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وصف متطلبات الجامعة اإلجبارية
 4001اللغة العربية :SC 151

يعمل هذا المساق على تعليم الطلبة أسس البحث :شروط وطريقة كتابته ،مع تكليف الطلبة بكتابة بحث

معين ،عالمات الترقيم ،االشتقاق ،النحت ،المجاز ،الكتابة ،علم المعاني ،التشبيه ،االستعارة ،طرق كتابة

الهمزة والفرق بين اللغة العربية وغيرها في الكتابة ،طريقة استخدام المعاجم القديمة والحديثة ،شرح قصيدة
من الشعر الحديث وتحليلها ضمن عناصر العمل األدبي ،وجوه إعجاز القرآن الكريم ،تفسير سورة الواقعة،
عناصر القصة وأنواعها ،الجملة االسمية والجملة الفعلية ،كان وأخواتها ،إن وأخواتها ،وبعض األخطاء
الشائعة وتصحيحها.
 4002الثقافة اإلسالمية :SC161

يقدم هذا المساق مجموعة المبادئ واألفكار اإلسالمية التي تحدد وجهة نظر اإلنسان في الحياة ،بما تحيي

به من صلة اإلنسان باهلل وبالكون وما تهدف إليه من إصالح في حياة الناس من حيث تحرير العقل البشري
من التقليد ومضار االبتداع ،وإصالح الفرد نفسيا وخلقيا بضبط شهواته ،وإصالح المجتمع بصورة يسود فيها
األمن وتتحقق فيها إنسانية اإلنسان وأهليته في عمارة األرض.
 4003اللغة اإل نجليزية (:SC141 )1

هذا المتطلب اإلجباري لجميع طلبة الجامعة في برامج البكالوريوس مصمم إلعطاء الطلبة فرصا كثيرة في
التدريب على استعمال استراتيجيات القراءة والكتابة حتى يصبح الطالب متمرسا في هذه المهارات .كما
ويعمل طلبة هذا المساق على تحضير عروض تقديمية مستق اة من المواضيع المطروحة في هذا المساق.
 4320تاريخ فلسطين الحديث :SC361

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بتاريخ فلسطين واألحداث التي تعرضت لها منذ النصف الثاني من

القرن التاسع عشر وحتى نهاية االنتداب البريطاني على فلسطين متضمنا أواخر العهد العثماني ثم الحرب
العالمية األولى وما آلت إليه األحداث ،حيث فرض االنتداب البريطاني على فلسطين ،ومحاوالت بريطانيا
المستمرة إليجاد وطن بديل لليهود في فلسطين وما تال ذلك من مقاومة شعبية لهذه المحاوالت.
 5055الحاسوب واساسيات البرمجة ()GE113
يعتبر هذا المساق مقدمة للحاسوب والبرمجة حيث يشتمل على مراجعة للكيااانين المااادي والبرمجااي للحاسااوب،
ومقدما ا ااة عا ا اان عما ا ااارة الحاسا ا ااوب وكيكليا ا ااة الا ا ااذا،رة وأدوات وتكنولوجيا ا ااا اإلدخا ا ااال واإلخا ا ا ار  ،نظا ا اام التشا ا ااغيل
والخوارزمي ااات ومخطط ااات س ااير العملي ااات .يغط ااي ه ااذا المس اااق م ااادة أولي ااة ف ااي البرمج ااة م اان ض اامنها تمثي اال
البيانات ،أنماط البيانات ،التعابير الحسابية ،االقترانات المكتبية ،عمليات السالسل الرمزية ،جمل االختيار.

بعااد ا،تساااب الطالااب للمهااارات تطااوير الخوارزميااات يجااب وان يكااون قاااد ار علااى تحويلهااا إلااى بارامج باسااتخدام
إحاادل لغااات البرمجااة .يشااتمل المساااق علااى مختباار عملااي يشااتمل علااى مقدمااة فااي نظاام التشااغيل ،البرمجيااات
المكتبية ،االيمايل وبيئة تطوير متكاملة للغة البرمجة المستخدمة ،ووظائف برمجية.

 5052إنجليزي استدراكي ()SC140

يلتحق بهذا المساق كل طالب لم يحصل على العالمة المطلوبة للنجاااح فااي امتحااان مسااتول اللغااة اإلنجليزيااة،

وهذا المساق يهدف بشكل أساسي لم ساعدة الطلبة في استخدام التعابير اللغويااة فااي المجاااالت المختلفااة بشااكل
سااليم وبساايط ،وهااو بالتااالي ي كااد علااى معالجااة المشااا،ل المتعلقااة بمهااارات الكتابااة والق اراءة الالزمتااين وبالتااالي

التمهيد لمساقات انجليزي  1ومن ثم انجليزي .2
 5054استدراكي حاسوب

يهاادف هااذا المساااق الااى اعطاااء الطالااب مقدمااة عاان الحاسااوب وتمثياال البيانااات ،والمواضاايع التااي يااتم تدريسااها
هي الكيان المادي للحاسوب ونظم التشغيل والبرمجيات التطبيقية ،والشبكات واالنترنت ،ونظام االعداد.

ان الطلبة الذين يجتازون امتحان المستول في الحاسوب ال يدرسون هذا المساق ،باال هااو للااذين ال يسااتطيعون

اجتياز هذا االمتحان او الطلبة الذين ال يمتلكون أي معلومات سابقة عن الحاسوب.
 5062االستخدام الفعال للغة االنجليزية ()SC324

يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطلبااة بعمليااة كتابااة المقااال ،وخااالل المساااق يااتم التعاارض ليااات تطبيقااات

التا اادقيق اللغا ااوي والمراجعا ااة ،ويكا ااون الت ركيا ااز علا ااى آليا ااات الكتابا ااة وتطويرها ااا مثا اال السا اابب والنتيجا ااة والمقارنا ااة
والتصنيف والتعامل مع التعريف وتطويره ،كما يهدف المساق الى تطوير المهااارات اللغويااة الشاافوية والمحادثااة

وتدريب الطالب عليها باستخدام أحاادث الطاارق التااي تعتمااد علااى إدمااا التكنولوجيااا بااالتعليم .هااذا ويعتمااد بناااء
المساق على نظرية االتصال والتواصل وذلك بالتركيز على االتصال بين االفراد ومجموعااات النقاااه ومهااارات
التحدث أمام الجمهور.

وصف متطلبات الجامعة االختيارية
 4321التنمية في الوطن العربي :SC362

يغطااي ه ااذا المس اااق المواض اايع التالي ااة :االقتص اااد ،الوض ااع االجتم اااعي و الم اادني ف ااي ال ااوطن العرب ااي ،تحلي اال
للوضع العربي على المستول الدولي ،مبااادئ التنميااة ،خصااائا التكاماال العربااي ،التحااديات األساسااية ،العلااوم

و التكنولوجيا و التنمية ،و مستقبل العرب المدني.
 4322مشكالت معاصرة :SC363

يتضاامن هااذا المساااق أهاام المشااكالت التااي تواجههااا البش ارية وت ا ثر علااى الناااس أف اراد وجماعااات ماان الن اواحي
االجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية والصااحية وتا ثر علااى سااعادتهم وبعااض هااذه المشااا،ل تا ثر علااى اسااتمرار

وبقاء الجنس البشري ويمكاان تعماايم أهمهااا بالعناااوين التاليااة :العولمااة والنظااام العااالمي الجديااد ،ساايادة القااانون ،
الديمقراطية ،قضايا المرأة ،التلوث البيئي ،المخاادرات ،الشااباب ،العنصارية ،الفقاار ،الالجئااون ،المديونيااة ،سااالح
القتل الجماعي ،الحروب والنزاعات اإلقليمية.
 4308اللغة العبرية :SC364

الغايااة ماان هااذا المساااق ا،ساااب الطالااب وتمكينااه ماان مهااارات الق اراءة والكتابااة لحااروف اللغااة العبريااة بنوعيهااا

الي دوية والطباعة بحيث يمتلااك القاادرة للتمييااز بينهمااا رسااما وقاراءة ونطقااا االماار الااذي يجعلااه قاااد ار علااى تركيااب
المقاااطع فالكلمااات فالجماال فااالفقرات التعبيريااة البساايطة ذات االسااتعمال اليااومي الملااح ثاام ينتقاال الااى اسااتعمال

النحااو الااوظيفي البساايط فياادرس الحركااات االعرابيااة البساايطة وكي يااة صااياغة المثنااى والجمااع والمااذكر والم نااث
واالضااافة والعاادد والمصاادر وتص اريف االفعااال وادوات االسااتفهام وبهااذا تسااتقيم مهااارات الح اوار والتحااادث مااع
االخارين باادء بالترحيااب وتقااديم الاانفس ماان حيااث االساام والعماار والعن اوان مااع التركيااز علااى الترا،يااب القواعديااة
والمفردات في سياق نصوص قصيرة للقراءة تتبعها التمارين الالزمة.
 4323اللغة الفرنسية :SC 365

دراسة اللغة والثقافة الفرنسية ويتعلم الطالااب مبااادئ القاراءة والكتابااة واالسااتماع والمحادثااة ود ارسااة البعااد الثقااافي
والجغ ارف ااي والتا اااريخي للشا ااعب الفرنسا ااي ،معلوما ااات عا اان الشا ااعوب الناطقا ااة بالفرنسا ااية ،واألما ااا،ن  ،والعا ااادات،

والتقاليد المتبعة في فرنسا ،وغيرها.
 4325اللغة اإلسبانية :SC367

د ارس ااة أساس اايات ومب ااادئ اللغ ااة اإلس ااباني ة ،تعل اايم الطال ااب مب ااادئ القا اراءة والكتاب ااة والمحادث ااة ،باإلض ااافة إل ااى
إيضاح مصادر الثقافة اإلسبانية.
 4326اللغة األلمانية :SC368

د ارسااة اللغااة والثقافااة األلمانيااة ،حيااث يااتعلم الطالااب مبااادئ القاراءة والكتابااة واالسااتماع والمحادثااة ود ارسااة البعااد
الثقا ااافي والجغ ارفا ااي والتا اااريخي للشا ااعب األلما اااني ،كما ااا ويقا اادم معلوما ااات عا اان الشا ااعوب الناطقا ااة باأللمانيا ااة ،
واألما،ن ،والعادات ،والتقاليد المتبعة في ألمانيا ،وغيرها.

