي دذه التان   ظائف اإلنار  التالاة   دأافطا التختلفة من السيولة  اللبحاة  تعساف ثل   التمح ، م  نراتة 
 تااتاتد التختلفة م   إنار   النسب التالاة التي يتف من يملطا تاياف األنان التالي   نار  ر س التان العام  

الناأ ة ل   نار  الذمف التأينةل   نار  التخ  ا السلعي ل إضافة إلز ال اتة ال مناة للنفوذ م  ا دتتا  بالارار  
ا تت تار الطو   األج   ا تت تار في التوجونار ال ابتة( ل إضافة إلز نراتة التتو   في اليلةة  نوامأ  

 التفاضلة بينطاع 
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 التدقيق ومراجعة الحسابات:  -2521
 

ماواة التأنيق   دأافد   نوامد ، ةاتاة اكتيا  األيطان  الغش في العتلاار التحاتباة  الحساباة،  تأنيق الاوائف  
 التالاة   مأان التاار ل بتختلف  نوامطاع 

 

 :  محاسبة التكاليف 2524 - 
 

 تتنين الطالب من ةاتاة اتتخلاج تكلفة  محات،ة التكالام من الناحاة النسل ة   العتلاة ، 
 ةذلك إمأان التاار ل  الكيوفار  ل  لتكالام التختلفة االوحأ  التنتجة،  التتيي  بين منابل 

  حسابار التلاق،ة  الاوائف التالاةع
 

 المنشآت المالية: محاسبة  2528-
 

التجار ة التصار  اإلتمماة  ةذلك  دذا التالر  يت  ملز الاوائف التالاة في نطاع البنوح 
نطاع التأمين حيا يتطل  إلز معلفة األنواع التختلفة للاطامار  اإلجلانار التنستة ضتن  

 عاألتل التحاتباة التتعار  مليطا
 

 ( : 1محاسبية )تطبيقات برمجية   -2611
 

يطأ  دذا التسا  إلز تأر ب الطم  متلاا  ملز بلاما محاتباة معتتأ   مليصة في السو   
الفلسطينيل   ذلك ابتأان  من الفص  ال الا  اللاب  حيا  يت  التأر ب ملز انيان ةافة  

الباانار التحاتباة لتؤتسة تجار ة  معالجة دذه الباانار محاتباا  ل  انتاج التاار ل التنات،ة  
 (  في التحات،ة التحوت،ة ل  العلبي في التحات،ة  اإلنار  التالاةعExcelالر  خأا  بلناما باتت

 
 ( : 2محاسبية )تطبيقات برمجية  - 2612
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يطأ  دذا التسا  الز تأر ب الطم  متلاا  ملز بلاما محاتباة معتتأ   مليصة في السو   
يت  التأر ب ملز إنيان ةافة الباانار  الفلسطيني  ذلك ابتأان  من الفص  ال الا  اللاب  حيا   

التحاتباة لتؤتسة تجار ة  معالجة دذه الباانار محاتباا  ل  انتاج التاار ل التنات،ة باتتخأا   
 ( ل  بلناما ا نستة التوثونةع   (Auditبلناما

 
 شركات:  المحاسبة 2734 -

 
ل  مأيملىتحات،ةاليلةار غطي دذا التسا  التوضومار التالاة: 

ل  الحساباتالتتعلاةباليلةارل نيلةةتضامنوتسجيلطا ايطارداتكو 
ل  فسخيلةاتالتضامنوتصفيتطال التغييلةاعاأيلةاتالتضامنل الجلن الحساباتالختاماة التي اناةالعتوماة

ل  التأيملىتحات،ةيلةاتا موانل ( التوباةال،ساطة     اليلةاتالعان ةالتحأن 
ل   تتا ليلةاتالتسادتةالعامة ر ل النسامالتحاتباتااليلةاتالتسادتة

ل  الحساباتالختاماة التي اناةالعتوماةل تتا ليلةاتالتسادتةالعامة تعأيمتل 
 ع(ذاتالتسؤ لاةالتحأ ن     اليلةاتالتسادتةالخصوباةل ا حتاا اتوالتخصصار

 
 : حكومية ومنظمات غير ربحية محاسبة 2735 - 

 
ل التوادنةالعامةل مأيملىالتحات،ةالحنوماة التسا  التوضومار التالاة: غطي دذا  

ل  الايونالتحاتباةل الأفاتل السجمتالحنوماةل التيتل اتالحنوماةل اللنابةالأايلاة
 عا نأ ة الجتعااتالخيل ة ل محات،ةالتنستاتغيلاللبحاة

 المحاسبة الضريبية:  2736-
 

الا ضل ،ة الأي  في منا ق السلطة الفلسطيناة  ال اني  دذا التسا   اسف إلز نستين األ ن  ع 
 ع عالا ضل ،ة ال اتة التضافة في منا ق السلطة الو ناة الفلسطيناة
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 جانب من محاضل   ل،ة التحات،ة 

 
 :  1التدريب الميداني  2737-

 
 تسخيل   ل يطأ  التأر ب إلز إكسا  الطالب التطارار في التعام  م  متطل،ار العت  التحلي 

التي حص  مليطا يمن نراتتد  كتسا    في مجان  تل التحات،ة  التعلومار  التطارار
 الخبل  التطلوبةع

 

 : 2التدريب الميداني 2739-
 

ملز  يتأر  الطل،ة من يمن دذا التسا   ، حيا (  1   عتبل دذا التأر ب منتلة لتأر ب ميأاني 
ع ةذلك   ار الحاتو  في مجان لتحات،ة  تطباا مطارار تخصصاة متعتاة في مجان التحات،ة

 تأر ب الطالب ملز العأيأ من بلاما التحات،ة في مختلف نطامار الفلسطيني ع  
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 تطبيق متلي ألحأ بلاما التحات،ة

 
 : اإلدارة المالية المحوسبةتخصص  .2

 
 مقدمــة:

 
يطأ  دذا البلناما إلز إكسا  الطالب العأيأ من التطارار في مجان اإلنار  التالاة  اتتخأا   
تاناار تكنولوجاا التعلومار فيطا من يمن ت   أ الطالب بالتأر ب ملز البلاما التحوت،ة ،   

 تيتف ذلك من يمن  لح التسانار ذار العمنة في اإلنار  التالاة،  التطبااار البلمجاة  
التحوت،ة التتخصصة في مجان اإلنار  التالاة بحيا  نوا الطالب بعأ تخلجد مؤدم  للعت  في  
 مجان التؤتسار التالاةل األمل الذ  تاسطف في تطور العت  التالي جون   ننة  تلمة   تاانا ع  
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  1  تف العت  ملز تحايق  دأا  التخصص من يمن  لح مسانار في اإلنار   م   انار  
    2 محات،ة 1 مسانار  يلى في مجان التحات،ة  اإلنار  التالاة م  :محات،ة 2 انار 

 تاتاار اإلنار  التالاةل  التحات،ة اإلنار ةل   نار  ا تت تارل  التأمين   نار  الخطلل الجأ ى  
ا نتصان ة  تاياف التيار  ل   نار  العتلاار التصلةاة  التحلي  التالي  ا نتصان اإلتممي  

نار  يلى في مجان تكنولوجاا التعلومار م  : ماأمة في الحاتو ل  ماأمة في نوامأ  مسا
الباانارل   نستة التعلومار اإلنار ةل  التطبااار البلمجاة التحاتباة  التحلي  التالي باتتخأا   

 بلناما "اكس "ع
 الاانر ن ملز اإل مع بالتطا  حيا يطأ  دذا التخصص إلىامأان الخل جين التؤدلين بالتطارار العلتاة العالاة 

الفناة من اج  تحايق  توحاتطف اليخصاة   توحار التجتت  التحلي  توفيل فلل مت  جأيأ  للخل جين من  
 يمن اتتحأاو مطارار متلاة جأيأ ع 

 

 الخطة الدراسية : 
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة   متطل،ار الكلاة 16

 2. يتاار ة ا   متطل،ار الكلاة 1

 3. بلناما متطل،ار ال 17
 4. متطل،ار التخصص   34
  المجموع  68

 
 ساعة معتمدة  17متطلبات الكلية: 

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

 .  129وص 128,ص 127البرنامج  ووصفها , ص* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات 
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 ساعة معتمدة  51: اإلدارة المالية المحوسبةمتطلبات تخصص 
 

 المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
رمز  

 المساق 
رقم  

 المساق 
Principles of Financial 

Management 
 2519   تاتاار ا نار  التالاة  3

Accounting 2 3    2520  (2محات،ة 

Taxation 3  2736  التحات،ة الضل باة 

Field Training 1 2 2737  ( 1 التأر ب التيأاني 

Accounting Software 

Application 1 
 2611  ( 1 تطبااار بلمجاة محاتباة 2

managerial Accounting 3  2524  انار ة محات،ة 

BanksOperations  Management 3   2726  العتلاار التصلةاةإنار 

Insurance & Risk Management 3  2727  التأمين   نار  الخطل 

Financial Markets 3  2728  اتوا  مالاة 
Feasibility Study & Project 

Evaluation 
 2729  الجأ ى ا نتصان ة  تاياف التيار    3

Financial Analysis – By using 

Excel 
 2731  ( اكس   تحلي  مالي  3

Investment Management 3  2764  انار   اتت تار 
 

 : تخصص اإلدارة المالية المحوسبةمتطلبات وصف 
 
 

 المحاسبة الضريبية:  2736
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الفلسطيناة  ال اني  عالا ضل ،ة  دذا التسا   اسف إلز نستين األ ن  عالا ضل ،ة الأي  في منا ق السلطة 

 ع ال اتة التضافة في منا ق السلطة الو ناة الفلسطيناة
 
 

 أساسيات اإلدارة المالية :  - 2519
 

تغطي دذه التان   ظائف اإلنار  التالاة   دأافطا التختلفة من السيولة  اللبحاة  تعساف ثل   التمح ، م  نراتة 
تاياف األنان التالي   نار  ر س التان العام   تااتاتد التختلفة م   إنار    النسب التالاة التي يتف من يملطا 

الناأ ة ل   نار  الذمف التأينةل   نار  التخ  ا السلعي ل إضافة إلز ال اتة ال مناة للنفوذ م  ا دتتا  بالارار  
لتتو   في اليلةة  نوامأ  ا تت تار الطو   األج   ا تت تار في التوجونار ال ابتة( ل إضافة إلز نراتة ا

 التفاضلة بينطاع 
 

 (:  2محاسبة ) - 2520
 

تعل م الطل،ة ملز العتلاار التحاتباة  من حيا الجلن لألبون الودتاة  ال ابتة  التتأا لة،  ملز إث،ار  
لة  العتلاار التحاتباة بطلائق التحات،ة التختلفة،   توظام التطارار الحساباة لأى الطالب ن ا اتتعتان ا 
 الحات،ة،  ا دتتا  بالناحاة التطبا اة ل  توظام التفاواف  التعار  التي اكتسبطا الطالب في الحاا  العتلاةع
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 محاضل  اكان تاة

 
 

 :  1التدريب الميداني  -2737
 
يطأ  التأر ب إلز إكسا  الطالب التطارار في التعام  م  متطل،ار العت  التحلي ل  تسخيل التعلومار  

  التطارار في مجان  تل التحات،ة  التي حص  مليطا يمن نراتتد  كتسا  الخبل  التطلوبةع
 
 

 ( : 1تطبيقات برمجية محاسبية ) - 2611
 

ملز بلاما محاتباة معتتأ   مليصة في السو  الفلسطينيل    يطأ  دذا التسا  إلز تأر ب الطم  متلاا  
 ذلك ابتأان  من الفص  ال الا  اللاب  حيا  يت  التأر ب ملز إنيان ةافة الباانار التحاتباة لتؤتسة تجار ة  

حوت،ة ل  (  في التحات،ة الت Excel معالجة دذه الباانار محاتباا  ل   نتاج التاار ل التنات،ة باتتخأا  بلناما الر 
  العلبي في التحات،ة  اإلنار  التالاةع 
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 محاسبة إدارية :  - 2725

 
يطأ  التالر إلز بااا ةام  تنن إلنار  التيل ع التجار   ا تستعت  الباانار التحاتباة في  غلاض التخطا   

 ،  نلار التسعيل،   اللنابة،  في ح  التينمر التي تعتلض اإلنار  ةالعمنة بين حجف التباعار  التكلفة،  اللب
 نلار التصنا     اليلان من مورنين،  تحلي  تكالام التود  ،  تاياف  متان اإلنار  المملة  ة،  التوادنار 

 التاأيل ة،  التي اناار الل تتالاة  غيلدا من الالارار اإلنار ةع 
 
 
 

 العمليات المصرفية: إدارة  - 2726
 

متعلاة باإلمتان التصلةاة الأايلاة  الخارجاة باإلضافة الز   يتضتن التسا  التعل  ملز متلاار متعأن 
التعل م ملز العتلاار البنكاة ا لكتل ناة  العمنار م  البنوح التلتلة  ملز  باعة تتو   التجار  الخارجاة  

ت تارار  ا متتانار التستنأ ة  بواب  التحصي   الاوانين  الاوامأ األتاتاة التتعلاة باألمتان البنكاة   ات
 ع البنوح

 
 : التأمين وإدارة الخطر - 2727

 
يطأ  دذا التالر إلز تعل م الطالب بتفاواف التأمين ضأ الخطل  األيطار الاابلة للتأمين  التعل  ملز  

 الت،انئ التي  او  مليطا التأمين  تنا ن  نواع التأمين م  التلةي  ملز  نستة بوالص التامين  احتسا   نسا طاع 
 

 :  اق ماليةاسو –2728
 

تكتن  دتاة نراتة دذا التسا  لتعل م الطالب باألتوا  التالاة   نوامطا  تنساتطا  اجلاناتطا   آلاة ا تت تار  
في ا ن ار ا تت تار ة التستوح تأا لطا فيطا بلغة  فطتطا الأارس  تسط  لد ايذ التطارار التتطل،ة للعت   

 ع باألتوا  التالاة بعأ تخلجد
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 :  دوى االقتصادية وتقييم المشاريعالج - 2729
 

يطأ  التالر إلز بااا ةاتاة إجلان نراتة جأ ى إنيان التيل ع الجأيأ،  الجوانب التي يتف تنا لطا نب  البأن  
بالتيل ع، ثف  عالا بالتحلي   التاياف نومين من التيار  : التيار   التنو  إنياؤدا،  التيار   الاائتة،   ،حا 

تاياف التيار   الاائتة   ل  التنبؤ بفي  التيار   نب   نومد،  ةاتاة معالجة التيار   الفايلة في ةاتاة 
 إلنااذدا    تصفيتطا ع 

 
 : تحليل مالي )اكسل( - 2731

 
يطأ  دذا التسا  إلز إبلاد ُ تل  آلاار اتتخأا  الحاتو  في التحلي  التالي بامت،اره  ظافة مالاة  محاتباة  

اتخاذ الالارار،  التحلي  التالي دو التجان العلتي التختص في قااس  تاو ف النياد الذ  ي  ن متخذ في منطا 
الالار بالتعلومار  التؤيلار التطلوبة ألغلاض التخطا   اتخاذ الالارار   تطلب التسا  تعل م الطالب  

 تاليع  ةاتاة ا تتفان  منطا في إجلان التحلي  ال Excel)باألنستة الحاتوباة  

 
 تطبيق متلي ألحأ البلاما 
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 ادارة واستثمار: –2764

 
تتنا ن  التان  نراتة األب  ا نتصان  لتفطو  ا تت تار  التعل م با تت تار  مفطومي العائأ  التخا ل  

لفة  انوامطا ثف تلوح نت  التست تل ن  ةذلك ا تت تار  التضاربة   لاان نسل  ياملة الز بأائ  ا تت تار التخت
،  التاومار األتاتاة لالار ا تت تار  انوامطا ، ةتا تتنا ن التان  نراتة ا تتلاتاجاار التمئتة  مجا ر  

 التحافل  يل   ن ار ا تت تار ،  تتطل  التان  ا ضا" الز تصتاف التحافل ا تت تار ة  تاياف ةفانتطا  ةفان  مأ

 
  ل،ة ةلاة التطن التطبا اة 
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 السياحة و السفرتخصص : 3

 
 ماأمررة 

 
تامة معتتأ  مودمة ملز  ربعة فصون نراتاة،  يطأ   73مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  

دذا التخصص إلز إكسا  الطالب العأيأ من التطارار في مجا ر الساحة   السفل التختلفة م   محات،ة  
الضل باة  التحات،ة الحنوماة   تاتاار اإلنار  التالاة  التأنيق التالي   اليلةار  محات،ة التكالام  التحات،ة

 ملاجعة الحسابار  مطارار في اتتخأا  آيل ما  ب  إلاد ملف تكنولوجاا التعلومار في مجان التحات،ة  من 
   ةذلك يمن تأر ب الطالب   كسابد مطارار اتتخأا  البلاما التحاتباة التحوت،ة التستخأمة في تو  العت

 .اإلحصان التحوتبع األمل الذ  تاسطف في تطو ل العت  التحاتبي جون   ننة  تلمة   تاانا  
 

 : الخطة الأراتاة
 

 اللنف  البااا  سع 

 1. متطل،ار الكلاة ا ج،ار ة 17

 ع2   التخصص   متطل،ار البلناما 56

  التجتوع  73

 

 

 متطل،ار الكلاة 

 

 متطلبات الكلية االجبارية  

 اإلنجليزيةالمساق باللغة  مسمى المساق  م . س  رقم المساق 

 English   language اللغة االنجليزية   3 2002

 Studies in Islamic thought دراسات في الفكر االسالمي   3 2003

 Entreprenurship   1 ( 1)ريادة االعمال  2 2846

 Entreprenurship  2 ( 2)ريادة االعمال  2 2847

 Introduction to computers مقدمة في الحاسوب   3 2350

 Arabic language اللغة العربية  3 2001

 physical activity النشاط الرياضي  1 2017

   17 مجموع الساعات  
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 متطلبات البرنامج و  التخصص  

س  رقم المساق 

 م. 
 المساق باللغة اإلنجليزية مسمى المساق 

 Accounting 1المحاسبة  3 2230

 Mangement االدارة 3 2231

 Foreign language لغة اجنبية 3 2955
 

 - Technical English سياحة  -اللغة اإلنجليزية ىالفنية 3 2956
Tourism 

 

 Hotel Services إدارة الخدمات الفندقية 3 2957
Department 

 Tourist legislation التشريعات السياحية  3 2958
 

 The history of Palestine اثار و تاريخ فلسطين   3 2959
 

 History of religions in تاريخ األديان في فلسطين 3 2960
Palestine 

 Principles of tourism مباديء السياحة  3 2961

 Marketing التسويق  3 2962
 

 Administration of travel إدارة مكاتب الساحة و السفر  3 2963
offices 

 Airport Transportation قانون النقل وإدارة عمليات المطار  3 2964
and Operations Law 

 Tourist groups إدارة المجموعات السياحية 3 2965
management 

 Tourism software 1تطبيقات برمجية سياحية  2 2966
applications 1 

 Tourism software 2تطبيقات برمجية سياحية  2 2967
applications 2 

 Public relations and العالقات العامة و فن االتصال  3 2968
communication 

 Cultural and religious السياحة الثقافية و الدينية 3 2969
tourism 

 Geography of Palestine جغرافيا فلسطين  وموقعها السياحي  3 2970
and its tourism site 

 Field training 1 1تدريب ميداني  2 2971

 Field training 2 2تدريب ميداني  2 2972

   56 مجموع  الساعات  
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 بف التسانار   

اللغة العلباة:    دو متطلب إج،ار   يت  :  حأ  التحصي  التعلفي  تيت : التستو ار   ل  تنتاة األلفاظ  
 التعاجف  األيطان اليائعة  اإلممن  التلقاف،   حأ  التذ   الجتالي  تيت : نراتة تور  العلق،  معلاة  ملؤ  

ال ال،  رائاة  بي تتا   نارئة الفنجاا لن ار ق،انيع  فن الاصة  فن السيل ،   حأ  ا تتطمع ال اافي  تيت :  
 الاضاة العلباة  مينلة الخ  العلبي،   حأ  األنان  موتااز اليعل الحل  اللغة العلباة  الحضار  الحأي ة

 الوظافي  تيت : الالانار بأنوامطا  التعبيل ةتابة التاار ل الفناة باللغة العلباةع

 

اللغة اإلنجلي  ة:   يطأ  إلز تطو ل التطارار األتاتاة األربعة لأى الطالب  دي: الكتابة  الالان   ا تتاعا   
نثة،  ةذلك تطو ل نوامأ اللغة األتاتاة  التي تيت  األفعان،  الكم  الت،ايل  حل     اللفل الصحا   التحا 

الجل  الجتلة اليل اة، ةتا يطأ  إلز إمأان الطالب بالكلتار  التصطلحار اإلنجلي  ة التي تتعلق بحاا   
 الطالب اليوماة  العتلاة،  ةتابة التاار ل الفناة باللغة اإلنجلي  ةع 

 

نراتار في الفكل العلبي اإلتممي:   التعل م بالفكل اإلتممي   تسد  يصائصد  حتلة الفكل، مصانر  
منج اتطا   –الفكل العلبي  اإلتممي  العايأ ، الع،انار، األيم ، النسف اإلتمماة، الحضار  العلباة  اإلتمماة 

  جوانب حضارتطا، إضافة إلز الاضا ا التعابل ع 

 

ضي:  يتنا ن دذا التسا  نراتة مفطو  التلباة الل اضاة   دأافطا  ممنتطا بالتلباة العامة،  تعل م  النياد الل ا
ألدف التطارار  الت،انئ األتاتاة ل،عض األلعا  الجتاطاة  الفلن ة م  نوانين دذه األلعا ،   جلان م،ار ار  

ر،  التعل  ملز بعض إبابار التممب  نيا ار نايلاة  يارجاة،  التأر ب ملز تحناف الت،ار ار  النيا ا 
التي تصيب الممب ناي   يارج التلعبع  معلفة  ت،ابطا   ملاضطا   ل  إتعافطا،   تنا ن دذا التسا    ضا   

 بعض مساباار العا  الاوى  ةاتاة تنساف بعض  ل  الأ رار الل اضاةع  

 

لحاتو ،   حأاتد التختلفة،  تطور  ماأمة في الحاتو :  يطأ  دذا التسا  إلز التعل  ملز منونار ا
الحاتو   تصنافاتد،   جاان الحاتو ،  تصنام  نستة العأ،   حأ  الذاكل ،   حأ  الحسا   التنطق،   حأ  

 اإلنيان  اإليلاج،  نسا  التيغي ،  بلمجة الحاتو ،  تطباااتد  بلمجاار مستخأمةع

 

طارار الل ان تة لأى الي،ا  ،  تطيئتطف ملز التستوى :يطأ  دذا التسا  الز تطو ل الت  ( 1ر ان  ا متان  
العلتي، لال فا  ليتتننوا من إنيان ميار عطف الخابة في التستاب ، ب  ةذلك لاعتلوا بينٍ  منتٍا في  

مؤتسار بغيل   متوتطة الحجفع  بذلك  نوا دأ  التسا   اإلجتالي ملز التستوى األ ت  دو التسادتة  
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ساتاة في فلسطينع  دو مسا  نسل  بطاب  متلي، حيا  ستخأ  اتاليب التعلاف  في اتتحأاو ثاافة مؤتت 
التتتلة  حون الطالب  ما التأرس ا  ماسل للتسطي  ملز الطالب للتوب  للتعلومار  األدأا  من يمن  

 ا نيطة اليوماة  األلعا    باانار التعلومارع 

 

(ل  ةحاجة ماتة في 1اتتكتا   لتتطل،ار ر ان  األمتان   (2:   أتي مسا  ر ان  األمتان   ( 2ر ان  ا متان  
ظ  التغيلار  التحأ ار التجتتعاة لعمج مينلة ال،طالة في تو  العت  التتناماة باتتتلارل نسلا  لالة فلل  

العت   محأ ن ة السو  الفلسطينيل حيا يطأ  دذا التسا  إلز تطو ل التطارار الل ان تة لأى الي،ا ،  
ملز التستوى العلتي  العتلي لال فا  ليتتننوا من إنيان ميار عطف الخابة في التستاب ، ب  ةذلك   تطيئتطف 

لاعتلوا بينٍ  منتٍا في مؤتسار بغيل   متوتطة الحجفل  بذلك  نوا دأ  التسا   اإلجتالي ملز التستوى 
ساتاة في فلسطينل  دو مسا  نسل   بطاب  متلي، حيا  ستخأ  األ ت  دو التسادتة في اتتحأاو ثاافة مؤتت

 تاليب التعلاف التتتلة  حون الطالب من يمن مجتومة من األنيطة اليوماة  التي تتبنز في محتوادا النسل   
 التطبااي مجتومة من ا تتلاتاجاار التعلتاة الحأي ةل  التي تنتا  بالطالب يطو  يطو  نحو تحايق متطل،ار  

  ان ة ناجحة في التستاب  بعأ التخلجع انيان ميل ع  ر ان   منسومة فكل ة ر 

 

لغة  جنباة : يطأ  التسا  إلز تتنين الطالب من اتتخأا  اللغار التي يأرتطا من يمن التفام  اإل جابي 
 الطان  م  التجتت  التحلي  العالتي،   د ان  الومي لأى الطالب ألدتاة  ن ر اللغار في نمف  تطو ل  

لتسا  في إ مع الطالب ملز ال اافار الغلباة التتعأن ،  نراتة لغتطا  ملومطا الحضارار اإلنساناةع   سامأ ا 
 آنابطا، متا ي  أ من الحل اإلبأامي لأ د   أفعد إلز ملكة التألام  الكتابةع يتف  لح مأ  لغار  جنباة في  

 الفص  الأراتي   ختار الطلب إحأى دذه اللغار بنان ملز رغبتد  ادتتامد بطاع 

 األك ل  لحا  تتكوا: الفلنساة، الل تاة، األلتاناة، اإلت،اناةع من اللغار

  

اللغة اإلنجلي  ة الفناة: دأ  دذا التسا  إلز تعل م الطل،ة بالتصطلحار اإلنجلي  ة السااحاة التتأا لة في  
الاطاع  مجان نطاع السااحة  الفنأنة،   لة  دذا التسا  ملز فطف  ةتابة  اتتاعا  التواضا  اإلنيائاة في 

السااحي  الفنأني،   كسا  الطالب الاأر  ملز التعام  باللغة اإلنجلي  ة في متارتتد اليوماة ةتوظف في  
 ةا ر السااحة  السفل    التنيئار الفنأقاة من يمن الوثائق التختلفة  ا تصان، ةتا يطأ  التسا  إلز  

 أامطا بالين  الصحا ع تعل م الطالب بالتصطلحار السااحاة  الفنأقاة   ل اة اتتخ 

 اأ  التسا  ملضا  تفصيلاا  حون التسارار  1 2 3 إنار  التجتومار السااحة   الوجطار
السااحاة ناي  فلسطين،  السااحة الطباعاة  ا تتجتاماة،  الوجطار العالتاة للسااحةع التعل م بسب   مسارار 
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في فلسطين   ل  تجا دداع إنار  التوارن السااحاة،   السفل البل ة  ال،حل ة  الجو ة، معااار التسو ق السااحي
 التجطي ار السااحاة، الأما ة اإلممماة  التنيورار، تنساف  جذ  التجتومار للسااحة الأايلاة  الخارجاةع 

 

آثار  تار م فلسطين : يتنا ن التسا  الحأيا من مختلف الحضارار الاأ تة التي مايق في فلسطين منذ بأا ة 
  دف التعالف الحضار ة  ال ااةاة التلت،طة بطا،   عل  الطل،ة ملز  دف التوان  األثل ة  التار خاة في  التار م، 

مار   فلسطين  ن ردا في متلاة الجذ  السااحيع  َ ْعِلض التسا  إلز تطودر السااحة الفلسطيناة،   دفِت ماوِت
طيناة،  األدتاَّة ا نتصان َّة  ال ااةاَّة  البيئاَّة للسااحة  التْنَتا السااحيِت الفلسطيني  منابله،   نتاد السااحة الفلس

 الفلسطيناة،  الخأمار  التسطيمر السااحاَّةع

 

مفطو  بنامة السااحة،   نواع السااحة، التؤيلار السااحة في   م،انئ السااحة:ماأمة في السااحة  الضاافة 
 ي، اآ ثار السااحاة: ا نتصان ة  ا جتتاطاة  ال ااةاةع العالف، توار  السااحة، السلوح السااحي، التنتا السااح

 

:  يطأ  دذا التسا  إلز تعل م الطالب بالتفاواف  التطبااار األتاتاة لألنيطة التسو  اة في نطاع  التسو ق  
نتد السااحة  الفنأنة،   تنا ن التسا  التسو ق من منسورار مختلفة،  الفلسفار التسو  اة،  تلوح التستطلك  مم
بالالارار التسو  اة،  األتوا ،  تج ئة السو   اتتطأافد،  التتلة  السوني،   نواع األتوا ،  منابل الت  ا  
التسو اي،  ةاتاة تطو ل يطة تسو  اة متكاملة  فاملة  تنفيذدا  تاياتطاع   ،حا التسا  ةاتاة العت  ملز  

يع ةتا   تنا ن دذا التسا  نراتة ماواة ملف تل  ا التنتجار السااحاة  نراتة تااتار التنتا السااح 
ا نتصان،   ل  نراتة ا نتصان،  التينلة ا نتصان ة،  العلض  الطلب،  اإلنتاج  التكالام،  األتوا   

التنافسة،  النسا  السعل   التل نة،  التنفعة،  الأي  الاومي  الأي  الو ني،  ملض الناون،  ال،طالة  العت ،  
 ن  التخطا  ا نتصان  في التجان السااحيع  التضخف،  الأي

 

يطأ  دذا التسا  إلز اتتعلاض تطبااار الحاتو  التسو  اة ذار  إنار  الخأمار الفنأقاة  السااحاة: 
العمنة بانار  التناتب السااحاة  الفنان   التتاحف،   تضتن ملضا لتختارار من البلاما التستخأمة في دذا 

 تأر ب الطل،ة ملز اتتخأا  البلاما التستخأمة في مناتب السااحةع التجانع   تضتن التسا 

 

 

:تيتعلف الطم  ةاتاة توفيل  فض  مسار تفل للعتمن من يمن إنيان  نانوا النا    نار  متلاار التطار 
ي  ي  تيل اللحلة  تخطاطد بأننز تعل متنن باتتخأا  معلفتد بالتنا ق الجغلاةاة  تحان النا  الجو  الأ ل

IATAلتحأيأ  التتيي  بين اللحلة الت،ايل   الطيلاا غيل الت،ايل لتسعيل مسارار رحمتطفع ، 
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( م   نواع مختلفة من البلاماع  GDSتيتف تحايق ذلك من يمن بنان حجودار باتتخأا  نسف التود   العالتاة  
 امتتانا ملز تعلف: 

 ع الجغلاةاا في تخطا  السفل 1

  التذاكل ع تذاكل الطيلاا 2

 { PAT• تعلفة اللةا  الجو ة }

 •IATA  الجغلاةاا  التؤيلار العالتاة 

 • معاييل ايتاار األجل   نوامأ العتلة

 • توجيطار محأن 

 •0W  من يمنFare Construction   RT And CT Fare Construction 

 بلأع  • التذاكل اإللكتل ناة  ةاتاة التعام  م  الضلائبع اللتو   التكالام لك 

 • األ فان  اللض   ا تعار الخابة 

 •Billing   يطة التسو ة BSP ) 

 ع نسف الحج  من  ل ق  ن ار الحج  اإللكتل ناة 3

• Amadeus 

• Galillio 

• Saber 

• Abacus 

يطأ  دذا التسا  إلز اتتعلاض تطبااار الحاتو  التسو  اة ذار العمنة بانار    تطبااار بلمجاة تااحاة : 
التناتب السااحاة  الفنان ،   تضتن ملضا لتختارار من البلاما التستخأمة في دذا التجانع   تضتن التسا   

 تأر ب الطل،ة ملز اتتخأا  البلاما التستخأمة في مناتب السااحةع

 
يطأ  دذا التسا  إلز اتتكتان اتتعلاض التطبااار الحاتو  التسو  اة ذار   تطبااار بلمجاة تااحاة : 

نة بانار  التناتب السااحاة  الفنان ،   تضتن ملضا لتختارار من البلاما التستخأمة في دذا التجانع  العم
   تضتن التسا  تأر ب الطل،ة ملز اتتخأا  البلاما التستخأمة في مناتب السااحة بين  متاأ ع

 

وةو ر التي تحأن   عنز التسا  بتعل م الطل،ة بأتل البل ت : العمنار العامة  فن ا تصان الفعان 
السلوح السلاف منأ التواب  م  ا يل ن يابة م  السااح  األجانب  يمن اتت ،ان الوفون   نامطف، با ضافة  
إلكسا  الطل،ة مطارار العلض  التاأ ف  ا لاان بين  لبق،  مفطو  لغة الجسأ،  بل توةو ر اللن ملز الطاتف  
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لفة  التون  م  السائحين،   حو  التسا  في  ااتد تتار ن  حا ر  بااغة التلاتمر  ةاتاة يلق جون من األ 
 متلاةع

 

:   علض التسا  مفطو  السااحة،  نتا طا ، العوام  التي تؤثل ملز السااحة ،  السااحة ال ااةاة  الأيناة 
أيناة  ال ااةاة  ن ر السااحة في تنتاة  انتصان اإلنلاف  باانة البيئةع ةتا  سعز إلز التلةي  ملز التأثيلار ال

  ا جتتاطاةع 

 

:ماأمة للعنابل اللئاسة للبيئة الطباعاة الفلسطيناة ميتتلة ملز ةوةب   جغلاةاا فلسطين  مونعطا السااحي 
األرض،  ينان األرض، التناخ، الن،ار الطباعي  التلبةع يذدب دذا التسا  للتف بور  ياملة ألرض فلسطين،  

 وجي، منايطا، تنانطا،  موارندا ا نتصان ةع تار خطا،  باعتطا  تار خطا الجيول

 

يطأ  دذا التسا  إلز تأر ب الطالب ملز مجتومة من التطارار الفناة التتخصصة    2+1التأر ب التيأاني 
ذار العمنة بالتخصص في مؤتسة    يلةة ذار ممنة بالتخصص  ثنان العت  اإلنتاجي للتؤتسة  ذلك  

 إلمأان الطالب لتلحلة العت ع 

ا يلة  ملز اتتخأا   تضتين التطارار التي اكتسبطا الطالب يمن نراتتد في  ان  تو  العت ، لكي  نوا كت
مؤدم  ملز نأر ةبيل من الكفان   التتي   الاأر  ملز التنافسة في مجان العت  التطني، حيا تيتا  لد إمناناة 

 ت عا  مع ملز التستجأار في مجان السااحة التتأا لة في تو  الع

 األدأا : 

  ا  نتسب الطالب يبل  متلاة في تو  العت ع •
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 المعمارية دائــرة الهندسة المدنية و 
 تشمل: للدائرة التخصصات التابعة  

 
 :قسم الهندسة المدنية والمعمارية   ✓
 ع  الطنأتة التأناة ▪
 ع  الطنأتة التعتار ة ▪

 التساحةع ▪

 انار   تكنولوجاا الحجل  الليا   ▪

 

 

 : قسم التصميم الداخلي  ✓
 ع التصتاف الأايلي  ▪
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 دائرة الهندسة المدنية و المعمارية
 

الطنأتررة التأناررة   التعتار ررة دررذا العررا    ذلررك بعررأ تاسرراف نائررل  التطررن الطنأترراة الررز نائررلتين نائررل   تررف اتررتحأاو 
بسبب تضررخف الررأائل   بيررن  ةبيررل   احتوائطررا ملررز اثنرري ميررل تخصصررا   نلابررة ا لررف  الررب    ال،ررة   تعتبررل 

 جامعة بوليتكنك فلسطينع طا نالتي انطلاق م األتاتاةالنوا    نائل  التطن الطنأتاة
 رررانف تأر سررري يتتتررر  بنفررران   يبرررل  مالارررة،  نرررأ  رررورر درررذه الرررأائل  تتتلرررك نائرررل  الطنأترررة التأنارررة   التعتار رررة  

ابررر  فررري درررذا التجررران مرررن مجرررا ر الطنأترررة   مرررا  طرررل  مرررن تكنولوجارررا بطرررذا تخصصررراتطا لتواكرررب التطرررور الح 
تاررو  بحيررا تررأ الررناص فرري احتااجررار التجتترر  التحلرري، للعترر  ملررز تررف تصررتاف تخصصررار الررأائل   عالخصررول

بخرررل جين مرررؤدلين،   نرررانر ن ملرررز متابعرررة التطرررورار  التغيرررلار التانارررة فررري مجررران  التحلررري الرررأائل  بلفرررأ التجتتررر 
ذا التجررررررران ةتسرررررررامأ مطنرررررررأس ا   الطنأتة البنان   العتلاا، ةتا    تتلك الخل ا ة  ما  تنند من العت  في ه

بعض التيار  ، با ضررافة الررز امتمكررد لفلبررة متابعررة نراتررتد مررن حيررا انتطررز للحصررون ملررز فني ميل  ملز 
 نرجة ال،نالور وس في الطنأتة في حان رغب الخل ا بذلكع
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 قسم الهندسة المدنية والمعمارية  
   تلامرري حاجررة السررو  ل  اررو  دررذا الاسررف ملررز مجتومررة مررن التخصصررار الترري تواكررب معطاررار الحضررار  الحأي ررة

 :هي وهذه التخصصات العتلاة العالاة ،    ارالتحلي من الفنيين ذ   الكفا 
 

 . * دبلوم الهندسة المدنية 
 .  الهندسة المعمارية* دبلوم 
 المساحة.  * دبلوم

 
تخصصررار الترري  طلحطررا،  حاجررة السررو  التحلرري لطررا،  الررأ ر الطررا  الررذ  في ال تكتن  دتاة دذا الاسف 

طررا ةرر  تطف التتي   التي  يطأ لطف بيةفا  والع،د يل جو دذه التخصصار يمن  ك ل من ماأين من ال منع لاأ  ثبت
متررانا  لليررلةار  التناتررب  وان را  متيرر ا  فرري يأمررة السررو  التحلرري  العلبرري، حيررا ةرران ذ لعبررواإ ؛ امرر  معطررفمررن تع

 في ة  مجا ر العت  الطنأتيع  طا الطنأتاة ،    جأ ا لطف التنانة التي  ستحاون
يررتف ا ا نراتررة إمناناررة فررت  تخصصررار جأيررأ   فررق منسررور احتااجررار السررو  ،  فرري دررذا السرراا  تبلررورر فكررل  

ملررز مسررتوى بلنرراما الررأبلو ،  ترريتف العترر  بررد بعررأ   التسرراحة  تخصص جأيررأ دررو دنأتررة الت،رراني حاان  تفعي  إ
 الحصون ملز موافاة  دار  التعلاف العاليع

 
 ل،ة الطنأتة التأناة  التعتار ة 
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 :تخصص الهندسة المدنية .1
 

إا التطررور العتلانرري التسررتتل فرري [ تررامة معتتررأ ، ، 76مررأ  الأراتررة فرري دررذا البلنرراما تررنتاا نراترريتاا بوانرر  ]
ا تررت تار فرري مجرران اإلتررناا، دان مررن التسررؤ لاار الجسررا  التلاررا  ملررز مرراتق التطنأتررين التنطاررة  التوجررد نحررو 

التررأنيين، لررذا انتضررق الحاجررة إلررز تخررل ا ةررانر فنرري مؤدرر   حترر  اتررف مسررامأ مطنررأس مررأني،  سررتطا  تحترر  
 التسؤ لاار  متابعة األمتان التنلف بطا، متا ينعنل إ جابا ملز تيل  متان التيل عع

 
 :  لدراسيةالخطة ا

 
 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16

 .2 الاسف متطل،ار 9

 3. متطل،ار التخصص  51

  المجموع  76

 
 ساعة معتمدة  61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 9: البرنامجمتطلبات
 

 رقم المساق  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3  1الل اضاار ACA135 2005 

Engineering drawing 2   الطنأتي اللتف ME 121 2006 

Engineering Workshop 2  التيغ  الطنأتي ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1 يلا   التنساف الصنامي إلا ME 111 2008 

Introduction to Eng. 
Professions 1 

 ماأمة في التطن الطنأتاة 

 
 2589 
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 : البرنامجمتطلباتوصف 
 

 :1الريـاضيـات  - 2005
 

ا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز النطا ررار،  ا تصرران،  التيررتاة 
ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، تطبااار ملز التيررتاة األ لررز  منطررا  ل األ لز   نوامأ ا يتاا 

 ق التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع  ائكام  التحأ ن  تطباااتدع  ل رتف التنحناار ع الت
 

 الرسم الهندسي: -2006
 

يطررأ  التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب ملررز م،ررانئ اللتررف الطنأترري   إكسررابد الاررأر  ملررز نررلان  اللتررومار الطنأترراة  
اللتررررف الطنأتيلرتررررف األيررررنان الطنأترررراة ملررررز  تاتررراار   م،ررررانئ التعررررل  التجسرررتة   التخطاطاررررة مررررن يررررمن 

التنتسترررة   التنحنارررةل ةتابرررة األحرررل  العلبارررة  اإلنجلي  رررة بخررر  دنأتيلاإلترررااد العترررون    اترررتخلاج التسرررا  
 ال الالرتف التاا  ل رتف األي  متل ل اللتف الحلع

 

 المشغل الهندسي:-2007
 

يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب ملررز م،ررانئ التصررنا  ل   التعامرر  السررلاف مرر  ا  ر  التعررأار  األن ار 
التختلفرررة ن ا الونررروع    التسررربب برررالحوانو العتلارررة نايرررر  الرررور   التصررران   التيرررار   اإلنيرررائاة التختلفررررة ل   

 عإكسابد الاأر  ملز معلفة العتلاار المدمة إلنجاد نطعة ما  
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2008
 

 يصائصرررطا  متطل،ررررار إنيرررائطا  العوامرررر  الترررؤثل  ملرررري  التنيررررآر الصرررناطاة الكبررررلى  الصرررغلى اإللترررا  بطباعرررة 
سرررؤ لاار يرررلا  الصرررنامي فيطرررا  مالصرررناطاة  مطرررا  اإل رالطااكررر  التنساتارررة فررري التنيرررآ  ل التعرررل  ملرررزنجاحطرررا 

الطالرررب ةاترررا يتعلرررق برررأمور السرررممة  الصرررحة   تجادرررار اإل جابارررة لرررأىالتيرررل  فررري العتررر  الصرررناميل تنتارررة ا
عررة للونا ررة مررن  اإلجررلانار التت،  مررن يررمن اإللتررا  باألتررل ذار العمنررة  الوتررائ ل التطناررة فرري العترر  الصررنامي

العترر  معالجررة الفوانررأ فرري التعررل  إلرري منابررل التكررالام الصررناطاة   ترراليب تاليرر  الكلفررة   الحرروانو الصررناطاةل 
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التيررل عار النااباررة ذار العمنررة بالعترر   العترران ةاررانوا الضررتاا  ا اإللتررا  بررأدف الجوانررب الترري مالجتطرر الصررناميل 
 ا جتتاميع

 

 : مقدمة في المهن الهندسية-2589
 

 الفنرروا التطبا اررة ل  العمنررة التت،انلررة بينطتررا   باعتطتررا  يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب بتفطررو  الطنأتررة
التسرررامأ   التطرررن  ةاالطنأتررر  التطرررن مبرررل الترررار م، ةرررذلك ينرررانش التسرررا  العمنرررة برررين كتطرررن  تطرررور درررذه التطرررن

ةتررا  ا الطالررب يتعررل    ر  تأثيل  بحا  دذه التطررن نايرر  مجررتتعطف، نل  التكنولوجاا  التجتت التطبا اة  بين  
 األيمقارررار  التختلفرررة التاليأ رررة منطرررا  الحأي رررة  التطبا ارررة ةاالطنأتررر التطرررن ملرررز  نسرررا   با جررراد ذا التسرررا فررري دررر 
  ما  تنن  ا  ضا  في يط  التعلاف الطنأتي  التكنولوجي بطأ  تطو لداع التطناة

 

 ساعة معتمدة    51متطلبات تخصص الهندسة المدنية 
 

 رقم المساق  المساق  رمز المساق باللغة العربية س.م  ةالمساق باللغة اإلنجليزي 
Surveying I 2  1التساحة CIVS120 2162 

Surveying I Practical 1  متلي 1التساحة   CIVS110 2163 

Building Materials 2 موان البنان CIVM120 2164 

Civil Surveying 2 التساحة التأناة CIVS123 2168 

Civil Surveying Lab 1 التساحة التأناة   متلي CIVS113 2169 

Concrete Properties 2 يوال الخلتانة CIVM122 2171 

Building Drawing 2 بناةألرتف ا CIVC121 2173 

Soil Mechanics & 

Foundations 
 CIVG230 2182 تاتارنا التلبة  األمانانا 3

Projects Management 2   التيار  انار CIVC226 2183 

Legislations&  Laws  1 الاوانين  التيل عار ARC 210 2222 

Project 2 التيل ع ARC 220 2228 

Field Training I 2   2434  (1التأر ب التيأاني 

Field Training II 2   2435  (2التأر ب التيأاني 

Statistics & Strength of 

Material 
 2597  اتتاتانا  ماا مة التوان 3

Buildings Construction 1 2   2598  (1إنيان م،اني 

Buildings Construction 2 2 2599  (2نيان م،اني  إ 
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Highway Engineering and 

Drawing  3   2600  دنأتة   رتف الطل 

Quantity Surveying 2 2601  حسا  الكتاار 

Contracts &Specifications 2 2602  العاون  التوابفار 

Structural Analysis 2 2603  نيانارتحلي  اإل 

Stcel Structures &Rria. Con. 