 4413القانون في خدمة المجتمع ()SC294

يهدف المساق إلى التعريف بعالقة القانون بالنظم االجتماعية الرئيسية والمنظومة القيميااة السااائدةم المحااددات
االجتماعية للتشريع ،ودور الدولة الحديثة فااي تشااكيل العالقااات االجتماعيااة ماان خااالل القااانون .د ارسااة التطااور

الت اااريخي للق ااانون وعالق ااة ذل ااك ب ااالتحوالت االجتماعي ااة والسياس ااية واالقتص اااديةم دور المص ااالح االجتماعي ااة
المتشااابكة والمتصااارعة فااي تحديااد شااكل ووظااائف األنظمااة القانونيااة وساابل حاال الن ازعااات وفعاليااة أجهازة فاارض

النظام ،دور القانون كأداة لإلصالح االجتماعي ،مع تركيز خاص على العالم العربي وفلسطين.
 4622الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ()SC 295

مفهااوم الديمقراطيااة وتاريخااه ونماااذ تطبيااق حديثااه عليااه مااع د ارسااة الواقااع الفلسااطيني فااي ضااوء ذلااك .مفهااوم

حقااوق اإلنسااان وتاريخااه ،واألدوات وا لي ااات لحمايااة تلااك الحق ااوق ،وتطبيااق ذلااك عل ااى الوضااع فااي فلس ااطين.

القا ااانون ال ا اادولي وتاريخ ا ااه ،واألدوات وا لي ا ااات لتطبيقا ااه ،وتطبي ا ااق ذل ا ااك عل ا ااى الوضا ااع ف ا ااي فلس ا ااطين .عالق ا ااة
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي ببعضها البعض.
 4626تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين ()SC296

يبحااث هااذا المساااق فااي أصاال العلااوم المختلفااة فااي التاااريخ ،باادءا بإنجااازات المص اريين القاادماء ماارو ار بإنجااازات
سكان ما بين النهرين والفينيقيين والكنعانيين ،ثم اليونانيين والرومانيين وغيرهم ماان األقاوام والشااعوب ،ثاام ينتقاال

للبحث بإنجازات العاارب والمساالمين فااي مختلااف العلااوم و دورهاام فااي خدمااة البشارية عاان طريااق هااذه العلااوم ،و
،ااذلك تناااول حياااة ع ادد ماان العلماااء العاارب والمساالمين وكتاباااتهم وا،تشااافاتهم وإنجااازاتهم العلميااة ،وغياارهم ماان

العلماء الااذين ظهااروا قباال اإلسااالم ماان مختلااف الشااعوب ،و ينتهااي المساااق بالحااديث عاان الما ثرات الحضااارية

للعرب والمسلمين على الشعوب األخرل وخاصة األوروبية.
 5440الحديقة المنزلية ()SC297

هذا المساق يُغطي تعريف الحديقة المنزلية وأهميتها وأهدافها وتصميمها وعناصرها واختيار موقعها وشا،لها،
باإلضافة إلى دورها في المساهمة في تحقيق األمن الغذائي للمجتمعات النامية ،ويتضمن هذا المساق أهم

المعلومات األساسية عن تربة الحديقة المنزلية ( نقل التراب ،عمق التربة ،لون التربة ،حجم حبيبات التربة،

المادة العضوية ،العناصر الغذائية ،أحياء التربة الدقيقة ،دودة األرض ،إلخ ،)...باإلضافة إلى أنواع
األسمدة ،تقنيات الكومبست ،وتدوير مخلفات المطبخ العضوية .هذا المساق يتضمن أيضا الدورة الزراعية،
الزراعة المتعددة ،النباتات المترافقة وأنظمة المحاصيل.
أهم األنواع واألصناف النباتية ( الخض اروات الصي ية والشتوية ،الفا،هة المتساقطة األوراق ،ودائمة الخضرة،
النباتات الطبية والعطرية ،نباتات الزينة ،الحرجيات وأشجار الظل) التي تزرع في الحديقة المنزلية سوف يتم

مناقشتها في هذا المساق.

التقدمات الحديثة إلدارة العمليات الزراعية السليمة في الحديقة المنزلية والتي تتضمن المكافحة المتكاملة

لآلفات ،الزراعة العضوية ،تعقيم التربة ،الري بالتنقيط ،وأبرز التكن ولوجيا الصديقة للبيئة المستدامة سوف يتم
مناقشتها في هذا المساق.
* مساق الحركة األسيرة في سجون اإلحتالل :سوف يلحق الوصف من و ازرة التعليم العالي.
 5644الريادة واالبداع ( ) SC 298

هذا المساق مصمم لمساعدة وتوعية الطلبة ال،تشاف مهاراتهم ومواصفات الريادي فيهم وتطويرها لتتالئم مع

صفات الريادي الناجح ،وبالتالي معرفة مدل استعدادهم وجاهزيتهم ليصبحوا قادرين على بناء أعمالهم
ومشاريعهم الخاص بهم ،بدل من انتظار الوظيفة .ويتيح المساق فرصة للطلبة في معرفة مدل حاجتهم
لمزيد من التدريب المتقدم في مجال تنظيم المشاريع.
 5975النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ) ) SC 299

يتناول المساق التعريف بمفاكيم النزاهة ،والشفافية ،والفساد ،محليا وعالميا ،مع إظهار أشكال ممارسة الفساد
داخل المجتمع الفلسطيني وآثاره السيئة ،وكذلك األسباب التي ت دي إليه سواء السياسية أو االجتماعية أو

االقتصادية أو الحزبية أو التاريخية أو العوامل الخارجية وغيرها .باإلضافة إلى التعرف على سبل مواجهته
من أجل الوصول إلى الحكم الرشيد سواء على صعيد الم سسات الرسمية الحكومية أو األهلية.

كلية الهندسة

متطلبات كلية الهندسة

رقم

رمز

المساق

المساق

المساق باللغة العربية

س.م

5059

GE114

برمجة الحاسوب

3

5060

GE123

رسم هندسي

2

5061

GE124

مشاغل هندسة

2

4015

GE301

أساليب البحث العلمي

2

4011

GE431

إدارة واقتصاد هندسي

3

4004

SC111

تفاضل وتكامل 1

3

4005

SC112

تفاضل وتكامل 2

3

4006

SC121

فيزياء 1

3

4007

SC122

مختبر فيزياء 1

1

4070

SC142

لغة إنجليزية 2

3

4008

SC231

الكيمياء 1

3

4009

SC232

مختبر الكيمياء 1

1

المجموع

29

المتطلب

المتطلب

المرافق

السابق

4070

المساق باللغة اإلنجليزية

5055

Computer
Programming
Engineering Drawing
Engineering
Workshop
Methods of Scientific
Research
&Eng.Economics
Management
Calculus 1

4004

Calculus 2

**
***

Physics 1
Physics 1 Lab

4006
4003

English Language 2
Chemistry 1
Chemistry 1 Lab.

4008

)** represents (2*33=66 CH
)*** represents (3*33=99 CH

وصف متطلبات كلية الهندسة
5059برمجة الحاسوب ()GE114

يقدم المساق مواضيع متقدمة في برمجة الحاسوب بلغة  .C++يشمل المساق :جمل وترا،يب التحكم،
اإلجراءات ،المصفوفات ،البيانات المركبة ،الفئات  ،برمجة الكيانات ،الم شرات ،الملفات .يفترض المساق
معرفة المفاكيم األساسية في البرمجة وإجادة استخدام بيئة تطوير البرامج.

 5060رسم هندسي ()GE123

لغة الرسم ،أدوات الرسم ،قياسات وأحجام لوحات الرسم ،أنواع الخطوط ،العمليات الهندسية  ،تنفيذ رسم
بمقياس رسم محدد(تكبير وتصغير)  ،اإلسقاط المعامد ،رسم المناظير الهندسية ،الرسم باليد الحرة  ،استنتا

المسقط الثالث.
 5061مشاغل هندسة ()GE124

يتم تدريب الطالب عن طريق القيام بعمل تمارين مختلفة وذلك الستخدام المهارات الهندسية اليدوية المختلفة
مثل البرادة ،النشر ،الثقب ،التسنين ،البرشمة ،القا والثني والتخطيط ،السبكة ،االزملة ،إضافة إلى بعض
المهارات التي تتعلق بمز األلوان والقا والحفر على الزجا والخشب.
 4015أساليب البحث العلمي ()GE301

مقدمة ،العلم وأهدافه ،الت فكير العلمي ،مفاكيم وميادين البحث العلمي ،المعرفة اإلنسانية ،المكتبة ودورها في
البحث والمعرفة ،أساليب البحث العلمي ( األسلوب التاريخي ،األسلوب الوصفي ،األسلوب اإلجرائي،

األسلوب التجريبي) ،مشكلة البحث ،خطة البحث ،فروض البحث ،العينات ،االستبيان ،طرق جمع البيانات
اإلحصائية  ،أقسام البحث  ( ،الصفحات التمهيدية  ،كيكلية البحث ،المالحق).
 4011إدارة واقتصاد هندسي ()GE431

مقدمة في اإلدارة العلمية ،التنظيم اإلداري ،إدارة األفراد ،إدارة المشروعات ،إدارة المخزون ،اتخاذ الق اررات،
مبادئ التكلفة والربح ،محاسبة االستهالك.