Design 
3 

تصتاف التنيرار الخلتراناة 
  التعأناة

 2604 

Computer Aided Drawing 3 
اتررررررررتخأا  الحاتررررررررو  فرررررررري 

 اللتف
 2605 

Material Testing  1 1  2606  (1التوان  فحص 

Material Testing 2 1    2607  (2فحص التوان 

Sanitary Systems 3 2608  نستة الصحاةاأل 

 

 الهندسة المدنية : تخصص متطلبات وصف 
 

 1المساحة -2162

 
يطأ  التسا        

  لتتخأاماألن اتالتساحاةا قااتالتسافاتاألرضاة ال  ا اب لتعل فالطال،علىالتساحةاألرضاة ن ردا  نسامطا ال
 ( عLevel تتخأامجطادالتي اناةا رتفامات، قااتا 

 
   متلي : 1التساحة  -2163

 
 )تتخأامجطادالتي اناةا رتفامات، من ااتا د تتنينل   تتنينالطال،تن ااتالتسافاتاألرضاة ال  ا اباتتخأاماألن اتالتساحاة

Level )ع 
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 محاضل  اكان تاة

 مواد البناء :  -2164

 
ل  يصائصوتلةيبطذدالتوانليطأفتأر سطذاالتسانالىتعل فالطال،علىتوانالبنانالتختلفة

 .االت   أبطذدالتوان  تعاردابينلعا ائ ماكنو ل ل  التوابفاتالفناة معاييلالجون لطذدالتوان
 

 المساحة المدنية: -2168

 
  التعل     ل   اتتخأامد في قااس ال  ا ا األف اة   العتون ة(  (Theodoliteالتساحة باتتخأا  جطاد ال يون  يق

تتاين   التوتان  جطاد  ال  ا ا   ( Total Station ملز  التسافار    قااس  في  ملز    ل   اتتخأامد  التعل   ةذلك 
لالتساحة  التاكيوميتل ة  اتتخأامطا في قااس التسافار األف اة    نواع التنحناار      التعل  ملز    العتون ة 

 كاتاة توقاعطاع
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 المساحة المدنية /عملي :  -2169

 
  التعررل   ل تررتخأامد فرري قارراس ال  ا ررا األف اررة   العتون ررة ا (Theodolite التساحة باتتخأا  جطاد ال يون  يررق

ةررذلك التعررل  ملررز   رتفامررار ل اتتخأامد في قااس التسافار   ا (Total Station ملز جطاد التوتان تتاين 
نررواع التنحناررار      التعررل  ملررز  عتون ررة لالتسرراحة  التاكيوميتل ررة  اتررتخأامطا فرري قارراس التسررافار األف اررة  ال

 اة توقاعطاعكات
 

 خواص الخرسانة :  - 2171

 
يررروال الخلتررررانة   منوناتطررررا منا ترررتنق   الحصررررتة   مرررران الخلرررر    ر:  ارررو   دررررذا التسررررا  ملرررز التعل ررررم برررر 

، تصررتاف الخلطررار الخلترراناة، بررنامة الخلتررانة الطادجررة   ملحلررة مررا نبرر  الصررب   مررا بعررأ الصررب، اإلضافار
 الخلتانة التتصلأ ، الخلتانة الختافة، الخلتانة مس،اة التصنا عيوال الخلتانة الطادجة   

 
 محاضل  حون يوال الخلتانةع 
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 بنية :األرسم   -2173

 
ل الكطلبائاة التاناناناةلألبنارررررررررررررررررررررررررة   التأناة  يطأفتأر سطذاالتسانالىتعل فالطال،علىناتاةتحضررررررررررررررررررررررررريلالتخططاتالتعتار ة

 لتتخأاماللترررفا المدمةلتيل متبنىتتوتط،-(Design Drawings ) تنتحضيلجتاعالتخططاتالتصررتاتاةطتتنين  
 (CAD).اليأ  واللتت،اتتخأامالكتبيوتل

 
 تربة واألساسات:الميكانيكا  -2182

 
طال تيطأفتأر سطذاالتسانالىتعل فالطال،علىصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفاتالتلبة منونا 

ممنةيصائصالتلبةبتصررررررررتاتاأللالفحوباألتاتاةللتلبةيابةذاتالعمنةبخوابطاالفي  ائاة تفاملطامعاألحتا لتختلفة
 ع  تاتاتالتختلفة

 

 إدارة المشاريع  - 2183

 
ل تاالتيار عاإلنيائاةطاانار العتلوتنساتائيطأفتأر سطذاالتسانالىتعل فالطال،علىطل 

 ةاتاةتحضيلبلامجالعتمل مناةللتيار عاإلنيائاةل االعلتاةإلنار التوارنةاالتيار عاإلنيائاةائالطل 
 عتتخأامبلامجالكتبيوتلإلنار التيار  ا إكسابالطال،الاأر ملىل
 

 ت:القوانين والتشريعا   -2222

 
امطان الطالب فكل  من نانوا تنساف التأا  الالى  األبناة التعتون بد في األراضي  يطأ  التسا  إلى 

الفلسطيناةل معلفة تلطار التنساف  بمحااتطال الخطوار التت،عة إلبأار التلاياص لألبناة الجأيأ     
 الاأ تة ل امتتان مخططار تاساف األراضيع 

 
 :المشروع  -2228

 
سررا  إلررز تطبيررق الطالررب لجتارر  التعلومررار  التطررارار الترري اكتسرربطا يررمن التسررانار النسل ررة  العتلاررة يطررأ  الت

السرراباةل   لررز إكسررا  الطالررب مطررارار ال،حررا  ا تتاصرران  حرر  التيررنمر  ذلررك مررن يملخررمن إنجرراد ميررل ع 
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التالاررة  إمررأان ماأمررة مررن تصتاتي متكام  في مجرران اإلنيررانار       مجرران  حررأنه التيررل   ذلررك  فررق ا لاررة 
  مررأان التال ررل  يررلاج التيررل عالتيل عل ض   فكررار للتيررل عل مترر  ةرر  الحسررابار  التصرراماف المدمررة للتيررل عل إ

 الكام  للتيل ع( ع
 

 :( 1) التدريب الميداني  -2434

 
متابعررة  مترران البنرران  تنفيررذ التيررار   فرري ملاحلطررا التختلفررة،   كسررابد يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تتنررين الطالررب مررن 

 الخبل  العتلاة من يمن ا حتكاح الت،ايل بسو  العت  ع 
 

 ( :2) التدريب الميداني  -2435

 

متابعررة  مترران البنرران  تنفيررذ التيررار   فرري ملاحلطررا التختلفررة،   كسررابد يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تتنررين الطالررب مررن 
 ل  العتلاة من يمن ا حتكاح الت،ايل بسو  العت  ع الخب

 
 :اإلستاتيكا ومقاومة المواد-2597

 
،  ةررذلك تعل فررد  النسل ررار  الارروانين األتاترراة الخابررة بعلررف السررنوا  ز تعل م الطالررب بالت،ررانئيطأ  التسا  إل

نراتة التتجطار  متجطار الاوىل ات اا مجتومة من الاوى التي تررؤثل فرري  من يمنبالخوال التاناناناة للتوان،  
مستوى، الع     ا دن اجل ات اا األجسا  الصل،ةل تحلي  الكتلار ال،ساطة    جان نوى الاص  مرر    ا نحنرران مرر  

األيررررنان التت يرررر  البارررراني للعمنررررة بينطتررررال حسررررا  ملةرررر  ال ارررر ، التلةرررر  الطنأترررري،  مرررر   الاصررررور للتسرررراحار   
 الطنأتاة التنتستة  ا نفعان   اإلجطان،  م   ا لتوانل التحأ  في الكتلار  ا ن،عاج في األمتأ ع

 

 :(1)إنشاء المباني  - 2598

 
ق لائل تعل فالطال،علىتلاحإلنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانوااكمألبناةيطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأ  التسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز 

ل التوابفاتالفناة معاييلالجون التت،عةةاانيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانوااكمألبناةلتنفيذاألمتان
 ع ثنانتنفيذاألمتانطابحتاا اتالسممةالواج،األيذ ا
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 :(2)مباني الإنشاء  -2599

 

 Finishing )  تعل فالطال،علىتلاحألمتا لتيررررررررررررررررررطيبلألبناةيطرررررررررررررررررأ  التسررررررررررررررررررا  الررررررررررررررررررز 

Worksلالتوابفاتالفناة معاييلالجون التت،عةفيتيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطي،األبناةلاتنفيذاألمتانائ ل ل 
 . ثنانتنفيذاألمتانطابحتاا اتالسممةالواج،األيذ ا

 
 :الطرق ورسم  هندسة  - 2600

 
نواع الطل   اتتخأاماتطال التصررتاف الطنأترري  مسرراراتطا ا ف اررة  الل ترراةل  يطأ  التسا  الز تعل م الطالب ملز 

مررأان  تحضرريل ةافررة مخطو ررار إ كاتاررة تصررل م التارراه ملررز الطررل ل دنأتررة التوابررمر  الطررل ل  تتنينررد مررن 
 متان الطل ع  

 
 :حساب الكميات  - 2601

 
وان المدمررة لتنفيررذ ميررار   الت،رراني  ذلررك جع  الطالررب نررانرا ملررز حسررا  ةتاررار األمترران  الترر يطأ  التسا  الز  

 من يمن ت   أه بالتعلفة الكاةاة لحسا  الكتاار التختلفةع
 
 

 :العقود والمواصفات   - 2602

 
نيائاةل  توضا   اج،ررار  مسررؤ لاار التطنأتررين  التاررا لين يطأ  التسا  الز تعل م الطالب بأنواع التاا  ر اإل

 تاأ ف نتاذج من ا تفاقاار  بعض التوان مررن اليررل د العامررة لعاررأ التاا لررة ةتررا  رنر فرري نفتررل ماررأ التاا لررة ل  
الررب بالتوابررفار لررز تعل ررم الطإ(ع ةتررا يطررأ  دررذا التسررا  FIDICلررز اليررل د الأ لاررة إالفلسررطيني التنسررو  

طررأ  ةررذلك    ل  ضاع العت  التي تؤثل ملز  ل اة التلةيررب  التيررغي  لتوان اإلنيائاة  ألتاليب التلةيب   الفناة ل
 لز تعل م الطالب ملز التصطلحار  التاار ل الاانوناة  التعانأ ةعإ
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 : اإلنشاءات تحليل   -2603

 

الطال،علىالطل   Statically)االتختلفةلتحليملتنيآتالتحأن  غيلالتحأن إنيائا اائ يطأفتأر سطذاالتسانالىتعل م 

Determinate and  Indeterminate Structures)  تتنينالطال،تنتحليملجوائ  ل(Beams) −اإل ارار  ل  

Frames ) الجتلونارل  Trusses)  ع إنيائا ا 
 

 : معدنيةوال خرسانيةالمنشاتتصميمال - 2604

 
لطالررب بالت،ررانئ األتاترراة لتصررتاف العنابررل الخلترراناة  التعأناررة ال،سرراطة للتنيررآر يطررأ  التسررا  إلررز تعل ررم ا

الخلتررراناة  التعأنارررة،  ةرررذلك تعل فرررد بالتفصررريمر الخابرررة بحأيرررأ التسرررلا   التارررا    الوبرررمر الخابرررة بطرررذه 
اف األمتررأ  مررن يررمن تصررتاف الكتررلار الخلترراناة التسلحةلتصررتاف البم ررار الخلترراناة التسلحةلتصررت ؛العنابررل

الخلتاناة التسلحةلتصتاف األتاتار للت،انيلتصتاف األج ان التعأناة  الوبررمر الخابررة بطالتصررتاف الوبررمر 
رتكاد التنيررآر التعأناررة ملررز األتاتارلرتررف التفصرريمر الخابررة بحأيررأ التسررلا  للعنابررل االتعأناة منأ  ماكن  

 عنابل التعأناةعالخلتاناة  التفصيمر الخابة بالتاا    الوبمر لل

 
 استخدام الحاسوب في الرسم:  -2605

 
 حررأ نه فرري اللتررف    منانااتررد تسررتااتد  دئرر حجامطو ج ا   نوامررد  دررذا التسررا  يتعلررق بتعل ررم الطالررب بالحاتررو    

 ح  التعان ر  التصنام  التبو ب  تعل فد باللغار  بررلاما اللتررف بصررفة يابررة  اتررتعتان   ل   التصتاف  التخ  ن
بعض دذه البلاما في رتف التسان   الواجطار  ا ي  متل ك  التنرراظيل  اتررااد السررمن  رتررف التفابرري   تكبيلدررا 

  تصغيلدا باتتعتان امناناار الحاتو ،   ،امتد  ايلاج دذه اللتومار ملز  ر ع
 

 : (1)فحص المواد - 2606

 
صرررائص الخلطرررار البيتونارررةل فحرررول ثلدرررا ملرررز ي  يطرررأ  التسرررا  الرررز تعل رررم الطالرررب ملرررز منونرررار البيتررروا   

ترررررتنقل فحرررررول التأكرررررأ مرررررن جرررررون  ال،حص اللةرررررا ( ليصرررررائص البيتررررروا الطرررررادج  التتصرررررلأ  فحرررررول درررررذه اإل
 عالخصائصل فحول البلوح  الطو (  البمد



 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~220  ~ 

 
 

 : (2) فحص المواد - 2607

 
 جرران  لز تعل م الطالب ملز التجار  التخبل ة لتانانانا التلبةل  تتنيند من تنفيذ دذه التجررار    إيطأ  التسا   

 الخوال الفي  ائاة للتلبة من النتائا التخبل ةع
 

 األنظمة الصحية:  - 2608

 
ق ائرر مررن مصررانردا الطباعاررة   ل  التارراه   لائررق الحصررون مليطررا  لز تعل ررم الطالررب ملررز منونررارإيطأ  التسا   

نررواع التواترريلل  ق تصررتاف يرر،نار التود رر    ائرر نستررة تود رر  التارراه   ل  معالجتطررال الت،ررانئ النسل ررة لجل رراا التارراهل 
ر ق معالجررة التارراه العانمررةل الفحوبررار الترري تجررل  ملررز التااهلالفحوبررا ائرر نستررة   ل  نستررة الصررل  الصررحيل  

 ر الصحاةعي تجل  ملز التواتيلل التنيآ الت
 

 تخصص الهندسة المعمارية  .2
 

إا التطررور العتلانرري الطائرر  الررذ  ( تررامة معتتررأ  ، 75مررأ  الأراتررة فرري دررذا البلنرراما تررنتاا نراترريتاا بوانرر    
التخططررار تيطأه مأا الضفة الغلباة في  نتنا الحاضررل   جررأ ضررل ر  ملحررة لوجررون ةررانر فنرري يررتان فطررف   رتررف 

التعتار ة  اإلنيائاة التختلفة   يلاجطا،    نوا دذا الفني بت ابة حلاة  ب  بين التطنأس  التنفذ للتيل ع، متررا 
 يؤن  إلز تسطي   تسل   متلاة البنانع

يطأ  دذا البلناما إلز إكسا  الطل،ة العأيررأ مررن التطررارار الفناررة فرري مجرران اللتررف  التصررتاف التعتررار   اكتسررا  
 ارار المدمة لتتارتة  متان اللتف التعتار   اإلنيائي،  ةذلك اللتف بالحاتو عالتط

 

 :  الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16

 2. البلنامامتطل،ار  9
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 3. متطل،ار التخصص  50
  المجموع  75

 ساعة معتمدة  61االجبارية:  متطلبات الكلية
 

 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 ساعة معتمدة 9: البرنامجمتطلبات
 

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

Mathematics (1) 3  1 الل اضاار ) ACA135 2005 

Engineering drawing 2  اللتف الطنأتي ME 121 2006 

Engineering Workshop 2  التيغ  الطنأتي ME 123 2007 

Industrial Supervision & Org. 1  ا يلا   التنساف الصنامي ME 111 2008 

Introduction to Eng. 

Professions 1  2589  ماأمة في التطن الطنأتاة 

 
 : البرنامج متطلبات وصف 

 
 :1الريـاضيـات  - 2005

 
ا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز النطا ررار،  ا تصرران،  التيررتاة 

ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، تطبااار ملز التيررتاة األ لررز  منطررا  لاأل لز   نوامأ ا يتاا  
 ق التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع  ائ ل  ل  اااتدالتكام  التحأ ن  تطب لرتف التنحناار  

 

 الرسم الهندسي: -2006
 

يطأ  التسا  إلز تعل م الطالب ملز م،انئ اللتررف الطنأترري ل   إكسررابد الاررأر  ملررز نررلان  اللتررومار الطنأترراة  
األيررررنان الطنأترررراة  ملررررز  تاتررراار   م،ررررانئ اللتررررف الطنأتيلرتررررفالتعررررل  التجسرررتة   التخطاطاررررة مررررن يررررمن 
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التنتسترررة   التنحنارررةل ةتابرررة األحرررل  العلبارررة  اإلنجلي  رررة بخررر  دنأتيلاإلترررااد العترررون    اترررتخلاج التسرررا  
 ال الالرتف التاا  ل رتف األي  متل ل اللتف الحلع

 
 المشغل الهندسي:-2007

 
ا  ر  التعرررأار  األن ار يطرررأ  درررذا التسرررا  إلرررز تعل رررم الطالرررب ملرررز م،رررانئ التصرررنا   التعامررر  السرررلاف مررر  

التختلفرررة ن ا الونررروع    التسررربب برررالحوانو العتلارررة نايرررر  الرررور   التصررران   التيرررار   اإلنيرررائاة التختلفررررة ل   
 عإكسابد الاأر  ملز معلفة العتلاار المدمة إلنجاد نطعة ما  

 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2008
 

الصررررناطاة الكبررررلى  الصررررغيل   يصائصررررطا  متطل،ررررار إنيررررائطا  العوامرررر  التررررؤثل  ملرررري اإللتررررا  بطباعررررة التنيررررآر 
سرررؤ لاار يرررلا  الصرررنامي فيطرررا  مالصرررناطاة  مطرررا  اإل رالطااكررر  التنساتارررة فررري التنيرررآ  ل التعرررل  إلرررزنجاحطرررا 

صرررحة الطالرررب ةاترررا يتعلرررق برررأمور السرررممة  ال التيرررل  فررري العتررر  الصرررناميل تنتارررة ا تجادرررار اإل جابارررة لرررأى
عررة للونا ررة مررن  اإلجررلانار التت،  التطناررة فرري العترر  الصررنامي مررن يررمن اإللتررا  باألتررل ذار العمنررة  الوتررائ

معالجررة الفوانررأ فرري العترر  منابررل التكررالام الصررناطاة   ترراليب تاليرر  الكلفررة    الحرروانو الصررناطاةل التعررل  إلررز
لنااباررة ذار العمنررة بالعترر   العترران ةاررانوا الضررتاا التيررل عار ا ا اإللتررا  بررأدف الجوانررب الترري مالجتطرر الصررناميل 
 ا جتتاميع

 

 مقدمة في المهن الهندسية-2589
 

 الفنرروا التطبا اررة  العمنررة التت،انلررة بينطتررا   باعتطتررا  يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب بتفطررو  الطنأتررة
التسرررامأ   التطرررن  ةاالطنأتررر  التطرررن مبرررل الترررار م، ةرررذلك ينرررانش التسرررا  العمنرررة برررين كتطرررن  تطرررور درررذه التطرررن

ةتررا  ا الطالررب يتعررل    ر  تررأثيل  بررحا  دررذه التطررن نايرر  مجررتتعطف،التكنولوجاررا  التجتترر   نالتطبا اررة  بررين 
 األيمقارررار  التختلفرررة التاليأ رررة منطرررا  الحأي رررة  التطبا ارررة ةاالطنأتررر التطرررن ملرررز  نسرررا   با جررراد فررري درررذا التسرررا 

  ما  تنن  ا  ضا  في يط  التعلاف الطنأتي  التكنولوجي بطأ  تطو لداع التطناة
 
 

 ساعة معتمدة  50:متطلبات تخصص الهندسة المعمارية
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رقم   رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق 

Projects Management 2 نار  التيار   إ CIVC226 2183 

Architectural Drawing (1) 2    1 اللتف التعتار ) ARC 122 2207 

Architectural Drawing (2) 3    2 اللتف التعتار ) ARC 221 2208 

Free Hand Sketching 2  اللتف الحل  الخطود ARC 121 2209 

Surveying (1) 2   1 التساحة ) CIVS120 2212 

Architectural Modelling 2  ا ينان التجل باة  النتاذج ARC 226 2213 

Graphic Composition 2  2216   التطارار الفناة 

Working Drawing (1) 2  1 التخططار التنفيذ ة ) ARC 231 2217 

Working Drawing (2) 2  2 التخططار التنفيذ ة ) ARC 222 2218 

Principles of Arch. 
Design 

 ARC 223 2221 م،انىن التصتاف التعتار   2

Legistlations& Laws 1  الاوانين  التيل عار ARC 210 2222 

History of Architecture 2   تار م العتار ARC 123 2223 

Surveying (1) / Practical 1   متلي   (1 التساحة   CIVS110 2224 

Project 2  التيل ع ARC 220 2228 
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 الهندسة المعمارية : تخصص متطلبات وصف 
 

 إدارة المشاريع  - 2183
 

ل اانار  تنساتالعتلتاالتيار عاإلنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائاةائتعل فالطال،علىطل يطأفتأر سطذاالتسانالى
 ةاتاةتحضيلبلامجالعتمل مناةللتيار عاإلنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائاةل االعلتاةإلنار التوارنةاالتيار عاإلنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائاةائالطل 

 عتتخأامبلامجالكتبيوتلإلنار التيار  ا إكسابالطال،الاأر ملىل
 

 ( :1)الرسم المعماري  - 2207
 

طررارار اليأ  ررة فرري رتررف التيررار   بتاررايال رتررف مختلفررةل ةتررا يتعررل  يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطل،ررة بالت
الطالررب ملررز األن ار  اللمررود التسررتخأمة فرري اللتررف لررتتنن الطالررب مررن رتررف مسرران   ف اررة   اجطررار معتار ررة 

  الاأر  ملز إظطار التيار   بالطل اة التنات،ةع
 

 :(2)الرسم المعماري  - 2208
 

يطأ  التسا  إلز تنتاة مطارار الطالب في رتف   ظطار اللتومار التعتار ة بطلائق متعأن    إكسابد الاأر  
ملز  لائق ا ظطار   تائلدلرف  مبنز  التعل  ملز رف    إمأان مخططار لتيار    نائتة  من يمن 

 نائفلرتف الحأائقل إمأان مخططار معتار ة لتيار   بغيل ع
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 يتاب  احأى اللتومار التعتار ةع احأ الطل،ة 

 الرسم الحر والخطوط:-2209

 
تعل ررم الطالررب بررالخ  الكرروفي  الكتابررة بررد ل الحررل   المتيناررة  الكتابررة بطررا ل اتررتخأا  التاناررار التخلفررة با مترران 

بطل ارررة غيرررل الفنارررة م ررر : نلرررف اللبرررال ل نلرررف الحبرررل ل األلرررواا لالترررأر  ملرررز انراح النسرررب  اترررتخأا  الحرررواس 
تعلاف الطالررب ملررز ةاتاررة اتررتخأا  نلررف اللبررال  األلررواا فرري األمترران الفناررة، محررأ ن  لتنتاررة الناحاررة الوجأاناررةل

اكسررا  الطالررب بعررض   تأر ،د ملز اتتخأا  الحواس  تنتاة الناحاررة الوجأاناررة  اإلحسرراس  التررذ   الجتاليعكررذلك
ر لتنتاررة الناحاررة اإلبأاطاةلأ دلتنتاررة نررأرار التعبيررل مررن األفكررار التطررارار  األترراليب التختلفررة فرري إمررأان اللترروما 

باتررتخأا   ن ار التعبيررل التختلفررة بررأ ا اتررتخأا  األن ار الطنأترراةل د رران  إحسرراس الطالررب بررانراح الضررون  السرر  
  الحجو    باعة التوانع

 
 1المساحة -2212

 
لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز يطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأ  التسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  إ      

 لتتخأاماألن اتالتسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراحاةا بقااتالتسافاتاألرضاة ال  ا ا لتعل فالطال،علىالتساحةاألرضاة ن ردا  نسامطا 
 ع(Level رتفامات،اتتخأامجطادالتي اناةا قاات

 
 األشكال التجريبية والنماذج: -2213
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د برررور  يطررأ  التسررا  إلرررز تعل ررم  ترررأر ب الطالررب ملرررز تيررني  السرررطوح  بنرران التجسرررتار مررن يرررمن امطائرر 
 اضررحة مررن  دتاررة التجسررتار  مجرران اتررتخأامطا فرري توضررا  األفكررار التلتررومةلاألن ار  الترروان التسررتعتلة فرري 
مت  التجستارل ملاح  بنان  تنفيذ التجسررتار  الاوامررأ العامررة  التطررارار األتاترراة المدمررة لررذلكلتطبيق األتررل 

 عا نتصان ة  اتتعتا ر التوان لتوفيل الونق  الجطأ
 

 المهارات الفنية:  -2216
 

بررأاع لررأى الطالررب  نأرتررد ملررز ا بتكررار  التخيرر   تاو ررة نأراتررد الفناررة مررن يررمن يطأ  التسا  إلز تنتاة ملكررة اإل
امطائد بور   اضحة من تطور الفنوا  مأارتطالاألتاليب الفناة    تررل التيررني  الفنرري لتطو رر  الترروان التختلفررة 

 في اظطار التجستارع  في التيني  لاتتخأا  األلواا
 

 :1المخططات التنفيذية   -2217
 

  معلفررة اللتررف التنفيررذ  لألمترران الخلترراناة م رر  الاوامررأ  األمتررأ  يطأ  دذا التسا  إلز تتنين الطالررب مررن فطررف
 اإللتررررررا  بناتارررررة التعامرررررر  مرررررر  جتارررررر  الاطامررررررار التفصرررررريلاة ل   معلفرررررة رتررررررف األترررررراف الخلترررررراناة بأنوامطررررررا  ل

  رتف  فطف مخططار  متان الكطلبان  التتأيأار الصحاة  تتأيأار التكام  التبل أع  اإلنيائاة،

 
 ع ميل ع مأينة  مباة

 
 :2المخططات التنفيذية  - 2218
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للتيررطي،ار ملررز مسررتوى التسرران   يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تتنررين الطالررب مررن فطررف  رتررف التخططررار التنفيذ ررة

 ةررررذلك يررررتعلف الطالررررب رتررررف التفابرررري   ان التيررررطي،ار الأايلاررررة  الخارجاررررة لمترررر  التاررررا    الواجطررررار    ف اررررة األ
 التعتار ة التختلفة من األتاف التعلاة  العوادن  فواب  التتأنع

 
 مبادئ التصميم المعماري:  - 2221

 
عناصر التصميم والعوامل  ,  هميته بالنسبة للهندسةالمعماريةالتصميم وأ بدورلى تعريف الطالب يهدف المساق إ

خطيط ساسية لعملية التصميم من تحليل موقع وعمل برنامج ,اسس التبه , مفردات التصميم والمبادئ األالمؤثرة 

ن خالل معرفته بعملية  حساس بالقيم الجمالية , التعامل مع العاملين في هذه المهنة مالعمراني , تنمية الذوق واإل

 التصميم .

 القوانين والتشريعات:   -2222

 
امطان الطالب فكل  من نانوا تنساف التأا  الالى  األبناة التعتون بد في األراضي  يطأ  التسا  إلى 

الفلسطيناةل معلفة تلطار التنساف  بمحااتطال الخطوار التت،عة إلبأار التلاياص لألبناة الجأيأ     
 امتتان مخططار تاساف األراضيع  الاأ تةل

 
 تاريخ العمارة: - 2223

 
لتيييأ مسنند  م،انارردل طا اإلنساا خأميطأ  التسا  إلىتعل م الطالب بتل العصور  باألتل التعتار ة التي اتت

توضررا  العوامرر  التررؤثل  فرري مبررل العصورل طا اإلنسررااخأمت   ررأ الطالررب بالنسل ررار  الاوامررأ التعتار ررة الترري اتررت
 عتيييأ الت،اني  تطور األينان  العنابل التعتار ة التختلفة  

 
 /عملي1المساحة  -2224

 
 تتخأاماألن اتالتسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراحاةا بيطأفتأر سطذاالتسانالىتتنينالطال،تن ااتالتسافاتاألرضاة ال  ا ا 

 ع(Level )رتفامات،اتتخأامجطادالتي اناةا تتنينالطال،تن اات  
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 مشروع:ال  -2228
 

يطررأ  التسررا  إلررز تطبيررق الطالررب لجتارر  التعلومررار  التطررارار الترري اكتسرربطا يررمن التسررانار النسل ررة  العتلاررة 
السرراباة ل   لررز اكسررا  الطالررب مطررارار ال،حررا  ا تتاصرران  حرر  التيررنمر  ذلررك مررن يررمن إمررأان تال ررل مررن 

  ض   فكار للتيل عل  ض  مسان    اجطار للتيل عل إيلاج التيل ععالتيل عل
 

 :1التدريب الميداني  -2434

 
متابعة  متان البنان في ملاحلطررا التختلفررة ،   كسررابد الخبررل  العتلاررة مررن يطأ  دذا التسا  إلز تتنين الطالب من 

 يمن ا حتكاح الت،ايل بسو  العت  ع 
 

 :2الميدانيالتدريب   -2435

 

متابعة  متان البنان في ملاحلطررا التختلفررة ،   كسررابد الخبررل  العتلاررة مررن يطأ  دذا التسا  إلز تتنين الطالب من 
 يمن ا حتكاح الت،ايل بسو  العت  ع 

 
 التمديدات الصحية:التكييف و   -2592

 
رار لأى الطل،ررة لتايرراف النسررا  التسررتخأ  نستد الخأمار التت،عة  التستخأمد في البنا ار تنتاة الاأ تعل م  تاأ ف  

فضرررر  التمئررررف مرررر  التكررررو ن نتاررررة التطررررارار  يتاررررار النسررررا  األت ل  بناةالتختلفررررةفرررري الت،رررراني  مررررأى ممئتتررررد لأل
التعررل   لالتخططررار للتتأيررأار الصررحاة  معلفررة اللمودالخابررة بطررا  ل  تنتاررة نررأر  الطالررب ملررز نررلان  التعتررار  

 في امتان التتأيأار  التكام للت،انيعملز الجوانب العتلاة  
 

 :اإلنارة والتمديدات الكهربائية   -2593

 
  جررلان ل  نررلان  التخططررار  ل يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب بتتطل،ررار اإلضرران  ا بررطناطاة الحأي ررة

 تعل ررررم الطالررررب  ل  ايتاررررار نرررروع التصررررابا  التناترررر،ةل الحسررررابار األ لاررررة المدمررررة لتحأيررررأ متطل،ررررار اإلضرررران  
بالنسل رررار  الاررروانين التتعلارررة بحسرررابار اإلنرررار  مرررن يرررمن  م لرررة  تطباارررار مختلفرررة، إضرررافة إلرررز التررروان المدمرررة 
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الجطررأ  الحتا ررة  اللوحررار الكطلبائاررة  التررأر ض  إلجررلان التتأيررأار  حسررا  ماررا   األتررمح  حسررا  الطبررود فرري
إضرررافة إلررررز حسرررا  األحتررران  تحأيرررأ موانعطررررا،  ةرررذلك تصرررتاف الصرررروامأ ل  ذلرررك مرررن يرررمن تطبااررررار متنومرررة 

 للخأمار الكطلبائاة بنافة  نوامطاع  
 

 :(2استخدام الحاسوب في الرسم )  -2594
 

يطأ  دذا التسا  إلز تنتاة  تطو ل نأرار الطالب ملز اتتخأا  الحاتو  في متلاة التصررتاف التعتررار  ابتررأان 
بررالفكل  التصرررتاتاة  انتطررران برررايلاج التيرررار   الطنأتررراة بأيرررنالطا التختلفرررة، ةترررا  عتررر  درررذا التسرررا  ملرررز توترررا  

من يمن تعلررف البررلاما الخابررة  ذلك  الطنأتي ل في ةاتاة تطو   التطور اإللكتل ني لخأمة العت مأارح الطل،ة  
 , PhotoShop , 3D Max  ذلررك بررتعلف بررلاما  التتنومررة،في اللتف التعتار  بالحاتب ا لرري   ترراليب اإلظطررار 

AutoCAD) في معالجة الصور   يلاج التيار  ع   غيلدا من البلاما التخصصة 

  
 محاضل  اللتف بالحاتو 

 
 :1ني مباالإنشاء   -2598

 
ق ائل ل تعل فالطال،علىتلاحإلنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانوااكمألبناةلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز إيطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأ  التسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

ل التوابفاتالفناة معاييلالجون التت،عةةاانيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانوااكمألبناةلتنفيذاألمتان
 عحتاا اتالسممةالواج،األيذبطا ثنانتنفيذاألمتانا

 
 :2مباني الإنشاء  -2599
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 (Finishing Works ) تعل فالطال،علىتلاحألمتا لتيرررررررررطيبلألبناةيطرررررررررأ  التسرررررررررا  الرررررررررز 

 لالتوابفاتالفناة معاييلالجون التت،عةفيتيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطي،األبناةلاتنفيذاألمتانائ ل ل
 .حتاا اتالسممةالواج،األيذبطا ثنانتنفيذاألمتانا

 
 حساب الكميات: - 2601

 
 تحضرريل التطال،ررار للتيررار   اإلنيررائاة  ل الكتاررارلررز تتنررين الطالررب مررن حسررا  إيطررأ  تررأر ل دررذا التسررا  

 لنلان  التخططار  الحسابار الفناة التتعلاة بنتااتطا ل العنابل اإلنيائاة التختلفة  ةيلطا ع

 
 
 

 :العقود والمواصفات   - 2602

 
 التاررا لين  نواع التاا  ر ا نيائاةل  توضا   اج،ررار  مسررؤ لاار التطنأتررينإلز تعل م الطالب بأ يطأ  التسا   

 تاررأ ف نترراذج مررن ا تفاقاررار  بعررض الترروان مررن اليررل د العامررة لعاررأ التاا لررة ةتررا  رنر فرري نفتررل ماررأ التاا لررة 
بررفار لررز تعل ررم الطالررب بالتواإ(ع ةتررا يطررأ  دررذا التسررا  FIDICلررز اليررل د الأ لاررة إالفلسررطيني التنسررو  

طررأ  ةررذلك     ل ت  التي تؤثل ملز  ل اة التلةيررب  التيررغي  ضاع الع تاليب التلةيب   الفناة للتوان اإلنيائاة  أل
 لز تعل م الطالب ملز التصطلحار  التاار ل الاانوناة  التعانأ ةعإ
 
 

 :استخدام الحاسوب في الرسم  -2605

 
 حررأ نه فرري اللتررف ل   منانااتررد تسررتااتد  دئرر حجامطو ج ا   نوامررد  تعل ررم الطالررب بالحاتررو     إلررزالتسررا  يطررأ  

 تعل فد باللغار  بررلاما اللتررف بصررفة يابررة  اتررتعتان  ل  التصتاف  التخ  ن  ح  التعان ر  التصنام  التبو ب
بعض دذه البلاما في رتف التسان   الواجطار  ا ي  متل ك  التنرراظيل  اتررااد السررمن  رتررف التفابرري   تكبيلدررا 

 اللتومار ملز  ر عيلاج دذه  تان امناناار الحاتو ،   ،امتد    تصغيلدا باتتع
 

 :المنظور الهندسيالظل و  -2609
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نف من التعلومار التي تتنند من رتف التنسور، معتتأا ملررز التخططررار نبرر  ب يطأ  التسا  الز ت   أ الطالب
امنانارررار  فضررر  للتعبيرررل مرررن التصرررتاتارلكتا  تننرررد مرررن رترررف  امطائط ا تكررروا التنيرررآر موجرررون  فررري الوانررر ل 

منررراظيل ناطرررة التميررري الواحرررأ  ل  رترررف منررراظيل ناطررري التميررريل رترررف التنررراظيل التعتار رررة الخارجارررة ال،سررراطة 
لتعتار ررة تررااد  رتررف السررمن ملررز التخططررار ا ررة الأايلاررة ال،سرراطة  التلة،ررةل  إ التلة،ةل رتف التناظيل التعتار 

 بعانل  نلان  التخط  الطنأتي  التعتار  بين  جيأعثنائاة  ثمثاة األ
 

   

  كان تاة ل،ة نائل  التطن في محاضل    ل،ة الطنأتة التعتار ة في محاضل   كان تاة 
 
 

 المساحة تخصص  .3
 

( تررامة معتتررأ  ،   طررأ  دررذا البلنرراما إلررز إكسررا  76مررأ  الأراتررة فرري دررذا البلنرراما تررنتاا نراترريتاا بوانرر   
إلمررررأان  مترررران التسرررراحة التختلفررررة ترررروان مررررن حيررررا اللفرررر    مررررأان ل الطالررررب جتارررر  التطررررارار العلتاررررة  العتلاررررة 

  عتبرررل درررذا التخصرررص مرررن البرررلاما النرررانر  ملرررز مسرررتوى  ع اليررر،نار    التي انارررةالتخططرررار    اإلفرررلاد  متررر  
 فلسطينع  

 
 :  الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 17
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 2. الأائل متطل،ار  8
 3. متطل،ار التخصص  51
  المجموع  75

 
 ساعة معتمدة  61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 ساعة معتمدة  8: الدائرة متطلبات 
 

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

Mathematics (1) 3 1 الل اضاار             ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 اللتف الطنأتي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  التيغ  الطنأتي ME 123 2007 
Industrial Supervision & Org. 1 األيلا   التنساف الصنامي ME 111 2008 

 
 : الدائرة متطلبات وصف 

 
 :1الريـاضيـات  - 2005

 
ا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز النطا ررار،  ا تصرران،  التيررتاة 

ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، تطبااار ملز التيررتاة األ لررز  منطررا  لاأل لز   نوامأ ا يتاا  
 التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع    لائقل   اااتدرتف التنحناار ع التكام  التحأ ن  تطب

 
 

 

 

 

 

 



 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~233  ~ 

 

 
 

 2018تخصص التساحة نفعة 
 الرسم الهندسي: - 2006

 
لغة اللتف،  ن ار اللتف، قااتررار   حجررا  لوحررار اللتررف،  نررواع الخطررود، العتلاررار الطنأترراة، تنفيررذ رتررف بت ارراس 

اإلتررااد التتعامررأ، رتررف التنرراظيل الطنأترراة، اللتررف باليررأ الحررل  اتررتنتاج التسررا  ل رتررف محررأن  تكبيررل  تصررغيل( 
 ال الاع

 

 المشغل الهندسي:- 2007
 

صررائص  التوابررفار،  ن ار ال ارراس بتختلررف  نوامطررا، تخطررا   تيررني  نطرر  العترر ، التعررانا  موابررفاتطا، الخ 
الت،ارن اليأ  ة، التنيار، نص التعانا، رب  نط  العت  بالت،اياف، لحا  الاوس الكطلبررائي، التتأيررأار الكطلبائاررة، 

 الأ ائل اإللكتل ناةع جط   ال ااس الكطلبائاة  تيغي  ا  ر  التحلةار  التحو ر الكطلبائاة، العنابل   
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 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2008
 

التعل م بت،انئ التنساف  التخطا  الصنامي، نراتة التكررالام  حسررابار الجررأ ى ا نتصرران ة للتيررار   الصررناطاة 
 اتطاعباإلضافة إلز بلاما الصحة التطناة  السممة  األمن الصنامي  متطل،اتطا،  العمنار الصناطاة  متطل،ل 
 

 ساعة معتمدة   51اإلجبارية: متطلبات تخصص المساحة
 

س. ةالمساق باللغة اإلنجليزي 
رقم   رمز المساق  المساق باللغة العربية م

 المساق 
Catography 3  2742  رتف الخلائ 
Catography /practical 1  2743  متلي رتف الخلائ 
Legal Principles of 

Surveying& land 

percolation 
 2744  ار  ا فلاد التساحة العاار ة  التيل ع 2

Legal Principles of 

Surveying& land 

percolation/p 
ار التسررررررررررررررررراحة العاار رررررررررررررررررة  التيرررررررررررررررررل ع 1

 2745   ا فلاد متلي

Photogrammetry(1) 3   2746  (1 التصو ل الجو 
Photogrammetry (1)/p 1   2747  ( متلي1 التصو ل الجو 
Photogrammetry(2) 3   2748  (2 التصو ل الجو 
Photogrammetry (2)/p 1   2749  ( متلي2 التصو ل الجو 
Linear algebra & theory 

of errors 3 2750  الجبل  نسل ة األيطان 

Geology 2 2751  الجيولوجاا 
Geoldesy& astronomy 

for land Surveying 
 2752  الجيون ساا  الفلك للتساحة 3

Calculation of quantity 

& specifications 
Surveying 

 2753  التساحاة حسا  الكتاار  التوابفار 2

Highway Drawing/p 1   2754   متلي رتف الطل 
Geographical 
information system GIS 

 G.I.S  2755نسف التعلومار الجغلاةاة  2
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Geographical 
information system GIS 

/practical 

 G.I.Sنسرررررررررررف التعلومرررررررررررار الجغلاةارررررررررررة  1
 2756  متلي 

Highway Engineering 3   2757  دنأتة الطل 
Field Training I 2 2758  (1  التأر ب التيأاني 

Field Training II 2 2759  (2 التأر ب التيأاني 

Computer aided drawing 
CAD 

 2760  اللتف باتتخأا  الحاتو  2

Global Positioning 

system GPS 
نسرررف تحأيرررأ التونررر  باألنترررار الصرررناطاة  2

G.P.S  2761 

Global Positioning 

system GPS /p 
نسرررف تحأيرررأ التونررر  باألنترررار الصرررناطاة  1

G.P.S متلي  
 2762 

Graduation Project 2 2763  ميل ع التخلج 

 
 المساحة : تخصص متطلبات وصف 

 

 :رسم الخرائط -2742
 

تعل رررررم الخل طرررررة  تاتررررراار ملرررررف الخلائ ،ادتيتطا،مجرررررا ر اترررررتخأامطا،  نرررررواع الخطرررررود التسرررررتخأمة فررررري رترررررف 
الخلائ ،م ارراس اللتررف،  ترراليب اإلتررااد مررن الكررل  الررز ا حررأاثاار التسررتو ةع يصررائص إترراا ار الخررلائ   مبررأ  

حررأاثاار فرري إتررااد الخررلائ ع ع فكررل  مررن تنسرريق التحررو مر  م،ررانئ حسررابار اإلUTM ترراليب اإلتررااد، إتررااد 
الجوان،التختلفررة إلمرررأان يل طرررد  ل رررق التانارررار التاليأ ررردع  التعرراييل  يت،رررار ننرررة الخرررلائ  ع ماأمرررة نسل رررة للترررف 
الخلائ  باتتعتان الكتبيوتل،   ل  بنان الخل طررة اللنتاررة ،  ا حتفرراظ بررالخلائ  ،  تعررأيلطا  ميوبطررا ،  اتررتغملطا 

 ع
 

 :عملي/رسم الخرائط -2743
 

تطبااررار ملررز تحضرريل يررلائ  مختررار  باتررتعتان الطررل  التاليأ ررةع إكسررا  الطالررب مطررار   يبررل  تحضرريل الخررلائ  
 اللنتاة  معالجتطا باتتخأا  الحواتيب التختلفةع

 
 نظري وعملي : ات واالفرازالمساحة العقارية والتشريع  -2745، 2744
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معلفررة  نررواع األراضرري   األراضرري األميل ررة ، األراضرري التونوفررة ،  ماأمررة حررون  دتاررة  تررار م التسرراحة العاار ررة ،

األراضرررري التتلوةررررة( ، التعل ررررم بالتؤتسررررار  الررررأ ائل الترررري تعنرررري باضررررا ا التلكاررررة  اإلتررررتتمح  التنسرررراف لاطرررر  
سرراحة األراضي  الطل   التتلار ، معلفة الاوانين  األنستررة  التعلاتررار  األتررل التت،عررة لررأى نائررل  األراضرري  الت

 البلأ ار  التؤتسار األيلى ذار العمنة،  ل  تسررجي  العاررارار  نارر  ملكيتطررا ، إفررلاد األراضرري بطررل  مختلفررة 
مرر  التلةيرر  ملررز إمطرران ميررل ع متكامرر    فررلاده بررأك ل مررن  ل اررة ، توضررا  ةاتاررة إفررلاد العاررار   إفررلاد يرراة( ، 

 إمان  الحأ ن التفاون   تعأي  الحأ ن بين التجا ر نع
 

 :(1)التصوير الجوي  -2746
 

 تاترراار ملررف التصررو ل الجررو   تيررت : مفطررو  التصررو ل الجو ،ماأمررة مررن نيررأ  الصررور ،انررواع الصررور الجو ررة 
 محتو اتطا،مجررا ر التصرررو ل الجو ،ملاحرر  انتررراج التخططررار مرررن الصرررور الجو ررة، الفرررل  بررين الصرررور  الجو رررة 

  م اررراس رترررف الصرررور  الجو رررة،  نرررواع التيررروه فررري الصرررور   الخل طة،الخصرررائص الطنأتررراة للصرررور  الجو ة،حسرررا 
الجو ةعماأمرررة مرررن نيرررأ   تطرررو ل التسررراحة الجو رررة ، رحلرررة الطيرررلاا التسررراحاة ، ناررراد الضررر،  األرضررري ،  رررل  

 التساحة الجو ة ال،ساطة ، الصور األرثوغلاةاة  اإلتااد العتون ( ، تعأي  الخل طةع
 
 
 

 :(/عملي1)التصوير الجوي  -2747
 

تطبااررار ملررز اتررتخأا  الستيل وتررنو  بأنوامررد التختلفررة ،  ررل  التاررا   التختلفررة فرري تحضرريل الخررلائ  ، قارراس 
 البلا كل باتتخأا  نضيب البلا كل  تحأيأ ا رتفامار، حسا  احأاثاار الناادع

 
 :(2)التصوير الجوي  -2748

 
( ، التوجاررد الرررأايلي  النسرربي  التطلرررق ، التجسرراف  مفطرررو  اللؤ ررة التجسرررتة ،  نرررواع  Analogue ررل  التنررراظل  

 جطررر   اللترررف التجسررراتي  يطررروار توجارررد الصرررور للحصرررون ملرررز اللؤ رررة التجسرررتة بالطل ارررة اليأ  رررة،  العنابرررل 
، الطررل  التحليلاررة  (Analyticalالتاناناناة  ال،صل ة في  جط   التناظل التجستة لألجطرر   التحليلاررة التجسررتة    
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بترررا فيطررررا التارررا   الفلاغرررري  التوجاررررد النسررربي  التطلررررق ، تحضررريل الخررررلائ  التختلفررررة باترررتخأا  األجطرررر   التحليلاررررة 
التجستة ، رتف الخلائ  الكنتور ة، ماأمة من التصررو ل األرضرري   ررل  الحلررون الخابررة بطررا،  معررايل  الكرراميلا ، 

 ع  تخطا  ميار   التطو ل الجو  لتنطاة ما 
التجسرراف  تيررت  مفطررو  اللؤ ررة، التجسررف  انررواع اجطرر   اللتررف التجسرراتي، يطرروار توجاررد الصررور للحصررون ملررز 

 اللؤ ة التجستة بالطل اة  اليأ  ةع
 

 :(/عملي2)التصوير الجوي  -2749
 

خررلائ  تطبااررار ملررز اتررتخأا  األجطرر   التحليلاررة التجسررتة تيررت  التوجاررد الررأايلي  النسرربي  التطلررق ، تحضرريل ال
 التختلفة باتتخأا  األجط   اللنتاة التجستة ، رتف الخلائ  الكنتور ة  الت ليا الجو ع

 :الجبر ونظرية األخطاء -2750
 

التعرررررأ ر الخطارررررة ل التصرررررفوفار   محرررررأناتطا   معنوترررررطا ل فترررررلار ال ارررررة ل الفحرررررص ا حصرررررائي   اكتيرررررا  
،سررراطة  مسرررائ  ملرررز التصرررو ل الجرررو ،  ررررل  ا يطررران،  ترررل نسل رررة األيطررران، تصرررحا  يررر،نار التسرررراحة ال

( فرري حلررون التسررائ ، مبررأ  نراتررة انتيررار األيطرران فرري األمترران Excelالتصررفوفار، اتررتخأا  بررلاما الكتبيرروتل  
 التساحاةل   داا   دتاة الالانار  ممنتطا بالأنةع

 
 

 : الجيولوجيا -2751
 

الجيولوجاررا بالطنأتررة التأناررة  دنأتررة التسرراحة،  غلفررة تعل ررم ملررف الجيولوجاررا  العلررو  التلت،طررة بررد، ممنررة ملررف 
األرض، التعررانا السرريلاناة  غيررل السرريلاناة، الصررخور  النار ررة  اللترروباة  التتحولررة(، موامرر  التجو ررة التاناناناررة 
 الكاتا  ررة  البيولوجاررة باإلضررافة لفعرر  الن،اتررار،  الل اتررب ملررز تررط  األرض  تكرروا التلبررة،  ررل  نارر  التلبررة 

تيرررر  يصررررائص التلبررررة التت، اررررة مررررن التلبررررة التناولررررة، ا تتكيررررا  الجيولرررروجي لتونرررر  البنرررران، التارررراه الجوةاررررة  ت
  تصلفطا ناي   ،اار األرض، بعض العوام  الجيولوجاة التي تؤثل في بعض التيار   الطنأتاةع  

 
 :الجيوديسيا والفلك للمساحة -2752
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لتحرررة تار خارررة لألترررط  التختلفرررة  التعتترررأ  فررري ال ااترررار الجيون سررراة، ماأمرررة مرررن ملرررف الجيون سررراا   غلاضرررد ، 
اإلحأاثاار  الحسابار ملز تط  الكل  األرضاة ، اليرر،نار الجيون سرراة  الت ليررا ، التسررو ة الأقااررة  ا رتفامررار، 

لت لررا ( ل ا  map projections( ،  نستررة   ررل  اإلتررااد التسررتخأمة   Geoid السط  التلجعرري لمرتفامررار  
 الفلكي ل انستة ا حأاثيلق الفلكاة   ممنتطا بانستة ا حأاثاار األرضاة ل  نستة الونقع

 
 :المساحية حساب الكميات والمواصفات  -2753

 
جع  الطالررب نررانرا ملررز حسررا  ةتاررار األمترران  الترروان المدمررة لتنفيررذ ميررار   الت،رراني  ذلررك يطأ  التسا  الز  

 بالتعلفة الكاةاة لحسا  الكتاار التختلفةعمن يمن ت   أه 
 :/عملي رسم الطرق   -2754

 
التعل ررررم بررررأ را  اللتررررف   نررررواع الخطررررود،  حررررأار ال ارررراس، الكتابررررة، التخططررررار الطبوغلاةاررررة، رتررررف التسررررارار، 

ي ، نتوذجاررة، يررن  الكتاررار التلاكترر العلضرراة التاررا   الالتصررتاف األفارري، التصررتاف الل ترري، التاررا   العلضرراة، 
 التاا عار، اللوحار النطائاةع

 
 
 
 

 :G.I.Sنظم المعلومات الجغرافية  -2755
 

، التعرررل  ملرررز البرررلاما المدمرررة  GIS، التجطيررر ار المدمرررة لرررر  GISماأمرررة مرررن  نسرررف التعلومرررار الجغلاةارررة الرررر 
، انتيررار الخطررأ  موضرروع   Coding، التلميرر   GIS، التطبااررار التتعررأن  لررر  GIS التترروفل ،  دتاررة  جررأ ى الررر 