 4004تفاضل وتكامل)SC111( 1

اإلقترانات والنهايات واالتصال،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشتقات،التكامل المحدود،

التكامل غير المحدود والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.
 4005تفاضل وتكامل)SC112(2

االقترانات الزائدية ،طرق في التكامل ،المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية ،القطوع المخروطية ،اإلحداثيات
القطبية ،متسلسالت القول.

 4006فيزياء )SC121( 1

يبحث هذا المساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم الميكانيكا ،في البداية تم مناقشة موضوع وحدات

القياس األساسية،ثم الكميات المتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم ،فالحركة في خط مستو ،ثم يناقش
المساق قوانين نيوتن الثالث في الحركة و تطبيقاتها المختلفة ،ثم مناقشة مفهوماي الشغل و الطاقاة

بأنواعهما ،والتصادماات و قاانون حفاظ كامية التحارك و مركاز الكاتلة ،و أخي ار يتعارض المسااق للحركاة

الدورانياة و كامية تحارك الزاوية والعزوم.
 4007مختبر فيزياء )SC122( 1

يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمساق فيزياء  1في المواضيع الرئيسية التالية:الميكانيكا وحركة
األجسام،الح اررة والديناميكا الح اررية ،الضوء والبصريات،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل
الدراسي.

 4070لغة اإلنجليزية )SC142( 2

،استم اررية لمسااق لاغة إنجليزياة  ، 1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة و ذلك بإعطاء
الطالب الفرص الكافية للتعرف على كي ية كتابة التقارير و المقاالت العلمية ،باإلضافة إلى اإلستراتيجياات

الخااصة باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4008الكيمياء )SC231( 1

يتضمن هذا المساق المواضيع التالية :المادة خصائصها وقياساتها ،النظرية الذرية وتطورها ،العناصر
والمركبات الكيميائية ،التفاعالت الكيميائية ،الغازات ،الكيمياء الح اررية ،التوزيع اإللكتروني للذرات ،الجدول

الدوري.

 4009مختبر الكيمياء )SC232( 1

يتضمن هذا المساق التجارب التالية :كي ية استعمال الموازين الكيميائية ،قياسات الخواص الفيزيائية

للمركبات الكيميائية ،حساب الوزن الجزئي ،الكشف عن األيونات ،معايرة الحامض بالقاعدة.

 .1دائرة الهندسة الكهربائية
متطلبات الدائرة  :تخصصات الهندسة الكهربائية
(أتمتة صناعية  +هندسة تكنولوجيا الطاقة =  56ساعة معتمدة ،هندسة اتصاالت  +هندسة أجهزة طبية =
 68ساعة معتمدة)

وصف متطلبات دائرة الهندسة الكهربائية:
رقم

رمز

المساق

المساق

اسم المساق

س.م

المتطلب

المتطلب

المرافق

السابق

Course Name

4106

ECE211

الدوائر الكهربائية ()1

3

4068

Electrical Circuits I

4101

ECE212

الدوائر الكهربائية ()2

3

4106

Electrical Circuits II

4103

ECE214

اإللكترونيات ()1

3

4106

Electronics I

4104

ECE311

اإللكترونيات ()2

3

4103

4102

ECE213

مختبر الدوائر الكهربائية

1

4101

4105

ECE312

مختبر اإللكترونيات

1

4104

4071

SC 311

االحتماالت و اإلحصاء

3

4005

4706

ECE325

اإلشارات ونقل البيانات

3

4043

Electronics II
Electrical Circuits
Lab
Electronics Lab.
& Probability
Statistics
Signals & Data
Communication

5193

SC 313

التحليل العددي

3

4169
5059

4169

SC 213

الجبر الخطي

3

5220

ME411

أنظمة التحكم

3

5353

ME415

مختبر التحكم

1

4068

SC123

فيزياء 2

3

4069

SC124

مختبر فيزياء 2

1

4691

ECE411

قياسات ومجسات

3

4692

ECE412

مختبر قياسات ومجسات

1

4043

SC212

معادالت تفاضلية

3

4005

5221

ECE313

الكهرومغناطيسية

3

4005

4356

ECE332

مختبر آالت كهربائية

1

4355

4005
4101
4043
5220
4068

Numerical Analysis
Linear Algebra
Control Systems
Control Lab

4006

Physics 2

4007

Physics Lab 2
& Measurements
Transducers
& Measurements
Trans. Lab
Differential
Equations
Electromagnetic
Fields
Electrical Machines
Lab.

4103
4691

مالحظات

فقط لتخصص
األجهزة الطبية

5219
()5588

ECE324

مختبر األنظمة الرقمية

1

4694

4693
()5587

Digital Systems Lab.
فقط لتخصصات

5593

ECE381

رياضيات للمهندسين

3

4005

Mathematics for
Engineers

األتمتة  +الطاقة

4235

SC 314

رياضيات تطبيقية للمهندسين

3

4169

Applied
Mathematics for
Engineers

فقط لتخصص

4795

ECE352

هندسة اتصاالت

3

4071

4706

Communication
Engineering

4693

ECE221

أسس المنطق الرقمي

3

4103

Digital Logic
Fundamentals

4694

ECE323

تصميم أنظمة رقمية

3

4693

Digital Systems
Design

4355

ECE331

مقدمة آالت كهربائية

3

4101
5090

Intro. To Electrical
Machines

4695

ECE467

تنظيم و عمارة الحاسوب

3

4693

Computer
& Organization
Architecture

االتصاالت التناظرية

3

4071

Analog
communications

5722

أنظمة تحويل الطاقة

5715

لالتصاالت
مختبر أنظمة تحويل الطاقة

5716

لالتصاالت

4699

ECE468

5105

ECE469

المعالج الدقيق و ربط األنظمة
مختبر المعالج الدقيق و ربط
األنظمة

3

Energy Conversion
Systems for
Telecommunications
Energy Conversion
Systems for
Telecommunications
Lab

1

5715

3

4695

& Microprocessor
Interfacing

1

4699

& Microprocessor
Interfacing Lab.

5587

ECE212

أنظمة رقمية

3

5589

ECE331

آالت كهربائية ()1

3

5590

ECE332

مختبر آالت كهربائية

1

Digital systems

4103
4101

5589

Electrical Machines
)(I
Electrical Machines
Lab.

 +االتصاالت

األجهزة الطبية
فقط لتخصص

األجهزة الطبية
فقط لتخصصي
االتصاالت +
الطبية

فقط لتخصصي
االتصاالت +
الطبية

فقط لتخصص

األجهزة الطبية
فقط لتخصصي
االتصاالت +

األجهزة الطبية
فقط لتخصص
االتصاالت

فقط لتخصص
االتصاالت
فقط لتخصص
االتصاالت

فقط لتخصص
األجهزة الطبية
فقط لتخصص

األجهزة الطبية
فقط لتخصصي

األتمتة  +الطاقة
فقط لتخصصي
األتمتة  +الطاقة
فقط لتخصصي

األتمتة  +الطاقة

برمجة متقدمة

3

5059

Advanced
Programming

المعالج والمتحكم الدقيق

3

5587

& Microprocessor
Microcontroller
& Microprocessor
Microcontroller lab.

5717
5591
5592

ECE421
ECE521

مختبر المعالج والمتحكم

1

5591

الدقيق

فقط لتخصص
االتصاالت

 4106دوائر كهربائية ((ECE211) )1

الوحدات والتعاريف والدارات الكهربائية البسيطة  .طرق تحليل الدارات .المحاثااة والمواسااع .دارات مقاومااة-
مح ااث ومقاوم ااة -مواس ااع ب اادون مص اادر .ادخ ااال دال ااة خط ااوة الوح اادة القس ارية .تحلي اال دارات مقاوم ااة-محاث ااة-
مواسع .الدوال القسرية الجيبية .مفهوم الطااور .عالقااات الطااور مااع المقاومااة والمحاثااة والمواسااع .الممانعااة
المسااامحة .اسااتجابة الحالااة المسااتقرة للاادوال الجيبيااة .القاادرة المتوسااطة وقاايم مربااع متوسااط الجااذر (الفعالااة).
والقدرة المركبة .دارات متعددة الطور .توصيالت النجمة والمثلث.
 4101دوائر كهربائية ()ECE212( )2

التردد المركب والدوال القسارية الجيبيبااة المخماادة .االسااتجابة التردديااة .رنيااين التاوالي والتاوازي .دارات مقترنااة
مغناطيساايا .الشاابكات العامااة بماادخلين .عواماال الممانعااة والمسااامحة والمهجنااة والنقاال .المبااادلء األساسااية
للترشيح .المرشحات الفعالة وغير الفعالة ،تحليل الدارات باستعمال البرمجيات  Spiceو.Matlab

4103الكترونيات((ECE214) )1

نظريا ااة أشا ااباه الموصا ااالت ،عمليا ااة التطسا اايم ،البلا ااورات السا ااالبة والموجبا ااة .وصا ااالت م س ،انحيا اااز الثنا ااائي،

تطبيق ااات مختلف ااة عل ااى الثنائي ااات .عملي ااة التوحي ااد ،جه اااز التغذي ااة المس ااتمرة .ثنائي ااات ذات أغا اراض خاص ااة.
الترانزيس ااتور م س م ،س م س .دوائا اار انحي اااز الترانزيسا اات ور المختلف ااة ،ترانزيسا ااتور ت ااأثير المجا ااال ،منحنياتا ااه

وداالت التوصيل لألنواع المختلفة  .طرق االنحياز لهذا الترانزيستور.
 4104إلكترونيات((ECE311) )2

مكبرات اإلشارة الصغيرة بأنواعها المختلفة ( الباعث المشترك ،المجمااع المشااترك والقاعاادة المشااتركة) .مكبارات
ترانزيستور ت أثير المجال بأنواعهااا  .المكبارات متعااددة الم ارحاال  ،االسااتجابة التردديااة للمكبارات  .مكبارات القاادرة
ص اانف  ،Aص اانف  ،Bص اانف  ، Cدف ااع ج ااذب  .المكب اار التفاض االي ،المكب ارات التش ااغيلية وتطبيق ااات مختلف ااة
عليها  .دوائر المذبذبات.
 4102مختبر دوائر كهربائية /عملي ()ECE213