 ،  GISالأنة في الر 
 

 :/عملي G.I.Sنظم المعلومات الجغرافية   -2756
 

 غيلدررا ،  Geomedia, AreGISم رر   GIS يررتت  دررذا التسررا  ملررز تررأر ،ار متلاررة ملررز اتررتخأا  بررلاما الررر 
 تيتت  التأر ،ار ملز بنان نوامأ الباانار  التحل ل  ت،انن التلفار  ا تتفسارارع
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 هندسة الطرق : -2757

 
التعل م بأنواع الطل  ، يصائص مستعت  الطل ق  التلة،ة ، التعلومار المدمة لتصتاف  ل ق ، ايتاار مسررار 

اتررري  التخطرر  النطررائي للطل ررق ، التصرررتاف النطررائي للطل ررق ، التصررتاف العلضررري الطل ررق ، التصررتاف األفارري  الل 
 تنفيرررذ جسرررف الطل رررق، يرررن  الكتارررار التلاكتررري ، إنيررران الع،رررارار  األربرررفة ، الخلطرررار اإلترررفلتاة  الخلتررراناة ، 

 عدنأتة التل ر، يلا   باانة الطل  ، اإلنار   الابون  
 

 ( :2، 1تدريب ميداني )  -2758،2759
 

مررن تنفيررذ امترران التسرراحة  ا فررلاد  مخططررار الطابو تنفيررذ التيررار   فرري يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تتنررين الطالررب 
 ملاحلطا التختلفة،   كسابد الخبل  العتلاة من يمن ا حتكاح الت،ايل بسو  العت  ع 

 :الرسم باستخدام الحاسوب   -2760
 

تعررأي  اللتررف،   امررل معاينررة اللتررف، الط،اررار، الررتحنف فرري يصررائص إمررأان لوحررة إلكتل ناررة،   امررل اللتررف،   امررل 
منابررررل اللتررررف،  نترررراد الكتابررررة  الخطررررود  مناترررربتطا لتاررررايال اللتررررف، رتررررف األبعرررران، رتررررف التسرررران   الواجطررررار 

 التعتار ة، رتف التناظيل ا ي  متل ة، الط،امة، تطبااار مختلفةع
 

 :G.P.S نظم تحديد الموقع باألقمار الصناعية -2761
 

 نررواع  األنتررار الصررناطاة التسررتخأمة فررري تحأيررأ التوانرر  الجيون سرراة ، األنسترررة التختلفررة التسررتخأمة فرري تحأيرررأ 
التوانرر  بواتررطة األنتررار الصررناطاة ، مررأارار األنتررار الصررناطاة ، اتررتخأامار األنتررار الصررناطاة فرري التطبااررار 

ر الصررناطاة، مبررأ  حسررا  اإلحررأاثاار  التوانرر  باتررتخأا  الطنأترراة ، مصررانر األيطرران فرري التسرر  بواتررطة األنتررا 
 RTKمبررأ  متلطررا  يصائصررطا،  ال ارراس السررل    GPSاألنتررار الصررناطاة، ، ررل  اللبررأ التختلفررة باتررتخأا  الررر 

 عStatic الأيناماني ،
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  م  تخصص التساحة اثنان ا متان التيأاناة
 :/عملي G.P.Sنظم تحديد الموقع باألقمار الصناعية   -2762

 
التسررتخأمة ل التسرر  بواتررطة األنتررار الصررناطاة، حسررا  اإلحررأاثاار  التوانرر  باتررتخأا   GPSماأمررة فرري  جطرر   

 RTK،  ال اررراس السررررل   GPSاألنترررار الصرررناطاة، تطباارررار متلاررررة ملرررز  رررل  اللبرررأ التختلفررررة باترررتخأا  الرررر 
 عStatic الأيناماني ،

ع  ذلرررك باترررتخأا  األجطررر   التمحارررةع  تحأيرررأ GPSتطباارررار متلارررة ملرررز  رررل  اللبرررأ التختلفرررة باترررتخأا  الرررر  
  ممنتطا بالجيوئيأ   ا رتفامار في التساحة التستو ةع GPSا رتفامار باتتخأا   
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 :مشروع التخرج  -2763
 

   محا لررة تحايررق إضررافة ملتاررة بنررانه تحررق يررتف مررن يررمن التيررل ع تعتيررق الفطررف لجانررب مررن جوانررب التخصررص 
إيررررلا  الطيئررررة التأر سرررراة للكلاررررةع ثررررف تاررررأ  التيررررار   للتنانيررررة مررررن نبرررر  لجرررراا تحررررأندا الررررأائل  تتكرررروا مررررن  درررر  

 اإليتصال من ناي   يارج الكلاةع
 
 

 تخصص إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام 
 

مررن اإلنترراج العررالتي ،  مررا بالنسرر،ة لإلنترراج  ةيررال  احررأ بالتائرر  ت   إنتاج الحجل  الليا  في مأينة الخلي  بين  
الفلسطيني فطو  ين  نس،ة  ربعة بالتائة،  دي نس،ة جأيل  با دتتا  ل  دذا  ستأمي  جون فنيين مطل  فرري مجرران 
 بررنامة الحجررل مررن حيررا التعامرر  مرر  الترروان الخررا  للحجررل  الليررا   فحوبرراتد  ةاتاررة معالجررة التخلفررار الناجتررة

 إنار   تكنولوجاررا الحجررل  الليررا الصررناطاة العاملررة فرري مجرران  رمن بنامة الحجل ل  ةذلك مت  باانة للتاكينا 
 ،  ةاتاة تسو ق التنتا   نار  التيار    حسا  ةتاار الحجلع

إا دررذا التخصررص لررد ارت،رراد  ثيرررق فرري التطبيررق العتلرري للسررو  التحلارررة،  بتررا  ا ن ر ةلاررة التطررن التطبا ارررة ل 
ل ا فنيررررين نررررانر ن ملررررز ا نخررررلاد فرررري السررررو  التحلاررررة فاررررأ متلررررق ةلاررررة التطررررن التطبا اررررة ملررررز إنيرررران دررررذا تخرررر 

 التخصصع
 يررت  التخصرررص الجأيرررأ مسرررانار فررري مجررران البيئررة  الجيولوجارررا  الجيوفي  ررران،   متلارررار إنتررراج الحجرررل  الليرررا  

  ةاتاة تيخاص األمطان، ةذلك مسانار لطا ممنة باألمن الصناميع

 

 نصار للحجل  د ار  ملتاة الز يلةة
 

 يلةة التاأ  للحجار    الليا  د ار  ملتاة الز 
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 الخطة الدراسية :   
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16
 2. الاسفمتطل،ار  13
 3. متطل،ار التخصص  44
  المجموع  73

 
 ساعة معتمدة  61اإلجبارية : متطلبات الكلية 

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة  13: القسم متطلبات 

 
 
 
 
 

 رقم المساق  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics  3 2402  الل اضاار 
Technincal Drawing and 

Auto Cad 
 2795  اللتف الفني  األتوةان 2

Prinrciples of 
Acconunting 

 2798  م،انئ التحات،ة 2
Basics of Electricity 3 2803   تااتاار الكطلبان 
Technical English 3  2804  إنجلي   فني 
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 : القسم متطلبات وصف 

 
 الريـاضيـات: -2402

 
األمررررأان، مجتومررررار األمررررأان، العتلاررررار ملررررز التجتومررررار، نرررروانين األتررررل  اتررررتخأاماتطا، مضررررل   
العررأن، الت،انيررر   التوافيررق، التتتالارررار الحسررراباة، نسل ررة ذار الحرررأين، التجتومرررار  الع،ررارار، العمنرررار   نوامطرررا 

ة الحذ   التعو ض، التتيرر ، التصررفوفار  مفطومطررا  مفطومطا، التعان ر الخطاة، ح  التعان ر الخطاة بطل ا
   نوامطا، ا حتتا ر  مفطومطا  نوانينطاع

 

 :الرسم الفني واألوتوكاد–2795
 

التتنن  م،انئ األ توةان  األينان  الفني،  التعل  ملز  اللتف  التستخأمة في  األن ار  التعل  ملز 
 تنفيذدا باتتخأا  دذا البلناماع 

اللتومار الجأار ة  التعل  ملز تصتاف  ينان معينة التعل  ملز  نواع ا  فناا م    للتومار التتنن تنفيذدا 
 ليتف تنفيذدا ملز مينار من الحجل ناي  ميغ  الحجل  الليا ع 

 

 :مبادئ المحاسبة –2798
 

 عررل  التسرررا  الطالرررب بأتاترراار  م،رررانئ  ملرررف التحاترر،ة، النسرررا  التحاتررربي، نسل ررة الايرررأ التررر ن ج، 
مصررانر الايررون  الررأفاتل التحاتررباة، التعالجررة التحاتررباة للعتلاررار التالاررة، التعالجررة التحاتررباة للعتلاررار الناأ ررة 
الخابررررة للصررررنأ  ، التعالجررررة التحاتررررباة لعتلاررررار ال،ضررررامة، التعالجررررة التحاتررررباة لعتلاررررار الحسررررف، التعالجررررة 

 التالاةع  التحاتباة لأل را  التجار ة،  الحسابار الختاماة  الاوائف
 

 :أسياسات الكهرباء -2803
 

 وصف الجانب النظري من مساق أساسيات الكهرباء: 
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يصائص  الكطلبائاة،  التاا مار  الجطون،  مصانر  األتاتاة،  الكطلبائاة  الأائل   منابل  ملز  التعل  
التوالي  التواد  للتاا مار التاار التتلنن  التستتل، تحلي  الأ ائل الكطلبائاة من  ل ق نانوا آ  ، تحلي  ن ائل  

 الكطلبائاة، مفطو  الطانة  الاأر  الكطلبائاةع
ال نائي  تطباااتد في متلاار التوحيأ، بنان مصأر   التلفار  التحو ر الكطلبائاة،  التعل  ملز  التعل  ملز 

  ةاتاة اتتخأامد ةتفتاح الكتل نيع  BJTجطأ مستتل،    التعل  ملز تلان تتور من نوع 
   ملز ةاتاة حسا  التكالام الكطلبائاة لك  ماكينة من ماكينار منيآر بنامة الحجلع التعل 

 
 وصف الجانب العملي من مساق أساسيات الكهرباء: 

 ةاتاة اتتخأامد، معل  قاف التاا مار الكلبوناة    Digital Multi-meterالتعل  ملز جطاد ال ااس  
ل اا  آ    نانوا  ملز  تطبااار  األلواا،  التوالي  من  ل ق  ن ائل  توبي   ملز  تطبااار  الجطأ  التاار،  فل   س 

التلح    ملز  التعل   الكطلبائاة،  للتاا مار  التحو ر   Relay التواد   توبي   متلاة،  ن ائل  في   توبيلد 
الأيون   الأيون ةتوحأ في    Diodeالكطلبائاة  حان ة الطور، فحص  الأيون في ن ائل متلاة، اتتخأا   ، توبي  

 أ، فحص التلان تتور، بنان نائل  متلاة لعت  تلان تتور ةتفتاح الكتل نيع ن ائل التوحي
 
 

 :إنجليزي فني–2804

الحجل  الليا  م   ةتابة اللتائ    يطأ  دذا التسا  إلز تطو ل مطارار الطالب اللغو ة ا نجلي  ة في مجان 
 التحانو في مناا العت ،  ا تتيلان  التصأيل،  التذةلار  التحانثار التلفوناة،  نلان  التاار ل  التلخصار،  

الحجل   بألواا  العمنة  ذار  التصطلحار  التفلنار  ملز  التعل   العت ،   ال  ارار،  ا جتتامار،   ل،ار 
ةذلك اتتخأا  التطارار اللغو ة بطل اة متلاة   تيطي،اتد  التاكينار  التعأار التستخأمة في تصنا  الحجلع 

 ا  العتلاة التستابلاة في منيآر الحجلع تناتب التخصص  الحا 
 

 ساعة معتمدة 44: إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخاممتطلبات تخصص 
 

رمز   المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق 

رقم  
 المساق 

Geology & Natural 
Resources 

 2793  الجيولوجاا  مصانر الحجل الطباعي  3

PrinceleManagmet 2   2571  م،انئ انار 
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Quarrying Technology 2 2794  تكنولوجاا التحجيل 

Specification& Testing of 
stone 

 2796  يصائص  فحوبار الحجل  3

Capacity building and 
debelpment 

 2797  بنان  تطو ل الاأرار  3

Stone Manugacturing 
processes 

 2799  تصنا  الحجل  الليا  متلاار  3

Martketing Management 3  2800  انار  التسو ق 

Stone Design and 
Manugacturing 

 2801  ميغ  تصتاف  تصنا  الحجل  الليا   2

Use of Stone in Art & 
Architecture 

 2802  اتتخأا  الحجل في الفن  العتار   2

Field Training 1 2  2577  1تأر ب ميأاني 

Environment & Waste 
Management 

 2580  البيئة  معالجة التخلفار  3

Maintenance of 
Eletromchanical 
Equipment 

 2805  باانة التاكينار الكطل ماناناناة 3

Mainteanance& 
Restoration of Stone 

 2606  باانة  تلماف الحجل  2

Industrial & General 
Safety 

 2587  الصنامي  السممة العامةاألمن  2

Information Systems for 
Stone Faciities 

 2807  نسف التعلومار لتنيآر الحجل  2

Field Training 2 2  2582  2تأر ب ميأاني 

Graduate Project 2  2585  ميل ع التخلج 

Quantity and Cost 
Caluclation 

 2808  حسا  الكتاار  التكالام  2

Standards & Quality 1   2809  التاايال  الجون 

 
 :   إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخاموصف متطلبات تخصص 

 
 :الجيولوجيا ومصادر الحجر الطبيعي-2793

تعل م ملف الجيولوجاا  العلو  التختلفة التلت،طة بد، نِيأ  األرض، األدمنة الجيولوجاة، نراتة للأدور 
 الحاب  العصور الجيولوجاة    ل  تاأيل متل األرض  العتل النسبي  التطلق(، التعانا، الصخور  النار ة،  

التجو ة التاناناناة  الكا تاائاة، التلبة   نوامطا حسب  ب  الصخور  اللتوباة، التتحولة(  يصائصطا، موام  
ا تتكيا   األرضاة،  ل   الايل   بخور  في  تؤثل  التي  الأايلاة  الخارجاة  العوام   التجو ة،   موام  
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الجيولوجي لتوان  األبناة  التيار   الطنأتاة التختلفةع  ماأمة بساطة من الجيوفي  ان  اتتخأامطا للكيف من  
 الصخور في با ن ا رضع 

التصانر    لتلك  الجغلافي  فلسطين  التود    في  الطباعي  الحجل  بتصانر  الطالب  تعل م  إلز  التسا   طأ  
   لواا  مي ار تلك التصانر،   إمطان فكل  من يصائص الحجل من ة  مصأر من تلك التصانرع 

 

 : مبادئ اإلدارة-2571
 

لعلو  األيرررلى،  نراتررررة منابلدا،منابررررل مفطررررو  اإلنار   مرررأى الحاجررررة إليطرررا،  مجا تطررررا  ممناتطرررا بررررا توضرررا  
 عالعتلاة اإلنار ة من تخطا   تنساف  توجاد  رنابة

 
 

 

 ( نافور  مااه في الجامعةميل ع تخلج 
 

 :تكنولوجيا التحجير-2794
 

تعل م الطالب بتاال  الحجررل الطباعرري   ماررال  الليررا   ماررال  الجلانيررق، التعررل  ملررز ماكينررار  معررأار   ن ار 
التحجيل التختلفةع التعل  ملررز  نررواع التحرراجل  منطجاررة  الاررة الكيررف مررن التحرراجل الجأيررأ ع التعررل  ملررز ن ر  

 اإلنتاج ناي  التصن    نتاجاة التاكينار التتوفل  في التحاجل  تاناار ة  من دذه التاكينارع
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اإلنتاجاررة نايرر  التحرراجلع التعررل  ملررز التعررل  ملررز العتالررة التطلوبررة للتحجيررل  اإلنترراجي لكرر  مامرر   ماررايال 
يصررائص  موابررفار ةرر   ،اررة مررن  ،اررار الحجررل نايرر  التحرراجل،  ةررذلك التعررل  ملررز التخلفررار  التلوثررار 
الناجتررة مررن متلاررار التحجيررلع التعررل  ملررز تكررالام ملاحرر  التحجيررل  العنابررل الترري تررأي  فرري متلاررة حسررا  

جررلع التعررل  ملررز التيرراك  السااترراة  الفناررة الترري تواجررد نطرراع التكلفة لكرر  ةررو  مررن الحجررل التسررتخلج مررن التح 
 التحاجل في فلسطينع

 
 :خصائص وفحوصات الحجر-2796
 

تعل م الطالب بتاال  الحجررل الطباعرري   ماررال  الليررا   ماررال  الجلانيررق، التعررل  ملررز ماكينررار  معررأار   ن ار 
اررة الكيررف مررن التحرراجل الجأيررأ ع التعررل  ملررز ن ر  التحجيل التختلفةع التعل  ملررز  نررواع التحرراجل  منطجاررة  ال

 اإلنتاج ناي  التصن    نتاجاة التاكينار التتوفل  في التحاجل  تاناار ة  من دذه التاكينارع
التعررل  ملررز العتالررة التطلوبررة للتحجيررل  اإلنترراجي لكرر  مامرر   ماررايال اإلنتاجاررة نايرر  التحرراجلع التعررل  ملررز 

 ،اررار الحجررل نايرر  التحرراجل،  ةررذلك التعررل  ملررز التخلفررار  التلوثررار  يصررائص  موابررفار ةرر   ،اررة مررن
الناجتررة مررن متلاررار التحجيررلع التعررل  ملررز تكررالام ملاحرر  التحجيررل  العنابررل الترري تررأي  فرري متلاررة حسررا  
التكلفة لكرر  ةررو  مررن الحجررل التسررتخلج مررن التحجررلع التعررل  ملررز التيرراك  السااترراة  الفناررة الترري تواجررد نطرراع 

 اجل في فلسطينعالتح 

 

 
 

 ( نامور  مااه ميل ع تخلج 

 :خصائص وفحوصات الحجر-2796
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التعل  ملز  نواع الحجررل  تصررنافاتد  ادررف يصائصررد الفي  ائاررة  التاناناناررة  التعررل  ملررز ادررف العيررو  التوجررون  

باإلضررافة الررز التعررل  ملررز ادررف فرري الحجررل،  ماارنررة جررون  الحجررل بررأدف موابررفار  ماررايال الجررون  العالتاررةع 
ماررال  الحجررل فرري فلسررطين  بررفار الحجررل فرري ةرر  منطاررةع ةررذلك التعررل  ملررز ادررف تيررطي،ار الحجررل  العوامرر  

 البيئاة التي تؤثل ملز ن تومة الحجل  بعض  ل  تلماف الحجلع
م رر  فحررص نسرر،ة  تعل م  تأر ب الطالب ملز ةاتاة مت   دف الفحوبار التي يتف تنفيذدا ملز الحجل الطباعي

ا متصال، ماا مة الضغ ، ماامررة ال نرري،  ماا مررة التآكرر   الصررمن   الفحررص ال،صررل   غيلدررا مررن الفحصرروار 
، ماارنررة نتررائا الفحوبررار بررادف التاررايال  التوابررفار داخــل مختبــر فحــص الحجــر التي يتف تنفيذدا  ما  الطل،ة 

 لتحأيأ جون  الحجل في ة  منطاةع
 

 القدرات:بناء وتطوير -2797
 

ع يطأفطذاالتسانالىصاليخصاةالطالبوتعلاتطتطاراتال اان  ا تصاللانونانسانافعا  مبأماةاطلحطوناايد
ع العتلبل حالفل ق  لتوابلناج ،األتاتاةالتطارات   دذاالتساقاستعلضأدتنسل اتالتواب ،

ةتابة     كتايأربالطال،علىتنتاةمطاراتطتاالتعبيلاليفو واإلنيائي (ع   السيل الذاتاة التاار ل التذةلارم   
 عنصيل   و لةبأتلوبنتابةملتاةمنطجاة    نتاالتساناأراتالطال،علىتاأ تأمتال،ح اة مامتجتومة ةتابةماا ر

 

  
 

 مختبل الصنامة 

 :والرخامعمليات تصنيع الحجر -2799
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التعل  ملز ملاح  تصنا  الحجل من متلاار تسو ة  نص بواتطة بواتطة التناييل  التناج  للحصون ملز  
الواح الحجل  حجل البنان بتااتار مختلفةع ةذلك التعل  ملز ماكنار تلطاش الحجل،  متلاار جلي الحجل  

  معالجة العيو   الفجوار التوجون  في  لواح الحجلع 
للتأيمر بحيا  الحجل  ةاتاة ا يتاار األم    تفناش  لتاكينار نص    التأيمر  التخلجار  التعل  ملز 
للعتلاار   التكالام  حسا   في  تأي   التي  اللئاساة  العنابل  ملز  ما  تنن،  التعل   الفانأ  ن   نس،ة  تكوا 

 التصناعاة التختلفةع
الل  نة  تنسا بواتطة  الحجل  معالجة  ملز  ل   التنسام  الع ن  التعل   موان  باتتخأا   الحجل  م  م ن 

 التختلفةع  ةذلك التعل  ملز تاناار التغلام التختلفة لألتوا  التحلاة  الأ لاةع 
 

 :  إدارة التسويق-2800
 

: يتنا لطذاالتسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
:   لة ملىالت  جالتسو اي، منوناتد، اإلممن،يررررررررررررنلخال،حي يتطلنالزع ةافسطلر تفطومطا،كتايوضح التسو امتلاة

 الجوان،الفناةلإلمما  تصرررررررررررررررررتاتاإلمما،   السلوةا ترررررررررررررررررتطمكي،   ظائفاإلمما،  ، تررررررررررررررررردمفطومررررررررررررررررراإلمما   دتي
 .لكتل نيالتسو ااإل  تاتااتملىتفطومالعولتة  ضا   لة  ع

الطالب   تكو ن نامأ  معلةاة لأى  إلز  التسا   دذا  للتسو ق  ةاتاة    يطأ   الت،انئ  العنابل األتاتاة  في 
التي تؤثل ملز التسو ق،   التسو اي،  يط  التسو ق  محتو ار تلك الخط   ا تجادار البيئاة  الت  ا  ايتاار 
  مطان بور  مامة من التخطا  في إنار  التسو ق  التلةي  ملز تااتار التسعيل،  تلوح التستطلك  ال،ائ ،  

التؤثل  ال،حوو  العوام   من  مامة  لتحة  تطوردا،   مطان  السلعة  ملاح   حاا   اليلان،  ن ر   نلارار  في    
التسو  اة حيا  ستطا  الطالب منأ ا نتطان من التسا  التسادتة في ح  التياك  التسو  اة التحاطة بالعت ، 

 باإلضافة إلز مفطو  تل  ا التنتا محلاا  ن لااع 
 

 
 
 

 :( 1تدريب ميداني )-2577
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 إنار   تكنولوجاررا الحجررل  الليررا فرري مصرران  نايرر   ميررأاناا  تررأر ب الطالررب ملررز مطررارار معينررة ضررتن تخصصررد
تحررق إيررلا   متابعررة    ،في ميغ  الحجررل  الليررا   التحلاة  التؤتسار  الطيئار التحلاة  ةبالتعا ا م  الصنام

 جررب ملررز الطالررب التعامرر  بفعالاررة  تطبيررق مررا ل  عتبل دذا التأر ب التأي  إلز الحاررا  العتلاررة     الطيئة التأر ساة
 تف نراتتد نسل ا ع 

 
 :مشغل تصميم وتصنيع الحجر والرخام-2801
 

التعررل  ملررز تيررطي،ار الحجرررل التختلفررة، التعررل  ملرررز ماكينررار نررص  تيررطيب الحجرررل م رر  الجم ررة  التط،رررة 
مرر ، فليررا ، معتررق   مط،ررة، التررأر ب  الفل رر  ، التررأر ب ملررز ةاتاررة تنفيررذ تيررطي،ار الحجررل التختلفررة مررن مجلرري، 

ملز تنفيذ تيطي،ار الحجل اليأ  ة م   الطب   التلطيوالتستسف،  التأر ب ملررز العأيررأ مررن األمترران اليأ  ررة م رر  
 مت  الفاد ، التأ  ل، الكسحة، الفلد   غيلداع

لتط،رررار الطوائاررررة  ةرررذلك الترررأر  ملررررز تنفيرررذ التيررررطي،ار التختلفرررة لسررررتاكة الحجرررل باتررررتخأا  بررروار م الحررررف  ا
مررن  ل ررق تنفيررذ مررأ  مينررار متلاررة  مررا  الطل،ررة  .CNC التررأر  ملررز ةاتاررة تصررنا  الحجررل بواتررطة ماكنررار ان

م    متررأ   بررل فيمر مررن الحجررل،  التعررل  ملررز  ررل  التنا لررة فرري منيررآر الحجررل باتررتخأا  األ نررا  التختلفررة 
  مخا ل ة  منطاع

رترررتطا    حفلدرررا ملرررز الحجرررار  بواترررطة الحاترررو ، باترررتخأا  برررلاما  التعرررل  ملرررز ةاتارررة رترررف اإليرررنان الترررلان
الحوترر،ة   تحضرريلدا للعت ، ةاتاررة ايتاررار  ن ار الاطرر   موابررفاتطا  تحأيررأ  ريابة،كاتاة التعام  م  التاكينا 

 متلاار التبل أ، ةاتاة تنفيذ  متان اللتف    الحفل ملز الحجلع
 
 

 : استخدام الحجر في الفن والعمارة-2802
 

التعل  ملز  نتاد الفررن  العتررار   تررار م اتررتخأا  الحجررل فرري العتررار ع التعررل  ملررز اتررتخأامار الحجررل فرري الفررن 
من منحوتار   ينان معينة من الحجل الطباعرريع التعررل  ملررز ةاتاررة اتررتغمن   اتررتخأا  الحجررل الفانررأ  ال  ائررأ 

 التنتجار التي يتف من يملطا اتتغمن الحجل التنسورعفي إنتاج منتجار من الفسافسان  غيلدا من 
التعررل  ملرررز اتررتخأامار الصرررخور  الحجرررار  فرري تكسررراة الت،ررراني  النيررآر التختلفرررة، نراترررة ةافررة  نرررواع الحجرررار  
 الكسوار  األتاليب التختلفة للتلةيب، التعل  ملز األتاليب  األنواع  الوتائ   اليل د لت بيق الكسرروار، ةررذلك 



 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~251  ~ 

ل مطا من  ربطة  مررلاب  للت بيررق،   التعررل  ملررز ةاتاررة مترر  الفوابرر  لكافررة منابررل البنرران  التصررنومة مررن ما ي
 الحجار  الطباعاة    الصناطاةع

التعررررل  ملررررز تيررررطي،ار الحجررررل الترررري تصررررل  للتكسرررراة الأايلاررررة  التيررررطي،ار الترررري تصررررل  للتكسرررراة الخارجاررررة، 
خارجاررة، التعررل  ملررز ةاتاررة مترر  األمتررأ   ال يررار   الررأ نورار موابفار الحجررل لكرر  مررن التكسرراة الأايلاررة  ال

 التختلفة للتأاي   األنواس  ن نورار الحجل التختلفة(ع
 

 البيئة ومعالجة المخلفات:-2580
 

يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب بطباعررة التخلفررار الصررناطاة ترروان السررائلة    الصررل،ة ل  ةررذلك األبخررل  
 ةاتاررة السرراطل  مليطررا  التاليرر  مررن آثاردررا ملررز ةرر  مررن التؤتسررة الصررناطاة  البيئررة التحلاررةع     األتلبة  الغ،ار ل

التعل  إلز تاناار تأ  ل النفا ار السررائلة   الصررل،ة ل   التعررل  ملررز الجانررب التكنولرروجي فرري متلاررار التلترريب 
  ةررذلك إلررز بارراا ال،عررأ الاررانوني   التخ يررل   الفلتررل  لبررونر  الحجررل   اتررتخأامطا فرري بررنامار ايررلىع ةتررا يطررأ

التتلترررب ملرررز مرررأ  الوفررران باليرررل د البيئارررة المدمرررة للترررلياص مرررن حيرررا معالجرررة درررذه التخلفرررار،  فررري النطا رررة 
 الوبون إلز تصور تلاف لتون  مت  آمن رفيق بالبيئةع

 
 

 :صيانة الماكينات الكهروميكانيكية-2805
 

يبرررل  نسل رررة   متلارررة فررري مجررران انار  التاكينرررار التوجرررون  فررري نطررراع يطرررأ  درررذا التسرررا  الرررز اكسرررا  الطالرررب 
الحجل   الليا  من الناحاة الكطلبائاة   التاناناناة من يمن نراتة معتاة لطررذه التاكينررار ةطلبائاررا   ماناناناررا 

سررؤ لة مررن تنفيررذ ،   تررائ  نارر  الحلةررة   الررلب  بررين اج ائطررا التختلفررة با ضررافة الررز ن ائررل الررتحنف الكطلبائاررة الت
 العتلاار التختلفة التي تاو  بطا التاكينار ع

معلفررة متلاررة بالاررة تخطررا    تنفيررذ بررلاما الصرراانة العمجاررة   الونائاررة  للتاكينررار  ربرر  تكررالام الصرراانة  لكرر  
 ماكينة م  التكلفة الكلاة ،   بالتالي احتسا  تكلفة الصاانة اليوماة   اليطل ة   السنو ة  

 
 :( 2لتدريب الميداني )ا-2582
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( دررو نمررا الطالررب فرري الحاررا  العتلاررة التخصصرراة  مررا لررذلك مررن تررأثيل ملررز بلررور  2الطررأ  مررن تررأر ب ميررأاني 
يخصاة الطالب التطناة ، إضافة إلز ذلررك التطبيررق العتلرري للعأيررأ مررن التواضررا  التخصصرراة  النسل ررة ع إضررافة 

التانارررة التررري نرررأ تسرررامأه فررري بنررران ميرررار   التخرررلج ل بطرررأ   إلرررز  بلرررور   فكرررار جأيرررأ   معالجرررة بعرررض التيررراك 
 ترربوطاة  -ا تتفان  الكاملة من دذا التأر ب تتف متابعة الطالب من نب  الطيئة التأر ساة   تف تاأ ف تاار ل ن ر ررة 

 حون التواضا  التي يتأر  ميطا الطالبع
 

 : صيانة وترميم الحجر-2806
 

لماف للحجررررل  الفررررل  بينطترررراع التعررررل  ملررررز  ررررل  التلةيررررب للحجررررل  الترررروان التعررررل  ملررررز مفطررررو  الصرررراانة  الترررر 
 التستخأمة في متلاار تلةيب  ت بيق الحجلع

التعررل  ملررز الصرراانة الأ ر ررة للحجررل التسررتخأ  فرري األرضرراار  الحجررل التسررتخأ  فرري الواجطررارع التعررل  ملررز 
 وانع موان التنسام  الع ن للحجل الطباعي  الطأ  من اتتخأا  دذه الت

 

 :األمن الصناعي والسالمة العامة-2587
 

التعل رررم ببيئرررة العتررر    باعرررة األيطرررار التتواجرررأ  فيطرررا  مسرررب،ار الحررروانو الصرررناطاة   رررل  التصرررل  ا مرررن 
 التخطررا  السررلاف لتمفرري حررأ ثطا،  التعررل  ملررز  ن ار السررممة العامررةع اضررافة الررز التعررل  ملررز  ثررل ملوثررار 

 معالجتطا  ةذلك التعل  ملز التلض التطنيعبنامة الحجل   ل  
 

 مشروع التخرج :-2585
 

ل إنار   تكنولوجاررا الحجررل  الليررا يررتف مررن يررمن ميررل ع التخررلج تطبيررق لرر،عض التفرراواف العلتاررة التتعلاررة بتجرران 
 التحا لررة لتحايررق ل ضررتن إ اردررا التعتررق فرري فطررف جانررب     ك ررل مررن جوانررب تخصصررد الطالررب  سررتطا  حيررا 
ة ملتاررة بنررران  مسررتعينا  بتحصررريلد األكرران تي،  باأراترررد الذاتاررة  بامنانرررار الجامعررة مرررن منت،ررار  مختبرررلار إضرراف

  مياغ   ديئة تأر ساة  غيلداع
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 ميل ع تخلج بألواا  تيطي،ار الحجل الفلسطيني 

 
 :حساب الكميات والتكاليف-2808
 

التعل  ملز ةاتاة حسا  التساحار  الحجو  لتنتجار الحجل  التيات  بين التتل التلب   التنعب  التتل  ون،  
  التعل  ملز حسا  مأيمر  مخلجار ماكينار بنامة الحجل  الليا  م   الاوا ل الفل  ار  الجم ارع 

 ،  ةاتاة ض،  تلك التكالامع  التعل  ملز حسا  تكالام التاكينار الصناطاة العاملة في منيآر الحجل

منابل   إلز  التعل   الحجلع  منيآر  في  اإلنتاج  لعتلاار  الفانأ  ال  ائأ  نس،ة  حسا   ةاتاة  الطالب  تعل م 
حسابار  ملز  دأا   التعل   الصناميع  العت   في  الفوانأ  الكلفة  معالجة  تالي   الصناطاة   تاليب  التكالام 

 التكالام الصناطاةع 

مأ في اللنابة ملز التكالام من  ل ق ماارنة التكالام الفعلاة التتعلاة بالفتل  الحالاة  توفيل معلومار تسا 
   ماارنة التكالام الفعلاة بالتكالام التعاار ة   تحلي  ا نحلافار  اتخاذ   تاباةعبتكالام فتل     مأ  فتلار 

اة في التنيأ  لتحأيأ ةفانتطا في  نان  اإلجلانار المدمة لتجنب اإلتلا   الضااع عتاو ف  نان الوحأار الفلط
التطا  التختلفة ع مسامأ  اإلنار  في ال اا  بوظائفطا من تخطا   رنابة  اتخاذ نلارار بتا توفله من معلومار 

  إلزمن قااتطا  إنار اإلنتاجاة  ن ر   ،   دتيتطا  اإلنتاجاةمعلفة مفطو     تحأيأ تكلفة السلعة    الخأمة  باانارع
 اإلنتاجاة معلفة  نواع  اإلنتاجاة، باإلضافةإلزتحلي  نتائا ال ااس  من ثف تحسين 

 
 :المقاييس والجودة-2809
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يلة دذاالتسانعلىالتعل ت،الجون   دتيتطا  بعاندا، مفطومانار الجون الياملة  دتيتطا، فلسفة م،انئانار الجون الياملة بو 

:  جطخال
ن راإلنار العلاا،التنسورا تتلاتاجيللجون ،التلةي ملىالعتي ،تو يأالعمنةمعالتورنين،تتنينالعاملينوفلنالجون ،التحسين 

معاييلالتنستةالأ لاةللتوابفارالتستتل، ن اتالجون ،نست  ( ي     انار الجون ،كتايلة التسانعلز 
 . تطبااطا، الجوائ الأ لاةللجون 

 
 
 

 
 

 ويشمل التخصصات التالية: الداخليقسم التصميم 
 :لتصميم الداخليا تخصص  .1
 

 عتبل دذا التخصص من األدتاة  [ تامة معتتأ  ،75مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  ]  
بتناا بحيا  ند  ب،  من  دف متطل،ار الحاا  العصل ة ، من حيا اتتغمن الخامار   توظافطا في الناحاة 

للتناا الذ  نعاش ةاد ، توان بيئة التن ن    الجتالاة بعأ نراتة ياملة للوظافة   الحلةد ناي  الفضان الأايلي 
 العائلة    بيئة العت     البيئة التحاطة بناع 

  ةذلك    يطأ  إلز إكسا  الطالب مطارار متلاة متتي   في مجان التصتاف الأايلي للت،اني بين  ما  •
   متان الجل   نتاذج  البايتمفطا  األلواا    متان النجار     نسل ار    تصتاف األثاو الأايلي   تكو نار  

 ةافة الوتائ  التكنولوجاة الحأي ة ع   ل باتتخأا
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 احأ امتان  ل،ة التصتاف الأايلي 

 :  الخطة الدراسية
 
 
 
 
 

 
 ساعة معتمدة  61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 
 
 
 

 ساعة معتمدة  14: القسممتطلبات

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16
 2. الاسفمتطل،ار  14
 3. متطل،ار التخصص  45
  المجموع  75
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 رقم المساق  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية

Engineering Drawing  2 اللتف الطنأتي ME 121 2006 
Free Hand Sketching 2 اللتف الحل  الخطود ARC 121 2209 

Aesthetics 3 ملف الجتان ARC 136 2253 

Principles of Interior Design 3 م،انىن التصتاف ARC 135 2275 

 Abrief History of  Art 3   2588  تار م الفن التوج 

Introduction to Eng. 

Professions 
 2589  ماأمة في التطن الطنأتاة 1

 
 : القسممتطلباتوصف 

 
 الرسم الهندسي: -2006

 
ملرررز  تاتررراار   م،رررانئ اللترررف الطنأتيلرترررف األيرررنان الطنأتررراة التنتسترررة   التعرررل  يطرررأ  التسرررا  الرررز 

دنأتيلاإلتررررررااد العترررررررون    اترررررررتخلاج التسرررررررا  التنحناررررررةل ةتابرررررررة األحرررررررل  العلباررررررة  اإلنجلي  رررررررة بخررررررر  
 ال الالرتتالتاا  لرتتاألي  متل لاللتف الحلع

 

 والخطوط الرسم الحر -2209

 
 تعلررف ل ز محاكررار  تاليررأ الوانرر  التلئرري  ذلررك مررن  ل ررق تررأر ب العررين ملررز التسررافار  النسررب إليطأ  التسا   

لررز  تنتاررة نأرتررد ملررز التعررل   التخيرر  ل تنتاررة إيطررأ  نررم  اللبررال لكتررا  الطالررب مطررارار اتررتخأا  التحليرر    
فكرراره  ملررز  اررة الاررأره منررأ الطالررب ملررز التعبيررلنراح النسرربل تنتف لأ ررد ل تنتاررة نررأره الطررم  ملررز إالررذ   السررلا

لرررواا الخيرررباة   الفحرررف الن،اتيلالتسليررر    ملرررز النسرررب التنسور رررد  اترررتخأا   نرررم  اللبرررال  األ ياالرررة ل التعرررل 
 ينان  التأرج في السمنعمصأر ضوئي  التأر ب ملز اتتخأا   ن ار مختلفة في تسجيأ األبوجون 
 علم الجمال -2253

 
مررن يررمن نراتررة العمنررة بررين ملررف الجترران ؛ تعل ررم الطالررب باألتررل الفناررة للعترر  الفنرري  ةاتاررة التعامرر  معطررا 

الترري  نر  ل ادف نسل ار ملف الجتان  الناأ  الأ اف   األدأا  ا جتتاطاة  العلتاررة  التلبو ررة  ل الفن مبل العصور
 معرراني  ل  نراتررة متيرر ار العترر  الفنرري الخابررة  ممنررة الفررن بررأنواع النيرراد اإلنسررانيل إلررز ظطررور ملررف الجترران 
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ن مبرررل الترررأارس  العصرررور اإلترررمماة  نسرررل  الرررأين  العايرررأ  اإلترررمماة  تاياتطرررا للفررر  ل نوامرررأ  قررراف ملرررف الجتررران
 التختلفة ع

 
 : مبادئ التصميم -2275

 
ملز اتتخأا  يامار مختلفد  توظافطا   نأرتدتنتاةل  تل التصتاف م الطالب ملز  تعل يطأ  التسا  الز 

د بعض التطارار  األتاليب  كسابل إتنتاة ا حساس باللوا ل منابل التصتاف لالتعل  ملزفىالتصتاف
بأاطاة منأ الطالب للتصتاف  ل تنتاة الاأر  اإلمتان التصتاف التختلفطفز اتتخأا  األن ار  الخامار التختلفطفز   

 عمتان التصتاف طالتطاردفز توظام اللوا فز   كسابل باإلضافة إلز إ التنفيذ
 

 : الموجزتاريخ الفن  -2588
 

مررن ةاتاررة نيررون الفررن فرري العررالف  ملاحرر  تطرروره بررأنا  معلومار  مفاواف فناة  اةاة  يطأ  دذا التسا  إلز إكسا 
فنررررروا اللترررررف  النحرررررق  ال يلفرررررة  العترررررار   ةمرررررن العصرررررور الحجل رررررة الاأ ترررررة   حترررررز العصرررررل الحرررررأيا ل  نراتررررر 

ف األترر،ا  الترري  نر إلررز نيرروئد ل التعل  ملز  دتاة الفررن فرري حاررا  اإلنسرراا ل  تفطرر   ةذلك  الصنامار اليأ  ة ل
فنرروا التاضرري   الحاضررل تتنررنطف مررن ناررأ  تحليرر  األمترران الفناررة  ن الطل،ة يلتاة ثااةاة منكتا يطأ  الز إمطا 

الفناررة الترري ةرراا  رالاأ تررة   الحأي ررة   التتيرر  بررين الجتيرر    الابررا  ل  ترر  ندف بتعلومررار مررن الخبررلار  التطررارا
فلسررررفار الجتالاررررة الترررري تبنتطررررا   طلعرررروا ملررررز التفرررراواف  الل  تتلكطررررا الفنررررانوا مبررررل ملاحرررر  مختلفررررة مررررن التررررار م 

 الحضارار الاأ تة التتتالاة في التعبيل الفني ع
سررامأ نراتررة التسررا  الطل،ررة ملررز تكررو ن اتجادررار   نترراد فناررة جأيررأ  تعرر د نررأرتطف ملررز اإلبررأاع  ا بتكررار ل  ت

  تنتاة الاأر  الذ قاة   الحساة بالعمنار التينيلاة  قاتطا الجتالاة  ع 
 

 : في المهن الهندسية مقدمة -2589
 

يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب بتفطررو  الطنأتررة  الفنرروا التطبا اررة  العمنررة التت،انلررة بينطتررا   باعتطتررا 
كتطرررن  تطرررور درررذه التطرررن مبرررل الترررار م، ةرررذلك ينرررانش التسرررا  العمنرررة برررين التطرررن الطنأتررراة التسرررامأ   التطرررن 

ن ر  تررأثيل  بررحا  دررذه التطررن نايرر  مجررتتعطف، ةتررا  ا الطالررب يتعررل  التطبا اررة  بررين التكنولوجاررا  التجتترر    
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فررري درررذا التسرررا  با جررراد ملرررز  نسرررا  التطرررن الطنأتررراة  التطبا ارررة التختلفرررة التاليأ رررة منطرررا  الحأي رررة  األيمقارررار 
 التطناة  ما  تنن  ا  ضا  في يط  التعلاف الطنأتي  التكنولوجي بطأ  تطو لداع

 
 

 

 نتاذج امتان  ل،ة التصتاف الأايلي  

 
 ساعة معتمدة 45: متطلبات تخصص التصميم الداخلي  

 

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

Architectural Drawing (1) 2   1 اللتف التعتار ) ARC 122 2207 
Project 2   التيل ع ARC 220 2228 
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Interior Design I 2  1 التصتاف الأايلي ) ARC 220 2277 

Executive Drawings 3  التخططار التنفيذ ة  ن نور ARC 237 2278 

Shades, Rendering 2  السمن  اإلظطار ARC 239 2279 

Interior Design Models 2  نتاذج التصتاف الأايلي ARC 224 2280 

Carpentry. PaintyStey I 2  1 تنجيأ  الأداا   النجار    ال مياغ ) ARC127W 2281 

Carpentry. PaintryStery II 2  2 تنجيأالأداا   النجار    ال مياغ ) ARC227W 2282 

History of Furniture 2  تار م األثاو ARC 125 2283 

Quantities Sweveying& 
Specifications  3  التوابفار ن نور حسا  الكتاار  ARC 236 2286 

Interior Design II 2  2 التصتاف الأايلي ) ARC 221 2307 

Field Training  I 2 2434  ( 1 التأر ب التيأاني 

Field Training  II 2   2435  ( 2 التأر ب التيأاني 

Raw Materials Technology 

and Carpentry  
 2590   النجار   خامارالتكنولوجاا  3

Computer Aided Drawing 1 3 2591  ( 1 الحاتو  في اللتف خأا  اتت 

Air conditioning and 
Plumping  

 2592  التتأيأار الصحاة  ام   التك 2

Lighting & Electrical 

Installations   
 2593  ا نار   التتأيأار الكطلبائاة 1

Computer Aided Drawing2 3    2594  ( 2اتتخأا  الحاتو  في اللتف 

Engineering Perspective 2  2595  التنسور الطنأتي 

Industrial Arts (Upholstery ) 3  2596  الفنوا الصناطاة  تنجيأ 
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 ع ميل ع متحف الذاكل  الفلسطيني
 

 التصميم الداخلي : تخصص متطلبات وصف 
 

 :1الرسم المعماري  - 2207
 

يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطل،ررة بالتطررارار اليأ  ررة فرري رتررف التيررار   بتاررايال رتررف مختلفررةل ةتررا يتعررل  
ل الطالررب ملررز األن ار  اللمررود التسررتخأمة فرري اللتررف لررتتنن الطالررب مررن رتررف مسرران   ف اررة   اجطررار معتار ررة 

  الاأر  ملز إظطار التيار   بالطل اة التنات،ةع
 : مشروعال-2228

 
نجرراد ميررل ع ل  ذلررك مررن يررمن إيطأ  التسا  إلز إكسا  الطالب مطارار ال،حا  ا تتاصان  ح  التيررنمر 

تصتاف نايلي متكام   اأ  الطالب ةاد مجتوع الخبلار   التطارار التنتس،ة لأ د يمن فتل  الأراتررة السرراباة فرري 
الفنررري  ابتكرررار التصرررتاف ضرررتن منررراخ مرررن مرررن الحل رررة فررري اإلبرررأاع  ا  ةبيرررل  ا  التخصرررص ل ةترررا يترررلح للطالرررب داميررر 

التنافسررة لتاررأ ف العترر  اإلبررأامي األفضرر    التصررتاف التتتيرر   بينررد   بررين دممئررد الطل،ررة فرري التخصررص ل ينالررد 
 الخطو  األ لز  األنل  للتطبيق العتلي لتا دو في الحاا  التطناة  العتلاة ع
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 :   1داخليالتصميم ال-2277
 

 ل   التصرررتاف الررررأايلي  ا برررطمحار  اللمرررود األتاتررراة لعنابرررل التأثيرررا الررررأايلييتعرررل  الطالرررب ملرررز مفطرررو 
 نراتة ا حتااجررار النفسرراة  الجسررأ ة الترري ل  الت،انئ  األتل التأثي اة مليطا تود   األثاو في الفلاغار التختلفة 

ي  التونرررر   الفررررلاغ  نراترررة فلاغاتررررد مررررن يرررمن نراتررررة محرررأنار التصررررتاف الرررأايل ل  جرررب  ا تترررروافل فررري التسررررنن
  الوظافة  الخصائصع

مررن  ذلررك كتا يتف تنتاة الاأر  ملز ابتكار التصتاتار الأايلاة ضتن ماايال  نسب  ربططا بالتصتاف التعتار  
 تطبااار مختلفة م  : غل  النو    نوامطا، الحتامار، الصالوا، التط،م،( الميمن  

 
 :  المخططات التنفيذية /ديكور -2278

 
ق رتررف   تنفيررذ ائرر ةررذلك  ل  ل ق تنفيررذدا ائرر يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب بررأنواع الوبررمر الخيررباة    ل 

 األرضاار   األتاف   الجأراا الخيباة ع
 عق رتف األنراج الخيباة   تنفيذدا باإلضافة إلز األبوا    الي،اباكائكتا يتطل  التسا  إلز  ل 

 

 الظالل واإلظهار:  -2279

 
إكسا  الطالب الاأر  ملز تحأيأ السمن   تاا طا بين  تلاف  تنتاة ملكة الحل الخاالي لأ د ةتررا   ررتف إكسررا  
التخططار تعبيررل  انعرري  محاكررا  للح ااررة بيررن  برران  مررن يررمن ايتاررار  تررائ  اإلظطررار التناترر،ة حسررب نرروع 

إكسررا  الطالررب الاررأر  ملررز تحأيررأ السررمن   ترراا طا ن  متناتررق ،الاررأر  ملررز اإليررلاج بيرر  ماواررة ةرر  ميررل ع   
محاكررا  ،اغنرران اللوحررار  التخططررار لتعبررل  انعاررا مررا  منررن ،تنتاة ملكة الحل  الخارران   ثلاؤدررا ملتاا ،بين  تلاف

 ،ايتاار  تائ  اإلظطار التنات،ة حسب نوع  ماواة التيل ع،الح ااة بين  بان 

 عاللوحار   يلاجطا بين  متناتق مألو الاأر  ملز إنطان 
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 محاضل لطل،ة التصتاف الأايلي 

 نماذج التصميم الداخلي:  -2280

 
الأنررة  لتجسرريأ فكررل  التصررتاف نررأرتطعلزتنتاةل  وو،ررة الطالررب  بررالطا بالتجلبررة  التلاسمتطررو ل يطأ  التسا  الررز  

 الاأر  ملي معالجة التياك  التي نأ تواجطد يمن مت  النتوذجع ل إكسابدالعت في  
 

 : 1تنجيد الدهان و النجارة و ال  مشاغل -2281

 
 التعرررل  ملرررز  ن ار النجرررار  اليأ  رررة  الكطلبائارررة  ل يطرررأ  التسرررا  إلرررز ربررر  التعلومرررار الفنارررة  التطبيرررق العتلررري

 التعرررل  ملرررز الخامرررار التسرررتخأمة فررري النجررررار  ل بررررحاحة   ل ارررة  ةالتنجيرررأ اليأ  رررة  اترررتعتالطا بنفا ررر   ن ار 
مترران النجررار  لاصرر،  الطالررب نررانرا  ملررز تنفيررذ بعررض التطررارار األ لاررة ةت،ررانئ طررف  تررل  فناررار    ف ل  التنجيررأ
 ئتد لتواجطة تتار ن  ك ل بعوبةع تطيل  تاتاة 

 التحافسرررة ملرررز األن ار  لكترررا يتعرررل  الطالرررب ملرررز  ترررل السرررممة التطنارررة لحتا رررة نفسرررد  غيرررله مرررن األيطرررار
  الخامار التختلفة من التعلض للتلف  تنتاة ر ح العت  الجتامي من يمن تنفيذ تتار ن ميتلةةع

 : 2تنجيد الدهان و النجارة و ال  مشاغل -2282
 

 ن ار  مرررأن النجرررار  بنفا رررة  بطل ارررة  اترررتعتان ل يطرررأ  التسرررا  إلرررز ربررر  التعلومرررار الفنارررة  التطبيرررق العتلررري 
 فطررف  تررل  فناررار  مترران التيررطيب النطررائي  ل كسررابد التطررارار المدمررة للتطنررة فرري النجررار   التنجيررأل   بررحاحة 
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ض التطررارار  التتررار ن الصررع،ة  ملاحرر  العترر   الررأداا للتيررغو ر الخيررباة لاصرر،  الطالررب نررانرا  ملررز تنفيررذ بعرر 
باإلضررافة إلررز  مترران التيررطيب  الررأداا   ضررافة الكتالاررار  ل فيطا من ملحلة البأن بالعت  حتررز إنطرران التيررغو ر

 ع  حسا  الكتاار للتيغو رل باتتخأا  العأن  األن ار  األجط   الكطلبائاة التحتولة  ال ابتة  
 تحو رر  دررذه  ل ق فك اللمررود  ال ااتررارائ  ل ل تخططار التنفيذ ة للتيغو ر الخيباة تتنين الطالب من نلان  ال

 علز نتاذج مجستة ب ااتاتطا الطباعاةإالتخططار من رتومار ملز الور   
 

 تاريخ األثاث : -2283

 
ألدمنررة  ملاحرر  تطرروره مررن يررمن التررل ر با  ل يتعل  الطالب ضتن نراتتد لطذا التسا  ملز نيررأ   تررار م األثرراو

نراتررة التررؤثلار  ال يررار   الخامررار التختلفررة ألثرراو ةرر   ل  معلفررة متيرر ار   رراب  ةرر  منطررا  ل  العصررور الاأ تررة
معلفرررة األتررراليب الاأ ترررة  الطرررلد التتيررر   ؛ لرررأف  الطالرررب إلرررز  مصررل   رررلاد منرررذ النيرررأ   حترررز العصرررل الحرررالي

  ماارنتطا بالطلد التعابل ع
 

 حساب الكميات والمواصفات/ديكور  -2286

 
متررران التنجرررور  التيرررطي،ار  التنيرررآر التعأنارررة  الخيرررباة   تررراف الالميرررأ حسرررا  الكتارررار ألبتعل رررم الطالرررب 

ةرررذلك ي،حررا دررذا التسررا   فرري  نرررواع العطررانار   ثائاطررا  الررأمو  إليطرررا  ل ترراف التسررتعار    مترران التتأيررأار األ
   التالك  التاا نع التطنأس   الواج،ار التتلت،ة ملز

 
 : 2التصميم الداخلي  -2307

 
يتعررررل  الطالررررب ملررررز مفطررررو  التصررررتاف الررررأايلي  ا بررررطمحار  اللمررررود األتاترررراة لعنابررررل التأثيررررا الررررأايلي 

 نراتررة ا حتااجررار النفسرراة  الجسررأ ة  ل تود رر  األثرراو فرري الفلاغررار التختلفررةل  الت،ررانئ  األتررل التأثي اررة مليطررا 
 نراتررة فلاغاتررد مررن يررمن نراتررة محررأنار التصررتاف الررأايلي  التونرر   الفررلاغ ل ترروافل فرري التونرر  الترري  جررب  ا ت

  الوظافة  الخصائصع
كتررا يررتف تنتاررة الاررأر  ملررز ابتكررار التصررتاتار الأايلاررة ضررتن ماررايال  نسررب  ربططررا بالتصررتاف التعتررار  مررن 

 عالتحان التجار ة، الفنان ، التنت،ة، الحضانة ( المتطبااار مختلفة م  :  التسارح  ن ر السينتا،  يمن  
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 : 1التدريب الميداني  -2434

 
 امت،رراره يررل ا  ضررل ر ا   اأ ر مي منأ إمأان الخطة الأراترراة امتترران التررأر ب التيررأانانج ن  تاترري مررن منوناتطررا ل

اف يبلاتررد النسل ررة الترري ترربوما يرراملة لممتحانرراتااو  ةاررد بتررأط  تررتة ميررللتخررلج الطررم  ،  نررأ يصصررق لررد مأ 
نار العتلاررة لررز التسررا ة إضررافدررذا باإلل ثرراو جاررا يامررار الررأ نور  مسررا  تررار م األتلاادا في ة  من مسررا  تكنولو 

(  مسررا  ميرراغ  النجررار  1تررف نراتررتطا مسرر،اا فرري مسررا  التصررتاف الررأايلي   ا مررا فرري بررتاف التخصررص  درري إ
 مسرررا  ل ( 2( م رر  مسررا  التصررتاف الررأايلي  1ترررأر ب التيررأاني    تكرروا مت امنررة مرر  ال(  1لتنجيررأ   الررأداا  ا

 ذلررك  نرروا مررن  ل ررق مترر  ل  مسررا  التتأيررأار الصررحاة  الكطلبائاررة ل ( 2 التنجيررأ   ل ميرراغ  النجررار   الررأداا
 عد ار  ميأاناة حسب يطة مأر تة لتغطاة جوانب مأيأ  تكت  النوانص لأى التتأر   تع د يبلاتد  ( 15 
 

 : 2تدريب الميداني ال -2435
 

ُبنيررق الخطررة الأراترراة للتسررار التطباارري ملررز  ترراس  ا  نتسررب الطالررب نررأرا  ةررراةاا  منالتطررارار  الكفا ررار التطناررة 
لانرروا مررؤدم  بصررور  متترراد  لررأيون تررو  العترر     ل  التخصصاة بتجالي التطبااار العتلاررة  التعلومررار ال ااةاررة

فرري ضررون مررا يتسررف    ل تغيررلار التكنولوجاررة  التعلوماتاررة مواجطة متطل،اتالحاررا   التكاررم مرر  التاتتكتان الأراتة ، 
بررررد مصررررلنا الحررررالي مررررن متغيلاتسررررل عة  متمحاررررة فرررري ةرررر  التجررررا ر التكنولوجاررررة  تطباااتطررررا ، لررررذا فاررررأ  برررر،  

ااررد ةمأل ررلا  التعناررة بامررأان موانرر  العترر   ثنرران الأراتررة مطل،ررا   تاترراا  تسررعز لتح فرري التيررأاني للطررم  التأر ،
 عالكوانر الفناة التي يتطلبطا تو  العت 

 
 :  والنجارة خامات التكنولوجيا -2590

 

لررز ت   ررأ الطالررب بتررا يلرر   مررن معلومررار مررن يامررار الررأ نور  النجرراره  إتطل  مسا  تكنولوجاا ن نررور ي
ا  نرروا نررانرا ملررز  دائد من نراتة دذا التسررا  ا بعأانق اتتعتالطا  تاناار التلةيب بحيا  ستطا  الطالب ائ  ل 

ملررز  ابعة التطررور التكنولرروجز الررذى  طررل ةتا يتطلب دذا التسا  متل تل بحاحد ائق ملتاة   تتيي  التوان بطل 
 ملز اتتخأامطا  ع  أو التوان  التطورار التز نأ تطل ح ؛  ذلك من يمن نراتة  موان  يامار الأ نور
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 : 1 الحاسوب في الرسم مخدااست  -2591
 

 حررأ نه فرري اللتررف  ل   منانااتررد تسررتااتد  دئرر حجامطو ج ا   نوامررد  دررذا التسررا  يتعلررق بتعل ررم الطالررب بالحاتررو    
 ل  تعل فرررد باللغرررار  برررلاما اللترررف بصرررفة يابرررةل  حررر  التعررران ر  التصرررنام  التبو رررب ل  التصرررتاف  التخررر  ن 

 اترررااد السرررمن  رتررررف ل  اترررتعتان بعرررض درررذه البرررلاما فررري رترررف التسررران   الواجطرررار  ا ي  متل رررك  التنررراظيل 
 يلاج دذه اللتومار ملز  ر ع تان امناناار الحاتو ،   ،امتد   التفابي   تكبيلدا  تصغيلدا باتتع

 
 : التمديدات الصحيةف و التكي   -2592

 
التسررتخأ    التستخأمد في البنا ار تنتاة الاأرار لأى الطل،ررة لتايرراف النسررا الخأمار التت،عة   تعل م  تاأ ف  نستة

فضرررر  التمئررررف مرررر  التكررررو ن نتاررررة التطررررارار  يتاررررار النسررررا  األتل بناةالتختلفررررة فرررري الت،رررراني  مررررأى ممنمتررررد لأل
التعررل   لالتخططررار للتتأيررأار الصررحاة  معلفررة اللمودالخابررة بطررا  ل تنتاررة نررأر  الطالررب ملررز نررلان التعتررار  

 ملز الجوانب العتلاة في امتان التتأيأار  التكام للت،انيع
 

 : نارة والتمديدات الكهربائيةإل ا-2593

 
  جررلان ل  نررلان  التخططررار ل يطأ  دذا التسا  إلررز تعل ررم الطالررب بتتطل،ررار اإلضرران  ا بررطناطاة الحأي ررة  

 تعل ررررم الطالررررب  ل  ايتاررررار نرررروع التصررررابا  التناترررر،ة ل بار األ لاررررة المدمررررة لتحأيررررأ متطل،ررررار اإلضرررران الحسررررا 
بالنسل رررار  الاررروانين التتعلارررة بحسرررابار اإلنرررار  مرررن يرررمن  م لرررة  تطباارررار مختلفرررة، إضرررافة إلرررز التررروان المدمرررة 

ا ررة  اللوحررار الكطلبائاررة  التررأر ض إلجررلان التتأيررأار  حسررا  ماررا   األتررمح  حسررا  الطبررود فرري الجطررأ  الحت
 ذلك من يمن تطبااار متنومة إضافة إلز حسا  األحتان  تحأيررأ موانعطررا،  ةررذلك تصررتاف الصرروامأ للخررأمار 

 الكطلبائاة بنافة  نوامطاع  

 
 :(2استخدام الحاسوب في الرسم )-2594

 
يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تنتاررة  تطررو ل نررأرار الطالررب ملررز اتررتخأا  الحاتررو  ابتررأان بررالفكل  التصررتاتاة  انتطرران 

الطل،ررة فرري ةاتاررة تطو رر  بايلاج التيار   الطنأتاة بأينالطا التختلفة، ةتا  عت  دذا التسا  ملررز توتررا  مررأارح 
لررف البررلاما الخابررة فرري اللتررف التعتررار  بالحاتررب مررن يررمن تع ذلك  التطور اإللكتل ني لخأمة العت  الطنأتي ل
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 غيلدررا  ( sketchup, 3D Max , AutoCAD   ذلررك بررتعلف بررلاما  ، التتنومررةا لي   تاليب اإلظطار 
 ع في معالجة الصور   يلاج التيار    من البلاما التخصصة

 
 المنظور الهندسي–2595

 

باتتخأا   نواع التنسررور التختلفررة  ايتاررار ال،عررأ    ل التوجون  في الطباعةرتف التنسور الطنأتي للتعالف التختلفة 
   ةذلك نأر  الطالب ملز رتف التيار   التختلفة باتتخأا  التسا  األفايعل ال ا  ة التنات،ة لذلك 

 

  

 متابعة امتان  ل،ة التصتاف الأايلي في التلتفع
 

 
 

 تنجيد:   الفنون الصناعية / -2596

 
مررن التعررل  ملررز الصررنامار الفناررة اليأ  ررة ل   كسررابد معلومررار   لائررق  الطالرربيطررأ  دررذا التسررا  الررز تتنررين 

لتنفيذ األمتان الفناة الحلةاة ل  تنتاة نأراتد ملز ربرر  التعلومررار النسل ررة التنتسرر،ة بررالتطبيق العتلرري ل  حصررولد 
 ملز التعلفة الكاملة في ةاتاة التعام  م  الخامار التستخأمة في الحل  التتنومةع
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 ئرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائيةدا
 
 

 تشمل: للدائرة التخصصات التابعة  
 
 

 : قسم الهندسة الميكانيكية ✓
 ع  الساارار ▪
 ع التكيام  التبل أ  التأفئة ▪
 ع  ا نتاج  ا  ر ▪

 

 : قسم الهندسة الكهربائية ✓
 ع  ا تتتة الصناطاة ▪
  التحنف التحوتب ع ا لكتل ناار الصناطاة  ▪

 ا تصا رع ▪

 األنستة الذةاة في الت،انيع ▪

 

 إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام  ✓
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 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~269  ~ 

 دائرة الهندسة الميكانيكية و الكهربائية 
   

الطنأتة التاناناناة   الكطلبائاة دذا العا    ذلك بعأ تاساف نائل  التطن الطنأتاة الز نائررلتين نائل    تف اتتحأاو  
تضررخف الررأائل   بيررن  ةبيررل   احتوائطررا ملررز اثنرري ميررل تخصصررا   نلابررة ا لررف  الررب    ال،ررة   تعتبررل بسبب  

جامعررة بوليتكنررك فلسررطين، بحيررا تضررف نائررل  الطنأتررة  طررا نالترري انطلاررق م األتاترراةالنرروا   نائررل  التطررن الطنأترراة
 التاناناناة   الكطلبائاة ا ن تخصصار الجامعة بين  ما ع

الأائل  دي ا نأ  في الجامعة فاأ تعانب ملز العت  فيطا ةفانار   يبررلار مختلفررة فرري مجررا ر الطنأتررة   كوا  
الذين يلجوا منطا ةاتا بعأ لتأتال الجامعة،   حالاا  عتبل  انف الأائل  التأر سي من الكفانار التتي   فرري جتارر  

لتطو ل بيررن  نائررف للكررانر التأر سرري للحصررون ملررز التخصصار التابعة للأائل ،   دو ما يتجلز في العت  ملز ا
احأو التاناار في التجا ر التختلفة من يمن الأ رار التأر باة   ا يتلاح فرري التيررار   التختلفررة التتولررة مررن 

اضررافة الررز ةرروا الجامعررة ملجعررا  التطور الطائ  الحاب  في األترروا  التحلاررة  العالتاررةع  الجطار التانحة لتواك،ة
ي مجرررا ر التانانارررك   الكطلبررران بالنسرر،ة للسرررو  التحلررري   الرررذ  جعررر  منطررا يرررل نا اتتيرررار ا فررري مرررأ  مطتررا فررر 

 مجا ر من مجا ر الطنأتةع
تتتاد الأائل  بنوطاة متي   من الخررل جين متررا  تنررنطف جتاعررا مررن ا نخررلاد فرري تررو  العترر ، ترروانا ةترروظفين فرري 

 مررررن يرررمن متابعرررة الوانررر ، نجررررأ  ا تررر  الخرررال بطرررفع بعرررض التؤتسرررار الصرررناطاة ا  مرررن يررررمن تاترررال الع
الخل جين يلعبوا ن را مطتا  متي ا في إمطان بور  ت  ررأنا فخررلا بطررف، ألنطررف نررانر ن ملررز اللحررا  بلةررب الصررنامة 

 التي باتق تين  العتون الفال  لتاأ  التجتتعارع
اررأ ن رار فناررة    ر  مترر  فرري العأيررأ  تسعز الأائل  إلز تو يأ العمنة م  التجتت  التحلي  ذلررك مررن يررمن م

من التجا ر،  من يمن توجاد  نسررار العأيررأ مررن الطل،ررة إلررز ال،حررا مررن التيرراك  التاناررة الترري تواجررد الصررنامة 
التحلاة، األمل الذ  ةاا لد األثل ا  جررابي  الواضرر  فرري إكسررا  الررأائل  السررتعة التتترراد   فررت  آفررا  مترر  جأيررأ  

 للطل،ة الخل جينع
مرر  ن  بالعأيرررأ مررن التلاتررف  التيرراغ  الطنأتررراة  ل بالررذةل  ا نائررل  الطنأترررة التاناناناررة   الكطلبائاررةالجررأي  مررن

 مختبررلار الحاتررو ،  الترري مررن يملطررا يررتف ت   ررأ الطالررب بالتررأر ب التطنرري  التانرري إلررز الجانررب النسررل ، بحيررا 
ي يل جرري الررأ ائل  التخصصررار األيررلى نايرر   نرروا الطالررب الخررل ا مؤدرر   مررأر  فناررا  تاناررا  متتيرر ا بررين برران

  يارج الجامعةع
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 قسم الهندسة الميكانيكية 

 
 تأديرر  مطنأتررين     عت  ملز امررأان   عتبل نسف الطنأتة التاناناناة  حأ الفل ع التلة  ة للتخصصار الطنأتاة

التاررأ  العلترري  التانرري   ت   ررأدف بتسررتوى مررالي منالتعلفررة  التطررار  يواكررب ا يتصابررارمانررانانيين مررن مختلررف 
ة مالاررة  رر فرري إمررأان الخررل جين الاررانر ن ملررز يأمررة التجتترر  التحلرري بنفا  أدتاررة يابررةٍ بدررذا الاسررف ،كتررا   تتترر  

 ا نسررا   النطوض بتستوى العت  الطنأتي التطبااي  متابعة تطو له التتسارع في يررتز مجررا ر الحاررا ،  دررو  حررأ 
فلسطين فاررأ تأتسررق نائررل  الطنأتررة التاناناناررة فرري ةلاررة الطنأتررة  التكنولوجاررا اللئاساة التي  تل مليطا بوليتكنك 

  ع1978ما   
فــي المجــاالت إلررز تخررل ا فنيررين مررن مسررامأ  التطنأتررين حتلررة الررأبلو  فرري العلررو  الطنأترراة التطبا اررة  يطررأ  
 التالية:

 
 الســيارات  .  1
 . التكييف والتبريد والتدفئة2
 .   واآلالت. اإلنتاج 3
 الصحة والسالمة المهنية. 4
 
 

 
باإلضافة إلز الناحاة األكان تاة  او  الاسف بتاأ ف يررأمار مأيررأ  للتجتترر  التحلرري  التؤتسررار العامررة مررن يررمن 
التياغ   التختبلار التابعةلد  التجط   تجطي ا  جيأا  ملز  ملز   حأو التوابفار مررن يررمن ةرروانر ملتاررة  فناررة 

 ذار يبل  مالاةع  نأ امتتأر  دار  النارر   التوابررمر يررطان  الكلاررة فرري مجرران فحررص  تررأنيق موابررفار مأربة  
 عالتلة،ار   نلر من  ريصة مأيل ةلاج لخل جي نبلو  الساارار ن ا حضور ن رار يابة
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 :السيارات تخصص  .1
 

الطالررب التعلفررة    إلىاكسررا يطررأ  دررذا البلنرراما  ،  [75]مررأ  الأراتررة فرري دررذا البلنرراما تررنتاا نراترريتاا بوانرر  
 األجطرر  برراانة   معررايل   إلررز  معالجتطررا  فرري التلة،ررار الحأي ررةل باإلضررافة  األمطررانالتطار  المدمة   اكتيررا   

حاررن الونررون فرري   نستررةا لكتل ناررة    األنستررةذلررك التختلفة للسرراار  حسررب ةتالوجررار اليررلةار الصررانعة بتررا فرري 
 محلةار البن  ن   الأي نع

الصرراانة    إجلان مترران  تحأيررأدا بأنررة    األمطررانةانر مررادل نررانر ملررز تيررخاص  إ جانمن دنا ةاا  بأ من 
تررف تجطيرر   األترراس  ملررز دررذا  ،  ذلررك با تررتعانة برراألجط   الحأي ررة للفحررص   التحليرر   ،المدمة لررذلك  اإلبمح

   األمطرررانالتررري تمئرررف ةافرررة التتطل،رررار فررري متلارررة تيرررخاص  األجطررر  ميررراغ  السررراارار فررري الجامعرررة بأحرررأو 
 عاحتااجار السو  التت ايأ 

 
 
 

 :  الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16

 2. بلنامامتطل،ار ال 18
 3. متطل،ار التخصص  41
  المجموع  75

 
 ساعة معتمدة  61االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة  18:  البرنامج متطلبات 
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 المساق رقم  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3 1  الل اضاار) ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 اللتف الطنأتي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  التيغ  الطنأتي ME 123 2007 
Industrial Supervision & Org. 1 يلا   التنساف الصناميإلا ME 111 2008 
Mechanics, Heat & Light  2 التانانانا  الحلار   الضون ACA 121 2094 

Mechanics, Heat & Light Lab 1 
تجررار  فررري التانانانرررا  الحرررلار  

 ACA 111 2095  الضون

Mechanics 2  التانانانا ME 124 2096 
Mechanics  Lab. 1  متلي/التانانانا ME 114 2097 
Mechanical Drawing 1 2 1  اللتف التاناناني) ME 122 2098 
Properties of Materials  2  التوان الطنأتاة  يوابطا ME 125 2099 

 
 

 : البرنامج متطلبات وصف 
 

 :1الريـاضيـات  - 2005
 

لتيررتاة النطا ررار،  ا تصرران،  اا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز 
ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، تطبااار ملز التيررتاة األ لررز  منطررا  لاأل لز   نوامأ ا يتاا  

 ق التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع  ائرتف التنحناار ع التكام  التحأ ن  تطباااتدع  ل 
 

 :الرسم الهندسي - 2006
 

لغة اللتف،  ن ار اللتف، قااتررار   حجررا  لوحررار اللتررف،  نررواع الخطررود، العتلاررار الطنأترراة، تنفيررذ رتررف بت ارراس 
رترررف محرررأن  تكبيرررل  تصرررغيل( اإلترررااد التتعامرررأ، رترررف التنررراظيل الطنأتررراة، اللترررف باليرررأ الحرررل  اترررتنتاج التسرررا  

 ال الاع
 

 المشغل الهندسي:- 2007
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خصررائص  التوابررفار،  ن ار ال ارراس بتختلررف  نوامطررا، تخطررا   تيررني  نطرر  العترر ، التعررانا  موابررفاتطا، ال

الت،ارن اليأ  ة، التنيار، نص التعانا، رب  نط  العت  بالت،اياف، لحا  الاوس الكطلبررائي، التتأيررأار الكطلبائاررة، 
  الأ ائل اإللكتل ناةع جط   ال ااس الكطلبائاة  تيغي  ا  ر  التحلةار  التحو ر الكطلبائاة، العنابل  

 

 
 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2008

 
التعل م بت،انئ التنساف  التخطا  الصنامي، نراتة التكررالام  حسررابار الجررأ ى ا نتصرران ة للتيررار   الصررناطاة 

ل  طررا ،  العمنررار الصررناطاة  متطل،اتباإلضافة إلز بلاما الصحة التطناررة  السررممة  األمررن الصررنامي  متطل،اتطررا ل  
   التعل م باوانين العت  في األرنا   فلسطينع

 
 

 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2094
 

   لي يرر  مسررت اف، فالحلةررة فرري يرر  مسررتوٍ  حررأار ال ارراس األتاترراة،ثف الكتاررار التتجطررة ثررف معرران ر الحلةررة فرر 
اليغ    الطانة بأنوامطتا،   التصررانمار   نررانوا  ا مفطوم ل في الحلةة   تطباااتطا التختلفة  ةنوانين نيوتن ال مث

 لحلةرة الرأ راناة   ةرتاة تحرلح ال ا  رة   العر   عل ا حفل ةرتاة التحرلح   ملةر  الكرتلة
 

 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2095
 

( فرري التواضررا  اللئاسرراة التالاررة:التانانانا   حلةررة 1العتلاررة التتعلاررة بترران  الفي  رران   غطرري دررذا التسررا  الناحاررة 
األجسررررا ،الحلار    الررررأينامانا الحلار ررررة، الضررررون   ال،صررررل ار،مودمة ملررررز اثنترررري ميررررل  تجلبررررة يررررمن الفصرررر  

 الأراتيع
 

 الميكانيكا  -2096
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دين متعامررأين ، محصررلة الارروى ، اترر اا جسرراف، مرر   الاررو  ، ماأمة في نوانين نيوتن، الاو  ، تحلي  الاوى في اتجررا 
 ات اا األجسا ع

 

 الميكانيكا/ عملي: -2097
 

العرررر    نرررروى اليررررأ  ل فرررري األمتررررأ   ا حتكرررراح  تطباااتررررد يتنررررا ن اليررررأ فرررري األتررررمح  الح،رررران  نرررروى ا نضررررغاد
 لألينان الطنأتاةع ا نضغاد في  مضان األتاتار، الاو  في العوارض الباسطة، ملة  التساحة 

 

 :1 الرسم الميكانيكي - 2098
 

 ل  نواع الاطامار، اللتف التجتاعي ال،سررا ، اللتررف التجتاعرري التلةررب  باتررتخأا  البلاغرري  تاناررار الررلب  األيررلى(
اللتررف التفصررريلي، رترررف ا نفررلانار  تاا عرررار السرررطوح  التجسررتار، اللترررف التخطاطررري، رتررف مخططرررار تحترررو  

 اللمود الفناة التختلفة  األنابيب  الصتامار، رمود اللحا ، مممار التيغي   التفا ر(ع
 

 
 المواد الهندسية وخواصها: - 2099

 
ئص، الترروان،  الخرروال التاناناناررة للترروان  فحصررطا، التآكرر  مصررانردا  تيررنيلطا، الخصررا     نررواع الترروان الطنأترراة

  األكسأ ، تلوح التوان تحق تأثيل الاوى الخارجاة  تغيلار نرجة الحلار ع
 

 ساعة معتمدة  41:متطلبات تخصص السيارات 
 

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

Strength of Materials 2  ماا مة التوان ME 225 2102 
Strength of Materials Lab 1  2103  متلي      ماا مة التوان 
Theory of Machines 2  نسل ة ا  ر ME 226 2113 
Theory of Machines Lab 1  متلي     نسل ة ا  ر MEP 216 2114 
Fluids & Hydraulic Machines 3   ا  ر الطيأر لاناة التوائ  ME 232 2121 
Fluids & Hydraulic Machines 1    التوائ   ا  ر الطيأر لاناة ME 212 2122 
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Lab متلي 
Thermodynamics 2 الأينامانا الحلار ة ME 123 2123 
Thermodynamics Lab 1 تجار  في الأيناماناالحلار ة ME 116 2124 
Internal Combustions Engines 3  محلةار ا حتلا  الأايلي MEA 132 2125 
Internal Combustions Engines 

Lab 
محلةار ا حتلا    1

 MEA 112 2126 متلي الأايلي 

Vehicles Electricity 2  كطلبان التلة،ار MEA 223 2127 
Vehicles Electricity Lab 1  كطلبان التلة،ار متلي MEA 213 2128 
Vehicles Hydraulics 2  ديأر لاك التلة،ار MEA 228 2129 
Automobile Science 3  ملف الساارار MEA 231 2130 
Diagnosis & Maintenance 2 الصاانة  تيخاص األمطان MEA 224 2131 

Diagnosis & Maintenance Lab 2   الصاانة  تيخاص
 MEA 226 2132 األمطان متلي 

Automotive Workshop I 2  1مياغ  الساارار MEA 221 2133 
Automotive Workshop II 2  2مياغ  الساارار MEA 222 2134 
Field Training I 3 1التأر ب التيأاني MEA 236 2135 
Field Training II 3 2التأر ب التيأاني MEA 238 2136 
Project 2 التيل ع MEA 220 2137 

 

 متطلبات تخصص السيارات : وصف 
 

 مقاومة المواد: - 2102
 

جطرررران التلةررررب، نررررو  الاررررص، حسررررا  نفعرررران، اإلجطرررران  ا  ا نفعرررران، نررررانوا درررروح، منحنررررز اإل اإلجطرررران ال،سررررا 
 جطان، ا لتوانعر التاناناناة، م   ا نحنان  اإلالوبم

 

 

 :عمليمقاومة المواد/ - 2103
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 جررران  ، حسرررا     جررران معامررر  التل نررردإنفعررران فررري حالرررة اليرررأ  ا نضرررغاد، اإلجطررران  ا العمنرررة برررين التتاثررر  فررري 
معامررر  الجسررران  فررري التطررراد، ماارنرررة لارررو  اليرررأ لتررروان مختلفرررة، حسرررا  الجسررران  فررري ال نبلةرررار، حسرررا  مررر   

 ا نحنانع
 

 نظرية اآلالت: - 2113
 

(، مضررررل  السررررلمة التلةرررر  اللحسرررري  التسررررارع،  اج الحلةرررري،  يررررطل التنن مررررار  ا لاررررارنالحلةررررة التجررررلن ، األد 
 التسننار، الكامار، ا حتكاح ا لي، منستار الحلةة، ا ت ااع

 

 
 :عملينظرية اآلالت / - 2114

 
تحلي  ان    الاوالرب    الكرت ، الذراع الترطت ، منرن مار    آليرار تستخرأ  فري التاكرينار، مضلر  تحلير  السلمرررة 

 كاح، ا ت اا ا تتاتاني  الأينامانيع التسارع، ا حت
 

 الموائع واآلالت الهيدروليكية: - 2121
 

يوال التوائ  ، اتتاتانا التوائ  ، التنابل الطيأر لاناة ،  جط   قااس الضررغ  ، الارروى الطيأر تررتاتاناة التررؤثل  
  التسرررتال ، معانلرررة بلنرررولي ملرررز السرررطوح، نينامانرررا التوائررر  ، معانلرررة ا ترررتتلار ة ،  انرررة الترررائ  فررري ا نسررراا 

،  تطباااتطا، حلةة التوائ  الح ا اة ،  نواع الجل اا للتائ  ، رنف ر نولأد للجل رراا ، الضرراامار فرري مسررار التررائ  
 ر الطيأر لانارررة، مبرررأ  متررر  التضرررخار ، التضرررخار الأينامانارررة الرررأ ار  ، التضرررخار ا  جابارررة   نوامطرررا ، ا 

يررروال التررلا ح   نوامطرررا  ايتااردررا ، يررروال التوربينررار الطيأر لانارررة   نوامطرررا جررأا ن  مخططرررار التضررخار ، 
  ايتاارداع

 

 :عمليالموائع واآلالت الهيدروليكية/ - 2122
 

نتاذج التررأفق، قارراس الضررغ ، التغيررل التفرراج  فرري ماررا   األنابيررب، التررأفق يررمن الفنيررور ، التفانيررأ، ا حتكرراح 
تررط  من،سرر     نصررف ةررل  ، التضررخار التلنن ررة  حان ررة التلحلررة  متعررأن  فرري األنابيررب، ضررغ  السررائ  ملررز 

 التلاح ، التضخار الطارن  التلة  ة، مضخار التسننار  توبي  التضخار ملز التوالي  التواد ع
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 الديناميكا الحرارية: - 2123
 

الارررانوا األ ن للررأينامانا الحلار ررة، النسرررا  ماأمررة،  م لررة مامرررة، الوحررأار،  تاترراار الرررأينامانا، اليررغ   الطانررة، 
نتل برري، الغررادار الت الاررة، يصررائص ال،خررار  الترروان  رراني فرري الررأينامانا الحلار ررة، اإلالتفترروح  تطباااتررد، الاررانوا ال

 الن اةع
 

 تجارب في الديناميكا الحرارية: - 2124
 

ة، محطرررة توليرررأ  ررررانة بخار ررررة، ن ر  التبررررل أ بو للمارترررق، تعيرررين ضرررغود  نرجررررار حرررلار  اإليبرررراع للترررروان الن اررر 
  التضخرة الحلار رة، ضراغ  الطوان التلنن   حان  الترلحلةع

 

 داخلي:الحتراق المحركات ا - 2125
 

م،ررانئ مترر  محلةررار ا حتررلا  الررأايلي، التلنن ررة رباطاررة األيررواد، ثنائاررة األيررواد،  جرر ان  موابررفار محلةررار 
ار، حسررابار التحلةررار  يصائصررطا، الونررون التسررتخأ ، نسررف التغذ ررة فرري التحلةررار ا حتررلا  الررأايلي، الصررتام

 بنرر  ن، نيرر ن(، نسررف التبل ررأ، نسررف الت  يررق، اليررحن الجبررل  فرري التحلةررارع التحلةررار الررأ ار   التحررلح التلبينرري 
 الغاد ع

 

 :عمليداخلي / الحتراق المحركات ا - 2126
 

ار ا حتلا  الأايلي ثنائاة  رباطاة األيررواد  البنرر  ن  الررأي ن(  حسررا  يتضتن دذا التسا  نراتة مخبل ة لتحلة
ة  رررر ة الحجتاررررة  الكفا  رررر لكفا الاررررأر  البااناررررة  الفلملاررررة، ا تررررتطمح النررررومي للونررررون، يصررررائص التحلةررررار  حسررررا  ا

 الحلار ة  التاناناناة  الحلار  التفاون   ا ت اا الحلار ،  نان التحلةارع
 

 ركبات:كهرباء الم - 2127
 

ئررل  ريأ  اليحرررن، ناال،طرررار ار، نسرررا  ا يتعررران العررران ، نسرررا  الررران اإللكرررتل ني، محررلح بررأن الحلةرررة، نائرررل  التولرر 
 منسرف التوليرأ  اليحرن، تامار البااا، األضوانع
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 كهرباء المركبات/عملي: - 2128
 
فرررررك  تلةررررريب   جررررلان الفحررررص الررررمد   اإلبرررررمح لألجطررررر   الكرررررطلبائاة فرررري التلة،ررررار، تحأيررررأ  مطرررران الررررأ ائل  

الكطلبائاة، تت،  الأ ائل الكطلبائاة ت،عررا لتخططررار الصرراانة  اإلبررمح، اتررتعتان  جطرر   الفحررص  التعررايل  لضرر،  
 مت  األنستة الكطلبائاة التختلفة في التلة،ارع

 
 وليك المركبات:هيدر  - 2129

 
ماأمد مامد، د ق النسررا  الطيررأر لاني، ي انررار ال  ررق، التضررخار، الصررتامار، الررنسف الطيأر لاناررة، التجتعررار 
الطيأر لاناة، الكسنيتار  الحيوار، مانعررار التسررل ، األنابيررب  الخررلا اف،  نان التضررخار  الررنسف الطيأر لاناررة، 

 األمطان  الصاانة للنسا  الطيأر لانيع
 
 
 
 

 علم السيارات: - 2130
 
 

ل    العررر   حرررون، ماا مرررار الطل رررق، م-الارررابض-  الارررأر ، نسرررا   بررر   فصررر  الحلةرررةنسرررا  التوبررري ،  جطررر   ناررر 
، لتررل س التفاضررلاة، تلةيررب التحررا ر، التحا ر  الوبررمر التفصررلاة، ا سلمار العان    األ توماتانيبنأ   ال

 عنسا  الفلملة   توجادلا  النسا  التعليق، نس  ارجي،نسا  العت   التعالجة، اإل ارار، الطان  الخ 
 

 صيانة وتشخيص األعطال:ال- 2131
 

ماأمرررة مرررن الصررراانة، العوامررر  الفنارررة العامرررة الترررؤثل  ملرررز التلة،رررار، العوامررر  الترررؤثل  فررري ا ترررتطمح، اكتيرررا  
ق الصرراانة، ةيررف األمطرران التاناناناررة فرري محلةررار ا حتررلا  الررأايلي باتررتخأا  بعررض ائرر  ةيررف األمطرران،  ل 
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التعرررأار  األن ار، ةيرررف  بررراانة  جررر ان  نسترررة التبل رررأ  الت  يرررق،   نسترررة الوبررر   ال اررران ، الكرررواب ، اترررتخأا  
 مطابطاعإ  ان ن ر  ا يتعان  جأ لة ج  الكتالوجار في متلاار الصاانة، ةيف  باانة 

 
 صيانة وتشخيص األعطال/عملي:ال - 2132

 
يرررعان نسرررا  ت   رررأ الونرررون فررري محلةرررار اإل الكيرررف برررالحواس، الكيرررف باترررتخأا   جطررر   مسرررامأ ، الكيرررف ملرررز

باليلار  باتتخأا  األجط   التسررامأ ، فحررص  ضرر،  مضررخة  نررون الررأي ن، اتررتخأا  تحلرريمر الفحررص فرري محررلح 
تونيررق اليررلار ،  نان التحررلح ت،عررا للتعلومررار التررأيوذ  مررن ةتي،ررار بررأن الحلةررة، نسررا  اليررحن، نائررل  ا يررتعان، 

 ج ان ن رتي التبل أ  الت  يقع  باانة    فحصاليلةار التصنعة، فحص  باانة ا  ارار  الكواب ،  
 
 

 
 (:1مشاغل سيارات)-2133

 
تامار، ر س  ضرررر،  التلة،ررررار، الصرررر األن ار  التعررررأار  األجطرررر   التسررررتخأمة فرررري التصررررلا   الصرررراانة، ت بيررررق 

، ت  يررق التحلةررار، نسررا  التبل ررأ، نسررا  الونررون فرري محلةررار تررطوانارألُ تررطوانار، مجتومررة متررون التلفررق، األُ ا
بالضغ ، ض،   نان التحررلح، ال ااتررار المدمررة لتجتومررة  اإليتعانا يتعان باليلار ، نسا  الونون في محلةار 

 تطوانار، متون التلفق  متون الكامارعاأل
 

 (:2شاغل سيارات)م- 2134
 

الكرررواب ، الكلرررتش، برررنأ   الترررل س   ا ن  نررري  الطيرررأر لاني(، الترررل س التفاضرررلاة،  مترررأ  التوبررري ، التحرررا ر 
  ارارعالساارار، األبوا ، الي،اباك  اإل ارار  إالخلتاة حواملطا، نسا  ال اان ،  

 
 :(2،التدريب الميداني )(1التدريب الميداني )  - 2136و 2135

 
تررأر ب الطالررب ملررز مطررارار معينررة ضررتن تخصصررد نايرر  مختبررلار الجامعررة،  ميررأاناا  بالتعررا ا مرر  الصررنامة 

 التحلاة  التؤتسار  الطيئار التحلاة، تحق إيلا   متابعة الطيئة التأر ساةع  
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 :مشروع ال - 2137
 

 كان تاة  سررتطا  ضررتن إ اردررا يطأ  ميل ع التخلج ةتتطلب للطل،ة التتون  تخلجطف إلز إمطان الطالب فلبة 
التعتررق فرري فطررف جانررب     ك ررل مررن جوانررب تخصصررد  التحا لررة لتحايررق إضررافة ملتاررة بنرران  مسررتعينا  بتحصرريلد 

 األكان تي،  باأراتد الذاتاة  بامنانار الجامعة من منت،ار  مختبلار  مياغ   ديئة تأر ساة  غيلداع
 
 
 

 

 التكييف والتبريد والتدفئة تخصص  .2
 
ا ]مأ   [ تامة معتتأ ،   طأ  دذا البلناما  78لأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  

معأار    من  مختلفة  تلةيب  باانة  نواع  ملز  الاأر   لأيطف  فنيين  تخل ا  التكيام   إلز  نستة 
التلان تكيافد   التتأيأار الصحاة، حيا     التبل أ  التطو ة  التأفئة التناا   اوموا بأيذ قااتار 

التلةيب   التنات،ة لعتلاة  التعأار،   ضعوا   عألوا ملز الخط      الصاانة،    تاأيل حجف 
التخططار  م      الطنأتاة    ط،اوا  للتلةيب  التحضيل  بعتلاة  ثف  اوموا  الوان ،  من  ملز 

جلان التتأيأار   تتأيأار المدمة   نستة ال متان    تنفيذ   عتلوا ملز    ع  تال أمتلاار الحفل  الت
التون االصحاة  السخ في  الغاد  الحل ق  اليتساة  ي،نار  ةتا  نار  األ،  بتجتا   جط     اوموا 

 بعأدا  اوموا بعتلاار الفحص  التعايل   التيغي ،   اوموا بتنفيذ    التتأيأار      ي،نة التواتيل 
الصحاتة      تلةيب  باانة   الصحي  التلافق  الصل   األنستة  مااه  ،  مطار ي،نار تصل م 

 الأ ر ةع   اوموا بتتابعة اجلانار التيغي   التعايل   الصاانة الونائاة
التطور العلتي الحاب  في تو      عتبل دذا التخصص من التخصصار التطتة التي تواكب 

 العت ،   يتف العت  ملز تحأيا   تطو ل دذا البلناما بتا يواكب دذا التطورع
 
 

 :  سيةالخطة الدرا
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 الرقم البيان  س.م

 1. ا ج،ار ة   متطل،ار الكلاة 16

 2. متطل،ار الكلاة ا يتاار ة  1
 3. بلناما متطل،ار ال 11
 .4 متطل،ار التخصص   50

  المجموع  78

 
 ساعة معتمدة  16االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 

 ساعة معتمدة  1: االختيارية متطلبات الكلية
 

 . 9,صووصفها  االختياريةعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية  إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة 11: البرنامج متطلبات 

 
 رنف التسا   سع  التسا  باللغة العلباة 

 2005 3 1الل اضاار 

 2006 2 اللتف الطنأتي

 2007 2 التيغ  الطنأتي

 2008 1 ا يلا   التنساف الصنامي 

 2094 2  التانانانا  الحلار   الضون 

 2095 1  تجار  في التانانانا  الحلار   الضون 
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 : البرنامج متطلبات وصف 

 
 : 1الرياضيات 

الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز النطا ار،  ا نتلانار الل اضاة 
ا تصان، التيتاة األ لز  نوامأ ا يتاا  ل ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة،  

تطبااار ملز التيتاة األ لز  منطا رتف التنحناار ع التكام  التحأ ن  تطباااتدع  لائق  
 .كام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةالتكام   ت

 
 الرسم الهندسي:  

يطأ  التسا  إلز تعل م الطالب ملز م،انئ اللتف الطنأتي   إكسابد الاأر  ملز نلان   
اللتومار الطنأتاة التجستة   التخطاطاة من يمن التعل  ملز  تاتاار   م،انئ اللتف  

اةل ةتابة األحل  العلباة  اإلنجلي  ة بخ   الطنأتيلرتف األينان الطنأتاة التنتستة   التنحن
دنأتيلاإلتااد العتون    اتتخلاج التسا  ال الالرتف التاا  ل رتف األي  متل ل اللتف  

 .الحل
 المشغل الهندسي:

يطأ  دذا التسا  إلز تعل م الطالب ملز م،انئ التصنا  ل  التعام  السلاف م  ا  ر  
ونوع    التسبب بالحوانو العتلاة ناي  الور   التصان    التعأار  األن ار التختلفة ن ا ال

  التيار   اإلنيائاة التختلفة ل   إكسابد الاأر  ملز معلفة العتلاار المدمة إلنجاد نطعة ما 
 

 االشراف والتنظيم الصناعي:
اإللتا  بطباعة التنيآر الصناطاة الكبلى  الصغلى  يصائصطا  متطل،ار إنيائطا  العوام   
التؤثل  ملي نجاحطال التعل  ملز الطااك  التنساتاة في التنيآر الصناطاة  مطا  اإليلا   

الصنامي فيطا  مسؤ لاار التيل  في العت  الصناميل تنتاة ا تجادار اإل جاباة لأى  
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تعلق بأمور السممة  الصحة التطناة في العت  الصنامي ل من يمن اإللتا   الطالب ةاتا ي
باألتل ذار العمنة  الوتائ   اإلجلانار التت،عة للونا ة من الحوانو الصناطاةل التعل  إلي  
منابل التكالام الصناطاة   تاليب تالي  الكلفة  معالجة الفوانأ في العت  الصناميل اإللتا   

التي مالجتطا التيل عار النااباة ذار العمنة بالعت   العتان ةاانوا الضتاا  بأدف الجوانب 
 .ا جتتامي

 
  : الميكانيكا والحرارة والضوء

 حأار ال ااس األتاتاة،ثف الكتاار التتجطة ثف معان ر الحلةة في ي  مست اف، فالحلةة في  
ختلفة ل مفطوما اليغ    الطانة  ي  مستٍو ل  نوانين نيوتن ال مثة في الحلةة   تطباااتطا الت

بأنوامطتا،   التصانمار   نانوا حفل ةرتاة التحرلح   ملةر  الكرتلة ل الحلةرة الرأ راناة   ةرتاة  
 تحرلح ال ا  رة   العر   ع

 
  : تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء

اضا  اللئاساة  ( في التو 1 غطي دذا التسا  الناحاة العتلاة التتعلاة بتان  الفي  ان   
التالاة:التانانانا   حلةة األجسا ،الحلار    الأينامانا الحلار ة، الضون   ال،صل ار،مودمة ملز  

 اثنتي ميل  تجلبة يمن الفص  الأراتيع
 

 ساعة معتمدة 50: التكييف والتبريد والتدفئة متطلبات تخصص
 
 

 رقم المساق س.م  المساق باللغة العربية 
  
ي تقنز ز  2906 1  إنجلي 

الرسم الميكانيك  المتخصص  
باستخدام الحاسوب وبرمجيات  

 2907 3  التخصص 

أساسيات الكهرباء التطبيقية   3 2922 
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ونيات والتحكم    واإللكير

أساسيات الكهرباء التطبيقية  
ونيات والتحكم / عمل    2925 1  واإللكير

 2121 3  الموائع واالالت الهيدروليكية 

الهيدروليكية /  الموائع واالالت 
 2121 1  عمل  

الديناميكا الحرارية وانتقال  
 2923 3  الحرارة 

 2926 1  مختير الحراريات

يد  2910 3  تكنولوجيا التير

يد )  ل  1مشاغل التير
ز  2916 2  ( / الميز

يد )   2917 1  ( / التجاري 2مشاغل التير

 2927 3  التكييف والتهوية 

 2928 2  مشاغل التكييف 

 2918 1  مشغل التهوية ومجاري الهواء 

 2908 2  أنظمة التدفئة

 2920 2  مشاغل أنظمة التدفئة

التمديدات الصحية وشبكات  
 2909 2  المياه والغاز واطفاء الحريق 

  مشاغل التمديدات الصحية
 2921 2  وشبكات الغاز واطفاء الحريق 

 2911 2  أنظمة تحويل الطاقة 

  
التكييف  أنظمة التحكم فز
يد والتدفئة   2912 1  والتير

  التكييف  
مختير أنظمة التحكم فز

يد والتدفئة   2914 1  والتير

ة السعة   أنظمة التكييف متغي 
(VRV )  1 2913 

ة   مشغل أنظمة التكييف متغي 
 1 2915  (VRVالسعة )
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يد   صيانة أجهزة التكييف والتير
  
 2919 1  والتدفئة / ميدانز

   التدريب 
 2159 3  1الميدانز

   
 2160 3  2التدريب الميدانز

وع التخرج   2929 2  مشر
 

 :متطلبات التخصص وصف 
  :إنجليزي تقني

باللغة   للتطنة  الصانعة  اليلةار  نلان   فطف  نلة  اإلنجلي  ة،  باللغة  التطنة  مصطلحار  معلفة 
اإلنجلي  ة، نلان   ةتابة تاار ل العت   اإلنجلي  ة، ال،حا ملز اإلنتلنق ةاتا  خص التطنة باللغة  

 للتطنة باللغة اإلنجلي  ةع
 

  : الرسم الميكانيكي المتخصص باستخدام الحاسوب وبرمجيات التخصص
الصحاة  التطو ة،   بالتكيام  التبل أ  التأفئة  التتأيأار  العمنة  ذار  التخططار  نلان   رتف 