التعاارف وا سااتخدام ومعااايرة أجه ازة القياااس  ،تجااارب مختااارة لد ارسااة مكونااات وخصااائا الاادوائر الكهربائيااة فااي
حالااة التيااار المباشاار والمتااردد وتصاانيف التغي ارات المختلف ااة فااي التحلياال  .التعاارف علااي عاادد ماان التطبيق ااات
الكهربائية باستخدام عناصاار ودوائاار خاصااة مثاال الماارحالت  .دوائاار الارنين والمحاوالت وكااذلك اسااتخدام بارامج
تحليل محوسبة.
 4105مختبر اإللكترونيات (:)ECE 312

د ارسااة خصااائا الااديود (جرمااانيوم و ساايليكون) و تطبيقاتااه العمليااة ،خصااائا ديااود الزناار و اسااتخدامه فااي

تطبيقااات عمليااة ،خصااائا  BJTترانزيسااتور و أهاام التطبيقااات المسااتخدمة مثاال دوائاار التكبياار و اسااتخدامه
 ،عنص اار تحك اام ف ااي ال اادوائر اإللكترونية،د ارس ااة خص ااائا (  ) Operational Amplifierو اس ااتخدامه
فيتطبيقات عملية مثل دوائر المكاملة والمفاضلة و استخدام م قت  ) )555في تطبيقات عملية.
 4071االحتماالت واإلحصاء ()SC311

اإلحصاااء الوصاافي ،االحتم ااال ،االحتمااال الشاارطي ،نظري ااة بي از ،المتغي ارات العش اوائية والتوزيعااات االحتمالي ااة
المنفص االة والمتص االة ،التوزيع ااات االحتمالي ااة المش ااتركة ،التوق ااع ،التب اااين ،التب اااين المش ااترك ،معام اال االرتب اااط،
اقترانات التوزيعات االحتمالية ،توزيعات المعاينة ،التقدير اإلحصائي واختبااار الفرضاايات ،العالقااة الخطيااة بااين
المتغي ارت العشوائية.
 4706اإلشارات ونقل البيانات )(ECE 325
تمثي اال وتص اانيف االنظم ااة واالش ااارات .اش ااارة مس ااتمرة م ااع ال اازمن .االش ااارات والمتجه ااات .التمثي اال باس ااتخدام
مسلساالة فااوريير العامااة  .طيااف الطااور والقيمااة لالش ااارات .محتااول االشااارات ماان الطاقااة والقاادرة .ع اارض
نطاااق االشااارات .تحااا وير فااوريير وتطبيقاتهااا .اخااذ عينااات ماان االشااارة .التفافيااة االشااارات .الكثافااة الطي يااة
للطاقة والقدرة .دوال االقتاران .التحلياال الزمنااي لالنظمااة المسااتمرة فااي الاازمن .اسااتجابة النظااام لنبضااة .قناوات
االتص اااالت .المرش ااحات LPEو HPFو . BPFاش ااارات متقطع ااة م ااع ال اازمن .تح اااوير ف ااوريير المتقطع ااة
) .(DFTوتحا اااوير فا ااوريير السا اريعة ) .(FFTالتحليا اال الطيفا ااي النظما ااة ) .(DFTاالسا ااتجابة لعينا ااة واحا اادة
واالستجابة لمدخل تتابعي اختياري .مقدمة الى تحاوير زي .مشروع على الحاسوب.

 5193التحليل العددي ()SC313

األخطاااء ،نظريااة تااايلر ،حاال المعااادالت ذات المتغياار الواحاد بطاارق مختلفااة  ،االسااتكمال وطاارق مختلفااة فيااه،

التفاضل والتكامل العددي ،حل المعادالت التفاضلية بطرق عددية.

 4169الجبر الخطي)SC213( 1

أنظم ا ااة المعا ا ااادالت الخطي ا ااة ،المصا ا اافوفات والمح ا ااددات ،المتجها ا ااات ،فض ا اااء المتجها ا ااات والفض ا اااء الجزئا ا ااي،
التحويالت الخطية ،القيم الذاتية والمتجه ات الذاتية ،تحويل المصفوفة إلى الصورة القطرية.
 5220أنظمة التحكم ()ME 411

تمثياال األنظمااة الفيزيائيااة مااع التركيااز علااى الميكانيكيااة منهااا ،أن اواع التغذيااة الراجعااة ،تمثياال األنظمااة بالرساام،

تحليل األنظمة وتصااميمها فااي المجااالين الزمنااي والتاارددي ،مقدمااة إلااى تمثياال وتصااميم أنظمااة الااتحكم بوساااطة
المصفوفات واستخدامات الجباار الخطااي ،تحلياال وتصااميم أنظمااة الااتحكم بواسااطة الكمبيااوتر .تطبيقااات ألنظمااة
تحكم في مجال الهندسة الكهربائية وغيرها .

 4698مختبر التحكم )(ME 415

المتحكمااات ماان نااوع( ،)P, I, D, PI, PD, and PIDالااتحكم فااي ساارعة محاارك التيااار المسااتمر باسااتخدام
ال ااتحكم المفت ااوح والمغل ااق .ال ااتحكم ف ااي جه ااد مول ااد التي ااار المس ااتمر باس ااتخدام قط اااع ال ااتحكم المفت ااوح والمغل ااق.
الا ااتحكم با ااالموقع ما اان خا ااالل حلقا ااة الا ااتحكم المغلقا ااة .د ارسا ااة سا االوك األنظما ااة واسا ااتقرارها وعالقا ااة ذلا ااك بثوابا اات
المتحكم ااات .د ارس ااة ت ااأثير التش ااويش الخ ااارجي عل ااى حلق ااات ال ااتحكم المفتوح ااة والمغلق ااة وعالق ااة ذل ااك بثواب اات

المتحكمات المستخدمة.

 4068فيزياء)SC123( 2

ين اااقش ه ااذا المس اااق المف اااكيم األساس ااية المتعلق ااة بالكهرب اااء والمغناطيس ااية  ،يب اادأ المس اااق بتوض اايح المف اااكيم

المتعلقة بالكهرباء السا،نة و المجال الكهربائي ،ثم يشاارح قااانون سجاااوسس و تطبيقاتااه ،ثاام يناااقش مفهااوم الجهااد
الكهربائي ،فموضوع المكثفات و المواد العازلااة ،ثاام المفاااكيم المتعلقااة بالكهرباااء المتحركااة ،حيااث يااتم توضاايح
مفهااومي التيااار و المقاومااة ثاام الاادوائر الكهربائيااة و ق اوانين س،يرتشااوفس .ثاام ينتقاال إلااى المجااال المغناطيسااي
وتطبيقاته على قوانين امبير وف اردي والحث المغناطيسي.
4069

مختبر فيزياء)SC124 ( 2

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( )2في المواضاايع األساسااية التاليااة :أجهازة القياااس،
الكهرباااء ،المغناطيسااية ،وبناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة ،موزعااة علااى اثنتااي عش ارة تجربااة خااالل
الفصل الدراسي.

 4691قياسات ومجسات )(ECE 411

الملف المتحرك ذو التيار المباشاار ،تركيااب جهاااز الفااولتميتر ،األميتاار ،األوميتاار ،جهاااز قياااس القاادرة والطاقااة،
القناطر الكهربائية ذو التيار المتااردد .أجهازة قياااس إلكترونيااة  ،كاشااف اإلشااارة  .أناواع المجسااات المختلفااة ماان

ناحية مبدأ العمل والتركيب الفيزيائي وتطبيقات عليها  .وهذه المجسات هااي  :المغناطيسااية ،مجسااات اإلجهاااد

( .) Piezoelectricالمجسا ااات المعتما اادة علا ااى القيما ااة المتغيا ارة للمقاوما ااة  ،السا ااعة ،الحا ااث المتبا ااادل ،الحا ااث
الااذاتي ،المجسااات الح ارريااة ،الضااوئية ،الكيماويااة ومجسااات الوضااع .تحااويالت ( ) A-to-Dوتحااويالت (D-
. )to-A

 4692مختبر القياسات والمجسات()ECE 412

يغطي هذا المختبر مفاكيم ومبادئ العديد م المجسات التي تعالج كميات فيزيائية مختلفة مثل (درجة الح اررة،

الضوء ،الرطوبة ،الحركة ،الموجات الفوق سمسية ).... ،وتحويلها إلى كميات كهربائية (التيار ،الجهد،

المقاومة ، 9وكذلك يتمكن الطالب من بناء دوائر المعالجة التي تلزم المجسات بهدف التعرف على آلية قياس
الكميات الفيزيائية بداللة الكميات الكهربائية .اإلضافة إلى تعريف الطالب على التطبيقات المختلفة
للمجسات.

4043

معادالت تفاضلية ( (SC212

معادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقات عليها ،نظرية وجود الحلول ووحدانيتها ،المعااادالت الخطيااة ماان
الرتبة ن ،تحويالت البالس واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية ،الحل باستخدام متسلسالت القول.

 5221الكهرومغناطيسية ()ECE313

مقدمة .المتجهات وعمليات المتجهات .انظمة االحااداثيات .قااانون كولومااب وشاادة المجااال الكهربااائي .الجهااد

والتدر  .كثافة ال يض الكهربائي .قانون جاوس ونظريااة التشااتت .تطبيقااات عمليااة .المجاااالت الكهربائيااة فااي

اوس اااط الم اواد .المواس ااع .ش ااروط الح اادود .مع ااادالت باوس ااان والب ااالس .طريق ااة الص ااور .ق ااانون بوي اات -
سا ا ااافارات .قا ا ااانون امبيا ا اار .االلتفا ا اااف ونظريا ا ااة سا ا ااتوك .القا ا ااوة والعا ا اازم المغناطيسا ا ااي .الجها ا ااد االتجا ا اااهي
المغناطيسا ا ااي .تطبيقا ا ااات عمليا ا ااة .الخ ا ا اواص المغناطيسا ا ااية للم ا ا اواد ومنحنا ا ااى  .B-Hالمحثا ا ااات .الا ا اادارات

المغناطيسا ااية .التفاعا اال با ااين المجا اااالت والجزيئا ااات المشا ااحونة .قا ااانون فا ااارادي .تيا ااار اال ازحا ااة .مع ا ااادالت
ما،سويل .عالقة التراخي ومعادلة االستم اررية .المجاالت المتناغمة زمنيا ومبدء التخل ية.
 4356مختبر آالت كهربائية )(ECE 332

يغط ااي بع ااض التج ااارب العملي ااة والفحوص ااات ود ارس ااة خ اواص التحمي اال لمحرك ااات ومول اادات التي ااار المس ااتمر،
محا اوالت أحادي ااة وثالثي ااة الط ااور والمحرك ااات الحثي ااة .ب اادء المحرك ااات الحثي ااة ذات القف ااا الس اانجابي و ذات
الحلقات األنزالقية  .تحميل المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي.
 5219مختبر أألنظمة الرقمية )(ECE 324

تجارب عملية على دوائر المنطااق التجميسيااة ،و المتزامنااة (لتغطيااة الجانااب العملااي فااي مساااقي أسااس المنطااق

الرقمي و تصميم األنظمة الرقمية).
 5219مختبر أألنظمة الرقمية )(ECE 324

تجارب عملية على دوائر المنطااق التجميسيااة ،و المتزامنااة (لتغطيااة الجانااب العملااي فااي مساااقي أسااس المنطااق

الرقمي و تصميم األنظمة الرقمية).
 5593الرياضيات للمهندسين ()SC381

مراجع ا ااة المتجه ا ااات الفض ا ااائية وان ظم ا ااة االح ا ااداثيات ف ا ااي الف ا اراو ،المش ا ااتقات الجزئي ا ااة والتك ا ااامالت المتع ا اادده،

( )Gradients, Divergence and Curl, Double and Triple integralsتكاماال االقت ارنااات المتجهااه
 ،التحلي اال العق اادي ،نظري ااة متسلس االة ف ااورير وح اال المع ااادالت الجزئي ااة ،نظري ااة االخط اااء ونظري ااة تيل اار ومع اادل
التقارب( ,)Rate of convergenceحل معادالت بمتغير واحد عاادديا باسااتخدام ( Newton’s method,
 ، )secant methodتكااوين وتقريااب كثي ارات الحاادود (، )Lagrange Polynomials interpolation
التكاماال والتفاضاال العااددي ،حاال المعااادالت التفاضاالية عاادديا  ،تطبيقااات هندسااية مختلفااة علااى الموضااوعات
السابقة.
 4235الرياضيات التطبيقية للمهندسين ()SC314

االقت ارعااات ذوات األ،ثاار ماان متغياار ومشااتقاتها ،التكااامالت المتعااددة فااي أنظمااة إحااداثيات متعااددة ،تشااتتجرين
ونظرية ستوك ،المتغيرات المركبة ،التكامالت المركبة ،التكاماال عاان طريااق الباااقي ،جباار المصاافوفات ،تحويلااة

البالس ،تطبي قات المعادالت التفاضلية العادية ،متسلسالت فورييه ،االمتداد لنصف المدل.

 4795هندسة اتصاالت( )ECE352

التع ااديل المس ااتمر للموج ااة .التع ااديل الس ااعوي .التع ااديل ال ازواوي .التع ااديل الت اارددي والط ااوري .تخم ااين ع اارض
النطاق في التعديل المستمر للموجة .مستقبالت التعديل السااعوي .والتعااديل التاارددي  .الضااجيج فااي التعااديل
المس ااتمر للموج ااة .مص ااادر الض ااجيج .تمثي اال الض ااجيج والت ااداخل .نس اابة االش ااارة ال ااى الض ااجيج .التع ااديل

النبضي .التجميع التجزيئي للزمن .التعديل الرمزي النبضااي .تعااديل دلتااا .نقاال عنااد نطاااق االساااس :تشااغيل
النبضااة وترميااز الخااط وشااروط نايكوساات للنقاال الخااالي ماان التشااويه .طاارق النقاال الرقمااي ASK :و FSKو

 .PSKاداء نمط التعديل الرقمي بوجود الضجيج.
 4693أسس المنطق الرقمي )(ECE 221

مقدم ااة ع اان الجب اار الب ااوولي ،نظري ااات و قاع ااد الجب اار الب ااوولي ،بواب ااات المنط ااق ،تبس اايط االقت ارن ااات البوولي ااة،

مخطااط ك ااارنو ،دوائ اار الم نط ااق التجميسي ااة ،تص ااميم أنظم ااة مختلف ااة تتض اامن عملي ااات الجم ااع ،الط اارح ،تحوي اال
الشيفرة و غيرها .دوائر المنطق التجميسية المتكاملة ( )MSIمثل المقارنات ،المرمز ،فاااك الترمياازMUX, ،
 DEMUXو غيرها.
 4694تصميم أنظمة رقمية )(ECE 323

دوائا اار المنطا ااق المتزامنا ااة ،النطاطا ااات بأنواعها ااا ،العا اادادات المتزامنا ااة و غيا اار المتزامنا ااة ،المسا ااجالت ،وحا اادات

التخزين ،دوائر المنطق القابلة للبرمجة  ،State Machines ،PLDالبرمجة بلغة .HDL
 4355مقدمة آالت الكهربائية )(ECE 331

أصااناف ا الت الكهربائيااة ،الجهااد ،القاادرة ،الفعاليااة  .آالت التيااار المسااتمر  ،اإلثااارة  ،خاواص ا لااة كمحاارك

وكمولد وطاارق الااتحكم بالجهااد والساارعة  .المحاوالت أحاديااة الطااور  ،الاادوائر المكافئااة  ،تنظاايم الجهااد،الخواص

الكهربائي ااة للمح ااول  ،فح ااا ألالحم اال وقص اار ال اادائرة  .ا ل ااة الحثي ااة أحادي ااة الط ااور ،مب اادأ العم اال ،الخاص ااية

الميكانيكية وتقنيات البدء  .المحركات ذات االستخدامات الخاصة كمحرك الخطوة وغيره.
 5722االتصاالت التناظرية ()

التعديل المستمر للموجة .التعديل السعوي .التعديل الزواوي .التعديل الترددي والطوري .تخمين عرض
النطاق في التعديل المستمر للموجة ،مستقبالت التعديل السعوي ،والتعديل الترددي ،الضجيج في التعديل
المستمر للموجة ،مصادر الضجيج ،تمثيل الضجيج والتداخل ،نسبة االشارة الى الضجيج ،التعديل

النبضي ،التجميع التجزيئي للزمن ،التعديل الرمزي النبضي .تعديل دلتا ،نقل عند نطاق االساس :تشغيل

النبضة وترميز الخط وشروط نايكوست للنقل الخالي من التشويه .طرق النقل الرقمي : ASKو FSKو
PSK.اداء نمط التعديل الرقمي بوجود الضجيج.
 5715أنظمة تحويل الطاقة لالتصاالت ()

مقدمة في األالت الكهربائية ،مبدأ العماال وأنظمااة تحوياال الطاقااة .المحاوالت الكهربائيااة أحاديااة الطااور ،الاادوائر

المكافأة وتنظيم الجهد .محركات التيار المستمر ،مبدأ العماال ،م واصاافات ا لااة والخاصااية الميكانيكيااة ،وتنظاايم
السا اارعة .محا اارك الخطا ااوة ،المحا اارك العا ااام ،محا اارك البالفحما ااات ،المحا اارك التنفيا ااذي وتطبيقاتا ااه فا ااي أنظما ااة
اإلتصاالت.
األنظمة اإللكترونية لتحويل القدرة ،دوائر التوحيد ،دوائاار العااا،س ،أنظمااة التغذيااة اإلحتياطيااة .رصااد األعطااال

في األالت ال كهربائية وأنظمة القاادرة األلكترونيااة .تقلياال تااأثير التوافقيااات العليااا علااى أنظمااة اإلتصاااالت .دوائاار
عملية وتطبيقات إللكترونيات القدرة في أنظمة اإلتصاالت.
بناء الدوائر والتمدياادات الكهربائيااة ،حساااب التيااار ،فاقااد الجهااد ،إختيااار التمدياادات والمعاادات المالئمااة ،مفاااتيح
القط ع ،الفيوزات ،مفتاح تسرب التيار  .أنظمة التأريض ) (IT,TT,TS-C,,وتطبيقاتها في تااأريض أنظمااة
اإلتصاالت من خطوط وشبكات وأجهزة أتصال .تطبيقات الطاقة الشمسية في تغذية أنظمة اإلتصاالت.
أنظمة التأريض ) (IT,TT,TS-C,,وتطبيقاتها في تأريض أنظمة اإلتصاالت من خطااوط وشاابكات وأجهازة
أتصال .تطبيقات الطاقة الشمسية في تغذية أنظمة اإلتصاالت.
 5716مختبر أنظمة تحويل الطاقة لالتصاالت ()

يستطيع الطالب من خالل هذا المساق إجراء الفحوصات على األجهزة واألنظمة التالية:

فحا المحول الكهربائي أحادي الطور من حيث الالحمل وقصاار الاادائرة والتحمياال ،ود ارسااة تااأثير نااوع الحماال
علااى جه ااد المحااول .توص اايالت مح اوالت ثالثيااة الط ااور ود ارسااة مزاياه ااا و التي ااارات والجهااود المنبثق ااة عنه ااا.