ملز   لالان   التعأي   األ توةان  بلناج  بالتطنة،  اتتعتان  العمنة  ذار  الطنأتاة  التخططار 
في   البلمجاار  اتتخأا   األحتان،  التخط   حسا   نلان   رتف  في  الل فيق  بلناما  اتتعتان 

 حسا  األحتان، اتتخأا  البلمجاار  التطبااار في متلاة الصاانةع
 

  : أساسيات الكهرباء التطبيقية واإللكترونيات والتحكم
التستتل  التاار التتلنن، التعل  ملز  نواع التحلةار، التعل  ملز  جط    تحلي  ن ائل التاار  

الكطلبائاة   التطبااار  تحلي   التحنف  اتتخأاماتطا،  انستة  ملز  التعل   الحتا ة  التحنف، 
  اإللكتل ناة  التحنف في التكيام  التبل أ  التأفئةع

 
 :لي أساسيات الكهرباء التطبيقية واإللكترونيات والتحكم / عم
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ال،ساطة  فحصطا،   الكطلبائاة  الأارار  توبي   الكطلبائاة  اإللكتل ناة،  ال ااس  اتتعتان  جط   
تت،  الأ ائل الكطلبائاة  اإللكتل ناة  تغييل الاط ، فحص  تحأيأ األمطان للتوبيمر  األجط    

 ن ائل التحنف في  جط    الكطلبائاة، تلةيب  معايل   فحص  تحأيأ األمطان للأ ائل اإللكتل ناة  
بلمجة   ملز  التطبااار  اتتعتان  الصحاة،  التكيام  التبل أ  التأفئة  التتأيأار    نستة 

 (عPLCالتانل بساسلد   نستة التتحنتار التنط اة   
 

  : الموائع واالالت الهيدروليكية
الضغ ال ااس  ،  جط    الطيأر لاناة  التنابل   ، التوائ   اتتاتانا   ، التوائ   الاوى  يوال   ،   

التائ  في   ،  انة  ، معانلة ا تتتلار ة  التوائ   التؤثل  ملز السطوح، نينامانا  الطيأر تتاتاناة 
ا نساا  التستال ، معانلة بلنولي  تطباااتطا، حلةة التوائ  الح ا اة ،  نواع الجل اا للتائ  ،  

اناة، مبأ  مت  التضخار  رنف ر نولأد للجل اا ، الضاامار في مسار التائ  ، ا  ر الطيأر ل 
، التضخار الأيناماناة الأ ار  ، التضخار ا  جاباة   نوامطا ، جأا ن  مخططار التضخار  

 ، يوال التلا ح   نوامطا  ايتااردا ، يوال التوربينار الطيأر لاناة   نوامطا  ايتاارداع
 

  :الموائع واالالت الهيدروليكية / عملي
قااس   التأفق،  الفنيور ،  نتاذج  يمن  التأفق  األنابيب،  ماا    في  التفاج   التغيل  الضغ ، 

التفانيأ، ا حتكاح في األنابيب، ضغ  السائ  ملز تط  من،س     نصف ةل  ، التضخار  
التسننار   مضخار  التلة  ة،  الطارن   التضخار  التلاح ،  التلحلة  متعأن   التلنن ة  حان ة 

 د ع توبي  التضخار ملز التوالي  التوا
 

 : الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة 
التفتوح    ماأمة،  النسا   الحلار ة،  للأينامانا  األ ن  الاانوا  اليغ   الطانة،  الأينامانا،   تاتاار 

 تطباااتد، الاانوا ال اني في الأينامانا الحلار ة، ا نتل بي، الغادار الت الاة، يصائص ال،خار  
حلار ، التوبي  الحلار ، الحت  الحلار  الحل  الاسل  ، اإليعاع   التوان الن اةع  ل  انتاان ال
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الحلار ، نفاذ الحلار  مبل جأار م منف، الع ن الحلار ، نراتة الت،اني التوفل  للطانة  يوابطا  
  الجأا ن التصتاتاة، تصنام  تصتاف الت،ان ا الحلار ةع 

 
 : مختبر الحراريات

تعيين ضغود  نرجرار حل  بخار رة،  بو للمارتق،  توليأ  رانة  الن اة، محطة  للتروان  اإليبراع  ار  
ن ر  التبرل أ  التضخرة الحلار رة، ضراغ  الطوان التلنن   حان  الترلحلةع انتاان الحلار  الخطي  
الحلار    انتاان  التلة،ة،  الجأراا  يمن  بالتوبي   الحلار   انتاان  بسا ،  جأار  يمن  بالتوبي  

التجتع بالتوبي ،  فيأرجار  الاطل   اللوغار تتي  الفل   معأن  اتتخأا   اليتساة،  ل اة  ار 
الطوان   بين  بالحت   الحلار   انتاان  الحلار ،  الت،انن  الكلي  ةفا ة  التوبي   معام   الحلار ، 

  اتطوانة معأناة مصتتةع
 

 : تكنولوجيا التبريد
ال،خار  اتتعتان التخططار،  انراح مفطو  التبل أ  تطباااتد  معلفة ن ر  التبل أ ذار انضغاد  

معلفة  نواع  يصائص  تائ  التبل أ، تتيي   نواع ضواغ  التبل أ  م،خلار التبل أ  نسا  التبل أ  
ن ر    التبل أ،  ملحاار  التبل أ  من فار   نابيب  تا   مت   بلاج  مبأ   معلفة  م،ايل،  الغيل 

التبل أ   نوامطا،   في  جط    التحنف  انراح  دتاة  الص ا  من تط   التبل أ،  إذابة  تتيي   لائق 
حلار    نرجار  تتيي   با متصال،  التبل أ  نسا   معلفة  الحلار ة،  التضخار  باتتخأا   الت،خل، 

 حفل األغذ ة  الع ن الحلار  في التبل أ، حسا  حت  التبل أ لتستونمار  غل  التبل أع
 

 :( / المنزلي 1مشاغل التبريد ) 
التاناناناة  الك التخططار  التااه،  نلان   التن لاة  ثمجار  لل مجار  الفل  رار  طلبائاة  األنلة 

ةطلبائاا    التااه  الفل  رار  ثمجار  التن لاة    لل مجار  التبل أ  ن رار  اج ان  ةافة  تجتا  
الكطلبائاة  التاناناناة  باانتطا،   التن لاة  ال مجار  تيخاص  مطان   ماناناناا   تيغيلطا، 
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ا الفل  رار  لتن لاة الكطلبائاة  التاناناناة  باانتطا، تيخاص  مطان ثمجار  تيخاص  مطان 
 التااه الكطلبائاة  التاناناناة  باانتطاع

 
 :( / التجاري 2مشاغل التبريد ) 

للتخططار،   اتتنانا  معأاتطا  التجار ة  تلةيب  التبل أ  ال مجار  التجتأار  وااك  غل   بنان 
التخططار التاناناناة  الكطلبائاة  األنلة لل مجار    تيغي   معايل   باانة غل  التبل أ، نلان  

التجار ة، تلةيب  تجتا   تفحص  معايل   تيغي  ا ج ان التاناناناة  الكطلبائاة لتعأار التبل أ  
الونائاة   الأ ر ة  الصاانة  مت   العلض،  التجار ة  ثمجار  التجار ة  لل مجار  التجتأار 

اإلب متلاار  األمطان   جلان  التاناناناة   تيخاص  للتعأار  الكطلبائاة  التاناناناة  مح 
  الكطلبائاة لل مجار  التجتأار التجار ة  ثمجار العلضع

 
 :التكييف والتهوية

معلفة  نستة التطو ة  مجار   مخارج الطوان في  نستة التكيام  م لطا، معلفة  نستة  معأار  
تلةيبطا   بالغاد   ل   التكيام  حسا     جط    بحسب  معأار  نأر   تحأيأ   تيغيلطا  باانتطا، 

األحتان للتكيام بالغاد   ل  ايتااردا، معلفة  نستة  معأار  اجط   التكيام التلة     ل   
تلةيبطا  تيغيلطا  باانتطا، تحأيأ نأر  معأار بحسب حسا  األحتان للتكيام التلة     ل   

 ايتاارداع
 

 : مشاغل التكييف
ا التخططار  بالغاد  التلة  ،  نلان   التكيام  ألنستة  للتلةيب  األنلة  لتاناناناة  الكطلبائاة 

 تيغيلد  معايلتد  باانتد  حسا  األحتان  نأر     package unitتلةيب نسا  منام مجت   
بتختلف  نوامة   حجامد  تيغيلد    split unitالتعأار  ايتااردا، تلةيب نسا  التكام التنفص   

التكيام   معايلتد  باانتد  حس  معأار  اجط    تلةيب  التعأار  ايتااردا،  األحتان  نأر   ا  
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التعأار  ايتااردا،   ا حتان  نأر   بطا  باانتطا  حسا   التلة    تيغيلطا  معايلتطا  التحنف 
 ات،اع اجلانار السممة العامةع

 
 :مشغل التهوية ومجاري الهواء

مجار    تلةيب  الطوان،  مجار   مخارج  األتاف  في  تصنا   فو   األماكن  مختلف  في  الطوان 
األتاف   مختلف  نواع  ملز  بتختلف  نوامطا   ينالطا  الطوان  ت   أ  فتحار  تلةيب  التنا ر، 
حسب   التأفاار  قاف  من  للتاكأ  الطوان  مجار   في  الطوان  تأفق  موادنة  مت    الواجطار، 

م   الطوان  مجار   ي،نار  منابل  جتا   تلةيب  التصتاتاة،  الحل ق،    التخططار  بوابار 
 التحنف في في مجار   مخارج الطوان في  نستة التكيام  م لطاع

 
 : أنظمة التدفئة

بالتان   التأفئة  ي،نار   نستة  تتيي   نواع  الت،اني،  م ن  التأفئة  ةاتاة  حت   حسابار  إجلان 
تتيي   نوا  بال،خرار  غيلدا،  التأفئة  الساين،   نستة  بالطوان  التأفئة  الونون  الساين،   نستة  ع 

في   الحلار ة  التضخة  اتتخأا   نستة  التلة  ة،  بالتأفئة  التأفئة  التستخأمة  التاليأ ة  البأيلة 
 توفيل التااه الساينة ألنستة التأفئةع

 
 : مشاغل أنظمة التدفئة

تتيي  األنابيب التستخأمة في التلةيب، تلةيب ي،نار التأفئة، تلةيب  تيغي   التحنف  الصاانة  
تأفئة ةام   يت   حأ  م،انن حلار  مان   يتسي، تلةيب  تيغي   التحنف  الصاانة  لنسا   

الغاد، تلةيب نسا  مأفأ  الحطب  ي،ند م  نسا  التأفئة  تيغيلد   لنسا  تأفئة باتتخأا  نسا  
نسا    تلةيب  تيغي   للتأفئة،  الحلار ة  التضخة  نسا   تلةيب  تيغي   بد  الصاانة،   التحنف 

ن  متعأن مصانر الطانة(، باانة   بمح جتا   نواع الحارنار، ات،اع اجلانار  الطيبل -الطجين
 السممة العامةع
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 : التمديدات الصحية وشبكات المياه والغاز واطفاء الحريق
تتيي   نستة الصل  الصحي  التلافق الصحاتة  ي،نار تصل م مااه ا مطار، معلفة ةاتاة  

ة   بلطا م  مصانر التغذ ة   نستة تسخين التااه التختلفة  تلةيب ي،نار التااه ال،ارن   الساين
ي،نار   معلفة  اتتعتالطا،  التااه  ةاتاة  مضخار  تحأيأ  نواع  ةطلبائاة  غاد ة  يتساة،  من 
ي،نطا   التلة    ةاتاة  الغاد  الس،احة  النوافيل  اليم ر  ي،نار  الحل ق  بلح  ا فان 

  باانتطاع
 

 : ت الغاز واطفاء الحريقمشاغل التمديدات الصحية وشبكا
مااه   تصل م  ي،نار  الصحاتة    الصحي  التلافق  الصل   تنفيذ  تلةيب  باانة  نستة 
ا مطار، تلةيب  نستة تتأيأار ي،نار التااه ال،ارن   الساينة   بلطا م  مصانر التغذ ة    

تلةيب  التحنف  تيغي ةطلبائاة  غاد ة  يتساة،  من  التختلفة  التااه  تسخين     باانة   نستة 
الغاد   الس،احة  النوافيل  اليم ر  ي،نار  الحل ق  بلح  ا فان  التااه  ي،نار  مضخار 
الطيبلن  متعأن   التاليأ ة  البأيلة  نسا   الطانة  باتتخأا   التااه  تسخين  تلةيب  نستة  التلة  ، 

 مصانر الطانة(  باانتطا، إت،اع إجلانار السممة العامةع 
 

 :أنظمة تحويل الطاقة
من  معل  الناتا  البيئي  التلوو  تحلي   بد،  التلت،طة  الكطلبائاة  ا  ر  الطانة  انتاج  فة  تائ  

في   الحلار ة  اليتساة  الطانة  نما  ةاتاة  تحأيأ  البأيلة،  الطانة  اتتخأا   الطانة   دتاة  تحو   
في    تسخين التااه، تحلي  اتتخأا   تائ  الطانة اليتساة،  انة الل اح،  الطانة البأيلة األيلى 

 نستة التكيام  التبل أ  التأفئة، تحأيأ  تائ  تخ  ن الطاند  تلييأ اتتطمح الطانة في  نستة  
 التكيام  التبل أ  التأفئة، تتيي  معاييل الطانة التحلاة  اإلنلاتاة  العالتاةع

 
 : أنظمة التحكم في التكييف والتبريد والتدفئة
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التاناناناة  الكطلبائاة في نسف التبل أ  التكيام  التأفئة  اتتعتا تطا،  معلفة  ج ان ن ائل التحنف  
تلةيبطا   بتختلف  نوامطا  ةاتاة  بالتكيام  التبل أ  التأفئة  التتأيأار  التحنف  معلفة  نستة 

  فحصطا  باانتطا، معلفة  ل  الي،ك م   نستة التحنف التلة  ة  الت،اني الذةاةع
 

 : التكييف والتبريد والتدفئةمختبر أنظمة التحكم في 
األمطان   التبل أ  التكيام  التأفئة  فحص  تيخاص  ألنستة  معأار  التحنف  ن ائل  تجتا  
ا بمح   الونائاة  متلاار  الصاانة  متلاار  إجلان  للتخططار  األنلة،  اتتنانا   باانتطا 

 التاناناناة  الكطلبائاة  تيغي  األجط  ع
 

 :(VRVالسعة ) أنظمة التكييف متغيرة 
السعة  ةاتاة متغيل  التكيام  نسا   التعأار  ايتاار  األحتان  نأر   تلةيبطا      تصتاتطا  حسا  

  تيغيلطا  التحنف بطا  باانتطا، معلفة  ل  الي،ك م   نستة التحنف التلة  ة  الت،اني الذةاةع
 

 :( VRVمشغل أنظمة التكييف متغيرة السعة ) 
  التاناناناة تلةيب نسا  التكيام متغيل السعة اتتنانا  للتخططار الطنأتاة  تلةيب التوبيمر  

ي،نة   ناي   النيتل جين  تأفق  م   اللحا   متلاار  إجلان  بالكطلبان،  التتأيأار  توبيلد   مت  
التاناناناة   اإلبمح  الونائاة  متلاار  الصاانة  متلاار  إجلان  التسل ،  التواتيل  فحص 

  الكطلبائاة  تيغي  األجط  ع
 

 :صيانة أجهزة التكييف والتبريد والتدفئة / ميداني
التكام،  معايل   فحص  با  معايل   فحص  باانة  جط    التن لاة  التجار ة،  ال مجار  انة 

 معايل   فحص  باانة  جط   التأفئة، إجلان الصاانة الونائاة ألجط   التكيام  التبل أ  التأفئةع
 

 :1التدريب الميداني 
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ف  نستتطا،  متارتة تيغي   باانة ال مجار التن لاة  ثمجار التااه  الفل  رار التن لاة بتختل
متارتة تلةيب  تيغي   باانة ال مجار التجار ة  بنان غل  التبل أ  تلةيب معأاتطا  تيغيلطا  
 معايلتطا  باانتطا، متارتة تنفيذ  تلةيب  باانة انستة الصل  الصحي  التلافق الصحاتة    

ال،ارن    التااه  تتأيأار ي،نار   الساينة  ي،نار تصل م مااه األمطار، متارتة تلةيب  نستة 
ةطلبائاة  غاد ة  يتساة   من  التختلفة  التااه  تسخين  التغذ ة    نستة  مصانر  م     بلطا 
 تلةيب  التحنف  تيغي   باانة مضخار التااه  ي،نار ا فان الحل ق  بلح الس،احة  النوافيل  

  اليم ر  ي،نار الغاد التلة  ع
 

 :2التدريب الميداني 
منام   نسا   تلةيب  التنفص   التلة    تيغيلد  معايلتد  باانتد  متارتة  مجت   التكيام 

تلةيب  تيغي   التحنف  باانة  نستة   متارتة  التعأار  ايتااردا،  ا حتان  نأر    حسا  
األ السعة  حسا   متغيل   تصنا   تلةيب  التكيام  متارتة  التعأار  ايتااردا،  حتان  نأر  

في  نستة   الطوان  مجار   مخارج  في  في  نستة   التحنف  التحنف  متارتة  التكيام  م لطا، 
التأفئة   لي،نار  تلةيب  تيغي   التحنف  الصاانة  متارتة  التكيام  التبل أ  التأفئة  التطو ة، 

  ملحااتطا بأنوامطا  اتتغمن مصانر الطانة التتجأن  في تسخين التااهع
 

 :مشروع التخرج
مجا ر من  في     العت   تو   يواجططا  اينا ر  التطو ة  التكيام  التبل أ  التأفئة    تحلي  

في   متلاة  مبأمة  حلون  لتاأ ف  التنتس،ة   سعز  للكفا ار  ميل ع  ستنأ  تطو ل   التتأيأار، 
 مجان التطو ة  التكيام  التبل أ  التأفئة  التتأيأار الصحاةع

 
 اإلنتاج واآلالت تخصص  .3
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 عتبل دذا التخصص ذ   دتاررة يابررة  ، تامة معتتأ  [75]بوان  مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا 
بالنسرر،ة للاطرراع الصررنامي   اإلنترراجي   فررلل العترر  التتتيرر   الترري يتتترر  بطررا يل جررو دررذا التخصررص،   يلبرري 

 احتااجار جتا  فل ع التطن الطنأتاة للصنامار التحلاةع
دررذا الاطرراع بالكفررانار    بررحا  التطررارار العالاررة الترري تحتاجطررا التصرران    الررور  الصررناطاة،   يررتف   يلفررأ 

 العت  ملز تحأيا   تطو ل دذا البلناما بحيا يواكب التطورار التاناة في الصنامار التحلاةع
 

 :  الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16
 2. بلنامامتطل،ار ال 18
 3. متطل،ار التخصص  41
  المجموع  75

 
 ساعة معتمدة  61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 ساعة معتمدة  18:  البرنامج متطلبات 
 

 رقم المساق  رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  اإلنجليزيةالمساق باللغة 
Mathematics (1) 3 1 الل اضاار) ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 اللتف الطنأتي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  التيغ  الطنأتي ME 123 2007 
Industrial Supervision & 

Org. 1   التنساف الصنامياأليلا  ME 111 2008 
Mechanics, Heat & 

Light  2 التانانانا  الحلار   الضون ACA 121 2094 

Mechanics, Heat & 

Light/Lab 1   تجررررررررار  فرررررررري التانانانررررررررا  الحررررررررلار
 ACA 111 2095  الضون
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Mechanics 2  التانانانا ME 124 2096 
Mechanics  Lab. 1  متلي/التانانانا ME 114 2097 
Mechanical Drawing 1 2 1 اللتف التاناناني) ME 122 2098 
Properties of Materials  2  التوان الطنأتاة  يوابطا ME 125 2099 

 
 : البرنامج متطلبات وصف 

 
 :1الريـاضيـات  - 2005

 
تيررتاة  نسل ار ملز النطا ررار،  ا تصرران،  الا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار 

تاة األ لررز  منطررا ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، تطبااار ملز التيرر ل األ لز   نوامأ ا يتاا  
 ق التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع  ائ ل  ل  التكام  التحأ ن  تطباااتد لرتف التنحناار  

 

 الرسم الهندسي: - 2006
 

لغة اللتف،  ن ار اللتف، قااتررار   حجررا  لوحررار اللتررف،  نررواع الخطررود، العتلاررار الطنأترراة، تنفيررذ رتررف بت ارراس 
رترررف محرررأن  تكبيرررل  تصرررغيل( اإلترررااد التتعامرررأ، رترررف التنررراظيل الطنأتررراة، اللترررف باليرررأ الحرررل  اترررتنتاج التسرررا  

 ال الاع
 

 المشغل الهندسي:- 2007
 

موابررفاتطا، الخصررائص  التوابررفار،  ن ار ال ارراس بتختلررف  نوامطررا، تخطررا   تيررني  نطرر  العترر ، التعررانا   
الت،ارن اليأ  ة، التنيار، نص التعانا، رب  نط  العت  بالت،اياف، لحا  الاوس الكطلبررائي، التتأيررأار الكطلبائاررة، 

 ئاة، العنابل  الأ ائل اإللكتل ناةع جط   ال ااس الكطلبائاة  تيغي  ا  ر  التحلةار  التحو ر الكطلبا 
 
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2008
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التعل م بت،انئ التنساف  التخطا  الصنامي، نراتة التكررالام  حسررابار الجررأ ى ا نتصرران ة للتيررار   الصررناطاة 
  العمنار الصناطاة  متطل،اتطاعباإلضافة إلز بلاما الصحة التطناة  السممة  األمن الصنامي  متطل،اتطا،  

 
 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2094

 
ع  نرروانين ي يرر  مسررت اف، الحلةررة فرري يرر  مسررتوٍ معان ر الحلةة فرر  ل حأار ال ااس األتاتاة، الكتاار التتجطة 

ل   نررانوا حفرر  اليررغ    الطانررة بأنوامطتررا،  التصررانمار ا مفطومرر  ل فرري الحلةررة   تطباااتطررا التختلفررة ةنيرروتن ال مثرر 
 لحلةرة الرأ راناة   ةرتاة تحرلح ال ا  رة   العر   علا كرتاة التحرلح   ملةر  الكرتلة

 
 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 2095

 
( فرري التواضررا  اللئاسرراة التالاررة:التانانانا   حلةررة 1 غطرري دررذا التسررا  الناحاررة العتلاررة التتعلاررة بترران  الفي  رران  

 ،الحلار    الررررأينامانا الحلار ررررة، الضررررون   ال،صررررل ار،مودمة ملررررز اثنترررري ميررررل  تجلبررررة يررررمن الفصرررر  األجسررررا 
 الأراتيع

 
 الميكانيكا  -2096

 
ماأمة في نوانين نيوتن، الاو  ، تحلي  الاوى في اتجررادين متعامررأين ، محصررلة الارروى ، اترر اا جسرراف، مرر   الاررو  ، 

 ات اا األجسا ع
 

 
 الميكانيكا/ عملي: -2097

 
يتنررررا ن اليررررأ فرررري األتررررمح  الح،رررران  نرررروى ا نضررررغاد فرررري األمتررررأ   ا حتكرررراح  تطباااتررررد: العرررر    نرررروى اليررررأ 

  ا نضغاد في  مضان األتاتار، الاو  في العوارض الباسطة، ملة  التساحة لألينان الطنأتاةع
 

 :1 الرسم الميكانيكي - 2098
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 ل التجتاعي ال،سررا ، اللتررف التجتاعرري التلةررب  باتررتخأا  البلاغرري  تاناررار الررلب  األيررلى( نواع الاطامار، اللتف  
اللتررف التفصررريلي، رترررف ا نفررلانار  تاا عرررار السرررطوح  التجسررتار، اللترررف التخطاطررري، رتررف مخططرررار تحترررو  

 اللمود الفناة التختلفة  األنابيب  الصتامار، رمود اللحا ، مممار التيغي   التفا ر(ع
 

 المواد الهندسية وخواصها: - 2099
 

 نررواع الترروان الطنأترراة، مصررانردا  تيررنيلطا، الخصررائص، الترروان،  الخرروال التاناناناررة للترروان  فحصررطا، التآكرر  
  األكسأ ، تلوح التوان تحق تأثيل الاوى الخارجاة  تغيلار نرجة الحلار ع

 
 ساعة معتمدة  41: متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت 

 

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

Applied Electricity   2  الكطلبان التطبا اة ELE 120 2100 
Applied Electricity Lab    1   الكطلبان التطبا اة متلي ELE 110 2101 
Strength of Materials  2  ماا مة التوان ME 225 2102 
Strength of Materials Lab  1   2103  متلي      ماا مة التوان 
Metallurgy  2   مي الورجاا التعانا MEP 126 2104 
Metallurgy Lab   1  متلي مي الورجاا التعانا MEP 116 2105 
Metal Forming  3   تيني  التعانا MEP 232 2106 
Metal Cutting   3   نط  التعانا MEP 132 2107 
Material Handling  2  منا لة التوان MEP 227 2108 
Metal Casting  3   بب التعانا MEP 224 2109 
Metal Casting Lab  1   بب التعانا متلي MEP 214 2110 
Machining Wokshop 2   مياغ  الخلا ة  التسو ة MEP 223 2111 
Forging &Weiding 

Workshop  2    مياغ  الحأان   اللحا MEP 224 2112 
Theory of Machines  2   نسل ة ا  ر ME 226 2113 
Theory of Machines Lab  1  متلي نسل ة ا  ر MEP 216 2114 
Mechanical Instrumentation 2   جط   ال ااس التاناناناة  MEP 229 2115 
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Mechanical Instrumentation 
Lab 

 جط   ال ااس   1
 MEP 219 2116 التاناناناة متلي  

Machining & Welding 

Technology  
 MEP 221 2117 تكنولوجاا الخلا ة  اللحا    2

Field Training I 3 1التأر ب التيأاني MEP 230 2118 
Field Training II 3 2التأر ب التيأاني MEP 236 2119 
Project  2  التيل ع MEP 220 2120 

 

 وصف متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت :
 

 الكهرباء التطبيقية: - 2100
 

التتررلنن ، نرروانين  التسررتتل   تحليرر  ن ائررل التاررار  تاترراار ، التعل  ملز منابررل الررأائل  الكطلبائاررة  يصائصررطا 
التعل  ن ائررل التاررار التتررلنن ، الررأ ائل التغنا اسرراة، التحررون الكطلبررائي، نراتررة يصررائص ن ائررل التاررار التستتل،
، التررررلحمر  الاوا رررر  التاررررار التتررررلنن  التسررررتتل،  جطرررر   ال ارررراس الكطلبائاررررة، التصررررطلار ملررررز  نررررواع محلةررررار

 ة األتاتاةع، التعل  ملز العنابل اإللكتل ناالكطلبائاة
 

 الكهرباء التطبيقية/عملي: - 2101
 

 نوامطا  اتتخأامطا، ن ائل التاار التسررتتل  تطبيررق نررانوا    ، نرروانين ةيلتيررو  الفولتاررة      جط   ال ااس الكطلبائاة
التسررتتل  التتررلنن  التاار  التاارنة م  النتائا التخبل ة، ن ائل التاار التتلنن  حرران  الطررور، التحررون، آ ر التاررار 

  مبأ  العت   الحسنار(، التصطلار، التلحمر  الاوا   الكطلبائاةع
 

 مقاومة المواد: - 2102
 

جطرررران التلةررررب، نررررو  الاررررص، حسررررا  جطرررران  ا نفعرررران، اإل ا نفعرررران، نررررانوا درررروح، منحنررررز اإل اإلجطرررران ال،سررررا 
 جطان، ا لتوانع   ا نحنان  اإلالوبمر التاناناناة، م

 
 :عمليمقاومة المواد/ - 2103
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العمنرررة برررين التتاثررر  فررري اإلجطررران  ا نفعررران فررري حالرررة اليرررأ  ا نضرررغاد، ا جررران معامررر  التل نرررد، حسرررا   ا جررران 
معامررر  الجسررران  فررري التطررراد، ماارنرررة لارررو  اليرررأ لتررروان مختلفرررة، حسرررا  الجسررران  فررري ال نبلةرررار، حسرررا  مررر   

 ا نحنانع
 

 ميثالورجيا المعادن:-2104
 

 ترررلةيبطا، األ ابررل الذر ررة، التلةيررب البلررور ، العيررو  فرري تلةيررب اليرر،نار البلور ررة، ا نخممررار، الحررأ ن،  الررذر 
السررر،ائك، منحنارررار التبل رررأ  ا تررر اا الحرررلار ، التعالجرررة الحلار رررة للتعانا التاسررراة، التاسررراة السرررطحاة، التلرررأين ، 

 التلاجعة الحلار ة(، تائ   معأار التسخينع

 

 ورجيا المعادن /عملي:ميثال-2105
 

ق الفحررررص  التعالجررررة التاناناناررررة ائرررر التجطررررل التي ررررالورجي، التعررررانا الاصررررافة  اللينررررة، الفحررررص التي ررررالورجي،  ل 
 الكاتاائارررة، فحرررص التحرررو ر لرررأى التيرررني  ملرررز ال،رررارن، السررر،ائك  نراترررة التجترررأ، التعالجرررة الحلار رررة للسررر،ائك 

 الحأيأ ةع
 

 تشكيل المعادن:  -2106
 

التيررني  بالحررأانه، الأرفلررد، حسرررابار الأرفلررد، السحرررب، تررحب األتررمح، الب ررق، يصررائص الب ررق ملررز السرراين، 
ال نررري، تيرررني  التعرررانا برررالاص، تكنولوجارررا التسررراحيق، التكسررراد، التيرررني  الختارررم، السرررحب العتيرررق، األتررراليب 

 اللأائن  التوان التلة،ةعالحأي ة في التيني ع التيني  ملز ال،ارن،  
 

 قطع المعادن: - 2107
 

ماأمررة مامرررة مررن تيرررغي  التعررانا،  ن ار الاطررر   مواندرررا  يوابررطا، منابرررل متلاررة الاطررر  فرري التيرررغي  ملرررز 
التخررارد، الارروى التررؤثل  ملررز  نان الاطرر  فرري متلاررار الخلا ررة، حررلار  الاطرر   التبل ررأ، التآكرر   متررل  نا  الاطرر ، 

ق تغييل تلمار التخل ررة، نطرر  اللوالررب، ال اررب  متلاررار تيررغي  ال اررو ، تيررطيب ائتيغي ،  ل تبو ب ماكنار ال
ال او   التحنف في  بعاندا  جون   تطحطا، متلاررار تيررغي  السررطوح التسررتو ة بالايرر ، متلاررار تيررغي  السررطوح 

 بالتفل  ، متلاار التفل  ، متلاار التيغي  بالتجلامع
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 المواد: ةمناول- 2108
 

ئ التنا لرررة،  ترررل  نسل رررار متررر  معررررأار التنا لرررة، منونرررار آ ر التنا لرررة،  نيرررطة التنا لرررة،  النررررانمر م،ررران
التحتارررة  النرررانمر الطرررائل ، النرررانمر الاان تررراة  الرررأ ن(، النرررانمر العلو رررة، النرررانمر الخابرررة بجرررل األحتررران، 

النررررانمر الألفيناررررة، النررررانمر الطوائاررررة، السرررراار   نررررانمر اللبررررام، اللافعررررار  التصررررامأ(، نررررانمر الاررررم  ظ، 
 النانمر الطيأر لاناة، الياحنار الصناطاة، التحتمر، التعأار التسامأ ، م،انئ الصاانة لتعأار التنا لةع

 

 صب المعادن: - 2109
 

فررررلاا الخررروال التانانانارررة  الفي  ائاررررة  الكاتا  رررة للتسرررربوةار، نتررراذج السررر،اكة اللملاررررة، تجطيررر  نوالررررب الصرررب،  
الصررطل، بررب التعررانا فرري الاوالررب اللملاررة، يصررائص رمرر  التسررابك، الترروان اللابطررة، الررأ لاك،  نستررة الصررب، 

 الس،اكة ا لاةع
 

 صب المعادن/عملي: - 2110
 

تجطيرر   ايت،ررار رمرران السرر،اكة، تجطيرر  نوالررب اللمرر ،  ،رر  النترراذج، تجطيرر   تيررغي  فررلا البوتاررد، الل رراد ، بررب 
التنصرررطل فررري الاوالرررب، السررر،اكة باترررتخأا  تانارررة اليرررت  التفارررون، الصرررب فررري نوالرررب معأنارررة،  تنسارررم التعرررأا 

 التسبوةارع
 

 الخراطة والتسوية: اغلمش - 2111
 

التعل ررم بالتخل ررة الطولاررة  العلضرراة، ضرر،  التسررانار فرري مررأى تفررا ر محررأن، اتررتخأا  تاناررار   ن ار نطرر  
 التعرررل  ملرررز آ ر التسرررو ة ل الرررأايلي  الخرررارجي  ال ارررب، ضررر،  األبعررران(  مختلفرررة  السرررل،د، التيرررني ، التنسررريق

 التختلفة  التفل  ، الجلم، الاي (، نط  التل سع
 

 

 

 

 الحدادة واللحام: اغلمش - 2112
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اللحررا  بررالاوس الكطلبررائي،   ضرراع اللحررا  التختلفررة،  نرررواع  بررمر اللحررا ،  نررواع نضرر،اا اللحررا ، اللحررا  الغررراد  
ااتررريتالين(، فحررررص اللحرررا   التعررررل  ملرررز العيررررو ، اللحرررا  باتررررتخأا  الغرررادار الخاملررررة  النيرررطد، اللحررررا   ا  ةس

 التممسي، التعل م بالتوابفار الأ لاة لاض،اا   تمح اللحا ، باانة آ ر اللحا ع
 

 نظرية اآلالت: - 2113
 

 ا لاررررار(، مضررررل  السررررلمة التلةرررر  اللحسرررري  التسررررارع، الحلةررررة التجررررلن ، األد اج الحلةرررري،  يررررطل التنن مررررار 
 التسننار، الكامار، ا حتكاح ا لي، منستار الحلةة، ا ت ااع

 

 :عملينظرية اآلالت / - 2114
 

تحلي  ان    الاوالرب    الكرت ، الذراع الترطت ، منرن مار    آليرار تستخرأ  فري التاكرينار، مضلر  تحلير  السلمرررة 
 ، ا حتكاح، ا ت اا ا تتاتاني  الأينامانيع التسارع

 
 أجهزة القياس الميكانيكية: - 2115

 
 حررأار ال ارراس فرري النسررا  الررأ لي،  ن ار ال ارراس  ةاتاررة التعامرر  معطررا،  ن ار ال ارراس  الورناررة، التانل ميتررل، 

ماارنررة ال ارراس  التانرراناني، مبينار ال ااس، ض،عار  نوالب ال ااس(، قااس السررل،ار الأايلاررة  الخارجاررة،  جطرر   
الكطلبررائي، الطررروائي الضررروئي(، نسرررا  التوافرررق  الحرررأ ن  الت ن جرررار، بررراانة  ن ار   جطررر   ال اررراس، قاررراس نرجرررة 

 الحلار ع
 

 أجهزة القياسالميكانيكية /عملي: -2116
 

التررأر  ملررز قارراس  حسررا  نرجررة الأنررة فرري  ن ار ال ارراس، معرراييل ال ارراس، حررأ ن الأنررة، حسررا  نرجررة الأنررة، 
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لرري  التسررنين اليررأ  ،  يررغان  اس(، التخطررا   اليررنكل ، ال اررب اال ارراس الررأنيق  الورناررة، التانل ميتررل، تررامة ال ارر 

الصررتا ، الخلا رررة   جررر ان التخل رررة، ربررر  التيرررغو ر،  نتررراد الخلا رررة التختلفرررة(، التنيرررطة النطاحرررة، التفل ررر ، 
 ةسااتررريتالين، لحررررا  الرررتممل، لحررررا  الغرررادار الخاملررررة الاوس الكطلبرررائي، اللحررررا  باألا  برررر التجلرررام التسررررتو ، اللحررر 

 التجلام األتطوانيع
 

 ( 2، 1) التدريب الميداني  -2119، 2118
 

متارتة الطالب للتطارار التتعأن  لعتلاار الخلا ة  التفل    ال اب  التجلام  تيني  التوان  غيلدا من متلاار  
 بالتعا ا م  ل يلا   التتابعة الأائتة من نب  الجامعة تحق اإل ل تصان  التحلاةالاط  في الور   ال
 ضاةاة نأ   تكوا متوفل  في مياغ  الجامعةعإكسابد مطارار   نمجد في السو     ل التؤتسار التحلاة

 
 المشروع  - 2120

 
 اثلان نراتتد بوان   ل  عت  ميل ع التخلج ملز تعتيق التفاواف النسل ة التختلفة التي نرتطا الطالب في الجامعة 

 اتد العتلاة ع نتاج  ا  ر ملز رف   تطو ل ةفا متلي  حف  يل ا تخصص ا 
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 .تخصص الصحة والسالمة المهنية 4

 :العامةأللبرنامجأهدافالأ

 البرنامج إلى إكساب الطالب املهارات العلمية والتقنية واملعرفية الالزمة لتطبيق االشتراطات التالية  يهدف 

حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بطئة العمل وذلك بمنع اعرضهم للحوادث  •

 واإلصابات واألمراض املهنية.

ملنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف  الحفاظ على مقيومات العنصر املادي املتمثل في ا •

 والضياع نتيجة للحوادث.

توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة والصحة املهنية التي تكفل توفير بطئة آمنة تحقق الوقاية من  •

 املخاطر للعنصرين البشري واملادي. 

لحيد من نوبات القلق والفزع  تثبيت اآلمان والطمأنطنة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم وا •

الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآالت يكمن بين ثناياها الخطر 

الذي يتهيدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة اعرض حياتهم بين وقت وآخر ألخطار فادحة وهكذا 

 تكون السالمة.

 معدل التوجيهي االلتحاق ببرامج الجامعات األخرى. منح فرصة اعليمية للطلبة الذين لم يسمح لهم •

تخصصات   • خالل  من  الفلسطيني  املجتمع  في  البطالة  حجم  لتقليل  العمل  لفرص  جديد  باب  فتح 

 جديدة ونادرة. 

 

أ

أ
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أ

أ

أ

أ

أالكلية:أوالأ:أمتطلباتأ
   الساعات املعتمدة   

رقمأأ

أاملساق

متطلبأأعملي نظريأ معتمدةأالرمزأأاملساق

أسابق

متطلبأ

أمتزامنأ

 - - - 3 3  اللغة العربية  2001

 - - - 3 3  اللغة اإلنجليزية  2002

دراسات في الفكر العربي  2003

 اإلسالمي 

 3 3 - - - 

 -  - 3 3  مقدمة في الحاسوب  2350

 - - - 2 2  1ريادة االعمال  2846

 - - - 2 2  2ريادة االعمال  2847

 - - - 1 1  نشاط رياض ي  2017

    17 17  مجميييييييييييوع السييييييييييييييييياعييييييييات  
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 :اإلجبارية  البرنامجمتطلبات ثانيا : 
   الساعات املعتمدة    

متطلبأأأمتطلبأسابقأأعمليأ نظريأ معتمدةأأالرمزأأاملساقأأرقمأاملساقأ

أمتزامنأ

التنظيم الصناعي في الصحة   

 والسالمة املهنية 

 3 3 - - - 

السالمة املهنية في املشاريع  

 االنشائية

رسم املخططات   - 3 3 

 بالحاسوب  

- 

  - - 2 2  املخاطر الهندسية   

املخاطر   1 - 1  عملي  \املخاطر الهندسية  

 الهندسية  

 - اللغة اإلنجليزية  - 1 1  اللغة االنجليزية الفنية  

رسم املخططات   - 3 3  الخدمات امليكانيكية في املنشآت  

 بالحاسوب  

- 

رسم املخططات   - 3 3  التمديدات الكهربائية في املباني  

 بالحاسوب  

- 

انظمة االطفاء والوقاية من   

 الحرائق 

 3 3 -   

   - 2 2  معدات الوقاية الشخصية   

  \معدات الوقاية الشخصية  

 عملي 

معدات    1 - 1 

الوقاية  

 الشخصية  

    2 2  التلوث البيئي وقياساته   

التلوث   1 - 1  عملي   \التلوث البيئي وقياساته  

البيئي 

 وقياساته  

   2 - 2  رسم املخططات بالحاسوب   

   5 22 27  مجميييييييييييوع السييييييييييييييييياعييييييييات 

 



 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~305  ~ 

         :اإلجباريةمتطلبات التخصص ثالثا : 

أ

   الساعات املعتمدة    

متطلبأأأمتطلبأسابقأأعمليأ نظريأ معتمدةأأالرمزأأاملساقأأرقمأاملساقأ

أمتزامنأ

    2 2  االسعاف االولي   

االسعاف    1  1  عملي   \االسعاف االولي   

 االولي  

مقدمة في السالمة والصحة   

 املهنية 

 2 2    

التشريعات والقوانين  

الفلسطينية الخاصة بالصحة 

 والسالمة املهنية 

 2 2    

    2 2  االمراض املهنية والوقاية   

االمراض    1  1  عملي  \االمراض املهنية والوقاية   

املهنية  

 والوقاية  

    3 3  التحقيق واعداد التقارير 

ادارة االزمات والطوارئ   واشكيل  

 اللجان  

 3 3    

اجراءات السالمة والتخزين في   

 املستودعات  

 2 2    

تدريب    2 2  مشروع التخرج  

 2ميداني

    2 2  1تدريب ميداني 

تدريب   2 2  2تدريب ميداني 

 1ميداني

 

   24 22 2   
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ساعةأتدريسيةأمعتمدةأمقسمةأعلىأالنحوأأأ69تشتملأالخطةأالدراسيةأعلىأ

أالتالي:أ
 الساعات املعتمدة نوع املساق

 الكلية مساقات متطلبات  ▪

17 

 اإلجبارية  البرنامجمساقات متطلبات  ▪

27 

 اإلجبارية  القسممتطلبات  ▪

24 

أ69أاملجموعأ

أ

أ:أالخاصةأواملخرجاتألكلأمساقأهدافوصفأاملساقاتأوالأ 1.1

  مقدمة في الصحة والسالمة المهنية ●

 الهدفأالعام:أأ

اعرف الطالب عن أهميه الصحة والسالمة املهنية وتأثيرها والتعرف على املعايير واالشتراطات العامة التي  

 يجب اتباعها للحفاظ على سالمة من في مكان العمل والتعرف على الخطوات العامة لصحة وسالمه املهنية    

 

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 الصحة والسالمة املهنية . الوعي التام في مجال .1

 نظام وطرق تقييم التدريب في الصحة والسالمة املهنية .   .2

 أنواع البرامج التدريبية  .3

 حماية األرواش  و املمتلكات من خالل توفير بطئة آمنة ومحمية  خالية من املخاطر. .4

 نشر ثقافة الصحة والسالمة املهنية   .5

 

 املحتويات:أأ
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املهنية  والصحة  السالمة  اهداف   , املهنية  والصحة  السالمة  املهنية,سياسه  والسالمة  الصحة  تاريخ 

 ,اعليمات الصحة والسالمة املهنية في جميع املرافق واألبنية  

 

 اإلسعافأالوليأ ●

 الهدفأالعام:أأ

الرئطسية ومن هو   و األهداف  الطالب على مفاهيم ومبادئ اإلسعاف األولي  املسعف وكيفية إسعاف اعريف 

 املصاب لحين وصول سيارة اإلسعاف ومواد اإلسعاف األولي ووسائله. 

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 معرفة مفاهيم و مبادئ اإلسعاف األولي. .1

 معرفة من هو املسعف. .2

 سعاف.معرفة أولويات اإل  .3

 معرفة مسرش الحادث. .4

 معرفة كيفية إسعاف الجروش والنزيف وإسعاف الكسور. .5

 معرفة كيفية إنعاش القلب والرئتين والحد من تأثير الصدمة العصبية وغيرها.  .6

 اإلسعافات األولية في حالة فقدان الوعي . .7

 

 املحتويات   

األولي   اإلسعاف  طرق  على  التعرف  من  طالب  الوحدة  هذه  اإلسعاف  تمكن  مهارات  في  عملية  تدريبات  وعمل 

األولي املختلفة والتعرف على أجهزة طبية مساعدة في اإلسعاف األولي ومعرفة أنواع الكسور والجروش والنزيف 

  وكيفية إنعاش القلب والرئتين . 

 التمارين العملية 

 التمرين األول  تضميد جروش.

 التمرين الثاني  عمل تنفس اصطناعي 

 ثالث  إزالة لقمة عالقة من مريء شخ  ما .التمرين ال

 التمرين الرابع   عمل إنعاش القلب والرئتين . 
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 التمرين الخامس   محاكاة الصدمة الكهربائية للقلب . 

 التمرين السادس  التعامل مع فاقد حاالت فقدان الوعي والغثيان . 

 

 إدارةأالزماتأوالطوارئأوتشكيلأاللجانأ ●

 الهدفأالعام:أأ

على   يضع  حيدثت  ما  إذا  معها  التعامل  أو  توقعها  أو  لها  باالستعداد  سواء  الطارئة  والحاالت  األزمات  مواجهة 

توفير  لضمان  املجيال  هذا  في  األكبر  العبء  بالكلية  العمل  بطئة  وتأمين  املهنية  والصحة  السالمة  وحدة  كاهل 

كان   لذلك  واملنشئات،  لألفراد  الشاملة  األزمات  الحماية  إدارة  مراحل  توضح  شاملة  خطة  وضع  عليها  لزاما 

آليات إدارة األزمات وقت حدوثها وكذلك وضع خطة شاملة ملواجهة الكوارث والحاالت الطارئة التي   -والكوارث  

 قد تتعرض لها. 

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 والكوارث املحتمل حدوثها في املدى القريب/ املتوسط/ البعيدالتخطيط )التنبؤ / التوقع( لألزمات  . 1

 .إعداد الخطط ورسم السطناريوهات لدرء األزمات ومواجهة الكوارث. 2

 .اتخاذ اإلجراءات الوقائية ملنع/ اسكين األزمة أو الكارثة. 3

 .االستعداد للتعامل مع األحداث مثل تدريب األفراد وصيانة املعدات. 4

 في هذا املجال. واألزمات، وعقد ورش عمل تدريبية ي الثقافي بإدارة الكوارث.نشر الوع 5

6 .
ً
ما كان ذلك ممكنا

َ
 .تطوير آليات الرصد واإلنذار املبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث كل

 .تجهيز غرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجهزة اإلتصال املناسبة  7

 

 ق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  عند إكمال هذا املسا

 معرفة متطلبات اشغيل وحدة السالمة والصحة املهنية وتأمين بطئة العمل  .1

 كيفية التصرف في بعض أنواع األزمات  .2

 احتياطات يجب أن تتبع حتى في مرحلتي ما قبل وما بعد األزمة   .3

 خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ. .4

 املطلوب توافرها ملواجهة الطوارئ.الوسائل واملعدات  .5

 نظام التقييم الدوري  الخاص بأدوات الطوارئ  .6
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 مقدمةأفيأالحاسوبأ ●

 الهدفأالعام:أأ

إكساب الطالب مهارات استخدام الحاسوب الشخص ي والتطبيقات التي اساعد في انجاز األعمال والبحث عن  

 مصادر املعلومات التقنية في شبكة االنترنت. 

 واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة األهداف 

 بعد دراسة هذا املساق فإنه من املتوقع من املتدرب 

 أن يتعرف على أنظمة التشغيل. .1

 أن يتبع التعليمات األساسية لتنسيق الكتابة. .2

 أن يدير امللفات في نظام النصوص. .3

 أن يستخدم برامج تجهيز النصوص .  .4

 أن يستعرض االنترنت.  .5

 الكتروني على شبكة االنترنت. أن ينش ىء بريد  .6

 

 املحتويات   

تمكن هذه الوحدة الطالب  من التعامل مع نظام التشغيل املستخدم في الحاسوب وكيفية إدارة امللفات. كما  

يتم التدرب على التطبيقات املكتبية من معالجة النصوص والجداول االلكترونية والعروض 

أعماله، كما يشمل هذا املساق على املبادئ األساسية  التقديمية التي اساعد املتدرب في انجاز 

 الستخدام االنترنت والبريد االلكتروني. 

 

 التشريعاتأالفلسطينيةأالخاصةأبالصحةأوالسالمةأاملهنيةأ ●

 الهدفأالعام:أأ

اعريف الطالب على مفاهيم السالمة والصحة املهنية وأنواع الحوادث وأسبابها وتصنيفها وتنظيم أمور 

السالمة والصحة املهنية باإلضافة إلى اعريفه بالتشريعات واملعايير املحلية والدولية الخاصة 

 بالسالمة والصحة املهنية .