تشغيل محرك تيار مباشر ذو إثارة مستقلة ،ودراسة الخلصية الميكانيكية وسلوك المحرك عن الباادء والتوقااف.
ال ااتحكم بمحا اارك ذو الخط ااوة ود ارسا ااة ت ااأثير أنظما ااة الا ااتحكم المغلق ااة علا ااى دق ااة وسا اارعة ه ااذا المحا اارك .تشا ااغيل
المحرك ااات الحثي ااة أحادي ااة الط ااور ود ارس ااة خواص ااها الميانيكي ااة .د ارس ااة خا اواص أنظم ااة توحي ااد اإلش ااارة أحادي ااة
وثالثيااة الطااور بشااقيها الالتحكميااة والتحكميااة ) . ( Controlled & Uncontrolled Rectifiersد ارسااة
خ اواص دوائاار الع اا،س

) ( Invertersوتطبيقاتهااا  .توصاايل دائ ارة  UPSود ارسااة خواصااها .بناااء دائ ارة

تمدياادات كهربائيااة وتركيااب أنظمااة الحمايااة والتااأريض .بناااء وفحااا وحاادة توليااد طاقااة كهربائيااة بإسااتخدام
بإستخدام األشعة الشمسة ). (Photovoltaic system

 4699المعالج الدقيق وربط األنظمة ()ECE 468

تعريااف عااام بالمعالجااات الدقيقااة ،التركي ااب الااداخلي للمعااالج الاادقيق ( 8خان ااات ثنائيااة) ،ربااط المعااالج ال اادقيق
بالذا،رة ،ربط المعالج الدقيق بوحدات اإلدخال و اإلخ ار  ،المبادئ األساسية لربط األنظمة.
 5105مختبر المعالج الدقيق وربط األنظمة()ECE 469

يشمل هذا المختبر ت جااارب عمليااة علااى برمجااة معالجااات دقيقااة ماان نااوع  8خانااات ثنائيااة ،والمبااادئ األساسااية

لربط األنظمة.
5587أنظمة رقمية ()ECE221

أنظمة العد ،مقدمة عن الجبرالبوولي ،نظريات وقواعد الجبرالبوولي ،بوابات المنطق ،تبسيط االقترانات
البوولية ،مخطط كارنو ،دوائر المنطق التجميسية ،تصميم أنظمة مختلفة تتضمن عمليات الجمع ،الطرح،
تحويل الشيفرة وغيرها.
دوائر المنطق التجميسية المتكاملة ) (MSIمثل المقارنات ،المرمز ،فا،الترميز ،الماز والماز العكسي
وغيرها .مقدمة
المنطق

المتزامنة،

في دوائر
دوائر

المنطق

المتزامنة،

النطاطات

بأنواعها،

العدادات

وغير

المتزامنة

المتزامنة ،المسجالت ،وحدات التخزين  ،الذا،رة المتطايرة والذا،رة دائمة التخزين ،دوائر المنطق القابلة
للبرمجة.

5589آالت الكهربائية )ECE331( 1

يعتبر هذا المساق مقدمة في ا الت الكهربائية من حيث مبدأ العمل وأصناف ا الت الكهربائية ومبدأعملها
ودراسة أجزاء الما،ينة الكهربائية .محركات التيار المباشر ،مبدأ العمل ،أصناف هذه الما،ينات ،الخاصية

الميكانيكية ،وسائل التحكم بالعزم والسرعة .طرق بدء تشغيل هذه المحركات ،طرق التحكم في السرعة.

المحوالت الكهربائية أحادية وثالثية الطور ،مبدأ العمل ،أصناف المحوالت ،الدوائر المكافئة ،خاصية
التحميل ،معايرة الجهد ،فحوصات المحول  ،فحا الالحمل وفحا قصر الدائرة .المحول الذاتي من حيث
مبدأ العمل وخواص التحميل .المحركات الكهربائية أحادية الطور ،مبد العمل  ،خواص التحميل :محرك
الوجه المشطور ،المحرك ذو المكثف ،المحرك ذو الوجه المشطور ،محرك ذو الخطوة،

تطبيقات

اإللكترونيات الصناعية في المحركات الكهربائية  ،ورصد وتحليل وصيانة األعطال في المحركات...
 5590مختبر آالت كهربائية ()ECE332

يغطي بعض التجارب العملية والفحوصات ودراسة خواص التحميل لمحركات ومولدات التيار المستمر،
محوالت أحادية وثالثية الطور والمحركات الحثية .بدء المحركات الحثية ذات القفا السنجابي و ذات
الحلقات األنزالقية  .تحميل المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي.
5717برمجة متقدمة

هذا المساق يعرض مفاكيم ومنهجية البرمجة الشيئية باستخدام لغة  C++أو جافا كلغة توضيح .وينبغي أن

تغطي الموضوعات :نموذ البرمجة الشيئية ،الفئات والكائنات (األشياء) ،الطرق،الواجهات ،وتعدد األشكال
والتوارث ،والتعامل مع االستثناءات والجداول والملفات ،واجهة المستخدم الرسومية) ، (GUIوكيا،ل البيانات

الديناميكية .
5591المعالج والمتحكم الدقيق ()ECE421

نظرة عامة على المعالجات الدقيقة ،عمارة المعالجات الدقيقة  ،ربط الذا،رة مع النظام  ،ربط المداخل
والمخار مع النظام ،برمجة المعالجات الدقيقة ،مجموعة التعليمات ،تقنيات البرمجة ،المفاكيم والمبادئ

األساسية لربط النظام  ،نظرة عامة على المتحكمات الدقيقة وعمارتها  ،برامج وتطبيقات على المتحم الدقيق.

 5592مختبر المعالج والمتحكم الدقيق ()ECE521

يهدف مختبر المعالجات والمتحكمات الدقيقة الى ا،ساب الطالب الخبره العمليه والنظريه في تصميم وبناء
وبرمجة االنظمه المتضمنه والموزعه من خالل توفير عدد من التجارب التي تتضمن :التعريف بالبنيه

الداخل يه للمتحكمات ومكوناتها ,تعلم لغات برمجه مختلفه لبرمجة المتحكامات والمعالجات ,استخدام برامج
المحا،اه وبرامج التصميم ,تعلم اهم مباديء ربط االنظمه واالتصاالت وبناء االنظمه والدوائر مع اعطاء
القدره على تحليل االنظمه وكشف االخطاء

 1.1تخصص هندسة األجهزة الطبية
ملخص خطة التخرج

المتطلبات

الرقم

المتطلبات
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
5115علم المواد الحيوية)(ECE352
مساااق علمااالمواد الحيويةمساااق تمهياادي مخصااا لطا ز
االب هندسااة األجه ازة الطبيااة .ماان خااالل هااذا المساااق
ُ
ز
ساايتم التركيااز علااى الخصااائا األساسااية فااي الم اواد الحيويااة الص اناعية والطبيسيااة ،وأصااناف جدياادة ومختلفااة
زمن المو زاد المسااتعملة فااي مجااال التطبيقا ز
اات الطبوياة (مركبااات كيميائيااة ،ماواد الساايلكون ،ألياااف طبيااة ،معااادن،
ْ
سا اايراميك) .دور البا ااروتين داخا اال االنسا ااجة فا ااي االسا ااتجابة للم ا اواد الحيوية،.ي يا ااة تفاعا اال الخاليا ااا ما ااع الم ا اواد

الحيويا ااة.القول الميكان ي ا ااة ف ا ااي الخاليا ااا .اإللته ا اااب ،الش ا اافاء ما اان الج ا ااروح ،اس ا ااتجابة الجسا اام لألجس ا ااام الغريب ا ااة
واالستجابة المناعية للماواد الحيويااة الغريبااة ،والماواد السااامة والماواد المسااببة للحساسااية فااي الجساام .االختبااار
ز
ز
ز
اب( ،أعضاااء اصااطناعية ،أدوات
الحيوي لهذه المواد .تحلل المواد في البيئة الحيوية .تطبيقات المواد في الطا زو
ز
أسنان ،تطبيقات عيون . . .،الخ.) .
طبية قلبية وعائية ،أجهزة قلبية قابلة للزرع ،تطبيقات جبر العظام ،زرع
 5113مختبر الكيمياء الحيوية

يتضمن هذا المساق التجارب التالية :سرعة التفاعل ،التأثير األيوني المشترك ،استخدام الكاشااف لقياااس درجااة

الحموضة لألحماض القوية والضسيفة ،تحضااير المركبااات العضااوية ،االسااتخالص ،الفصاال بالكرومااانوغرافي،
أشكال الجزئيات.
 5114وظائف األعضاءوالتشريح

طبيعة الذرة ،تنظيم الخلية ،تركيبها المادي ،تركيبها الداخلي ،مكوناتها ووظائفهااا ،تكااوين الطاقااة فيهااا ،وحاادات

الطاقااة فااي الخليااة  ، ATP & ADPحلقااة كي اربس ،التركيااب المااادي للمكونااات األساسااية فااي جساام اإلنسااان،

الكربوهيدرات ،الدهون ،البروتينات ،النيوكليوتيدات ،المادة الوراثيااة  ،RNA & DNAأناواع األنسااجة ،األنسااجة
الطالئيااة ،األنسااجة العضاالية ،األنسااجة العصاابية ،األنسااجة الضااامة .كمااا و يقاادم هااذا المساااق د ارسااة ألجه ازة

الجساام :الجهاااز العصاابي ،الجهاااز الاادوري و القلااب و األوعيااة الدمويااة و آليااة التوصاايل الكهربااائي فااي القلااب.

جها ا ااد الفع ا ا اال و تخط ا ا اايط القل ا ا ااب الكهرب ا ا ااائي  ، ECGد ارس ا ا ااة أم ا ا اراض القل ا ا ااب بواس ا ا ااطة الا ا ا ا  ECGو جه ا ا اااز

 ،Echocardiogramالجها اااز التنفسا ااي و عالقتا ااه بالجها اااز الا اادوري ،الجلا ااد ،الس ا امع و ت ا اوازن الجسا اام ،الغا اادد

الصااماء ووظيفتهااا ،د ارسااة أم اراض الاادماو بواسااطة جهاااز تخطاايط الاادماو  ،EEGالصاادمة و أنواعهااا ،ضااغط

ال اادم و قياس ااه ،مع اادل الن اابض ،الح ااروق و الن اازوف ،العظ ااام و كس ااور العظ ااام و ط اارق تثبيته ااا و فس اايولوجيا
األلياف العصبية والعضلية.

 5262الميكانيكا الحيوية )(ECE 381

الميكانيك ااا الحيوي ااة لحرك ااة اإلنس ااان :الجه اااز الهيكل ااي العض االي .الميكانيك ااا الحيوي ااة لألنس ااجة الحي ااةم العظ ااام،

العضالت ،الجلااد ،األوتااار و األربطااة .يغطااي هااذا المساااق مواضاايع مختااارة فااي علااوم األسااتاتيكا ،الااديناميكا،
مقاومااة وخ اواص الم اواد :تحلي اال القااول وات ازان األجس ااام الص البة بم ااا فااي ذل ااك العاازوم وع اازم االزدوا  ،منحن ااى
اإلجهاااد واالنفعااال ،تعريااف وحساااب المطوليااة ،معاماال المرونااة ،معاماال الصااالبة ،تحلياال القااول والعاازوم علااى
العاوارض ،معااادالت الحركااة فااي اتجاااهين والحركااة الدائريااة ،القااول الم ا ثرة علااى الجساايمات واألجسااام الصاالبة
بما في ذلك العزوم وعزم القصور الذاتي ،عالقات الطاقااة والشااغل بالحركااة .مقدمااة إلااى تاادفق الموائااع الطبيااة:

عمليات تدفق الموائع في جسم اإلنسااان ،الجهاااز الاادوري و القلااب ،التاادفق النااابض ،النماااذ الكهربائيااة للتاادفق

الحيوي ،تدفق الدم في الدورتين الصغرل و الكبرل ،الجهاز التنفسي ،تدفق الهواء في الرئتين ،انتقااال الكتلااة و
الح اررة ،األعضاء االصطناعية للجهاز الدوري ،التدفق في صمامات القلب.
 4165تدريب ميداني ((ECE391) )1

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام
والتخط اايط والطاق ااة والحماي ااة .باإلض ااافة إل ااى الق اادرة عل ااى االلت ازام وال ااتحكم ب ااالزمن والتعام اال م ااع الن اااس تح اات
إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
5116األنظمة اإللكترونية والعالجية الطبية)(ECE481

أجهزة ضخ الدم ،جهااز رساام اإلشااارة الكهربائيااة للقلااب ،العضااالت ،عضااالت العيااون ،والاادماو ،جهاااز ماانظم
دقااات القلااب ،جهاااز الصاادمات الكهربائيااة (عااا،س انقباااض عضااالت القلااب ) ،جهاااز غساايل الكليااة ،جهاااز

المشرط الكهربائي ( ،) ESUجهاز التخدير ،جهاز التعقيم وغيرها من األجهزة واألنظمة الطبية.
 4191أدوات القياس الطبية ((ECE482) )1

يتعرف الطالب في هذا المساق على المفاكيم األساسية المتعلقة بالقياسات الطبيااة المختلفااة .المجسااات الطبيااة

المختلفااة ،األلكتاارودات الطبيااة المختلفااة .معالجااة اإلشااارة الطبيااة (تكبياار ،ترشاايح  ،مقارنااة  ، ).. ،قياسااات
المختلفة.
الضغط وغيرها من القياسات الطبية ُ

 4385مختبر القياسات الطبية ((ECE483)1

يغطي هذا المختبر العديد من التجارب التي تشتمل على قياس اإلشارات الحيوية مثل (إشارة تخطيط القلب،
تخطيط كهربائية الدماو ،تخطيط كهربائية العضلة ،قياس معدل التنفس ،ضغط الدم ،وتجارب تتعلق بتحفيز
عضلة الجسم ) . (EMSوصدمة كهربائية حيث يتعلم الطالب بناء الدوائر الالزمة لمعالجة اإلشارات
الحيوية.
 4761معالجة اإلشارات والصور الطبية )(ECE 487

معالجااة اإلشااارات الحيويااة التااي ت خااذ ماان جساام اإلنسااان بطاارق سااطحية أو اختراقيااة :اإلشااارات و األنظمااة

المتقطعة ،نظرية فوريير لألنظمة المتقطعة و المتصلة ،تصميم المرشحات غير المتكااررة ،تصااميم المرشااحات
المتكررة ،التحليل الطيفي لمعالجة اإلشارات الطبية ،معالجة المعلومات الطبيااة المااأخوذة ماان الصااور الطبيااة،
مثل صور أشعة إ،ااس ،الصااور الح ارريااة و الطبقيااة ،معالجااة الصااور الرقميااة ،تعاارض الجساام للصااور ،نماااذ
األلوان ،معالجة الصور ،أخذ العينات وضغط البيانات ،تقنيات توضيح الصور ،استرجاع الصور وتحليلها.
 4392أدوات القياس الطبية ((ECE485) )2

يتعرف الطالب في هذا المساق على قياسات تاادفق الاادم واالسااتجابة القلبيااة ،قياسااات تتعلااق بالجهاااز التنفسااي،

قياس ااات مخبري ااة (  CBC, BGAوغيره ااا م اان أجها ازة قي اااس ال اادم) ،قياس ااات تتعل ااق ب ااأجهزة فح ااا األم ااان
لألجهزة الطبية المختلفة في المستش يات والمرا،ز الطبية.
5118مختبر قياسات طبية ((ECE581)2

يغطي هذا المختبر عددا من األجهزة الطبية التي تشتمل على كل من( :جهاز فحا التيارات المتسربة

) ،(ESADج هاز التنفس االصطناعي ،جهاز الصدمة الكهربائية ،جهاز غسيل الكلى ،جهاز التعقيم
بالبخار ،جهاز التخدير ،جهاز عد كريات الدم ) ، (ICBCجهاز الطيف الكهربائي ،جهاز قياس غازات الدم

) ، (BGAأشعة األجهزة (التصوير العادي ،التصوير الطبقي )..... ،حيث يتم تغطية مبادئ عمل هذه
األجهزة ومعرفة مشا،لها والتعرف على حلول هذه المشا،ل.
 4631تدريب ميداني ((ECE491) )2

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة

بالتخصااا أثن اااء العماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليليااة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة العمل.
 4359مقدمة في مشروع التخرج ()ECE592

د ارسااة مشااكلة حقيقيااة فااي السااوق وتحليلهااا ،وضااع الحلااول المناساابة ،وتصااميم الحاال األنسااب .يشاامل المشااروع
مكونات مادية  Hardwareومكونات برمجية .Software
 4360مشروع التخرج )(ECE593

يقوم الطالب باختيار المشروع الذي يتناسب مع اهتماماته والمساااقات التدريسااية التااي تاام تغطيتهااا ،وي ارعااى فااي
اختيااار المشااروع إمكانيااة تااوفر القطااع الالزمااة وأهميتااه ورأي ومشااورة المشاارف ،التنفيااذ العملااي للمشااروع يعتباار
جزءا أساسيا منه.

5112

الكيمياء الحيوية

يتضاامن هااذا المساااق المواضاايع التاليااة :الااروابط الكيميائيااة وأنواعهااا ،نظريااة رابطااة التكاااف  ،قااول التجاااذب بااين
الجزيئات ،الخليط ،سرعة التفاعل وميكانيكية التفاعل ،الكيمياء العضوية ،الحوامض والقوعد ،ثابت االتزان.

 5383أنظمة التشخيص والتصوير الطبية

مبادئ الفيزياء النووية ،التفاعل بين اإلشعاع و المادة ،الطب النووي ،PET & SPECT ،كاميرات جاما.
طبيعة اإلشعاعات ،إشعاعات إ،س ،أجهزة أشعة إ،س الطبية ،التصوير الطبقي ،التصوير بالرنين

المغناطيسي ،األموا فوق الصوتية الطبية (مبادئها الفيزيائية ،أجهزة القياس) ،تكنولوجيا الليزر في الطب،

مصادر الضوء و الليزر في الطب ،األلياف الضوئية للتطبيقات الطبية ،تفاعل الليزر مع األنسجة ،الجراحة
بالليزر.
 5384تصميم األجهزة واألنظمة الطبية

ص ا ومم ه ااذا المس اااق لط ااالب الهندس ااة الطبي ااة لتع اريفهم بأساس اايات تص ااميم المش اااريع والعوام اال الت ااي ت ا ثر ف ااي
ُ
التصميم .يهدف المساق إلى تعريف الطالب باألدوات والوسائل الالزمة في التصااميمات الهندسااية الطبيااة ماان
حيث منهجيااة التصااميم وجمااع البيانااات تحليلهااا ويروكاز بشااكل أساسااي علااى design process, design
engineering, and embodiment design

متطلبات التخصص االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
رقم

رمز

اسم المساق

س.م

المساق

المساق

5120

ECE523

5222

ECE562

4700

ECE563

4366

ECE532

4367

ECE582

األجهزة الطبية

5121

ECE589

المعلومات الطبية

3

4127

IAE583

مواضيع خاصة

3

االتصاالت الرقمية
مواضيع خاصة في
الهندسة الطبية
تطبيقات في الحاسوب
الشخصي
أنظمة الحماية الكهربائية
تطبيقات الحاسوب في

المجموع

3

المتطلب
المرافق

المتطلب
السابق
4795

3

3
3

3

6

4699

Course Name
Digital
Communications
Special Topics In
Biomedical
Engineering
Applications In
PC
Electrical
Protection
Systems
Computer
Applications in
Biomedical
Engineering
Medical
informatics