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 وأهدافها.التعرف على مفاهيم السالمة والصحة املهنية  .1

 كيفية التخطيط ألمور السالمة والصحة املهنية. .2
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 حساب تكاليف السالمة والصحة املهنية. .3

 تنظيم أمور السالمة والصحة املهنية. .4

 معرفة إدارة السالمة والصحة املهنية  .5

 التشريعات الفلسطينية الدولية  .6

 معايير السالمة والصحة املهنية  .7

 والعربيةمنظمات الصحة املهنية العاملية  .8

 

 املحتويات   

تمكن هذه الوحدة الطالب من التعرف على مفاهيم السالمة والصحة املهنية وكيفية التخطيط إلدارة السالمة  

والصحة املهنية , عمل جداول تنظيمية والتعرف على املعايير التي تخت  بهذا املجال واالطالع على  

 مة والصحة املهنية .التشريعات املحلية والدولية التي تنظم أمور السال 

 

 املخاطرأالهندسية ●

 الهدفأالعام:أأ

إكساب الطالب املعرفة والخبرة العملية الالزمة التي تخت  في النواحي اإلنشائية وامليكانيكية والكهربائية  

وذلك من خالل دراسة املخاطر التي تربط باملجاالت الثالثة السابقة وكيفية الوقاية والحد من  

 املرتبطة بالعمل في تلك املجاالت وكيفية تحديدها . املخاطر 

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 معرفة املخاطر اإلنشائية. .1

 معرفة مخاطر شق الطرق والحفريات. .2

 املستخدمة في األعمال اإلنشائية.معرفة اآلليات والروافع العادية والبرجية  .3

 معرفة معدات الوقاية املستخدمة في األعمال اإلنشائية. .4

 دراسة املخاطر اإلنشائية وكيفية التعامل اآلمن مع املنشآت. .5

 معرفة مفاهيم عامة في الكهرباء. .6

 معرفة مخاطر الكهرباء الساكنة. .7

 التعرف على الصواعق. .8

 .معرفة اختبارات العازلية الكهربائية .9
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 استخدام املعدات الكهربائية املناسبة و اآلمنة مع األجهزة الكهربائية. .10

 معرفة أنواع اآلالت واملاكنات اليدوية والكهربائية. .11

 معرفة مصادر الخطر امليكانيكي. .12

 معرفة طرق عمل املاكنات. .13

 معرفة إشكال نقل الحركة. .14

 

 املحتويات   

املخاطر اإلنشائية والية عمل الروافع وكيفية التعامل مع املنشئات , تمكن هذه الوحدة الطالب من التعرف 

كما يتم دراسة املفاهيم العامة للكهرباء وأساسيات كهربائية واملخاطر التي تربط بالعمل فيها ,  

 التعرف على املبادئ واملفاهيم العامة امليكانيكية والية نقل الحركة واملخاطر امليكانيكية املختلفة .

 

 مارين العملية الت

 التمرين األول  تثبيت وتدعيم السفاالت .  

 التمرين الثاني  ترتطب وتوزيع الحواجز الوقائية واألقماع حول منطقة العمل .

 التمرين الثالث  القيام باختبار وفح  العالية الكهربائية 

 التمرين الرابع   التدريب على استخدام أجهزة الفح  والقياس الكهربائية 

 

 نظيمأالصناعيأبالسالمةأوالصحةأاملهنيةأالت ●

 الهدفأالعام:أأ

اعريف الطالب بالطرق واألساليب الحديثة لتنظيم املنشئات الصناعية بشكل يضمن تحقيق متطلبات  

 السالمة والصحة املهنية وتوفير بطئة عمل مناسبة للعاملين وتحقيق اإلنتاجية املثلى .

 حدة األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الو 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 معرفة األهداف العامة للتنظيم الصناعي في املنشئات . .1

 تحقيق أساسيات التنظيم الصناعي في املنشئات . .2

 تحقيق متطلبات السالمة والصحة املهنية في بطئة العمل . .3

 املحتويات   
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تمكن هذه الوحدة الطالب من التعرف على ماهية التنظيم الصناعي داخل املواقع  

الصناعية املختلفة وعلى النظريات املستخدمة في توزيع اآلالت داخل الفراغ املعماري املخص   

للغرض الصناعي وكيف يتم تلبية احتياجات السالمة والصحة املهنية من خالل التنظيم األمثل  

 عية واملهنية بشكل عام .   للمنشئات الصنا

 

 التمارين العملية 

 التمرين األول  زيارات ميدانية للمصانع ودراسة كيفية توزيع املاكينات.  

 التمرين الثاني  تصميم وعمل خرائط تصميمية لتزيع مجموعة من املاكينات .

 النموذجي .التمرين الثالث  عمل نماذج تصميمية لتوزيع املاكينات بالشكل 

 

 معداتأالوقايةأالشخصيةأ ●

 الهدفأالعام:أأ

 اعريف الطالب على مفهوم معدات الوقاية ومتطلبات اختيارها واملواصفات القياسية والدولية لها.

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 معدات الوقاية الشخصية ومتطلبات اختيارها .اعريف مفهوم  -1

 تحديد معدات وقاية أجزاء الجسم الظاهرة ومواصفاتها . -2

 تحديد معدات وقاية السمع ومجاالت استعماالتها. -3

 تحديد معدات وقاية الجهاز التنفس ي ومجاالت استعمالها. -4

 تحديد معدات الوقاية من مخاطر السقوط ومجاالت استعمالها . -5

 

 املحتويات   

تمكن هذه الوحدة الطالب من التعرف على األنواع املختلفة من معدات الوقاية التي تخت  باملجاالت 

املختلفة من الحماية سواء على صعيد أعضاء الجسم الحساسة كالرأس والعنق أو على صعيد  

والدقائق املرتبطة الجهاز السمعي واآلثار السلبية املرتبطة بالضوضاء وعلى صعيد الجهاز التنفس ي 

 بالغبار وما شابهه أو حتى على صعيد مخاطر السقوط من املرتفعات أثناء القيام باألعمال املختلفة .

 

 المراضأاملهنيةأوالوقايةأ ●
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 الهدفأالعام:أأ

اعريف الطالب على مفاهيم دولية ومحلية حول األمراض املهنية وتصنيفها ومميزاتها وطرق الوقاية منها  

باإلضافة إلى على األعمال ذات الجهد والنشاط العملي والفكري وأوضاع الجلوس اآلمنة واألدوات  

 والعدد اليدوية. 

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 معرفة أنواع األمراض املهنية. .1

 جسم اإلنسان وتفصيالته.معرفة ملحة اشريحية عن  .2

 معرفة طرق الوقاية الطبية والعالجية. .3

 معرفة الفح  األولي والثانوي والفحوصات الدورية. .4

 التعرف على مسببات املرض املنهي. .5

 معرفة أنواع األعمال . .6

 معرفة كيفية تالؤم اإلنسان مع اآللة. .7

 معرفة مقاسات الجسم البشري. .8

 العمل معرفة كيفية تصميم محطات  .9

 

 

 املحتويات   

ة وكيفية الوقاية من اثار تمكن هذه الوحدة الطالب  من التعرف على األمراض املهنية املرتبطة باملهن املختلف

والتي تكشف عن  تلك املهن , وكيفية القيام ببعض الفحوصات األولية والثانوية والدورية  مزاولة

 باإلضافة إلى دراسة تالؤم اإلنسان مع اآللة ومقاسات الجسم البشري .األمراض املهنية 

 

 التمارين العملية 

 التمرين األول  القيام باستخدام بعض األجهزة الطبية لعمل الفحوصات األساسية.  

 التمرين الثاني  تتبع أجزاء جسم اإلنسان من خالل نماذج اعليمية .

 التمرين الثالث  استخدام جهاز فح  شدة السمع .

 

 اللغةأاالنجليزيةأالفنيةأ ●
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 الهدفأالعام:أأ

صطلحات املستخدمة باللغة اإلنجليزية والتي تخ  جانب السالمة اعريف الطالب  باملفاهيم الفنية وامل

 والصحة  املهنية وحماية البطئة .

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب  قادرا على   

 قراءة املفاهيم واملصطلحات بسهولة ويسر . .1

 املصطلحات االساسية والهامة في مجال السالمة والصحة املهنية .حفظ مجموعة من  .2

 قراءة بعض الكاتالوجات الخاصة بمعدات السالمة والصحة املهنية . .3

 املقدرة على عمل عرض تقديمي باللغة االنجليزية عن بعض معدات السالمة . .4

 املحتويات   

ومصطلحات فنية باللغة االنجليزية في مجال السالمة  تمكن هذه الوحدة الطالب من التعرف على أساسيات 

 والصحة املهنية في املنشئات وكيفية إالتعامل مع بعض الكاتالوجات الخاصة بهذا املجال.

  

 

 إجراءاتأالسالمةأفيأالتخزينأواملستودعاتأ ●

 الهدفأالعام:أأ

واستخدام معدات الوقاية املختلفة في تخزين  اعريف الطالب كيفية تخزين املواد والطرق السليمة لفعل ذلك 

 املواد.

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون املتدرب قادرا على  

 معرفة مفهوم التخزين وأنواع املواد املخزنة. .1

 معرفة أنواع املخازن و املستودعات واملواصفات الفنية للمستودع. .2

 عرفة اإلجراءات الوقائية و أنظمة اإلطفاء واإلنذار.م .3

 املواصفات الفنية الالزمة ألمين املستودع. .4

 املواصفات الفنية للتخزين السليم. .5

 

 املحتويات   
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تمكن هذه الوحدة الطالب من التعرف على مفهوم التخزين وأنواعه وطرائقه والخصائ  الفنية والقواعد  

واملستودعات ومعرفة كيفية حماية هذه املستودعات من خالل أنظمة اإلطفاء الهندسية للمخازن 

 والوقاية من الحرائق واملواصفات التي يجب توافرها في من يقوم بالعمل في مثل هذه املناطق .

 

 التمارين العملية 

 التمرين األول  تركيب وتتبع أنظمة إطفاء الحريق ومعرفة كيفية التعامل معها .

 الثاني  القيام بمحاكاة للتخزين داخل املستودعات .التمرين 

 التمرين الثالث  زيارات ميدانية ملستودعات تخزين . 

 

 التلوثأالبيئيأوأقياساتهأ ●

 الهدفأالعام:أ

هذه الوحدة ذو طابع عملي يتوقع من الطالب من خالله إتقان استخدام األدوات واملعدات املختلفة  

 املخاطر املهنية .املستخدمة في قياس 

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 التعرف على جهاز قياس دقائق الغبار الضار ونسبتها في الجو . -1

 التعرف على جهاز قياس الزرنيخ . -2

 التعرف على جهاز قياس شدة الضوضاء . -3

 جهاز قياس األشعة .التعرف على  -4

 التعرف على جهاز قياس شدة التردد مثل أبراج االتصاالت وغيرها .  -5

 عمل جداول محلية و دولية متبعة في القياس ومعادالت حسابية. -6

 

 املحتويات 

تقدم هذه الوحدة فرصة للتعرف والتعامل مع أجهزة القياس ملختلف املخاطر التي قد تلوث البطئة ويعطي  

 املعلومات الكاملة للتعامل مع مثل هذه األجهزة والوحدات التي تقاس بها هذه املخاطرالطالب 

 التمارين العملية 

 قياس دقائق الغبار الضار ونسبتها في الجو. -1

 قياس الزرنيخ  -2
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 قياس شدة الضوضاء  -3

 قياس األشعة  -4

 

 أنظمةأاإلطفاءأوالوقايةأمنأالحريقأ ●

 الهدفأالعام:أأ

الحرائق وأسباب نشوبها وتصنيف الحرائق وكيفية مكافحتها والتعامل معها وأدوات اعريف الطالب بأنواع 

اإلطفاء الالزمة إلطفائها و التعرف على الطرق الحديثة في عملية تصميم املنشآت وفق أنظمة اإلطفاء  

 و الوقاية ضد الحريق.

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  عند إكمال هذا املساق من 

 معرفة أسباب نشوب الحرائق وتصنيفاتها. .1

 معرفة كيفية مكافحة الحرائق. .2

 معرفة أجهزة اإلطفاء اليدوية والتلقائية. .3

 معرفة احتياطات الوقاية باملنشئات العامة. .4

 التعرف على أنظمة الحرائق املختلفة. .5

 

 املحتويات   

الطالب من التعرف على األنظمة املختلفة لتركيب أجهزة الوقاية من الحرائق ومكافحة  يمكن هذا املساق 

الحرائق بحيث يمكن تركيب نظام إنذار فقط او نظام يعمل على إطفاء الحريق أوتوماتيكيا  ويحتوي  

املشغل على نظام غير معنون ونظام معنون باإلضافة إلى الكواشف املختلفة املستخدمة في سوق  

 لي .املح

  

 التمارين العملية 

 التمرين األول  تركيب كواشف دخان.

 التمرين الثاني تركيب كواشف حرارة 

 التمرين الثالث  تركيب كواشف لهب 

 التمرين الرابع  عمل نظام إنذار من الحريق غير معنون.

 التمرين الخامس   عمل نظام إنذار من الحريق معنون .
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 التقاريرأالتحقيقأوإعدادأ •

 الهدفأالعام:أأ

إعطاء الطالب القدرة على التحقيق في الحوادث ومصادر ومسؤولية وفوائد التحقيق وإصدار النتائج  واعريف 

 التفتطش وأهدافه وما هي أجهزة التفتطش وأنواعه.

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 ادرا على  عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب ق

 معرفة كيفية  التخطيط و إجراء التحقيق . .1

 معرفة لوازم و تجهيزات التحقيق. .2

 معرفة تنظيم التحقيق و إجراء املقابالت. .3

 القيام بالتصوير و الفحوصات و إنشاء نتائج لتحقيق. .4

 معرفة أهداف التفتطش. .5

 معرفة مصادر املعلومات. .6

 معرفة واجبات و صالحيات املفتش. .7

 

 املحتويات   

تمكن هذه الوحدة املساق من التعرف كيفية إجراء التحقيقات في الحوادث املهنية وعند إصابات العمل 

 وكيفية اعداد التقارير الخاصة بالحوادث

 

  

 

 التمارين العملية 

 التمرين األول  تمثيل وقوع حادثة.

 التمرين الثاني  عمل لجنة تحقيق في الحادثة

 تابة تقرير في الحادثةالتمرين الثالث  ك

 

 التالؤمأفيأبيئةأالعملأ •
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 الهدفأالعام:أأ

يمكن هذا املساق الطالب من التعرف على املفاهيم العامة للعمل وبيئته واعرف الطالب االفضل كيفية تالئم 

 ظروف العمل مع طبيعته و انواعه .

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة 

 املساق من املتوقع أن يكون املتدرب قادرا على  عند إكمال هذه 

 معرفة االعمال ذات الجهد والنشاط العضلي والفكري  . 1

 انواع العمل . . 2

 تالؤم االنسان مع االلة   . 3

 مقاسات الجسم البشري . . 4

 تصميم محطات العمل . . 5

 اوضاع الجلوس االمنة. . 6

 االدوات والعدد اليدوية الالزمة . . 7

 

 

 

 رسمأاملخططاتأبالحاسوبأأ •

 الهدفأالعام:أأ

من خالل هذا املساق يتم اعليم الطالب على استخدام الحاسوب في الرسم الهندس ي من خالل استخدام  

حيث يتعلم الطالب كيفية التعامل مع البرنامج لرسم األشكال املختلفة   AutoCADبرنامج األوتوكاد 

 اعلمه لألوامر والتطبيقات الخاصة بهذا البرنامج . وكذلك رسم املخططات الهندسية وذلك من خالل

 األهداف واملهارات املتوقعة من هذه الوحدة  

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 التعرف على البرامج املستخدمة في الرسم    .1

 واشغيل البرنامج  AutoCADالتعرف على برنامج  .2

 .   AutoCAD اإلعدادات الالزمة لرسم باستخدام برنامجمعرفه  .3

 . AutoCADمعرفه االوامر املستخدمة في برنامج  .4

 رسم املخططات الهندسية    .5

 اخراج الرسومات ومعالجتها ضمن الشروط واملقايطس  .6
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 التمديداتأالكهربائيةأفيأاملنشآتأأأ •

 الهدفأالعام:أأ

الطالب   اعريف  إلى  , وإجراء  يهدف هذا املساق  املخططات  , وقراءة  الحديثة  بمتطلبات اإلضاءة االصطناعية 

الطالب  واعريف   , املناسبة  املصابيح  نوع  واختيار   , اإلضاءة  متطلبات  لتحديد  الالزمة  األولية  الحسابات 

الال  املواد  إلى  إضافة  مختلفة،  وتطبيقات  أمثلة  من خالل  اإلنارة  بحسابات  املتعلقة  والقوانين  زمة  بالنظريات 

الكهربائية   واللوحات  والحماية  الجهد  في  الهبوط  وحساب  األسالك  مقاطع  وحساب  التمديدات  إلجراء 

تصميم   وكذلك  مواقعها،  وتحديد  األحمال  إلى حساب  إضافة   , متنوعة  تطبيقات  من خالل  وذلك  والتأريض 

 الصواعد للخدمات الكهربائية بكافة أنواعها.

 املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  عند إكمال هذا املساق من 

 معرفة الوحدات الكميات الكهربائية األساسية   .1

 معرفة طرق واجهزة القياس الكهربائية    .2

 معرفه طرق وانواع االنارة وتالئمها مع الصحة والسالمة   .3

 معرفة انظمه التمديدات الكهربائية  وحسابات االسالك  .4

 تنفيذ مخططات التمديدات الكهربائية  .5

 

 خدماتأامليكانيكيةأفيأاملنشآتأأأال •

 الهدفأالعام:أأ

يتضمن هذا املساق التعرف على مصادر املياه ومكوناتها وطرائق معالجتها واملبادئ النظرية لجريان املياه 

والفحوصات التي تجرى على املياه والفحوصات التي تجرى على املواسير وأيضا لتعرف اجهزة القياس املختلفة 

مواصفاتها  وتوزيعها في الفراغ املعماري  وعلى انواع املواسير املستخدمة  وعلى القطع الصحية املختلفة  و 

وتركيب االدوات الصحية حسب املواصفات العاملية  ,ورسم املخططات الصحية  والتعرف على الرموز 

 الخاصة بها  والتعرف على طرق صيانة  الشبكات املختلفة  

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 اجهزة القياس املختلفة. التعرف على وسائط .6

 التعرف على انواع املواسير املستخدمة ومواصفاتها  .7
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 التعرق على  االجهزة الصحية املختلفة وفراءة مخططاتها  وتوزيعا في الفراغ املعماري   .8

 تركيب األجهزة الصحية حسب املواصفات العاملية  .9

 التعرف على االعطال وطرق الصيانة املختلفة  .10

 الطالب فادرا على قراءة املخططات  واجراء الحسابات الالزمة ان يكون  .11

 

 السالمةأوالصحةأاملهنيةأفيأاملشاريعأاإلنشائيةأ

 الهدفأالعام:أأ

يهدف هذا املساق الى معرفة الطالب طرائق تنفيذ االعمال االنشائية, املواصفات الفنية ومعايير الجودة  

الواجب االخذ بها في تنفيذ االعمال , والتعرف على مواد البناء   املتبعة في اشطيب األبنية , احتياطات السالمة

 املختلفة ,خصائ  وتركيب هذه املواد ,املواصفات الفنية ومعايير الجودة لهذه  املواد. 

 عند إكمال هذا املساق من املتوقع أن يكون الطالب قادرا على  

 التعرف على االعمال اإلنشائية   .1

 االملام بمعايير الجودة  في املباني   .2

 احتياطات السالمة في العملية اإلنشائية    .3

 تركيب املواد اإلنشائية ومواصفاتها  .4

 تصميم املخططات اإلنشائية وقراتها   .5

 

 التدريبأامليداني ●

 الهدفأالعام:أأ

السابقة وتنفيذ جميع التمارين العملية فيها، فانه يجب أن يلتحق بعد أن ينهي الطالب دراسة جميع املساقات 

الطالب ببرنامج التدريب امليداني املركز في السوق املحلي إلتقان املهارات التي تم دراستها والتعرف  

 عليها خالل الفترة السابقة . 

سابقة بما يضمن إثراء حيث يتم تدريب الطالب على مهارات تخصصية حسب املساقات املبطنة في الخطة ال 

املتدرب بجميع املتطلبات العملية وامليدانية التي تصقل مهاراته الحسية واملعرفية في مختلف 

املجاالت والتي يجب أن يلم بها لتطبيق متطلبات السالمة والصحة املهنية وتقييم املخاطر وكل ذلك 

 تحت إشراف ومتابعة الهيئة التدريسية في املركز الوطني.
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 الهندسة الكهربائية قسم
 عتبل نسف الطنأتة الكطلبائاة  حأ األنسا  اللئاساة في الكلاة، فاأ بررأ  بتخصصررين دتررا: اإللكتل ناررار  الارروى فرري 

، غيررل  ا حاجررة السررو  التحلرري حتلررق الاررائتين ملررز الكلاررة فررت  تخصصررار جأيررأ   متتيرر   تواكررب 1978العررا  
لاة  يابة في مجان الطنأتررة الكطلبائاررةع   طررلح الاسررف مررا   ارر  مررن التطور التكنولوجي  احتااجار السو  التح 

تخصصين من بلناما الأبلو  ةرر  مررا  حسررب حاجررة السررو  التحلرري  مررأن الطررم   رغ،رراتطف،   وجررأ لررأى الررأائل  
ةطلبرران السرراارار ل  تفعيرر  نارر  الطانررة نراتة متكاملة لفت  تخصصار جأيأ  في الفصون الاانمررة م رر  تخصررص 

 عطا ل التتأيأار الكطلبائاة ل  ي،نار ا تصا ر ع تود 
 

 التخصصات التابعة للقسم:
 األتمتة الصناعية.  .1
 والتحكم المحوسب.  لكترونيات الصناعيةاإل  .2

 االتصاالت.  .3

 األنظمة الذكية في المباني.  .4

 كهرباء السيارات .5
 

 تخصص األتمتة الصناعية  .1
 

نسلا للتطور الواترر   السررل   الررذ  يررطأه [ تامة معتتأ ، 77مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  ]
مجان الطنأتة الكطلبائاة فرري العاررون األييررل ، يابررة فرري مجرران الررتحنف ا لرري الررذ   يررت  بنرران الررأ ائل الكطلبائاررة 

حنف   حررأ  اإلنترراج، فاررأ بررلدر الحاجررة إلررز  ررلح بلنرراما  تصتاف األنستة الصناطاة  متلاررة الررلب  بررين  حررأ  الررت
دنأترري  سررتعلض العأيررأ مررن األنستررة الصررناطاة   عترر  ملررز تأديرر  يررل جين يتتتعرروا بنفررانار دنأترراة  مطناررة 

 مالاة  ذلك لتلباة احتااجار الاطاع الصنامي الفلسطيني بتختلفة  نستتد التاليأ ة  التتطور ع
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 :  الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان  س.م
 1. ج،ار ةاإل متطل،ار الكلاة 16
 2. بلنامامتطل،ار ال 20
 3. متطل،ار التخصص  41
  المجموع  77

 
 ساعة معتمدة  61متطلبات الكلية اإلجبارية : 

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 ساعة معتمدة  20:  البرنامج متطلبات 
 

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

Mathematics (1) 3 1 الل اضاار             ACA135 2005 
Engineering Drawing  2 اللتف الطنأتي ME 121 2006 
Engineering workshop  2  التيغ  الطنأتي ME 123 2007 
Industrial Supervision & 

Org. 1 األيلا   التنساف الصنامي ME 111 2008 

Electricity & Magnetism 2 الكطلبان  التغنا اساة ACA123 2009 
Electricity & Magnetism 

lab 1 تجار  في الكطلبان  التغنا اساة ACA 114 2010 
Principles of Elect. Ciruits 3 م،انىن الأ ائل الكطلبائاة ELE 131 2011 
Principles of Elect. 

Circuits lab 
 ELE 112 2012 م،انىن الأ ائل الكطلبائاة   متلي 1

Electronics I 2  1الكتل ناار ELE 121 2013 
Electrical Measurements 2 ال ااتار الكطلبائاد ELE 123 2014 
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Electrical 

Measurement/Lab 
 ELE 111 2015 ال ااتار الكطلبائاة   متلي 1

 : البرنامج متطلبات وصف 
 

 :1الريـاضيـات  - 2005
 

 نسل ار ملز النطا ررار،  ا تصرران،  التيررتاة ا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار 
األ لرررز   نوامرررأ ا يرررتاا  ع ا يرررتاا   ا نتلانرررار الجبل رررة  اأُلتررراة  اللوغلتتارررة، تطباارررار ملرررز التيرررتاة األ لرررز 

 ق التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع  ائ منطا رتف التنحناار ع التكام  التحأ ن  تطباااتدع  ل 
 

 لرسم الهندسي:ا - 2006
 

لغة اللتف،  ن ار اللتف، قااتررار   حجررا  لوحررار اللتررف،  نررواع الخطررود، العتلاررار الطنأترراة، تنفيررذ رتررف بت ارراس 
رترررف محرررأن  تكبيرررل  تصرررغيل( اإلترررااد التتعامرررأ، رترررف التنررراظيل الطنأتررراة، اللترررف باليرررأ الحرررل  اترررتنتاج التسرررا  

 ال الاع
 

 المشغل الهندسي:- 2007
 

وابررفاتطا، الخصررائص  التوابررفار،  ن ار ال ارراس بتختلررف  نوامطررا، تخطررا   تيررني  نطرر  العترر ، التعررانا  م
الت،ارن اليأ  ة، التنيار، نص التعانا، رب  نط  العت  بالت،اياف، لحا  الاوس الكطلبررائي، التتأيررأار الكطلبائاررة، 

 اة، العنابل  الأ ائل اإللكتل ناةع جط   ال ااس الكطلبائاة  تيغي  ا  ر  التحلةار  التحو ر الكطلبائ
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 متابعة احأ  ل،ة ا تتتة الصناطاة 
 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2008
 

اإللتررررا  بطباعررررة التنيررررآر الصررررناطاة الكبررررلى  الصررررغيل   يصائصررررطا  متطل،ررررار إنيررررائطا  العوامرررر  التررررؤثل  ملرررري 
الصرررناطاة  مطرررا  األيرررلا  الصرررنامي فيطرررا  مسرررؤ لاار  رنجاحطرررال التعرررل  إلرررز الطااكررر  التنساتارررة فررري التنيرررآ 

التيرررل  فررري العتررر  الصرررناميل تنتارررة ا تجادرررار اإل جابارررة لرررأى الطالرررب ةاترررا يتعلرررق برررأمور السرررممة  الصرررحة 
 اإلجررلانار التت،عررة للونا ررة مررن   التطناررة فرري العترر  الصررنامي مررن يررمن اإللتررا  باألتررل ذار العمنررة  الوتررائ

ل التعررل  إلررز منابررل التكررالام الصررناطاة   ترراليب تاليرر  الكلفررة  معالجررة الفوانررأ فرري العترر  الحرروانو الصررناطاة
التيررل عار النااباررة ذار العمنررة بالعترر   العترران ةاررانوا الضررتاا  ا الصررناميل اإللتررا  بررأدف الجوانررب الترري مالجتطرر 

 ا جتتاميع
 

 الكهرباء والمغناطيسية / نظري وعملي: 2009-2010
 

ل اكنة  التتحلةررررة،  التجرررران الكطلبررررائي  الجطررررأ الكطلبررررائي،  التاررررار الكطلبررررائي  مبررررأ  نارررر  الطانررررة اليررررحنار السرررر 
 مررا بالنسرر،ة للعتلرري فالتسررا   ع متغيلاتررد   التجرران التغنا اسرري  ل باإلضررافة إلررز مفطررو  الحررا الكطل مغنا اسرري

انين ةيرررل تيرررو    جطررر   ال ارررراس  عرررالا متلارررا  : نرررانوا ةولرررو ،   التجررران الكطلبرررائي،    جرررران ترررعة من رررف،  نرررو 
الكطلبائاررررررة،  قارررررراس التاا مررررررة  الجطررررررأ  التاررررررار،  التجررررررران التغنا اسرررررري ،  ةررررررذلك نررررررانوا فررررررلان  فرررررري الحرررررررا 

 الكطل مغنا اسيع 
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 مبادئ الدوائر الكهربائية: – 2011
 

ن ائررل التاررار الت،ايررل، التاررار ق تحليرر  ائرر منابل ن ائل التاار الت،ايررل، نرروانين  نسل ررار ن ائررل التاررار الت،ايررل،  ل 
التتغيل  حان  الطور، منابل ن ائل التاار التتغيل ، تحلي  ن ائل التاار التتغيل ، اتتعتان األمررأان التلة،ررة فرري 

 ، تحلي  ن ائل التاار التتغيل ، التغنا اسرراة  الكطل مغنا اسرراة ، ن ائررل الحررا  الكطل مغنا اسرراة ، ن ائررل  الررلنين
 لتتغيل ثمثي األ وارع ن ائل التاار ا

 
 
 

 مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي : – 2012
 

ق ربررر  التاا مرررار لرررأ ائل التارررار التسرررتتل، نسل رررار التاررار التسرررتتل، ت،سرررا  الرررأ ائل، نرررانوني ةيرررل تيرررو ، ائرر  ل 
ائرررل الحرررا لتن فرررار الكطلبائارررة، تطباارررار ملرررز ن ائرررل التارررار التترررلنن  حررران  الطرررور، ن  ااترررتخأا  راترررف اإليرررار ، 

 الكطلبائاة، التحو ر الكطلبائاة،  ن ائل اللنين،  الأ ائل ثمثاة األ وارع
 

 :1إلكترونيات  – 2013
 

الصتا  ال نررائي  الررأيون(  تت يرر  يرروال حسررب التال ررب األ ن  ال رراني ، يرر  العترر ، ن ائررل التوحيررأ نصررف موجررة 
ن ، نيررون د نررل  يوابررد  تطباااتررد ، التلان  سررتور  موجررة ةاملررة  حان ررة الطررور، التليررحار،  تطبااررار ملررز الررأيو 

 يوابد   نحااده  تطبااررار متلاررة ملاررد ، نراتررة بعررض يرروال ال ايل سررتور  BJT ثنائي الاطباة  UJT حان   
  نحااده  تطباااتد ع FET تطباااتد، تلادد ستور
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 تنفيذ بعض ا متان اثنان التحاضل ع 
 

 الكهربائية:القياسات  - 2014
 

 تاتاار ال ااس الكطلبائاة  تصنام  جط   ال ارراس الكطلبائاررة  اإللكتل ناررة   جطرر   قارراس التاررار الت،ايررل  التتررلنن 
 ةاتاررة إ الررة مررأى ال ارراس فرري  جطرر   ال ارراس، ن ائررل البوتنيرريوميتل الفلطاار ال ااترراة  ننررا ل التاررار الت،ايررل ل 

، قاررراس التاا مرررة  فرررل  الجطرررأ  التارررار ،  ثرررل التحتيررر  ألجطررر    اررراس اللنتارررة التترررلنن  مولرررأار اإليرررار    جطررر   ال
 ال ااس ، قااس الاأر  الكطلبائاة ، قااس الطانة الكطلبائاةع  

 

 القياسات الكهربائية / عملي: - 2015
 

لطانررة الكطلبائاررة، جط   ال ااس، قااس الاأر  الكطلبائاة، قارراس اقااس التاا مة  فل  الجطأ  التاار،  ثل التحتي  أل
اس رو (  جطرر   الايرر ر تيلوتنرر يررارار الكطلبائاررة  األننا ل التاار الت،ايل، ننا ل التاررار التتغيررل، اتررتخأا  راتررف اإل

 ( علز د ان  مأى  جط   ال ااس التختلفةإ اتتخأاماتطا،  تطبااار : اللنتاة  
 

 ساعة معتمدة  41:متطلبات تخصص األتمتة الصناعية
 

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

Electrical Workshop 2 ميغ  الكطلبان ELE 124 2016 
Electrical Drawing 2 رتتطا                   نلان  التخططار الكطلبائاة  ELE 122 2019 
Elect. Protect. & 

Control Apparatus 
 ELE 126 2020 الحتا ة  التحنف الكطلبائاة جط    2

Elect. Protect. & 

Control Apparatus Lab 
 ELE 116 2021  جط   حتا ة  تحنف ةطلبائي متلي 1

Electrical Machines I 2 1 ا  ر الكطلبائاة) ELW 223 2022 
Electrical Machines II 2 2  ا  ر الكطلبائاة) ELP 221 2038 
Electrical Machines II 
Lab 

 ELP 211 2039 متلي (2 ا  ر الكطلبائاة  1
Power Electronics Lab 1 إلكتل ناار الاأر   متلي ELI 217 2052 
Theory of Machines 2 نسل ة ا  ر ME 222 2053 
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Electric Drive I 2 1  ال اان  الكطلبائاة) ELI 124 2054 
Electric Drive II 2  2 ال اان  الكطلبائاة) ELI 223 2055 
Electric Drive  I  Lab 1  متلي (1 ال اان  الكطلبائاة ELI 213 2057 
Electric Drive  II Lab 1 متلي (2  ال اان  الكطلبائاة ELI 212 2058 
Applied Mathematics 2 الل اضاار التطبا اة ACA 222 2059 
Project 2 التيل ع ELI 220 2062 
Electronics  II 2 2  إلكتل ناار) ELI 122 2063 
Electronics II Lab 1  متلي (2 إلكتل ناار ELI 112 2064 
Electronics III 2 3 إلكتل ناار) ELI 221 2065 
Electronics III Lab 1 متلي (3 إلكتل ناار ELI 211 2066 
Electrical Drive (3) 3  2431  (3 ال اان  الكطلبائاة 
Electrical Drive (3) 

Lab 
 2432  متلي (3  ال اان  الكطلبائاة 1

Power Electronics 2  2433  إلكتل ناار الاأر 
Field Training I 2  2434  (               1 التأر ب التيأاني 
Field Training II 2  2435  (         2 التأر ب التيأاني 

 
 :   تخصص األتمتة الصناعيةمتطلبات وصف 

 
 مشغل الكهرباء: - 2016

 
التعل  ملز التعأار  األن ار في التيغ ، التتأيأار الكطلبائاة، نراتة مخططار تتأيررأار التنررادن  التصرران ، 

فرراد(،  لررف التحلةررار 3التحلةررار  فرراد+فاد(،  نررواع  3الاوا   الكطلبائاة، لوحار التود  ،  نواع التحو ر  فاد+
 الكطلبائاة، إمان  لف التحو ر الكطلبائاة، اللحا  الكطلبائيع

 

 قراءة المخططات الكهربائية ورسمها: - 2019
 

نمررف التعلومررار الفناررة  التطناررة لررأى الطالررب فرري مجرران تخصصررد  تنتاررة التطررارار ةاتررا يتعلررق بعترر  اللتررومار 
التتعلارررة بالتتأيرررأار  ا  ر  األجطررر    الرررأ ائل التختلفرررة،  نرررلان  رترررومار الكاتالوجرررار    لكتل نارررةالكطلبائارررة  اإل

 ذار العمنة  تحليلطاع
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 أجهزة الحماية والتحكم الكهربائية /نظري وعملي: - 2021، 2020
 

ألنررواع متلاررة تت رر   إكسا  الطالب التطارار المدمة  تتخأا   جط   الحتا ة،  التحنف الكطلبائاة بالأراتة العتلاررة
ل  التفرراتا   الاوا رر  اليأ  ررة  ا لاررة  ل التصطلار  التفاتا  الكطلبائاررةل  حا ر مت  من الوان  الصنامي  التطني

  مصانر التغذ ة الكطلبائاةع ل   اتتاصان يوابطا  ن ائل توبيلطا ل  التؤنتار  التلحمر  

 
 

 جانب من محاضل  اكان تاةع 

 (:1اآلالت الكهربائية) -2022
 

آ ر التاررار الت،ايررل، التلةيررب ، مبررأ  العترر ، األنررواع،  لائررق التوبرري ، الخرروال التيررغيلاة  منحناررار العرر   ، 
 لائررق بررأن الحلةررة  الكرر،  ، التنحناررار الطسررتيل ة    لائررق اللررف لالتحررو ر   التحلةررار الكطلبائاررة :  األنررواع 

ل  الكطلبائاة التنافئة ، التحو ر ثمثاة األ وار   لائق توبيلد، تيررغي  التحررو ر  التلةيب  مبأ  العت ( ل الأائ
 ملز التواد ، يسائل التحون   لائق التبل أ للتحو ر ع 

 
 (:2اآلالت الكهربائية) -2038

 
آ ر التاار التتلنن بأنوامطا التختلفررة،  ا  ر الح اررة :  األنررواع ، التلةيررب ، مبررأ  العترر ( ،  الخرروال التيررغيلاة 
 منحنارررار العررر   ،  لائررررق برررأن الحلةرررة  الكرررر،  للتحلةرررار  حان رررة  ثمثاررررة األ ررروار( ل ا  ر الت امنارررة : مبررررأ  
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ق بررأن الحلةررة، التن ررف التترر امن( ، إضررافة إلررز نراتررة  نررواع العت ،  الخوال التيغيلاة  منحناار الع    ،  لائ
 يابة من التحلةار الكطلبائاة ع  

 
 
 
 

 : /عملي2اآلالت الكهربائية  - 2039
 

 ة،  يرروال ا  ر الكطلبائارر   ررةنررواع ا  ر الكطلبائاررد  آ ر التاررار التسررتتل  التتررلنن( ،  الاررأر  ،  الكفا  نراتررة 
ق التحنف بسررلمة التحلةررار الكطلبائاررة ،  الررتحنف فرري الجطررأ النرراتا مررن ائحو ر ،   ل كتحلةار ،  مولأار ،  م

نراترررة الرررأ ائل التنافئرررة للتحرررو ر الكطلبائارررة   احرررأ فررراد  ثمثرررة فررراد( ،  تنسررراف الجطرررأ ،  : التولرررأار الكطلبائارررة
نرررواع  ر الكطلبائارررة ع نراترررة  يررروال التحرررو ر الكطلبائارررد ،  ايت،رررارار الرررأائل  التفتوحرررة  نائرررل  الاصرررل للتحرررو 

 معامرر  الاررأر  ،  الررأ ائل التنافئررة ،  الررتحنف بالسررلمد   ررةتت امنة  الح اررة(،  الاررأر  ،  الكفا ال ر الت امناة  غيل   ا
  ر الكطلبائاةعآلق بأن التيغي  ،  الخوال التاناناناة  الكطل ماناناناة لائ،   ل 

 
 الكترونيات القدرة / عملي: - 2052

 
سرررا  الطالرررب بعرررض الخبرررلار العتلارررة فررري فحرررص  تيرررغي   يررر،اه التوبرررمر التسرررتخأمة فررري ن ائرررل األتتترررة إك

 ةررذلك التلان  تسررور التجررانع إضررافة إلررز بنرران  ل التلان  سررتور، ال ايل سررتور، التل رراح  الررأ احل الصررناطاة ةالررأيون 
ال ايلتررتور، بنرران ن ائررل ا فانتررة ادررف تاناررار بعض ن ائل الاأح التستخأمة في ن ائل التاار التتغيل  الت،ايررل  نرا

التوحيررأ  حان ررة  ثمثاررة الطررور، نراتررة  نستررة الررتحنف فرري منستررار الجطررأ  حان ررة  ثمثاررة الطررور، نراتررة بعررض 
 ن ائل الاط ، ن ائل العاكل  تطبااار متلاة ملز اتتخأامار ال ايل ستورع

 
 نظرية اآلالت: - 2053 
 

 نراتررة حسررا   ل لكينتاتاني لررآل ر التسررتو ة  الفلاغاررة التصررتتة لنارر   تحو رر  الحلةررةنراتة التحلي  التلةيبي  ا
طأ  إلز نراتررة اترر اا الكترر   التحررا ر يةتا  ع نا  الحلةة لآل ر من  ل ق اتتعتان مضلعار السلمة  التسارع
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اح فرري ةرر  مررن التحامرر  نارر  الحلةررة بوتررا ة الحررأبار  توابعطررا التختلفررة، نارر  الحلةررة بوتررا ة ا حتكرر   الررأ ار ، 
 ال،ساطة  التل س، نا  الحلةة بوتا ة الوبمر التاناناناةع

 
 
 
 
 

 (:1القيادة الكهربائية ) - 2054
 

نراتررررة  تررررل ال اررررانه الكطلبائاررررة لتحلةررررار التاررررار التسررررتتل  التحلةررررار الح اررررة بتررررا يتعلررررق بتنحناررررار الخرررروال 
الررتحنف بالسررلمة ،  لائررق بررأن الحلةررة  يررل د التيررغي  ، با ضررافة الررز التاناناناررة  الكطل ماناناناررة ،  لائررق 

  لائق ة،   منل اتجاه ن راا التحلةار ، تحأيأ الاأر ، التحلةار الكطلبائاة  ةاتاة ايتاارداع

 
 (:2القيادة الكهربائية ) - 2055

 
أينامناة،  ةاتارررة تيرررغيلطا    اافطرررا، نسرررف ال اررران  ا لارررة التغلارررة،   ظائفطرررا،   نوامطرررا،  يصائصرررطا ا ترررتاتاناة ال

 ت بيق تلمة التحلح  ثنان الحت  باتتخأا  التغذ ررة اللاجعررة التناترر،ة،  نراتررة اتررتالار الررنسف ا لاررة التغلاررة، مررن 
نسرررف ال ارران  التبلمجررررة ل ةرررذلك التعررل  ملررز  يررمن  م لررة لرررنسف قارران  آلاررة مغلارررة،  التعررل  ملرررز نسررف التتابعرررة

 تيتطا الرعتلاة  اتتخرأاماتطاع د :  التتكافرة
 

 ( / عملي:1القيادة الكهربائية ) - 2057
 
ال ارررا  بتجررررار  متلاررررة تطررررأ  لأراتررررة الخرررروال التاناناناررررة  الكطل ماناناناررررة للتحلةررررار الكطلبائاررررة بأنوامطررررا،   

اإل اررا   منررل  الحلةررة، نق الكطلبائاررة لتنسرراف تررلمة التحلةررار الكطلبائاررة،  ملررز ن ائررل بررأائرر  التعررل  ملررز الطل 
 اتجاه ن راا للحلةار حسب الت،انئ التستخأمة في ال اان  ا لاةع

 
 ( / عملي:2القيادة الكهربائية ) - 2058
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ل نراتررة  نستررة ال ارران  ا لاررة التغلاررة  ال اررا  برراجلان تجررار  ملتاررة تطررأ  لأراتررة يرروال منابررل الررتحنف األ لاررة 
التغذ ة اللاجعة بأنوامطا، نراتة الخوال التاناناناررة  الكطل ماناناناررة  ةاتاة اتتخأا ل   اتتخأامطا  ل   مجتوماتطا 

ق إ اررا   تيررغي  الررنسف التغلاررة،  نراتررة الحررا ر ائرر للررنسف التغلاررة  ماارنتطررا بررالنسف التفتوحررة،  التعررل  ملررز  ل 
 العابل   اتتالار النسف التغلاةع

 
 
 

 الرياضيات التطبيقية: - 2059
 

، إجرررلان العتلارررار الل اضررراة ملرررز األمرررأان التلة،رررة، تحو ررر  األمرررأان التلة،رررة مرررن اليرررن  مفطرررو  األمرررأان التلة،رررة
الكمرتي  ررررالز الاطبرررري  بررررالعنل، التت يرررر  البارررراني للألمرررران التلة،ررررة، التحليرررر  الجبررررل ، حرررر  التعرررران ر التلباعاررررة 

لة   نوامطرررا، مفطرررو  التارررار  تطبيرررق نسل رررة ن تررروافل، التتتالارررة  التتسلسررر  التكعيبارررة ذار الجرررذ ر التلة،رررة  غيرررله، 
 الت،امأ  ايتااراتطا، متسلسلة تايلور  ماكلور ن  تطباااتطررا، متسلسررمر  تكامرر  فررور يل  تطباااتطررا، باإلضررافة إلررز 

 تحو مر  بمس  اتتخأامطا في ح  الأ ائل الكطلبائاةع
 

 المشروع : – 2062
 

تخلجطف إلز إمطان الطالب فلبة  كان تاة  سررتطا  ضررتن إ اردررا يطأ  ميل ع التخلج ةتتطلب للطل،ة التتون  
 التحا لررة لتحايررق إضررافة ملتاررة بنرران  مسررتعينا  بتحصرريلد  ل التعتق في فطررف جانررب     ك ررل مررن جوانررب تخصصررد

 األكان تي،  باأراتد الذاتاة  بامنانار الجامعة من منت،ار  مختبلار  مياغ   ديئة تأر ساة  غيلداع
 

 (:2إلكترونيات ) - 2063
 

تعل م الطالب بالتطبااار العتلاة للصتامار ال نائاة ةأ ائل التحو   من جطأ متلنن إلز جطررأ مسررتتل ل   ن ائررل 
الاص   الت بيق   مضامفة الجطأل   تطبااار التلان تتور التتعلاة بالأ ائل اإللكتل ناررة للتضررختار  التتذبررذبار 

ئق الل اضرراة لتحليرر  الررأ ائل اإللكتل ناررة  بخابررة التضررختار،  ذلررك مررن يررمن بأنوامطا التختلفة،  تأديلررد بررالطلا
 تت ي  الن،ائ  اإللكتل ناة بنتاذج ن ائل لتختلف التلننارع
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 ( عملي:2إلكترونيات ) - 2064
 

ق العتلاررة  الل اضرراة المدمررة، لتصررحا  بعررض الررأ ائل اإللكتل ناررة  تتنينررد مررن فطررف مبررأ  ائتأديرر  الطالررب بررالطل 
ل   ةررذلك التعررل  ملررز العنابررل اإللكتل ناررة التختلفررة  ترر  التضررخف التيررغيلي،   جررلان بعررض التطبااررار ملارردم

 التعامرر  معطرررا م ررر  الرررأيونار   ن ائلدرررا التختلفرررة   ال  نرررل   متلرررد ةترررنسف   التلان ترررتورار التختلفرررةل   ةرررذلك 
 (ع ne555نراتة ن ائل التؤنتار ال مناة   تطباااتطا   

 
 " بور آلي لحت  الحاجاارج "ر ل تخ  ميل ع

 (:3إلكترونيات ) - 2065
 

مأان،  الجبل البررولي، ن ائررل التنطررق التجتاعاررة  التوةا اررة(، النطا ررار، العررأانار  التسررجمر، الررذاكل ،  نستة األ
 التانل بل تاسورع

 
 ( عملي: 3إلكترونيات ) - 2066

 
(  XORالتنطرررررق، الجبرررررل البرررررولي  نرررررانوا ن تورغرررررار، بوابرررررة  التعرررررل  ملرررررز مختبرررررل ن ائرررررل التنطرررررق، بوابرررررار 

  تطباااتطا، التاارنار  التجتعار، ن ائل ا يتاار، ن ائل التلمي   فك التلمي ، ن ائل تحو   التلمي ، ن ائل  
 النطا ار، ن ائل العأ غيل الت امناة، ن ائل العأ الت امناة، ن ائل التسجمر، ن ائل الذاكل ع
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 لاار الفحصع اجلان مت

 ( :3القيادة الكهربائية ) - 2431
 

نراتة بعررض نسررف ال ارران  ا لاررة  التسررتخأمة فرري الحاررا  العتلاررة م رر  الضررواغ  الطوائاررة ،السرريور النانلررة ،اللافعررار 
،ماكنررار التعبئرررة ل بحيرررا يرررتف تحأيررأ  جطررر   الحتا رررة  الرررتحنف  متطل،ررار التيرررغي   بعرررض الحسرررابار التانانانارررة 

التعل  ملرررز التجسرررار التسرررتخأمة فررري ن ائرررل الرررتحنف التاليرررأ   الارررأر ، ة بطرررذه ا نسترررة،كتا يرررتف تصرررتافالتتعلاررر 
 األنستة الصناطاة ،نراتة منونار  جط   التحنف الاابلة للبلمجة ع

 
 :عملي/( 3) القيادة الكهربائية - 2432

 
للتحنف بحلةة ال،يررونار الطوائاررة فرري األنستررة  ال اا  بتجار  متلاة في مجان التحنف النيوماتانيوا لكتل نيوماتاني

( بلغار البلمجة ال مو:نائتة التعلاتار ل اللغة السررلاتة ل اللغررة التنط اررةل  جلان PLCالصناطاةلبلمجة جط   الر 
 ( في األنستة الصناطاة ع(PLCتطبااار متلاة ملز انستة التحنف التبلما

 
 إلكترونيات القدرة: - 2433

 
تررتحنف بطررا  حان ررة  ثمثاررة الطررور، الموحررأار  الاررأر ، تلان  سررتور الاررأر ، ثايل سررتور الاررأر ، ن ائررل التوحيررأ غيررل 

تاناررار نررأح   فرري ال ايل سررتور، ن ائررل التوحيررأ  ن ائررل منستررار الجطررأ  حان ررة  ثمثاررة الطررور، مبررأ  مترر   ن ائررل 
 الاا    العاكلع
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 ( :1التدريب الميداني ) -2434
 

 ةتررأر ب الطالررب ملررز مطررارار معينررة ضررتن تخصصررد نايرر  مختبررلار الجامعررة،  ميررأاناا  بالتعررا ا مرر  الصررنام
  عتبل دذا التررأر ب التررأي  إلررز تحق إيلا   متابعة الطيئة التأر ساةع    التحلاة  التؤتسار  الطيئار التحلاة،

 نراتتد نسل ا ع الحاا  العتلاة   جب ملز الطالب التعام  بفعالاة  تطبيق ما تف 
 

 ( :2التدريب الميداني ) -2435
 

( دررو نمررا الطالررب فرري الحاررا  العتلاررة التخصصرراة ل  مررا لررذلك مررن تررأثيل ملررز بلررور  2الطررأ  مررن تررأر ب ميررأاني 
يخصرراة الطالررب التطناررة ، إضررافة إلررز ذلررك التطبيررق العتلرري للعأيررأ مررن التواضررا  التخصصرراة  النسل ررة ع ةتررا 

ار جأيرررأ   معالجرررة بعرررض التيرررراك  التانارررة التررري نرررأ تسررررامأه فررري بنررران ميرررار   التخررررلج ل يطرررأ  إلرررز بلرررور   فكرررر 
 - ألجمألتررتفان  الكاملررة مررن دررذا التررأر ب تررتف متابعررة الطالررب مررن نبرر  الطيئررة التأر سرراة   ررتف تاررأ ف تاررار ل ن ر ررة

  تبوطاة حون التواضا  التي يتأر  مليطا ع 
 

 اإللكترونيات والتحكم المحوسب:  .2
 

نسلا للتطور التتسارع الررذ  يررطأه مجرران ، [ تامة معتتأ 76  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان  ]مأ
ا لكتل ناررار فرري العاررون األييررل ، فاررأ  برر،  مجرران الكطلبرران  ا لكتل ناررار الصررناطاة مجررالين متررأايلين    تنررن 

مؤتسررة بررناطاة    يأماتاررة فاررأ نامررق جامعررة فصلطتا من بعضطتا ال،عضع  لضتاا مت  جيررأ  مترروادا أل  
بوليتكنررك فلسررطين بتصررتاف   نيرران دررذا التخصررص الررذ  يلفررأ السررو  الفلسررطيني باطاطاررد الصررنامي  الخررأماتي 
بالكوانر  الفنيين التأربين  التطل  فرري مجرران ا لكتل ناررار الصررناطاة  الررتحنف التحوتررب، األمررل الررذ   حررأو نالررة 

 مت  لطؤ ن الخل جين  التسادتة في تختاض نس،ة ال،طالة لأى الخل جينعنوطاة في اتتحأاو فلل 
 
 
 
 
 

 :  الخطة الدراسية
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 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16
 2. الاسفمتطل،ار  9

 3. بلنامامتطل،ار ال 11
 4. متطل،ار التخصص  40
  المجموع  76

 
 ساعة معتمدة  61اإلجبارية : متطلبات الكلية 

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 
 ساعة معتمدة  9:متطلبات القسم

 

 
 
 
 
 
 

 القسم : وصف متطلبات 

رمز   المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
 المساق 

رقم  
 المساق 

Power Electronics Lab. 1 الاأر    متلي لكتل ناار إ ELI 217 2052 

Power Electronics 2 2433  لكتل ناار الاأر  إ 

Fund. Of Electrical 

Transformers and machines 
 ر    تل التحو ر  ا 3

 الكطلبائاة

 
2615 

PLC Technology 3  تكنولوجاا انPLC  2617 
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 القدرة / عملي:لكترونيات إ - 2052

 
إكسرررا  الطالرررب بعرررض الخبرررلار العتلارررة فررري فحرررص  تيرررغي   يررر،اه التوبرررمر التسرررتخأمة فررري ن ائرررل األتتترررة 

إضررافة إلررز بنرران بعررض  لالصناطاة ةالأيون  التلان  ستور، ال ايل ستور، التل اح  الأ اح  ةذلك التلان  تسور التجرران
درررف تانارررار  فررري ال ايلترررتور، بنررران ن ائرررل    نراترررة  لن ائررل الارررأح التسرررتخأمة فررري ن ائرررل التارررار التتغيرررل  الت،ايرررل

التوحيررأ  حان ررة  ثمثاررة الطررور، نراتررة  نستررة الررتحنف فرري منستررار الجطررأ  حان ررة  ثمثاررة الطررور، نراتررة بعررض 
 اة ملز اتتخأامار ال ايل ستورعن ائل الاط ، ن ائل العاكل  تطبااار متل

 إلكترونيات القدرة: - 2433
 

موحرررأار الارررأر ، تلان  سرررتور الارررأر ، ثايل سرررتور الارررأر ، ن ائرررل التوحيرررأ الغيرررل مرررتحنف بطرررا  حان رررة  ثمثارررة الطرررور، 
ن ائررل تاناررار نررأح   فرري ال ايل سررتور، ن ائررل التوحيررأ  ن ائررل منستررار الجطررأ  حان ررة  ثمثاررة الطررور، مبررأ  مترر    

 الاا    العاكلع
 

 أسس المحوالت واآلالت الكهربائية: - 2615
 

التحو ر: الح ي، التحو ر  حان ة الطور، التحون الت الي  الح اارري اللررف، يسررائل التحررون، ايت،ررارار التحررون، 
 محو ر  حان ة الطور ملز التواد ، التحو ر ثمثاة الطورع

بررق  الررأ ار، مبررأ  العترر ، يررن  التتجطررار  منحناررار الخصررائص، العترر  ملررز التولأار التواف اة: بنرران الجرر ن ال ا 
 التواد ع

 التحلةار التواف اة:مبأ  العت ، منحناار الخصائص، محلح  حان  الطور التوافايع
التيررغي ، تنسرراف السررلمة التحررلح  حرران  الطررور   لائررقالتحلةار الح اة    غيل التواف اررة:  نوامطررا، مبررأ  متلطررا، 

 لتوافايعغيل ا
 
 
 
 

 : PLCلـ ا تكنولوجيا  - 2617
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نائررل  التسرر    :العنونررة:( (PLCماأمررة: تطوردررا، ماارنررة مرر  التررلحمر، تطبااررارع التنونررار األتاترراة ألنستررة 

: رنتارررررة  تتاثلارررررة، ربررررر  ترررررواد  I/Oالأايلارررررة، تطباارررررار األ امرررررل التسرررررامأ عرب  I/Oال ابتررررة  التتغيرررررل ، العنرررررا  ن
لغررار ( عرتررف بارراني للوظافررة ل عرتف بااني للونق  الوضرر I/O بف إيار      امل  يطوار البلمجة:ع  ( تسلسلي

 محاكا  التأيمرع ( لAnalog I/O البلمجة ، معأار البلمجة، معأار ملحاار  حأ  
 

 ساعة معتمدة 11: البرنامج متطلبات 
 

 رقم المساق  المساق رمز  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Mathematics (1) 3 1 الل اضاار             ACA135 2005 
Industrial Supervision & 

Org. 1 يلا   التنساف الصنامياإل ME 111 2008 
Principles of Elect. Circuits 3 م،انىن الأ ائل الكطلبائاة ELE 131 2011 
Principles of Elect. Circuits 

lab 
م،رررانىن الرررأ ائل الكطلبائارررة    1

 ELE 112 2012 متلي

Electrical Measurements 3 ال ااتار الكطلبائاد ELE 123 2613 

 
 : البرنامج متطلبات وصف 

 
 :1الريـاضيـات  - 2005

 
ا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز النطا ررار،  ا تصرران،  التيررتاة 

ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، تطبااار ملز التيررتاة األ لررز  منطررا  لاأل لز   نوامأ ا يتاا  
 التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفةع     لائقل  اااتدرتف التنحناار ع التكام  التحأ ن  تطب
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 جانب من محاضل  اكان تاة 

 

 

 

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2008
 

التعل م بت،انئ التنساف  التخطا  الصنامي، نراتة التكررالام  حسررابار الجررأ ى ا نتصرران ة للتيررار   الصررناطاة 
 التطناة  السممة  األمن الصنامي  متطل،اتطا،  العمنار الصناطاة  متطل،اتطاعباإلضافة إلز بلاما الصحة  

 
 مبادئ الدوائر الكهربائية: – 2011

 
تحليرر  ن ائررل التاررار الت،ايررل، التاررار   لائررقمنابل ن ائل التاار الت،ايررل، نرروانين  نسل ررار ن ائررل التاررار الت،ايررل، 

التتغيل  حان  الطور، منابل ن ائل التاار التتغيل ، تحلي  ن ائل التاار التتغيل ، اتتعتان األمررأان التلة،ررة فرري 
 ، تحلي  ن ائل التاار التتغيل ، التغنا اسرراة  الكطل مغنا اسرراة ، ن ائررل الحررا  الكطل مغنا اسرراة ، ن ائررل  الررلنين

 لتاار التتغيل ثمثي األ وارع ن ائل ا
 

 

 مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي :  – 2012
 

ربررر  التاا مرررار لرررأ ائل التارررار التسرررتتل، نسل رررار التاررار التسرررتتل، ت،سرررا  الرررأ ائل، نرررانوني ةيرررل تيرررو ،   لائررق
ور، ن ائرررل الحرررا اترررتخأا  راترررف اإليرررار ، لتن فرررار الكطلبائارررة، تطباارررار ملرررز ن ائرررل التارررار التترررلنن  حررران  الطررر 

 الكطلبائاة، التحو ر الكطلبائاة،  ن ائل اللنين،  الأ ائل ثمثاة األ وارع
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 القياسات الكهربائية: - 2613
 

  جطررر   قاررراس التارررار الت،ايرررل ل  تصرررنام  جطررر   ال اررراس الكطلبائارررة  اإللكتل نارررة ل  تاتررراار ال اررراس الكطلبائارررة 
ي  جطرر   ال ارراس، ن ائررل البوتنيرريوميتل الفلطاار ال ااترراة  ننررا ل التاررار  ةاتاررة إ الررة مررأى ال ارراس فرر  ل   التتررلنن

، قارراس التاا مررة  فررل  الجطررأ  التاررار ،  ثررل التحتيرر  الت،ايررل  التتررلنن  مولررأار اإليررار    جطرر   ال ارراس اللنتاررة
 ألجط   ال ااس ، قااس الاأر  الكطلبائاة ، قااس الطانة الكطلبائاةع  

 

 تخصص ا لكتل ناار الصناطاة  التحنف التحوتب في مختبل الكطلبان   ل،ة
 

 ساعة معتمدة  40: والتحكم المحوسب  متطلبات تخصص االلكترونيات الصناعية
 

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

 المساق 
Engineering Workshop 2  التيغ  الطنأتي ME 123 2007 
Electronics I 2 1لكتل ناار إ ELE 121 2013 

Electronics (1) / Lab 1 متلي -1لكتل ناار إ ELE 114 2018 

Technical Drawing & 

Blueprint reading 
 2497  اللتف التاني  نلان  التخططار  2

Analogue Techniques  3  )2498  تاناار التتاث   النسائل 
Digital electronics 3  2500  الكتل ناار رنتاة 
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Advanced Power 

Electronics 
 2510  الكتل ناار بناطاة متاأمة  3

Graduate project 2  2511  ميل ع التخلج 

Field Training 1 2  2512  1تأر ب ميأاني 

Field Training 2 2  2513  2تأر ب ميأاني 
Electrical motor drives 2   2516  التحلةار الكطلبائاةقاان 

Electrical motor drives 

/Lab. 
 2517  قاان  التحلةار الكطلبائاة متلي  1

Computer Programming 3  2614    بلمجة الحاتو 
Micro-controllers  3 2616  التتحنتار الأقااة 

Sensors and control 

techniques 
 2618  التجسار  تاناار التحنف  3

Microprocessor 

technology 
 2619  تكنولوجاا التعالا  3

PC Maintenance and 
Support 

 2620  باانة الحاتو   متابعتد  3

 
 : والتحكم المحوسب لكترونيات تخصص اإل  وصف متطلبات 

 
 المشغل الهندسي:- 2007

 
 نوامطررا، تخطررا   تيررني  نطرر  العترر ، التعررانا  موابررفاتطا، الخصررائص  التوابررفار،  ن ار ال ارراس بتختلررف 

الت،ارن اليأ  ة، التنيار، نص التعانا، رب  نط  العت  بالت،اياف، لحا  الاوس الكطلبررائي، التتأيررأار الكطلبائاررة، 
  جط   ال ااس الكطلبائاة  تيغي  ا  ر  التحلةار  التحو ر الكطلبائاة، العنابل  الأ ائل اإللكتل ناةع

 
 

 :1 يات إلكترون – 2013
 

الصتا  ال نررائي  الررأيون(  تت يرر  يرروال حسررب التال ررب األ ن  ال رراني ، يرر  العترر ، ن ائررل التوحيررأ نصررف موجررة 
 موجررة ةاملررة  حان ررة الطررور، التليررحار،  تطبااررار ملررز الررأيون ، نيررون د نررل  يوابررد  تطباااتررد ، التلان  سررتور 

 يوابد   نحااده  تطبااررار متلاررة ملاررد ، نراتررة بعررض يرروال ال ايل سررتور  BJT ثنائي الاطباة  UJT حان   
  نحااده  تطباااتد ع FET تطباااتد، تلادد ستور
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 :عملي-1 إلكترونيات  – 2018

 
تأدي  الطالب بالطلائق العتلاة  فق  تل ملتاة   تعل فررد ملررز العنابررل ا لكتل ناررة التختلفررة م رر : الررأيونار   

لفة ملاد في ن ائررل التوحيررأ   غيلدررا ل   ةررذلكال  نل نيررون  متلررد ةتررنسف فرري الررأ ائل ا لكتل ناررة ل التطبااار التخت
  التعامررر  مررر  التلان ترررتورار بأنوامطرررا التختلفرررة  تسرررخيلدا للعتررر  فررري الأ ائلا لكتل نارررة ةتضرررختار ا  ةتفررراتا  

 ة التختلفة   تطباااتطا في الوان  العتليعالكتل ناة ل   التعام  م  ا  بتوةبللل   نراتة الأ ائل ا لكتل نا
 

 الرسم التقني وقراءة المخططات: -2497
 

معلفة رمود العنابل ا لكتل ناة  الكطلبائاة  رتتطا ، ةاتاة نررلان   تحليرر  التخططررار الكطلبائاررة  ا لكتل ناررة ، 
تارررة متررر  اللوحرررة التطبومرررة متررر  اللترررومار الكطلبائارررة  ا لكتل نارررة بواترررطة الحاترررو   متررر  محاكرررا  لطرررا، ةا

PCBالحاتو ع بوتا ة 
 

 تقنيات التماثل)النظائر(:-2498
 

( DC( منونررار مصررأر الاررأر   DCمصررانر الطانررة الكطلبائاررة: التخطرر  الصررنأ ني لتصررأر تغذ ررة مسررتتل  
 التاار( عيلح مت  ة  ج ن ةادع التنستار الخطاة:  متلطا ل  نوامطال ن ائل متلاةل ن ائل محأنار 

:  تلةبيطررا ل يصائصررطا ل تطبااررار  نائررل  التضررخف العرراكل  غيرررل OP-AMP741) التضررخار العتلاررة  
 العاكل ، نائل  التنام ، نائل  الجام ، نائل  التفاض ، نائل  التااراعاتتخأامار متلاة "ن ائل متلاة"(

ألنترراد الترري  تنررن  ا  عترر  فيطررا التؤنررق ( ل ا555(، الكل سررتاليل تطبااررار ملررز 555التررذنابار: دررأفطاع نوامطا 
 ع555ل ميار   بغيل  باتتخأا  555

 IC, LM317التنسترررار:  الطرررأ  منطرررا،  نوامطررررا التسلسرررلاة، التفلطارررة، منسترررار ذار نارار متكاملررررة 

)(79XX,78XX, LM338 ع )ل يصائص ة  نوعلالتليحار:  الطأ  منطا ل  ينالطا 
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 اكان تاة جانب من محاضل  
 

 لكترونيات رقمية:إ - 2500
 

 نستررة العررأ، الجبررل البررولي   البوابررار التنط اررة التختلفررة، ن ائررل التنطررق التواف اررة    لائررق تصررتاتطا   اتررتنتاج 
 جأا ن الح ااة لطا ل    التساكار  النطا ار   ن ائل التنطق التعانباة م   العأانار، التسجمرع

 

 : لكترونيات صناعية متقدمةإ–2510

 

( بنوميطررا: التاطعررار اللافعرررة للجطررأ ل  التاطعررار الخافضرررة  DC Choppersاطعررار التاررار التسررتتل   م
للجطأل   ن ائل مواكل الاأر   حان ة الطور بنوميطا:  مرراكل مصررأر الجطررأ ل   مرراكل مصررأر التاررار(   ةررذلك 

طبااررار الصررناطاة ملررز ةررٍ  مررن التاطعررار   العررواكلع   ييررلا  نراتررة مررواكل الاررأر  ثمثاررة الطررور ل   بعررض الت
 (   تأديلد للعت  في تطبيق بنامي معينع  phase Inverter 3بلمجة ماكل ثمثي الطور   
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 :مشروع التخرج –2511
 

تطبيررق لرر،عض التفرراواف الترري تررف نراتررتطا مررن يررمن التخصررص  التتت رر  بتصررتاف جطرراد ا  نائررل  الكتل ناررة     
متلاة ل ثف تنفيذ التيل ع بين  متلي ،  تف ةتابة  مان  نسل ة للتيل ع  تسلاتة نب  مومأ منانية التيل ع مررن 

 نب  لجنة متخصصةع
 

 نظري/عملي:قيادة المحركات الكهربائية   – 2517 – 2516
 

، الرررتحنف بسرررلمة التحرررلح،  تنسررراف ترررلمتد، تيرررغي  التحرررلح فررري األربررراع األربعرررة، ن ائرررل (DC)قاررران  التحرررلح 
(  حرران  الطرررور (DC-AC( ، العرراكل (Chopper، نائررل  DC-DC)الررتحنف اإللكتل ناررة ن ائررل العرراكل 

 ع(AC)، قاان  محلح (PWM) ثمثي الطور،  
 

 : برمجة الحاسوب -2614
 

يطرررأ  درررذا التسرررا  إلرررز التعرررل  ملرررز  تاتررراار البلمجرررة باترررتخأا  لغرررة تررري مرررن يرررمن التعرررل  ملرررز مي اتطرررا 
، ن ان اإلنيررران  اإليرررلاج  الط،امرررة ملرررز اليايرررة،   امرررل  Operators) نوامرررأدا،  نرررواع الباانرررار  الترررؤثلار  

ترررراكل    ظافتطررررا، التصررررفوفار، الررررتحنف،  ن ار اليررررلد  الجترررر  اليررررل اة، التعامرررر  مرررر  الررررأ ان  اتررررتأمائطا، ال
 التلاكيب، التؤيلارع

 

 : المتحكمات الدقيقة - 2616
 

( (PIC16F84يطأ  دذا التسا  إلز التعل  إلىالتتحنتار  الفل  بينطا  بين التعالجار ،  محترروى التررتحنف 
اج  ةاتاررررة ( ،  منافررررذ اإلنيرررران  اإليررررل PIC16F84  ج ائطرررا ، فطتتاسرررراف الررررذاكل   التسررررجمر نايرررر  الترررتحنف 

بلمجتطا  اتتخأامطا ،  التؤنتار ال مناة  الررذاكل  التسرر   البلمجررة  تطباااتطتررا ،  التعامرر  مرر  التعررالا مررن يررمن 
الخابررررررة برررررررالتتحنف مجتومررررررة التعلاتررررررار  يصائصررررررد  السررررررلمة، التصررررررفيل، التاا عررررررارععع( ، التعرررررررل  ملررررررز

PIC16F84)طرررررررررو ل الرررررررررذ  لحرررررررررق برررررررررالتتحنف (  التررررررررري تسرررررررررتعت  لبلمجرررررررررة منوناتطرررررررررا ، التعرررررررررل  ملرررررررررز الت
(PIC16F877)   ماارنرررة برررالتتحنفPIC16F84 ، )  التعامررر  مررر  مواضرررا  متاأمرررة فررريPIC16F877 

(  ةاتاة اتتخأامطا م  العأيأ من التطبااار العتلاررة ل م رر :  الررتحنف بسررلمة  / PWM نارا   لاطة كخاباة 
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حيررا  عترر  ملررز تحو رر  ،  ADC)رنتاررة  التحررلحععع( ،التعررل  ملررز يصررائص محررون اإليررار  التتاثلاررة إلررز 
 تسلسررررررليالتنفرررررذ ( برررررق، ةررررررذلك التعرررررل  إلرررررز ال10اإليرررررار  التتاثلارررررة التأيلرررررة إلرررررز يررررررن  رنتررررري بتكررررروا مرررررن  

( الررذ  يرروفل اتصرران تسلسررلي مرر   جطرر   I2C)  ،Serial Peripheral Interface (SPI)تترر امنال
 serial EEPROMs, shift registersلdisplay drivers, A/D convertersع  ) 
 

 المجسات وتقنيات التحكم: - 2618
 

ماأمة من تكنولوجاا التجسار  الحساتار، الخصائص العامة، الت،انئ األتاتاة تصررنافاتطا، التجسررار النيررطة 
 غيل النيطة، مفاتا  نطا ة اليود  التفاتا  التااربادععع مجسار الضغ   التأفق التستوى، مجسار قارراس نرجررة 

 الحلار ، التجسار اإللكتل ناة الضوئاةع
 

 تكنولوجيا المعالج: - 2619
 

  ج ائطا،بلمجررة  CPU)ماأمة، تصنام   نواع التانل بلتاسررل ، ماارنتررد مرر  الكتبيرروتل التلةيررب األتاترري لررد،  
  ربططا، باانة التانل بلتاسلع I/Oالتانل بلتاسل، الذاكل ، ن ائل  

 
 ه:صيانة الحاسوب ومتابعت - 2620

 
ماأمررة، نررروع الصررراانة، تيخاصرررار الحاترررو ، مصرررأر الطانررة الكطلبائارررة، األنرررلال التأمجرررة، لوحرررار التفررراتا ، 
الفأر ، لوحار الفيأيو، الالل الصررلب، تخرر  ن الباانررار، تلةيررب لوحررار ن ائررل جأيررأ ، الررذاكل ، اتررتعان  الباانررار، 

 عModems ) , ( CD-ROM)ت بيق الالل الصلب، رب  التسلسلي،  
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 تصاالت اال تخصص  .3
 

 ع( تامة معتتأ  73مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان   
 

 :  الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة متطل،ار الكلاة 16

 2. اسفمتطل،ار ال 15
 3. متطل،ار التخصص  42
  المجموع  73

 
 ساعة معتمدة  61االجبارية:  الكليةمتطلبات 

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل

 ساعة معتمدة  15: قسمال متطلبات 
 

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

Engineering workshop 2   الطنأتيالتيغ ME123 2007 

Simulation Lab 2 
اللترررررررررررررررررررررررررررررررررررف بواترررررررررررررررررررررررررررررررررررطة 

 الحاتو "محاكا "
 2695 

Electrical circuits 3  2696  ن ائل ةطلبائاة 
Electrical circuits  lab. 1 2697  مختبل ن ائل ةطلبائاة 
Electromagnetism 2  2698  الكطلبان  التغنا اساة 
Electronics 2  2699  الكتل ناار 
AppliedMathematics 3  2724  الل اضاار التطبا اة 
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 : قسمال متطلبات وصف 
 

 :المشغل الهندسي-2007
 

التعررانا  موابررفاتطا، الخصررائص  التوابررفار،  ن ار ال ارراس بتختلررف  نوامطررا، تخطررا   تيررني  نطرر  العترر ، 
العترر  بالت،ايرراف، لحررا  الارروس الكطلبررائي، األتررمح الكطلبائاررة، الت،ارن اليأ  ة، التنيار، نص التعانا، رب  نطرر  

  جط   ال ااس الكطلبائاة  تيغي  ا  ر الكطلبائاة، العنابل  الأ ائل اإللكتل ناةع

 
 :الرسم بواسطة الحاسوب"محاكاة"-2695

 
بلمجاررررررة  رتررررررف الررررررأ ائل الكطلبائاررررررة   ا لكتل ناررررررة   مترررررر  محاكررررررا  لطررررررا بواتررررررطة الحاتررررررو  مررررررن يررررررمن حرررررر  

   ةذلك رتف الأ ائل التطبومةع Circuit Maker ,Orcad ,Lab viewم  :
 

 :دوائر كهربائية-2696
 

ماأمة، مفاواف،  ل  تحلي  ن ائل التاار التتلنن  التستتل بتررا  يررت  الفولتاررة  التاررار  التاا مررة، نرروانين  نسل ررار 
، الررأ ائل التغنا اسرراة، التحررون الكطلبررائي، آ ر التاررار ن ائل التاار التسررتتل، ن ائررل التاررار التتررلنن  حرران  الطررور

 التتلنن  التستتل،  جط   ال ااس الكطلبائاة، التصطلار، التلحمر  الاوا   الكطلبائاةع
 

 :مختبر دوائر كهربائية-2697
 

نرروانين ةيلتيررو  الفولتاررة  جط   ال ااس الكطلبائاة،  نوامطا  اتتخأامطا، ن ائل التاار التسررتتل  تطبيررق نررانوا    ، 
 التاررررار  التاارنررررة مرررر  النتررررائا التخبل ررررة، ن ائررررل التاررررار التتررررلنن  حرررران  الطررررور، التحررررون،  آ ر التاررررار التسررررتتل 

  التتلنن  مبأ  العت   الحسنار(، التصطلار، التلحمر  الاوا   الكطلبائاةع
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 محاضل  اكان تاةع

 الكهرباء والمغناطيسية:-2698
 

الساكنة  التتحلةة،  التجان الكطلبائي  الجطأ الكطلبررائي،  التاررار الكطلبررائي  مبررأ  نارر  الطانررة باإلضررافة اليحنار  
 إلز مفطو  الحا الكطل مغنا اسي  التجان التغنا اسي  متغيلاتدع

 
 :الكترونيات -2699

 
الصتا  ال نررائي  الررأيون(  تت يرر  يرروال حسررب التال ررب األ ن  ال رراني ، يرر  العترر ، ن ائررل التوحيررأ نصررف موجررة 
 موجررة ةاملررة  حان ررة الطررور، التليررحار،  تطبااررار ملررز الررأيون ، نيررون د نررل  يوابررد  تطباااتررد ، التلان  سررتور 

ملاررد ، نراتررة بعررض يرروال ال ايل سررتور  يوابد  انحااده  تطبااررار متلاررة  BJT ثنائي الاطباة  UJT حان   
 انحااده  تطباااتد ع    FET تطباااتد، تلادد ستور

 
 :الرياضيات التطبيقية-2724

 
مفطرررو  األمرررأان التلة،رررة، إجرررلان العتلارررار الل اضررراة ملرررز األمرررأان التلة،رررة، تحو ررر  األمرررأان التلة،رررة مرررن اليرررن  

البارراني لألمرررأان التلة،ررة، التحليرر  الجبرررل ، حرر  التعرران ر التلباعارررة الكمرتيرر   الررز الاطبرري  برررالعنل، التت يرر  
 التكعيباررررة ذار الجرررررذ ر التلة،ررررة  غيرررررله، التتتالاررررة  التتسلسرررررلة   نوامطررررا، مفطرررررو  التاررررار   الت،امرررررأ  ايتااراتطرررررا،  

 الكطلبائاةع  متسلسمر  تكام  فور يل  تطباااتطا، باإلضافة إلز تحو مر  بمس  اتتخأامطا في ح  الأ ائل
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 ساعة معتمدة  24:تصاالت متطلبات تخصص اال 
 

رقم   رمز المساق  المساق باللغة العربية س.م  ةالمساق باللغة اإلنجليزي 
 المساق 

communication electronics 2  2700  الكتل ناار ا تصا ر 
Electronics lab 1  2701   عالكتل ناار 

Digital logic 3   2702  ن ائل منطق 

Digital logic lab 1  2703  متلي  \ن ائل منطق 

Principles communications 2   2704  م،انئ ا تصا ر 

Planning and maintenance 

of telephone networks 
 2705  تخطا    باانة الي،نار الطاتتاة   3

Planning and maintenance 

of telephone networks lab 1   2706  متلي \تخطا    باانة الي،نار 

Mobile subscribers 1  2707   جط   التيتلةين 

Mobile subscribers lab 1  2708  متلي \ جط   التيتلةين 

Digital communications 2   2709  ا تصا ر اللنتاة 

basic communication lab. 1  2710  متلي \ا تصا ر م،انئ 

Transmission lines and fiber 
optic 2  2711  يطود النا    األلاا  ال،صل ة 

Digital communication 
networks 3  2712  ي،نار ا تصان اللنتي 

Digital communication 

networks lab 1  2713  متلي \ي،نار ا تصان اللنتي 

Field training 1 2  2714  1ميأاني تأر ب 

Transmission lines lab 1  2715  متلي \يطود النا 

Mobile communications 3 2716  ا تصا ر الخلو ة 

Microwave techniques and 

Satellites 2 
تاناار التانل   م   األنتار  

 2717  الصناطاة 

Microwave techniques lab  1  2718  متلي  \تاناار التانل   م 

Communications skills 1   2719  مطارار ا تصان 

project management  2    2720  تحلي    إنار  التيار 



 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~350  ~ 

Modern communication 

systems 2  2721   نستة ا تصا ر الحأي ة 

Field training 2 2  2722  2تأر ب ميأاني 

Graduation project 2  2723  ميل ع التخلج 

 
 :تصاالت اال تخصص متطلبات وصف 

 
 نظري وعملي: الكترونيات االتصاالت -2701و 2700

 
تعل م الطالب بأ ائل    تاتاار منبلار العتلاار   التطبااار التختلفة مليطا ل   ن ائل التليررحار   مولررأار 

 إدالة التعأي عالذبذبار ل  التعل  ملز ن ائل التعأي    ن ائل 
 

 نظري وعملي: دوائر منطق-2703و 2702
 

التعل رررم باألنسترررة العأن رررة  الجبرررل البرررولي  الرررأ ائل التنط ارررة التجتاعارررة  النطا رررار  الرررأ ائل التنط ارررة التتابعارررة 
   حأار الذاكل   الحاتو  اللنتيع  

 
 :مبادئ االتصاالت -2704

 
ا تصررا رل  يررلح التاررلر األنررواع التختلفررة مررن متلاررار التعررأي    الكيررف التسررا  ط،ررار  مررن ماأمررة ألتاترراار 

م رر  تعررأيمر السررعة   تعررأيمر ال ا  ررةع   ينررانش   ضررا تررأثيلار الضوضرران ملررز اإليررارار التسررتخأمة   ةررذلك 
 نسا  التاساف التتعأن للتلننع
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 جانب من محاضل  اكان تاةع 

 
 نظري وعملي: هاتفيةتخطيط و صيانة الشبكات ال-2706و 2705

 
 يررت  دررذا التسررا      نبررذ  مررن الكوابرر  الطاتتاررة مررن حيررا تكو نطررا   فررلد األلررواا فيطررا    نوامطررا   تررعتطا   
اتتخأاماتطا   تجمر الي،نة الطاتتاةل   نواع الوبمر   ةاتاة توبي  الكواب لثف التعل م باليرر،نة الطاتتاررة   

امت،رررارار التلاترررر  فررري التخطرررا    التونرررر    ا نتصررران   حسررررا  التكرررالام   رتررررف ترررجمر اليررر،نة الطاتتاررررة   
 مخططار الي،نة الطاتتاةع

 
 نظري وعملي: أجهزة المشتركين-2708و 2707

 
  يت  دذا التسا  التااتف الأايلاة من حيا تلةيبطا   باانتطا   بلمجتطا   ةررذلك  جطرر   الطرراتف   الفرراكل   

 (لباإلضافة الز باانة ا جط   الخلو ة عTE نواع األجط   الطلةاة  التون ف ل  ةذلك جتا  

 
 نظري وعملي : االتصاالت الرقمية-2710و 2709

 
دررذا التسررا  يتنررا ن بيررن  موترر    مررأنق  تاترراار ا تصررا ر اللنتاررةل تضررتين الن،ضررارل التلةيررب التاسرراتيل 

 التلمي  اللنتيل تاناار تلمي  التصأر ع  تضتين تلمي  الن،ضارل اإلرتان اللنتي   التلمي ل تاناار
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 نظري وعملي: خطوط النقل و األلياف البصرية-2715و 2711
 

 يررت  دررذا التسررا  ملررز مبررأ  مترر     نررواع يطررود النارر   الكوابرر  التحور ررة   األلاررا  ال،صررل ةل   التوابررفار 
يملطرررا   ةرررذلك  جطررر   توليرررأ   العتلارررةع  ترررائ     رررل  توبررريلطا   العوامررر  التررري ترررؤثل ملرررز انتيرررار الضرررون 

اتررت ،ان اإليررارار ال،صررل ة   موابررفاتطا العتلاررةل جط   الفحررص التسررتخأمة فرري  نستررة ا تصررا ر ال،صرررل ة   
  ل  تسجي  ال ااتار   الفحوبار الأ ر ةع

 
 نظري وعملي: شبكات االتصال الرقمي-2713و 2712

 
تتضررتن دررذه الترران  يررلح للتنونررار األتاترراة  الحاتررو   تلةيب يرر،نار  دذا التسانيتحأو منمن    الج ن ا  ن

،  تعل ررررم  بارررراا ماواررررة OSIمررررن  ظررررائف ةرررر   ،اررررة مررررن  ،اررررار  الترررري مررررن  دتطررررا التعررررل  ملررررز  لليررر،نار
( ،   يررلح  بارراا لترراذا يررتف ايتاررار نسررا  الط،اررار فرري بنرران اليرر،نار،   التفل ررق بررين MAC Addressان

مرر ن التعلومررار يررمن انتاالطررا فرري اليرر،نار،  الحررأيا مررن  نررواع ،   الحررأيا مررن OSI   ISOنترروذجي ان 
ل الجرر ن ال رراني مررن التسررا   يررت  TCP/IP،   ةررذلك يررلح لوظررائف بل توةررون IPالعنونة باتتخأا  بل توةررون 

منونررار اليرر،نار الطاتتاررة   ةاتاررة تطررو ل يرر،نار التااتررف الطاتتاررةل باإلضررافة الررز التعل ررم بررأنواع اليرر،نار   
 PDH ,SDH ,ATM ,Frams Relayلتخا ررب   البل توةررو ر   التعررل  ملررز نسررا  لغررار ا

,X.25ع 

 
 :1تدريب ميداني -2714

 
يطأ  دذا التسا  إلز نما الطل،ررة فرري التيررأاا العتلرري مررن يررمن التررأر  ملررز الك يررل مررن التطررا  الترري  جررب  ا 

ضررافة الررز ذلررك  يتررأر  الطالررب ملررز ةاتاررة ع  يتانطررا الطالررب،  ةررذلك التعررل  ملررز األنستررة الكطلبائاررة  تحليلطررا 
فرررلد ةوابررر  الطررراتف  الترررأر  ملرررز التعرررأار  األجطررر   التسرررتخأمة فررري فرررلد  توبررري  ةوابررر  الطررراتف فررري التاسرررف 

  لوحار التود   ع ةذلك التعل  ملز ةاتاة تحب  تتأيأ الخطود الطوائاة  الكواب  األرضاة ع
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 :االتصاالت الخلوية-2716
 

  يرررر،ناتطال    GSMفررري درررذا التسرررا  يررررتف الترررأر ب ملرررز  تاتررراار  نستررررة ا تصرررا ر التتحلةرررةل    نسترررة 
منونررار   ررل  اإلرترران   التررؤثلار السررلباة    ررل  حلطررال  ةررذلك برراانة   تصررلا  األجطرر   الخلو ررة الطلةارررة 

 Mobile Stationل  ةررررذلك الطوائاررررار (   بلمجتطررررا   العترررر  ملررررز بررررلاما الكتبيرررروتل التتعلاررررة بالصرررراانة
 عGSMالتستخأمة في  نستة 

 
 نظري وعملي: تقنيات الميكروويف و األقمار الصناعية-2718و 2717

 
في دذا التسا  يتف التعل  ملررز التنونررار األتاترراة ليرر،نار التانل   ررم   تحأيررأ مسررارار التوجررار التتناواررة 

تاناار ا تصا ر مبل األنتار الصناطاة   تصررتاف مسررارار الصغل   تنتاة مطارار الطالب لكاتاة التعام  م  
 ا تصا ر مبل األنتار الصناطاةع

 
 :مهارات االتصال-2719

 
يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تتنررن الطالررب مررن التعامرر  مرر  البيئررة التحاطررة   يابررة بيئررة العترر    تاو ررة يخصرراة 

ل ةتررا   يطررأ  إلررز تع  رر  ر ح العترر  الجتررامي الطالب من يمن إظطار نارراد الاررو    إيفرران نارراد الضررعف لأ ررة
لررأى الطالرربل   تعل ررم الطالررب بناتاررة مترر  السرريل  الذاتاررة   األمررور الترري  جررب ملاماتطررا فرري ماررابمر العترر    
كاتاررة تسررو ق مطاراتررد بطل اررة تسررامأ فرري نبولررد بالعترر    اتررتتلار تطررورهل     ضررا تنتاررة ر ح التطررور   اإلبررأاع 

 ن تيجاعد ملز متابعة ة  جأيأ في التجان الذ   عت  ةادعلأى الطالب من يم
 

 :تحليل و إدارة المشاريع-2720
 

ل تخطررا  التيررار  ل نراتررة الجررأ ىل ا دررذا التسررا   اررأ  للطالررب الت،ررانئ األتاترراة ةاناتاررة بنرران التيررار     نارتطرر 
 ر  ع  كتابة ماتلحار التيار  ل ملاق،ة  تاياف التيار    اإلنار  التالاة للتيا 
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 :أنظمة االتصاالت الحديثة-2721
 

-Broad يت  دذا التسررا  ملررز مواضررا  مختررار  تغطرري التطررور السررل   الحابرر  فرري مررالف ا تصررا ر لم رر  "

band communication,4G Networks ,Internet Protocol(IP),Internet 

Telephony(VOIP), etc." 
 

 :2تدريب ميداني -2722
 

 نستررة ا تصررا ر نايرر  التااتررف  التررأر  ملررز إلررز تررأر ب الطل،ررة ملررز التعامرر  مرر  بعررض يطررأ  دررذا التسررا  
كاتاة تحأيأ األمطان  ابمحطا ناي  التاسف  فرري التيررأاا ع ةررذلك التعررل  ملررز ةاتاررة ربررأ األمطرران  برراانة 

 يطررررود  مالتررررا نل  األجطرررر   الخابررررة بالتيررررتلةين ع  ضررررافة الررررز التررررأر  ملررررز  جطرررر   ا تصررررا ر اللنتاررررة   
 ع  ا لاا  ال،صل ة   التأر ب في يلةار ا تصا ر الخلو ة ععععععالم

 
 :مشروع التخرج-2723

 
يطأ  ميل ع التخلج ةتتطلب للطل،ة التتون  تخلجطف إلز إمطان الطالب فلبة  كان تاة  سررتطا  ضررتن إ اردررا 

يررق إضررافة ملتاررة بنرران  مسررتعينا  بتحصرريلد التعتررق فرري فطررف جانررب     ك ررل مررن جوانررب تخصصررد  التحا لررة لتحا
 األكان تي،  باأراتد الذاتاة  بامنانار الجامعة من منت،ار  مختبلار  مياغ   ديئة تأر ساة  غيلداع
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 األنظمة الذكية في المباني :  .4
 

 :نرجة الأبلو   الدرجة العلمية الممنوحة
 تامة معتتأ  (  73: تنتاا  بوان  مدة الدراسة

 : ملتي ، بنامي فا ع فرع التوجيهي
 
 

 مقدمــة: 
 

ُ عررراني ا نتصررران الفلسرررطيني ة، ارررة ا نتصرررانار العالتارررة مرررن ارتفررراع  ترررعار الطانرررة التاليأ رررة ةرررالنف    
 الغاد الطباعي ، ب  إا ارتفرراع  تررعار الونررون يررؤثل ملررز ا نتصرران الفلسررطيني بنسرر،ة  كبررل ةونررد   يرر ان انتصررانا 

ون إلنترراج الطانررة الكطلبائارررة بتكلفررة مالارررة % مررن الونررر 100ناماررا ع  تسررتورن ترررلطة الطانررة الفلسررطيناة مرررا نسرربتد 
 تص  إلز مئار التميين من الأ  رار تنو ا ع

مرر  النتررو التت ايررأ فرري مررأن السررناا فرري فلسررطين الررذ  يلافاررد بالضررل ر  ادن رران ةبيررل فرري حجررف الت،رراني  التنيررآر 
مح الطانة من  ج  تاليرر  نسرر،ة السنناة  التجار ة  الصناطاة ، فاند بار من الضل ر  نراتة تنساف  تلييأ اتتط

الطانة الضائعة  تالي  تكررالام برراانة دررذه األنستررة الكطلبائاررة  اإللكتل ناررة  التاناناناررة ع  بحسررب نراتررة حأي ررة 
العطأ  مأتطا تلطة الطانررة الفلسررطيناة ، فرراا نسرر،ة الطانررة التطررأ ر  فرري فلسررطين مالاررة جررأا ماارنررة بررأ ن  يررلى ، 

،ة الكبررلى مررن الت،رراني  التنيررآر تسررتطلك الطانررة الكطلبائاررة بيررن  غيررل فعرران فرري  نستررة ذلررك إلررز  ا النسرر      لج 
اإلنار   نسف التكيام  نسف اإلنذار  األماا ،  التحلةار الكطلبائاة ؛ متا  سبب يسررار  ح ا اررة فرري الطانررة ، ةتررا 

اررة  تكررالام الصرراانة بنسرر،ة اكبررل  ا نسف التحنف في دذه الت،رراني تاليأ ررة  منفصررلة متررا ُ ضررامف التفانيررأ الكطلبائ
مترررا لرررو ةانرررق درررذه األنسترررة ملت،طرررة  متكاملرررة معرررا  محنومرررة بنسرررا   احرررأ ع  مرررن درررذه الت،ررراني التاصرررون  مرررن 
 البلنرررررررررراما ؛ العتررررررررررارار السررررررررررناناة  الفنرررررررررران   م،رررررررررراني الخررررررررررأمار العامررررررررررة  التلاكرررررررررر  التجار ررررررررررة  التررررررررررو ر ع

 
الضررائعة فرري التنيررآر التتوتررطة  الكبيررل  درري امتترران مبررأ  تليرريأ  إا الطل اررة األنسررب لتاليرر  الطانررة الكطلبائاررة 

اتررتطمح الطانررة مررن يررمن تطبيررق الررنسف التكنولوجاررة الحأي ررة فرري إنار    تتتررة الت،رراني الترري تررؤن  بالضررل ر  إلررز 
ترروفيل الطانررة مررن يررمن تطبيررق  نستررة الررتحنف الذةاررة فرري الت،ررانيع  تررؤن  ةررذلك إلررز تخترراض تكررالام الصرراانة 

 نسلا لكوا دذه األنستة يتف ملانبتطا   نارتطا من يمن نسا   احأ فا ع
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 لتطبيق دذه التكنولوجاا للوبون إلز النتائا التلجررو  فرري ترروفيل الطانررة ؛ تسطررل الحاجررة التلحررة إلررز فررت          
لمجة تيررغي  تخصص جأيأ تحق مستز " انار  انستة الت،اني" من  ج  إمأان فنيين مطل  نانر ن ملز تلةيب  ب

نسرررف إنار  الت،ررراني ع حيرررا ترررانوا درررؤ ن الفنيررروا  مرررؤدلين لل ارررا  بتلةيرررب درررذه األنسترررة  التتحنترررار  بررراانتطا 
  بلمجتطررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ُملاق،ررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  نستررررررررررررررررررررررررررررررررررررة الت،رررررررررررررررررررررررررررررررررررراني التختلفررررررررررررررررررررررررررررررررررررة مررررررررررررررررررررررررررررررررررررن يملطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ع

العترر  إا الحاجة لتأدي  دؤ ن الفنيين ظطلر بين   اضرر  فرري نراتررة بعنررواا " الأراتررة ا نتصرران ة لسررو        
ضررتن التررأر ب التجتتعرري ملررز التيررغي  الررذاتي فرري التحافسررة" ، الترري  مررأدا الخبيررل الررو ني -في محافسة الخلي 

( لمتتيرررارار  التررأر ب  ، برررأمف مرررن الوةالررة األلتانارررة للتنتارررة  باليررلاكة مررر  مجرررالل  OPTIMUM  بتتررو   
 ع 2010 – رررررررررررررررراني التيرررررررررررررررغي   الترررررررررررررررأر ب فرررررررررررررررري التحافسرررررررررررررررار  مرررررررررررررررر  اليرررررررررررررررل ك التحلرررررررررررررررري ، ةرررررررررررررررانوا ال

تجأر اإليار  إلز  ا دؤ ن الفنيين التتون  تخل جطف من دررذا البلنرراما تررتتلة  مطرراراتطف فرري مجرران ربرر   
 نستة الت،اني  اإلنار   التكيام  اإلنذار  التلاق،ة  األماا(  التحنف بطررا  ملانبتطررا مررن يررمن  نستررة الررتحنف الذةاررة 

لتتجررأن ل بحيررا يرر  ندف التخصررص بتعررار   مطررارار فرري التلةيررب   ،  باإلضررافة إلررز مجرران إتررتخأا  الطانررة ا
التيررغي    الصرراانة للتعامرر  مرر  دررذه األنستررة تسررامأدف ملررز فطررف متلطررا  تيررغيلطا بطررأ  تسررطي  ربططررا بأنستررة 

 التحنف ع
  لعرر   حررأ ميرر ار يررل ا دررذا البلنرراما درري  ا  نرروا ُملتررا بتعررار   مطررارار تلةيررب   تيررغي  ةرر   نستررة الت،رراني

التاليأ ة  الكطلبائاة  ا لكتل ناررة  التاناناناررة ( ةرر  منطررا بيررن  مسررتا     بيررن  متكامرر ،  الاررأر  ملررز تيررخاص 
األمطان التان ة  البلمجاة  باانتطا ع ةتا يتتت  الخل ا من دذا البلنرراما بالاررأر  ملررز إنار  الطانررة فرري التنيررآر 

  التعلفة بطل  تلييأ ا تتطمحع
لتخصررص حرران امتتررانه ُمسررادتة ةبيررل  فرري تطبيررق بنررون اإلتررتلاتاجاة الو ناررة لتليرريأ اتررتطمح   اررأ  فررت  دررذا ا

الطانة في التنيآر  د ان  ا متتان ملز مصانر الطانة البأيلة، حيا تجأر اإليار   ا تررلطة الطانررة الفلسررطيناة 
ن  تُاررأ  توبرراار لتطبيررق تعت  ملررز ميررل ع تررأنيق  رراني للعأيررأ مررن التؤتسررار السررنناة  الصررناطاة فرري فلسررطي

 نستررة تسررادف فرري تليرريأ ا تررتطمح لعرر   دتطررا  ا تعتتررأ الت،رراني تلةيررب األنستررة الذةاررة فرري الت،رراني  ، حيررا 
 ُيتون   ا تُاأ  التؤتسار ملز تنفيذ دذه ا لاار   ا تحتاج إلز مختصين في دذا التجان ع

نررد نررانر ملررز إحيررا  ،التطررارار( التعررار  وا   متعررأنالخررل ا  نرر   ا من النارراد ال،ررارد   التتيرر   لطررذا التخصررص 
متررا  عرر د الفلبررة  نخلا ررد فرري تررو  العترر  ضررتن ، التعام  م  مختلف األنستة التستطلكة للطانررة فرري الت،رراني

 مجا ر مختلفة   نيان التيار   الصغيل  الخابة بدع
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 : ينالخريج الطلبة مجال عمل
 

 ماا  ر الخأمار التاناناناة في التنيآر السنناة  التجار ة  الخأمار ع  يلةار •

 التاا  ر الكطلبائاة للت،اني ع يلةار  •

 اليلةار التختصة بتصتاف  تلةيب  نستة التلاق،ة  األماا في الت،انيع  •
 اليلةار التختصة بتلةيب  تيغي   بلمجة األنستة الذةاة في الت،اني الحأي ة ع •
 لتلاق،ة  األماا في البنوحع إنار  نسا  ا •

 كالفنان   التنيآر    ى التؤتسار التي ُتطبق تكنولوجاا العت  ةُتيغلين  ُملانبين نائتين لأ •
 السنناة  الت،اني التجار ة  التو ر  م،اني الخأمار  الفل ( ع

في   • الذةاة  األنستة  ُتطبق  التي  التؤتسار  لأى  ،  ةذلك  العامة  الصاانة  ن ائل  في  العت  
 انيع  الت،

 العت  في ميار   تلطة الطانة الفلسطيناة ذار العمنة ع •

العت  في  حأار ال،حا العلتي التختصة في نراتار تلييأ الطانة  الطانة البأيلة ةتسامأ  •
 فني لل،اح ينع 

ل • الجيأ   الفلبة  لأيطف  الخل جين  فاا  التخصص  دذا  لحأاثة  في    لتعلاف  التأر بنسلا  
 ع ر التأر ب التطني التختلفةالجامعار  الكلاار  مؤتسا 

 ع  منتجار  نستة التحنف بالت،اني تسو قتجار     •

 الاأر  ملز بنان   إنار  ميار   يخصاة في مجان انار  انستة الت،اني   الطانة البأيلةع  •

 
 :  الخطة الدراسية

 
 الرقم البيان  س.م

 1. ع متطل،ار الكلاة 16

 2. عالاسفمتطل،ار  7

 3. متطل،ار التخصص ع  50

  المجموع  73

 
 



 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~358  ~ 

 ساعة معتمدة  16متطلبات الكلية: 
 

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

 ساعة معتمدة  7: القسم متطلبات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم:  متطلبات وصف 
 

 :مشغل هندسي -2007
 

يطررأ  التسررا  إلررز تررأر ب الطررم  ملررز التطررارار الطنأترراة اليأ  ررة م رر  البررلان  ، النيررل  ، ال اررب ، التسررنين ، 
البليتة ، الاص  ال ني  التخطا  ، الس،نة ، األدملة ، إضررافة التطررارار الترري تتعلررق بترر ج األ اا  الاررص  الحفررل 

تررة م،ررانئ  اللحررا  ،  إجررلان تتررار ن لحررا   الارروس الكطلبررائي  لحررا  ملز ال جاج  الخيب ع م،ررانئ الحررأان  ،  نرا
 ثاني  كسيأ الكلبواع

كتررا يطرررأ  إلررز تعل رررم ملررز األن ار  العرررأن التسررتخأمة فررري التيررغ  الكطلبرررائي ،  نراتررة العنابرررل الكطلبائارررة 
ة ، مفرراتا  الحتا ررة  الررتحنف ، األتاتاة  فحصطا ،  نواع التغذ ررة الكطلبائاررة ، إجررلان تتررار ن ملررز الررأ ائل الكطلبائارر 

 تتار ن التتأيأار الكطلبائاة التن لاة ، تيغي  التحلةار  التحو رع
 
 
 

 رقم المساق  المساق رمز  المساق باللغة العربية س.م  المساق باللغة اإلنجليزية
Engineering 
Workshop 2   ميغ  دنأتي ME 123 2007 

Industrial 

Supervision & Org 
 ME 111 2008 إيلا   تنساف بنامي 1

Industrial Safety 1   2254  األمن الصنامي 

Applied 
Mathematics 

 2724  ر اضاار تطبا اة  3
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 :إشراف وتنظيم صناعي-2008
 

التعل م بت،انئ التنساف  التخطا  الصنامي، نراتة التكررالام  حسررابار الجررأ ى ا نتصرران ة للتيررار   الصررناطاة 
  السممة  األمن الصنامي  متطل،اتطا،  العمنار الصناطاة  متطل،اتطاعباإلضافة إلز بلاما الصحة التطناة 

 
 :األمن الصناعي-2254

 
األمررن الصررنامي  السررممة العامررة يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب ببيئاررة العترر    باعررة األيطررار فيطررا 

 اع  مسب،ار الحوانو الصناطاة   ل  التعل  ا من  التخطا  السلاف لتمفي حأ ثط
 

 :رياضيات تطبيقية -2724
 

مفطرررو  األمرررأان التلة،رررة، إجرررلان العتلارررار الل اضررراة ملرررز األمرررأان التلة،رررة، تحو ررر  األمرررأان التلة،رررة مرررن اليرررن  
ن التلة،ررة، التحليرر  الجبرررل ، حرر  التعرران ر التلباعارررة االكمرتيرر   إلررز الاطبرري  برررالعنل، التت يرر  البارراني لألمرررأ

تطبيرررق نسل رررة ن تررروافل، التتتالارررة  التتسلسرررلة   نوامطرررا، مفطرررو  التارررار   التكعيبارررة ذار الجرررذ ر التلة،رررة  غيرررله، 
إلررز  الت،امأ  ايتااراتطا، متسلسلة تايلور  ماكلور ن  تطباااتطررا، متسلسررمر  تكامرر  فررور يل  تطباااتطررا، باإلضررافة 

 ائاةعخأامطا في ح  الأ ائل الكطلبتحو مر  بمس  اتت
 

 ساعة معتمدة  50: األنظمة الذكية في المبانيمتطلبات تخصص 
 

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

Principles of Electrical Circuits 3  الكطلبائاة م،انئ الأ ائل ELE 131 2011 

Principles of Electrical Circuits 

Lab. 
 ELE 112 2012 متلي  م،انئ الأ ائل الكطلبائاة 1

Electronics 3  2271  الكتل ناار 

Digital Electronics 2  2330  إلكتل ناار رنتاة 
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Electronics Lab. 1  2343  مختبل إلكتل ناار 

Electrical Machines and 
Transformers 3   تل ا  ر الكطلبائاة 

 2366   التحو ر 

Applied  Engineering Drawing 2   2367  رتف دنأتي تطبااي 

Electrical Drive and Control 2 2368  قاان    تحنف ةطلبائي 

Electrical Drive and Control 
Lab. 

 2371  مختبل قاان    تحنف ةْطلبائي  1

Electrical Workshop 1   2372  ميغ  ةطلبان 

Sensors and Measurements 3  2381  قااتار   مجسار 

Computer Programming and 

Networks 
 2382  بلمجة   ي،نار حاتو   2

Computer Programming and 

Networks Lab. 1     2383  مختبل بلمجة  ي،نار حاتو 

Air-conditioning  Workshop 1  2384  ميغ  تكيام 

PLC Technology 3 
تكنولوجاا التتحنتار الاابلة  

 PLCللبلمجة  
 2385 

Building Management Systems 

Basics 
3 

 تاتاار  نستة التحنف   نار   
 2386  الت،اني 

Field Training 1 1  2387  1تأر ب ميأاني 

Advanced Building 

Management Systems 
3 

إنار   بلمجة  نستة التحنف في  
 2388  الت،اني التتاأمة 

Energy Management in 
Buildings 

 2389  إنار  الطانة في الت،اني  2

Renewable Energy  2  2390  تكنولوجاا الطانة البأيلة 

Air-conditioning   2  2391  تكيام 

Field Training 2 2  2435  2تأر ب ميأاني 

Lighting and Electrical 

Installations 
 2593  إنار    تتأيأار ةطلبائاة  1

Microcontrollers 3 2616  ةالأقاا ار التتحنت 

Graduation Project 2 2763  ميل ع تخلج 
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 : األنظمة الذكية في المباني تخصص متطلبات وصف 
 

 :الكهربائيةمبادئ الدوائر  –2011
 

منابررل ن ائررل التاررار الت،ايررل، نرروانين  نسل ررار ن ائررل التاررار الت،ايررل،  ررل  تحليرر  ن ائررل التاررار الت،ايررل، التاررار 
التتغيل  حان  الطور، منابل ن ائل التاار التتغيل ، تحلي  ن ائل التاار التتغيل ، اتتعتان األمررأان التلة،ررة فرري 

 ، نا اسرراة  الكطل مغنا اسرراة ، ن ائررل الحررا  الكطل مغنا اسرراة ، ن ائررل  الررلنينتحلي  ن ائل التاار التتغيل ، التغ
  ن ائل التاار التتغيل ثمثي األ وارع

 
 :مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي –2012

 
 رررل  ربررر  التاا مرررار لرررأ ائل التارررار التسرررتتل، نسل رررار التارررار التسرررتتل، ت،سرررا  الرررأ ائل، نرررانوني ةيرررل تيرررو ، 

اترررف اإليرررار ، لتن فرررار الكطلبائارررة، تطباارررار ملرررز ن ائرررل التارررار التترررلنن  حررران  الطرررور، ن ائرررل الحرررا اترررتخأا  ر 
 الكطلبائاة، التحو ر الكطلبائاة،  ن ائل اللنين،  الأ ائل ثمثاة األ وارع

 
 :الكترونيات  –2271

 
الصتا  ال نررائي  الررأيون(  تت يرر  يرروال حسررب التال ررب األ ن  ال رراني ، يرر  العترر ، ن ائررل التوحيررأ نصررف موجررة 
 موجررة ةاملررة  حان ررة الطررور، التليررحار،  تطبااررار ملررز الررأيون ، نيررون د نررل  يوابررد  تطباااتررد ، التلان  سررتور 

ملاررد ، نراتررة بعررض يرروال ال ايلترررتور  يوابررد  انحارراده  تطبااررار متلاررة  BJT ثنررائي الاطباررة UJT حرران  
 انحااده  تطباااتد ع    FET  ستورن تطباااتد، تلا

 
 :إلكترونيات رقمية –2330

 
يطأ  دذا التسا  إلز التعل  ملررز الررأ ائل التنط اررة   الكتاررار اللنتاررة   التتاثلاررة   مجررا ر اتررتخأا  الررأ ائل 

ألمررأان األتاترراةل   التحو رر  بررين األنستررة التختلفررة   إجررلان التنط اة التختلفةع ةتا   يطأ  إلز معلفررة  نستررة ا
 متلاار الجت    الطلح مليطاع ةذلك التعل  ملز البوابار التنط اة التختلفة   جأ ن الح ااة لك  منطاع
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باإلضرررافة إلرررز اترررتنتاج التعررران ر التنط ارررة مرررن جرررأ ن الح اارررةل   معلفرررة الاوامرررأ األتاتررراة للجبرررل البرررولينيل   
 ة نسل تي ن تورجاال   ت،سا  التعبيلار البوليناة باتتخأا  يل طة ةارنو ع  معلف

 
 :الكترونيات مختبر  –2343

 
تأدي  الطالب بالطل  العتلاة  الل اضاة المدمة، لتصحا  بعض الأ ائل اإللكتل ناة  تتنينررد مررن فطررف مبررأ  مترر  

 التطبااار ملادع  جلان بعض    التؤنتار ال مناة التختلفةل  التضخف التيغيلي،
حيررا  يررت  ذلررك إجررلان ن ائررل متلاررة للتلان تررتورار لأراتررة يوابررطال  تنفيررذ ن ائررل تطبا اررة ملررز التلان تررتورار 
التختلفررةل  تصررتاف ن ائررل متلاررة تطبا اررة ملررز التؤنتررار بأنوامطررال  تنفيررذ ن ائررل متلاررة ملررز التضررختار  بعررض 

 ابل ا لكتل ناة الخابةعالتطبااار مليطال  تنفيذ ن ائل متلاة ملز العن
 

 :أسس اآلالت الكهربائية والمحوالت  –2366
 

آ ر التارررار الت،ايرررل، التلةيرررب ، مبرررأ  العترررر ، األنرررواع،  رررل  التوبررري ، الخررروال التيرررغيلاة  منحناررررار نراترررة 
الكطلبائارررة ، العررر   ،  رررل  برررأن الحلةرررة  الكررر،  ، التنحنارررار الطسرررتيل ة    رررل  اللرررفع التحرررو ر   التحلةرررار 

لةيرررب  مبرررأ  العتررر ، الرررأائل  الكطلبائارررة التنافئررة ، التحرررو ر ثمثارررة األ ررروار   رررل  توبررريلد، تيرررغي  تاألنررواع  ال
 التحو ر ملز التواد ، يسائل التحون   ل  التبل أ للتحو ر ع 

آ ر التارررار التترررلنن بأنوامطرررا التختلفرررة،  ا  ر الح ارررة، األنرررواع ، التلةيرررب ، مبرررأ  العتررر ،  الخررروال التيرررغيلاة 
 منحناررار العرر   ،  ررل  بررأن الحلةررة  الكرر،  للتحلةررار  حان ررة  ثمثاررة األ رروارع ا  ر الت امناررة  مبررأ  العترر ،  

ة، التن ررف التترر امن، إضررافة الررز نراتررة  نررواع يابررة مررن الخوال التيغيلاة  منحناار الع    ،  ل  بررأن الحلةرر 
 التحلةار الكطلبائاة ع  

 
 :رسم هندسي تطبيقي –2367

 
معلفة رمود العنابل ا لكتل ناررة  الكطلبائاررة  رتررتطا ، ةاتاررة نررلان   تحليرر  التخططررار الكطلبائاررة  ا لكتل ناررة، 

 PCB مت  محاكا  لطا، ةاتاررة مترر  اللوحررة التطبومررة  مت  اللتومار الكطلبائاة  ا لكتل ناة بواتطة الحاتو 
ملز الحاتو ل   نراتة اللتف الكطلبائي   التانرراناني   رمرروده  اتررتخأا  اللتررف الحاترروبي م رر  بررلاما ا  توةرران 

   تن    مخططار الكطلبان   التاناناك ملز التخططار التعتار ةع
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 :قيادة و تحكم كهربائي –2368
 

ناناناة   الكطل ماناناناة لتحلةار التاررار التسررتتلل التعررل  ملررز الطررل  التسررتخأمة للررتحنف نراتة الخوال التا
بسرررلمة محلةرررار التارررار التسرررتتلل التعرررل  ملرررز  رررل  برررأن الحلةرررة   الكررر،  لتحلةرررار التارررار التسرررتتلل نراترررة 

  الكرر،  للتحلةررار  الخرروال التاناناناررة   الكطل مانرراناني للتحلةررار الح اررةل  التعررل  ملررز  ررل  بررأن الحلةررة
 الح اةع

 
 :قيادة و تحكم كهربائيمختبر  –2371

 
التعل  ملز الخوال التاناناناة   الكطل ماناناناة لتحلةار التاار التستتل متلاا ل نراتررة  ررل  الررتحنف بسررلمة 

تعررل  ملررز  ررل  محلةار التاار التستتل متلاا ل نراتة ةاتاة تالي  تاار البأن لتحلةار التاار التستتل متلاا ل ال
منررررل اتجرررراه ن راا محلةررررار التاررررار التسررررتتل بيررررن  متلرررريل نراتررررة الخرررروال التاناناناررررة   الكطل ماناناناررررة 
للتحلةار الح اة متلاا ل نراتة  ل  التحنف بسلمة التحلةار الح اة متلاا ل  التعل  ملز  ل  تالي  تاررار البررأن 

 للتحلةار الح اة متلاا ع
 

 :مشغل كهرباء –2372
 
إلررز التعررل  ملررز العررأن  األن ار فرري التيررغ  الكطلبررائي  اتررتخأامطا ، العنابررل الكطلبائاررة  دررذا التسررا  أ طرر ي

  جطرر   ال ارراس ، نراتررة مخططررار التتأيررأار التن لاررة  الصررناطاة  تنفيررذدا ،  نررواع التحلةررار الكطلبائاررة   ررل  
الررتحنف  الاررأر  فرري اللوحررار الصررناطاة ،  تيررغيلطا  منررل الررأ راا  توبرريمر تررتار نلتررا ع تصررتاف  تنفيررذ ن ائررل

 التفتاح التغنا اسي  التلحِتمر ال مناة ،  جط   الحتا ة  التحنف  التلاق،ة ، لف التحو ر  التحلةار ع
تصررتاف  تنفيرررذ ن ائرررل الرررتحنف  الارررأر   نررواع التفررراتا  الكطلبائارررة   جطررر   الررتحنف  الحتا رررة ، التفتررراح التغنا اسررري ، 

التترراب  فررري التيررغي  ،  الحتا ررة التت،انلرررة ،بررأن   تيررغي  التحلةرررار  التختلفررة فرري اللوحرررار الصررناطاة  ا  ر ،
 منل الأ راا،  التحو   بين توبرريلة النجتررة  الت لررا ،  تيررغي  محلةررار السررلمار ، التررلحمر ال مناررة ، ربرر  

 لرررف التحلةررار  التحرررو ر الكطلبائارررةع بررراانة  التجسررار  العرررأانار   جطررر   ملاق،ررة الحرررلار  مررر  ن ائررل الرررتحنف ،
 األجط   الكطلبائاةع

 
 



 المهن الهندسية _ دليل الطالب دائرة المهن التطبيقيةكلية 
 

 ~364  ~ 

 :قياسات و مجسات  –2381
 

يطأ  دذا التسا  إلز التعل  ملز م،انئ   ن ائل ال ااتار الكطلبائاةل  نراتررة األنررواع األتاترراة مررن التجسررار 
ة التختلفرررةل   تطباارررار لألنررررواع التااربارررة   التجسرررار الضررروئاة   اإليررررعاطاةل م،انئ متررر  التجسرررار الكطلبائارررر 

التختلفرررة مرررن التجسرررارل   نرررواع يابرررة مرررن التجسرررار   تطباااتطرررال   التجسرررار التسرررتخأمة فررري نسرررا  الرررتحنف 
 بالت،انيل باإلضافة إلز نراتة التتحنتار التناتباة التفاضلاة التكاملاة   تطباااتطاع

 

 :برمجة و شبكات حاسوب  –2382
 

جترر  اإلنيرران  اإليررلاج،   التتغيررلار يواردماررار البلمجررة  مررن ثررف التعررل  ملررز  فطررف يطررأ  دررذا التسررا  إلررز
  ال وابق،   جت  التحنف،   جت  التكلار،   ا نتلانار،   التصفوفار،   التؤيلار  التلاكيبع

 التنط ارررة،  البلتوةرررو ر  تاتررراار اليررر،نار   نوامطرررا التختلفرررة  وااكلطرررا الفي  ائارررة تعرررل  ملرررز الباإلضرررافة إلرررز 
التسررتخأمة فيطررا،  نسررا  ا تصرران التفترروح   ،ااتررد السرر، ،   تررائ  اليرر،نار،  ةاتاررة توبرري  الكوابرر   ايت،اردررا، 

ل  متلاررار التحو رر  فرري الط،اررة ال اناررة  التوجاررد فرري الط،اررة TCP/IP،  نترروذج Ethernet  تاترراار تاناررة إي لنررق
 ال ال ةع

 
 :ات حاسوب برمجة و شبكمختبر  –2383

 
 جلان تطباارررررار متلارررررة المدمةلتنفيذ تصتاتي،ناتالحاتررررروبو العتلارررررة  يطأفطذاالتسررررانالىامطانالطال،التعلفة التطارار 

 عالي،ناتو لنتوبيلطا  نوامطا التنوناتالتان ةللي،نة البل توةو تالتستخأمةةاالي،ناتو لنالعنونةبلمجاة ملز  
 ع  تاتااتالتوجيطوالي،ناتالفلطاة   TCP/IP مجتومةبل توةو ر   Ethernet  تاناارل   تطبااار  ايت،ارالكبمر

 
 :تكييف مشغل –2384

 
 ةاتاررة متلطررا  تطباااتطررا  ملحااتطررا ، نراتررة  فحررص األجرر ان الكطلبائاررة الأ ر  التاناناناررة األتاترراة لررأ ر  التبل ررأ 

لأ ر  التبل أ في ال مجار ، نراتة الجررأا ن لألجرر ان الكطلبائاررة  التاناناناررة لررأ ر  التبل ررأ، العتلاررار التختلفررة الترري 
 ررل لررأ ر  التبل ررأ ،  ررل  ن  التفل ح تجررل  بتواترريل ن ائررل التبل ررأ  التكياررم ، لحررا   بررمر الترروار التواترريل، اليرر 

ايت،ار التنتال  األجط   التستخأمة ،  نواع ال مجار التن لاة  التجار ة  ثمجار التااه  يوابررطا ،تت،رر  األمطرران 
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التاناناناة  الكطلبائاة لل مجار  برراانتطا،  ل اررة فررك  تلةيررب  تغييررل  جرر ان ال مجررة التختلفررة ، غررل  التبل ررأ ، 
 تتخأا  الجأا ن الخابة بالتنافار  غل  التبل أعالتنافار بأنوامطا ، ا

 

 :PLCتكنولوجيا المتحكمات القابلة للبرمجة  –2385
 

التعل  ملز التنونار التان ة لجطاد التحنف التنطاي الااب  للبلمجررة، التررأاي  اللنتاررة  التتاثلاررة،  حررأ  التعالجررة 
، يررل د تلةيررب  PLC لت،ررار ا يررار  مرر  مررأاي   مخررارجالتلة  ررة، توبرري  الحساتررار ،التفرراتا ، التررلحمر 

رلَّتاة   PLCفررري ا نستررة الصرررناطاة   نسترررة الت،رراني الحأي رررة، بلمجررة  جطررر     PLC جطرر    باتررتخأا  اللغرررة السرررد
Ladder Diagram  ربرر   بلمجررة يايرررار ،HMI   مرر   جطرر   انPLC  جررلان تطبااررار متنومررة للرررتحنف   ،

 عPLCالصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنامي  ا لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري بواتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطة 
 

 :أساسيات أنظمة التحكم وإدارة المباني –2386
 

التعل  ملز بل توةو ر ا تصا ر الخابة بأنستة الت،اني   ةاتاة ربططال باإلضررافة إلررز التعررل  يطأفالتسانالى
ملررز التجطيرر ار الخابررة بأنستررة إنار    ملاق،ررة الت،ررانيع  فطررف   تلةيررب منونررار  نستررة الررتحنف   التلاق،ررة فرري 

   غيلداع PLCي من مجسار   مفعتمر   مفاتا    تامار تونيق    جط   الت،ان
 ةذلك نراتة البلناما التطبااي لك  جطاد من  جط   التحنف   ةاتاة ربطررد مرر  النسررا  باتررتخأا  البررلاما الخابررة 

 ببلمجة  جط   التحنف   التلاق،ة في التنيآرع
 

 :1تدريب ميداني  –2387
 
 الفنررران ار معينررة ضرررتن تخصصررد نايرر  مختبرررلار الجامعررة،  ميررأاناا  بالتعرررا ا مرر  تررأر ب الطالررب ملرررز مطررار  

  ذلررك،جطار ذار العمنة من يلةار   مؤتسار تاو  ملز تطبيررق  نستررة إنار     تتتررة الت،رراني  التؤتسار  ال
  جرررب ملرررز الطالرررب   عتبرررل درررذا التررأر ب الترررأي  إلرررز الحارررا  العتلاررة تحررق إيرررلا   متابعرررة الطيئررة التأر سررراةع 

 التعام  بفعالاة  تطبيق ما تف نراتتد نسل ا ع
 :إدارة وبرمجة أنظمة التحكم في المباني المتقدمة –2388
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التسا  إلز تعل ررم الطالررب ملررز م،ررانئ ربرر   جطرر   الررتحنف التختلفررة    ررل  منونتطررا   بلمجتطررال   مررأان يطأفطذا
تكامرر    بلمجتطررال باإلضررافة إلررز تعل ررم الطالررب ملررز  ررل  العنونررة الجتاطاررة لررلب  مررأن مررن األجطرر   بيررن  م

 تود    جط   التحنف   تلةيبطا حسب التخططار الطنأتاةع
نراتة   التعام  م  السيلفلار التستخأمة في  نستة ملاق،ة الت،انيل ةررذلك التعررل  ملررز  نستررة التلاق،ررة بالفيررأيو 

 في التلاق،ة   التحنفع (SCADA)السنانا ربططا بالنسا  اللئاسيعباإلضافة إلز اتتخأا  نسا   
 

 :إدارة الطاقة في المباني –2389
 

يطررررأ  دررررذا التسررررا  إلررررز تعل ررررم الطالررررب بتاناررررار حسررررا    تود رررر  األحترررران فرررري  نستررررة الخررررأمار الكطلبائاررررة 
 الطرررل   التاناناناررة فررري التنيرررآر،  اترررتخأا   جطررر   قاررراس الطانرررة التختلفرررة ،  تاصررري  تررر،ا  ضرررااع الطانرررة ، 

السرررلاتة فررري تليررريأ ا ترررتطمح  تيرررغي  األنسترررة برررأملز ةفررران  متننرررة  ع   لةررر  محتررروى التسرررا  ملرررز الجانرررب 
التطباارررري مررررن يرررررمن اتررررتخأا  برررررلاما ملاق،ررررة   نار  الطانررررة الخابرررررة بأنستررررة   ،  نرررررلان  التاررررار ل   منحنارررررار 

ر التمئتررة ملررز تيررغي  النسررا  بتررا  ضررتن تاليرر  ا تتطمح التي ُتعأدا دذه البلاما ،   جلان التعأيمر  التأيم
 التفاونار  العت  بأفض  ةفان  ةلاة متننة ع

 
 :تكنولوجيا الطاقة البديلة –2390

 
يطررأ  دررذا التسررا  إلررز تعل ررم الطالررب ملررز  ضرر  الطانررة ملررز الصررعيأ العررالتيل باإلضررافة إلررز نراتررة  نررواع 

الطوائاةل   الطانة الحلار ة فرري ال،حررار   التحاطررارل    انررة التررأ مختلفة من مصانر الطانة البأيلةل م   الطانة 
  الجرر رل   الطانررة الجيوحلار ررةل   الطانررة اليتسرراةل   مصررانر  يررلى للطانررة البأيلررةل ةتررا   يلةرر  دررذا التسررا  

 (Photovoltaic Cellملز الطانة اليتساة باتتعتان الخم ا اليتساة  

باانة  نستة مصانر الطانررة البأيلررةل    ررل  حفررل الطانررة   برراانة  نستررة  باإلضافة إلز نراتة  ل  تلةيب  
 الطانة البأيلةل   يصائص مصانر الطانة البأيلة التختلفةع

 
 
 
 

 :تكييف –2391
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م،انئ تكيام الطوان،  تعل فار  ابطمحار يابة بتكيام الطوان ، العتلاار السايومتل ة التي تا  ملررز الطرروان 

تعيين يررل د درروان اإلمررأان التناررم ، الت،ررانئ الفي  ولوجاررة لمرتارراح ، التطو ررة  التررلا ح، حسررا  حتولررة الل ب ،  
التبل أ، تصتاف  بنامة مجار  الطوان ،  ل  تلةيب مجار  الطوان تود   الطوان ناي  األماكن التنافررة للطرروان ، 

جطرر   المدمررة للتكياررم  مخططاتطررا ، تطبااررار الوحأار التستخأمة في تكياررم الطرروان ، منطاررة اللاحررة  تحأيررأ األ
تكياررم الطرروان ، الضوضرران فرري  جطرر   التكياررم   ررل  يفضررطا ،  ررل  تن اررة الطرروان ،  نررواع التليررحار   نائطررا 

 باإلضافة إلز التعل  ملز ن ر  التبل أ   ملاحلطا التختلفةع ايتااردا ، معالجة الطوانع
 

 :2تدريب ميداني  –2435
 

الحاا  العتلاة التخصصاة  ما لذلك من تأثيل ملز بلررور  يخصرراة الطالررب التطناررة ، إضررافة الررز  نما الطالب في
ذلررك التطبيررق العتلرري للعأيررأ مرررن التواضررا  التخصصرراة  النسل ررة ع إضررافة إلرررز  بلررور   فكررار جأيررأ  فرري برررلب 

طررأ  ا تررتفان  الكاملررة التخصص  معالجة بعررض التيرراك  التاناررة الترري نررأ تسررامأه فرري بنرران ميررار   التخررلج  ع ب
 ترربوطاة حررون التواضررا   -من دذا التأر ب تتف متابعة الطالب مررن نبرر  الطيئررة التأر سرراة   ررتف تاررأ ف تاررار ل ن ر ررة

 التي تأر  فيطاع
 

 :إنارة و تمديدات كهربائية –2593
 

لكطلبائارررة التن لارررة نراترررة اللمرررود الكطلبائارررة  التعرررل  ملرررز  نرررواع اللترررف الكطلبرررائي  رترررف مخططرررار التتأيرررأار ا
 تنفيررذدا ، التعرررل  ملررز التفررراتا  الكطلبائاررة  األفرررار    العلررب  التواتررريل   نررواع األترررمح التسررتخأمة  تجطيررر ار  
التتأيرررأار بأنوامطرررا،  نراترررة  نرررواع  حرررأار اإلنرررار  التسرررتخأمة  يصائصرررطا ،   جرررلان حسرررابار اإلنرررار   تود عطرررا 

البنررران التختلفرررة ، نراترررة مفررراتا  الحتا رررة ؛ الاوا ررر  ا لارررة  مفتررراح يلررر    ملاحررر  إجرررلان التتأيرررأار  ثنررران ملاحررر 
التسرررل ب األرضررري  تلةيبطرررا ،  تلةيرررب مرررأان الطانرررة العررران   ا لكتل نررري ،   رررل   ترررأر ض التتأيرررأار التن لارررة 

دا،    تررائ   الصناطاة،  التعل  ملز تتأيأار ن ائل الجطأ التنخفض  تلف  وا، تلفوا، انتلنق، انتلةو (  تنفيررذ
 فحص التتأيأار الكطلبائاة باتتخأا   جط   الفحص  ال ااس،  تنفيذ بلاما الصاانة الونائاة ع

 :المتحكمات الدقيقة –2616
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 يطرررررررررأ  درررررررررذا التسرررررررررا  إلرررررررررز التعرررررررررل  ملرررررررررز التتحنترررررررررار  التفل رررررررررق بينطرررررررررا  برررررررررين التعالجرررررررررار الأقاارررررررررة ، 

اف الررذاكل   التسرررجمر نايلررد، نراتررة منافررذ اإلنيررران (   ج ائرررد ، فطررف تاسرر PIC16F84نراتررة محترروى التررتحنف   
 اإليرررلاج  ةاتارررة بلمجتطرررا  اترررتخأامطا، التؤنترررار ال منارررة  الرررذاكل ،  التسررر   البلمجرررة  تطباااتطترررا، التعامررر  مررر  
يصررائص التعررالا  السررلمة، التصررفيل التاا عررارععع( ،  التعررل  ملررز مجتومررة التعلاتررار التتعلاررة بررالتتحنف   

PIC16F84) التي تستخأ  لبلمجة منوناتدع  
( ،  اتررررتخأا  PIC16F84(  التطرررو ل الرررذ  لحرررق برررد ُماارنرررة برررالتتحنف   PIC16F877التعرررل  ملرررز الترررتحنف  

العأيأ من التطبااار العتلاة ملاد م رر  الررتحنف بسررلمة محررلح ،  التعررل  ملررز يصررائص محررون اإليررار  التتاثلاررة 
( الررذ  12C , Serial Peripheral Interfaceالتنفررذ التسلسررلي التترر امن  ( ،  التعررل  ملررز ADCإلررز رنتاررة  

(  Shift Registers, Serial EPROMs, A/D Convertersm, and Driversيوفل اتصان تسلسلي م   جط    
 ع
 

 :مشروع تخرج –2763
 

 كان تاة  سررتطا  ضررتن إ اردررا يطأ  ميل ع التخلج ةتتطلب للطل،ة التتون  تخلجطف إلز إمطان الطالب فلبة 
التعتررق فرري فطررف جانررب     ك ررل مررن جوانررب تخصصررد  التحا لررة لتحايررق إضررافة ملتاررة بنرران  مسررتعينا  بتحصرريلد 

باأراتررد الذاتاررة  بامنانررار الجامعررة مررن   ةررذلك مسررتعينا   1,2ما تعلتد من مساني التررأر ب التيررأاني األكان تي،   
ل   توظاررم التعررار    التطررارار الترري اكتسرربطا الطالررب يررمن ر سرراة  غيلدررا منت،ار  مختبلار  مياغ   ديئة تأ

 فتل  نراتتد في تطو ل  فكار جأيأ    تطبااطا في  نستة إنار    ملاق،ة الت،انيع
 

 : (ILO'sالمخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج ) 
 

 إلى إكساب الطالب القدرة على:  "األنظمة الذكية في المباني"يسعى برنامج    
 

تحايق الومي  التعلفة لأى الطالب الخل ا بأدتاة تلييأ اتتطمح الطانة الكطلبائاة في التنيآر   ثل   ع1
 ذلك ملز ا نتصان الو ني ع 

الخأمار   ع2 في  نستة  الطانة  في  الضااع  باانة  تالي   تكالام  تالي   جأ ى   مناناة  يأرح 
 من يمن تكاملطا  اللب  بينطا بنسا  تحنف  ملاق،ة ملة   ع  الكطل ماناناناة في الت،اني

 : كل مناكتسا  معار   مطارار بتستوى محأن في مجان تلةيب  تيغي   باانة  ع3
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  نستة اإلنار   التتأيأار الكطلبائاة التاليأ ة  الحأي ة في الت،اني ع  •

  نستة تكيام الت،اني بأنوامطا  •

 في الت،انيع  نستة اإلنذار التلاق،ة  األماا   •

  نستة التحنف  اللب  الحأي ة بين األنستة التختلفةع  •

  ال    نفذ التخططار الخابة بالتتأيأار الكطلبائاة  التاناناناة  ا لكتل ناة في الت،اني ع ع4

في   ع5 الخأمار  بأنستة  الخابة  التخططار  بتصتاف  رتف  الخابة  الحاتوبي  اللتف  بلاما   ستخأ  
 الت،انيع 

 الكطلبان األتاتاة  التي تيت  تحلي  الأ ائل الكطلبائاة  اإللكتل ناة ع  فطف م،انئ  ع6

 يبني الأ ائل الكطلبائاة  اإللكتل ناة نسل ا  متلاا ع ع7

  صتف   نفذ ُمخططار التتأيأار الكطلبائاة  اإلنار  للت،انيع  ع8

 تصتاف  تنفيذ ن ائل الاأر   التحنف الكطلبائي التاليأ  ع  ع9

 اان   التحنف بالتحلةار الكطلبائاة التستخأمة في نسف إنار  الت،انيع يتعل    طبق تاناار ال   ع10

  ستخأ  بلمجاار  ي،نار الحاتو  في رب   نستة التحنف في الت،اني ع  ع11

     Microcontroller ستخأ  بلاما تحنف ذار ممنة بنسف إنار   ملاق،ة الت،اني ؛ التتحنف الأنيق   ع12
 ع  PLCالتتحنف التنطاي التبلما 

م ع13 التجسار  يتعل   ،  يصوبا  الكطلبائاة   نوامطا  يصائصطا  توبيلطا  التجسار  م،انئ  لز 
 التستخأمة في نسف إنار  الت،اني ع 

 ( KNX/EIBusاتتخأا  الاوامأ العالتاة التت،عة في األنستة الذةاة في الت،اني م   بلتوةون   ع14

 : ي تشملوالتتلةيب  تيغي   بلمجة  ملاق،ة  نستة التحنف  اإلنار  في الت،اني   ع15

 التحنف في اإلنار   فت    غم  الستائل ع  •
 التحنف بأنستة التكيام ع  •

 تلةيب نسف اإلنذار  األماا  التلاق،ةع  •
 تيغي   متابعة  ملاق،ة مت  نسف التحنف  التلاق،ة في الت،اني ع ع16

 باانة   بمح األمطان التي تحأو في النسا  ع ع17

ا   ع18 العنابل  األجط    بين  التوافاة  ملز  دذه  الاأر   في  التستخأمة  لكتل ناة  الكطلبائاة  التاناناناة 
 النسفع 

 اتتخأا  بلاما إنار  الطانة في  نستة يأمار الت،اني  تحسين اتتطمكطا ع  ع19
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 تحأيأ ا حتااجار النوطاة  الكتاة المدمة للتيل ع من دذه النسف ع ع20

فان  من دذه التخصصار  األتتتة  التحنف الكطلبائي لإلفي    األيلى تحايق التكام  م  التخصصار   ع21
 ع في التواضا  التيتلةة 

 تطو ل الاأر  ملز العت  الجتامي  التواب  م  ا يل نع  ع22

 بين  متواد م  التطور التانيع   ا تجادار السلوةاة  طَبق التفاواف التلبو ة ع23

ما  يلق ر اب  بلة م  التؤتسار ذار العمنة من يمن التأر ب التيأاني  بلاما التعا ا التيتلح   ع24
 ع بين الكلاة  التؤتسار التحلاة

  ستفيأ من نراتة  التفاواف  التصطلحار باللغة ا نجلي  ة ةوتيلة مطتة لمتصان   التواب  العلتيع  ع25
 تطو ل الكفان   التطارار بين  في دذدالنسف بحسب تطور التاناار في    متابعة التأر ب التستتلملز ع26

 دذا التجان ع 

 
 : األنظمة الذكية في المبانيفي  الطلبةشروط ومعايير قبول 

 

حابم   • ناجحا  في   ا  نوا  العالف  في  ن لة  من     بطا  معتل   مامة  يطان ثانو ة   حأ    ملز 
      (ِبنامي   ةطلبان اتتعتان ، الكتل ناار ، انار  انستة الت،انيملتي،    ار التالاة :تخصصال

    تخصص ميابد  متوافق في التخلجار التعلاتاةع 
 ج  في امتحاا التطارار الحاتوباة األتاتاةع  ا ين •

 
 البرامج ذات العالقة داخل وخارج المؤسسة : 

 
 نتسب دذا البلناما تتي ه   دتيتد بنوند األ ن من نومررد ملررز مسررتوى الجامعررار  الكلاررار الفلسررطيناة فرري مجالررد 

أبلو   ال،نررالور وس ميررابطة التخصصي  األنستة الذةاة في الت،اني( ع حيا   يوجأ تخصصار ملز مستو ي ال
لطذا التخصص، ةتا  ا مساحة تاا   محتوى  مخلجار دذا البلناما مرر  تخصصررار  يررلى محررأ ن ،    تضرر  
ذةل مررن دررذه التخصصررار  دررذا التاررا   فرري األمررور األتاترراة  التعلومررار الأامتررة لجررودل التخصررص فارر  ،   ررُ

 الرررتحنف  األتتترررة الصرررناطاة  التكيارررم  التبل رررأ  ملرررز مسرررتوى جامعرررة بوليتكنرررك فلسرررطين تخصرررص ا لكتل نارررار
  التاناتل نكل ع 
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 .تخصص كهرباء السيارات5

 ساعة معتمدة  73:السيارات  كهرباء متطلبات تخصص
 

الطالب التعلفة     إلىاكسا يطأ  دذا البلناما   ،    [73]مأ  الأراتة في دذا البلناما تنتاا نراتيتاا بوان   
باانة   معايل    إلز   معالجتطا  في التلة،ار الحأي ةل باإلضافة   الكطلبائاة  األمطانالتطار  المدمة   اكتيا   

ذلك    األجط   في  بتا  الصانعة  اليلةار  ةتالوجار  حسب  للساار   حان     نستةا لكتل ناة      األنستةالتختلفة 
الأي ن البن  ن    محلةار  في  بالونون  الكطلبائاة  الطجينة  ،  الساارار  م   نستة  التعام   الز  اإلضافة 

HYBRIDع 
الصاانة     إجلان متان  تحأيأدا بأنة      األمطانةانر مادل نانر ملز تيخاص    إ جانمن دنا ةاا  بأ من  

تف تجطي    األتاس  ملز دذا    ،  ذلك با تتعانة باألجط   الحأي ة للفحص   التحلي   ،المدمة لذلك  اإلبمح
بأحأو   الجامعة  في  الساارار  تيخاص    األجط  مياغ   متلاة  في  التتطل،ار  ةافة  تمئف       األمطانالتي 

 ع احتااجار السو  التت ايأ 
 
 
 

 :  الخطة الدراسية
 

 الرقم البيان  س.م
 1. ا ج،ار ة   الكلاةمتطل،ار  16

 2. متطل،ار الكلاة ا يتاار ة  1
 3. بلناما متطل،ار ال 19
 .4 متطل،ار التخصص   37

  المجموع  73

 
 ساعة معتمدة  16االجبارية:  متطلبات الكلية

 
 . 9,صعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها  إلطالع* ل
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 ساعة معتمدة  1: االختيارية متطلبات الكلية
 

 . 9,صووصفها  االختياريةعلى المعلومات: يمكن العودة الى متطلبات الكلية  إلطالع* ل

 

 
 ساعة معتمدة 19: البرنامج متطلبات 

 
 التسا   رنف سع  التسا  باللغة العلباة 

 2005 3 1الل اضاار 

 2006 2 اللتف الطنأتي

 2007 2 التيغ  الطنأتي

 2008 1 ا يلا   التنساف الصنامي 

 2009 2 الكطلبان  التغنا اساة

 2010 1 تجار  في الكطلبان  التغنا اساة

 2011 3 م،انئ الأ ائل الكطلبائاة 

 2012 1 م،انئ الأ ائل الكطلبائاة  متلي 

 3 الكتل ناار  قااتار ةطلبائاة 
2897 

 1 مختبل الكتل ناار  قااتار ةطلبائاة 
2898 

 
 

 : البرنامج متطلبات وصف 
 

 : 1الرياضيات 
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ا نتلانار الل اضاة الجبل ة  الت ل اة  اأُلتاة  اللوغلتتاة، النطا ار  نسل ار ملز النطا ار،  
ا يتاا   ا نتلانار الجبل ة  اأُلتاة  اللوغلتتاة،  ا تصان، التيتاة األ لز  نوامأ ا يتاا  ل 

تطبااار ملز التيتاة األ لز  منطا رتف التنحناار ع التكام  التحأ ن  تطباااتدع  لائق  
 .التكام   تكام  ا نتلانار بأنوامطا التختلفة

 
 الرسم الهندسي:  

الاأر  ملز نلان    يطأ  التسا  إلز تعل م الطالب ملز م،انئ اللتف الطنأتي   إكسابد
اللتومار الطنأتاة التجستة   التخطاطاة من يمن التعل  ملز  تاتاار   م،انئ اللتف  
الطنأتيلرتف األينان الطنأتاة التنتستة   التنحناةل ةتابة األحل  العلباة  اإلنجلي  ة بخ   

 ل اللتف  دنأتيلاإلتااد العتون    اتتخلاج التسا  ال الالرتف التاا  ل رتف األي  متل 
 .الحل

 المشغل الهندسي:
يطأ  دذا التسا  إلز تعل م الطالب ملز م،انئ التصنا  ل  التعام  السلاف م  ا  ر  

 التعأار  األن ار التختلفة ن ا الونوع    التسبب بالحوانو العتلاة ناي  الور   التصان   
 لاار المدمة إلنجاد نطعة ما  التيار   اإلنيائاة التختلفة ل   إكسابد الاأر  ملز معلفة العت

 
 االشراف والتنظيم الصناعي:

اإللتا  بطباعة التنيآر الصناطاة الكبلى  الصغلى  يصائصطا  متطل،ار إنيائطا  العوام   
التؤثل  ملي نجاحطال التعل  ملز الطااك  التنساتاة في التنيآر الصناطاة  مطا  اإليلا   

العت  الصناميل تنتاة ا تجادار اإل جاباة لأى  الصنامي فيطا  مسؤ لاار التيل  في 
الطالب ةاتا يتعلق بأمور السممة  الصحة التطناة في العت  الصنامي ل من يمن اإللتا   

باألتل ذار العمنة  الوتائ   اإلجلانار التت،عة للونا ة من الحوانو الصناطاةل التعل  إلي  
فة  معالجة الفوانأ في العت  الصناميل اإللتا   منابل التكالام الصناطاة   تاليب تالي  الكل 
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بأدف الجوانب التي مالجتطا التيل عار النااباة ذار العمنة بالعت   العتان ةاانوا الضتاا  
 .ا جتتامي

 
 الكهرباء والمغناطيسية:

  اليحنار الساكنة  التتحلةة،  التجان الكطلبائي  الجطأ الكطلبائي،  التاار الكطلبائي  مبأ  نا 
الطانة ل باإلضافة إلز مفطو  الحا الكطل مغنا اسي ل  التجان التغنا اسي  متغيلاتد ع  ما  
بالنس،ة للعتلي فالتسا   عالا متلاا  : نانوا ةولو ،  التجان الكطلبائي،    جان تعة من ف،  

 نوانين ةيل تيو    جط   ال ااس الكطلبائاة،  قااس التاا مة  الجطأ  التاار،  التجان  
 .لتغنا اسي ،  ةذلك نانوا فلان  في الحا الكطل مغنا اسيا

 
 تجارب في الكهرباء والمغناطيسية:

اليحنار الساكنة  التتحلةة،  التجان الكطلبائي  الجطأ الكطلبائي،  التاار الكطلبائي  مبأ  نا   
ع  ما   الطانة ل باإلضافة إلز مفطو  الحا الكطل مغنا اسي ل  التجان التغنا اسي  متغيلاتد 

بالنس،ة للعتلي فالتسا   عالا متلاا  : نانوا ةولو ،  التجان الكطلبائي،    جان تعة من ف،  
 نوانين ةيل تيو    جط   ال ااس الكطلبائاة،  قااس التاا مة  الجطأ  التاار،  التجان  

 .التغنا اسي ،  ةذلك نانوا فلان  في الحا الكطل مغنا اسي
 

 : مبادئ الدوائر الكهربائية
منابل ن ائل التاار الت،ايل، نوانين  نسل ار ن ائل التاار الت،ايل،  لائق تحلي  ن ائل التاار  

الت،ايل، التاار التتغيل  حان  الطور، منابل ن ائل التاار التتغيل ، تحلي  ن ائل التاار  
التتغيل ، اتتعتان األمأان التلة،ة في تحلي  ن ائل التاار التتغيل ، التغنا اساة  

الكطل مغنا اساة ، ن ائل الحا الكطل مغنا اساة ، ن ائل اللنين،  ن ائل التاار التتغيل ثمثي    
 .األ وار
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 مبادئ الدوائر الكهربائية /عملي:
 لائق رب  التاا مار لأ ائل التاار التستتل، نسل ار التاار التستتل، ت،سا  الأ ائل، نانوني  

 فار الكطلبائاة، تطبااار ملز ن ائل التاار التتلنن كيل تيو ، اتتخأا  راتف اإليار  ، التن
 حان  الطور، ن ائل الحا الكطلبائاة، التحو ر الكطلبائاة،  ن ائل اللنين،  الأ ائل ثمثاة  

 .األ وار
 

 الكترونيات وقياسات كهربائية: 
التوحيأ   الصتا  ال نائي  الأيون(  تت ي  يوال حسب التال ب األ ن  ال اني ، ي  العت ، ن ائل
نصف موجة  موجة ةاملة  حان ة الطور، التليحار، تطبااار ملز الأيون ، نيون د نل  

 يوابد   نحااده  تطبااار   BJT ثنائي الاطباة UJT  يوابد  تطباااتد ، التلان  ستور  حان  
 نحااده  تطباااتد   FETمتلاة ملاد ، نراتة بعض يوال ال ايل ستور  تطباااتد، تلادد ستور

اتاار ال ااس الكطلبائاة  تصنام  جط   ال ااس الكطلبائاة  اإللكتل ناة   جط   قااس التاار    ت
الت،ايل  التتلنن ل  ةاتاة إ الة مأى ال ااس في  جط   ال ااس، ن ائل البوتنييوميتل  الفلطاار  

قااس التاا مة  ال ااتاة  ننا ل التاار الت،ايل  التتلنن  مولأار اإليار    جط   ال ااس اللنتاة، 
 . فل  الجطأ  التاار

 
 مختبر الكترونيات وقياسات كهربائية:

تأدي  الطالب بالطلائق العتلاة  فق  تل ملتاة   تعل فد ملز العنابل ا لكتل ناة التختلفة  
م  : الأيونار   التطبااار التختلفة ملاد في ن ائل التوحيأ   غيلدا ل   ةذلك ال  نل نيون  

الأ ائل ا لكتل ناة ل   التعام  م  التلان تتورار بأنوامطا التختلفة  تسخيلدا    متلد ةتنسف في
للعت  في الأ ائلا لكتل ناة ةتضختار ا  ةتفاتا  الكتل ناة ل   التعام  م  ا  بتوةبلل ل  

 قااس التاا مة  فل  الجطأ  التاار،  ثل التحتي  ألجط   ال ااس، قااس الاأر  الكطلبائاة، قااس  
طانة الكطلبائاة، ننا ل التاار الت،ايل، ننا ل التاار التتغيل، اتتخأا  راتف اإليارار  ال

   .الكطلبائاة  األ تيلوتنرو (   نراتة الأ ائل ا لكتل ناة التختلفة   تطباااتطا في الوان  العتلي
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