 5120االتصاالت الرقمية )(ECE 523

مراجعة لالحتماالت و العمليات العشوائية ،Autocorrelation, Crosscorrelation ،تمثيل اإلشااارات فااي
الفراو ،تقنيات التعديل الرقمية مثل (التعااديل باالتساااع ،التعااديل بااالتردد ،)... ،األنظمااة الرقميااة ذات اإلشااارات

المتعددة ،أداء أنظمة االتصاالت الرقمية.
 5222مواضيع خاصة في الهندسة الطبية)(ECE562

يتم تغطية مواضيع خاصة ومتقدمة في مختلف المجاالت والتي لم يااتم تغطيتهااا فااي المساااقات األخاارل ،حيااث
يتم وضع وصف خاص لكل مرة يطرح فيها المساق

 4700تطبيقات الحاسوب الشخصي )(ECE563

تطبيقا ااات عملي ا ااة للح اس ا ااوب الشخص ا ااي ف ا ااي مج ا ااال القي ا اااس المب ا اارمج ،أنظم ا ااة اس ا ااتحواذ البيان ا ااات

Data

 ، acquisitionاستخدام الحاسوب في تصميم الدوائر اإللكترونية وتحليلها وعمل اللوحة المطبوعة.
4366أنظمة الحماية الكهربائية ()ECE532

النظ ا ااام الكهرب ا ااائي ونظ ا ااام الحماي ا ااة الكهرب ا ااائي ،المف ا اااتيح الكهربائي ا ااة ب أنواعه ا ااا المختلفة،التمدي ا اادات المنزلي ا ااة،
التمدي اادات الص ااناعية ،ال ااتحكم .تركي ااب ومب اادأ عم اال وأن اواع وفح ااا وتوص اايل وتش ااغيل ك اال م اان المص ااهرات،
والمرحالت ،والم قتات الكهربائية ،والقواطع الكهربائية ا لية ونصااف ا ليااة .مصااادر التغذيااة ألنظمااة الحمايااة

الكهربائيا ااة وتش ا اامل تغذيا ااة مب ا اااشرة  ،دوائا اار توحي ا ااد ومرش ا ااحات الجها ااد ،مح ا اوالت التيا ااار والجه ا ااد و منظم ا ااات
ومضاعفات الجهد .
 4367تطبيقات الحاسوب في األجهزة الطبية ()ECE 582

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بامكانيات الحاسوب وتطبيقاته المختلفااة فااي مجااال هندسااة االجهازة

-1

الطبية و كذلك دور المتحكمات الدقيقة في هذا المجال و يتضمن المساق المواضيع التالية:

قسا اام المتحكما ااات الدقيقا ااه  :حيا ااث يا ااتم التركيا ااز علا ااى المكونا ااات الرئيسا اايه لا اادوائر الا ااتحكم باسا ااتخدام

المتحكمات الدقيقه من نااوع  PICكأنظمااه متضاامنه ومسااتقله واعطاااء المهااارات الالزمااه لبناااء مشاااريع
ذات عالقه باالجهزه الطبيه واعدادها كتطبيقات جاهزه للتسويق.
-2

 :Labviewفي هذا القسم يتم التركيز على برنامج ال  Labviewوا،ساب الطلبه المهااارات الالزمااه
للتعامل مع هذا البرنامج كبيئة تطوير متكاملة تسااتند إلااى البرمجااة التخطيطيااة باادال ماان اسااتعمال لغااة
برمجي ااة معين ااة ،وي ااتم اس ااتخدامه بش ااكل واس ااع ف ااي مش اااريع التخ اار بحي ااث ي ااتم التعام اال مع ااه كواجه ااه
للمستخدم ويقوم بربط االنظمه الطبيه المختلفه مع الحاسوب.

)ECE589)5121المعلوماتية الحيوية

يُعط ااي ه ااذا المس اااق لمح ااة عام ااة ع اان توظي ااف تكنولوجي ااا المعلوم ااات ف ااي إدارة المعلوم ااات الطبي ااة باس ااتخدام
الحاسوب ،هندسة نظم المعلومات الطبية وتطبيقات ها ،السجالت الطبيااة االلكترونيااة ،حفااظ البيانااات واسااتخ ار

المعلومااات الطبيااة ،اسااترجاع المعلومااات وعرضااها ،الشاابكات الطبيااة وبروتوك اوالت االتصاااالت الطبيااة وكي يااة

حمايتها في شبكات الرعاية الصحية.

 2.1هندسة االتصاالت وااللكترونيات

ملخص خطة التخرج
المتطلبات

الرقم

المتطلبات

عدد الساعات

االختيارية

اإلجبارية

المعتمدة

.1

متطلبات الجامعة

3

17

20

.2

متطلبات الكلية

0

29

29

.3

متطلبات الدائرة

0

68

68

متطلبات البرنامج (التخصا)

6

39

45

المجموع

9

153

162

.4

متطلبات التخصص اإلجبارية ( 39ساعة معتمدة)
رقم

المساق

اسم المساق

رمز المساق

خطوط النقل ونظرية

4794

ECE351

4165

ECE391

4796

ECE451

والترقيم

الحقل

س.م
3

المرافق

السابق
5221

 105س.م

التدريب الميداني ()1
نظرية المعلومات

المتطلب

المتطلب

نجاح

Course Name
Transmission Lines
and Field Theory
Field Training I

3

5120

Information theory
and coding

4797

ECE452

تحليل إشارات رقمية

3

4706

4798

ECE454

شبكات تحويلية

3

4795

Digital Signal
Processing
Switched networks

5120

ECE523

االتصاالت الرقمية

3

4795
4706

4874

ECE456

انظمة اتصاالت متنقلة

3

5120

Digital
Communication
Mobile
Communication
Systems

1

5722

Analong
Communication Lab

4165
3

5120

Field Training II
Optical
Communication

3

5120

Microwave & Satellite
Communication

3

5263

Antennas

1

5120
5720

Digital
Communication Lab

4879

ECE555

مختبر اتصاالت ()2

1

5120

Communication Lab2

4880

ECE556

أنظمة رادار

3

5263

Radar Systems
Antennas and
Microwave
Communications Lab

4878

Advanced
Communications Lab

مختبر االتصاالت

5720

التناظرية

4631

ECE491

التدريب الميداني ()2

4876

ECE551

اتصاالت بصرية

4877

ECE552

4878

ECE553

اتصاالت ميكروية

وأقمار صناعية

لواقط ومرسالت
مختبر االتصاالت

5721

الرقمية

مختبر الهوائيات

5718

والمايكروويف

مختبر االتصاالت

5719

المتقدمة

1

4877

1

4874

4359

ECE592

مقدمة مشروع التخر

1

4360

ECE593

مشروع التخر

3

4889

ECE564

اتصاالت السلكية

3

4070
415
 132س.م
نجاح

المجموع

4359

Introduction to
Graduation Project
Graduation Project
Wireless
Communication

39

وصف متطلبات تخصص هندسةاالتصاالت وااللكترونيات اإلجبارية
 5263خطوط النقل ونظرية الحقل ()ECE 351

مع ااادالت ما،س ااويل .مع ااادالت الموج ااة .الموج ااة المس ااتوية المنتظم ااة ف ااي وس ااط ع ااام .ط ااول الموج ااة وال اارقم
المااوجي واتجاااه انتشااار الموجااة وساارعة الطااور وساارعة المجموعااة وثواباات الطااور والتااوهين وممانعااة الموجااة.
انتشااار الموجااة المسااتوية فااي وسااط ال يعاااني ماان الفقااد ووسااط يعاااني ماان الفقااد ووسااط موصاال .الشااكل العااام

للموجااة المسااتوية .متج ا ه بوينتن ا  .االسااقاط العمااودي والمائاال للموجااة .اسااتقطاب الموجااة .معالجااة بعااض
المس ااائل العملي ااة .خط ااوط النق اال .التحلي اال الع ااابر لخط ااوط نق اال ال تع اااني م اان الفق ااد .تحلي اال خط ااوط النقا اال

لمصدر متناغم باستخدام الشكل االتجاهي والشكل اللفاف .خطوط النقل القصيرة .مخططات خطااوط النقاال.
موائمة خطوط النقل باستخدام قضمة وقضمتين او خط نقل بطااول ربااع طااول الموجااة .قياااس الممانعااة .دالئاال
الموجااة المسااتطيلة والدائريااة .الفتحااات فااي دالئاال الموجااة .الفجااوة الرنانااة .مقدمااة الااى الهوائيااات والمعااامالت
المختلفة للهوائيات .خصائا ثنائي القطب بطول قصير ونصف طول الموجة.

 4796تدريب ميداني ((ECE391) )1

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام
والتخط اايط والطاق ااة والحماي ااة .باإلض ااافة إل ااى الق اادرة عل ااى االلت ازام وال ااتحكم ب ااالزمن والتعام اال م ااع الن اااس تح اات
إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
 4796نظرية المعلومات والترقيم )(ECE451

يهدف المساق إلى تزويد الطلبة بالمبادئ األساسية المتعلقة بنظرية المعلومات والترقيم ويشمل الموضوعات
التالية :ترميز المصدر والقناة ،الترميز من اجل النقل الفعال والموثوق للمعلومات الرقمية ،الترميز للتحكم
باألخطاء ،سعة القناة ونظرية شانون ،مقدمة إلى أنظمة الطيف الممتد.

 4797تحليل إشارات رقمية ()ECE 452
مقدمااة إلااى معالجااة اإلشااارات الرقميااة .األنظمااة واإلشااارات المتقطعااة مااع ال ازمن .تحاااوير  .Zنماااذ تمثياال
وتنفيااذ األنظمااة المتقطعااة مااع الاازمن .التحلياال الزمنااي والتاارددي للمعااالج الرقمااي .تصااميم المرشااحات الرقميااة
ذات االستجابة النبضية المحددة .التقريب في المرشحات الشبيهة .تصااميم المرشااحات الرقميااة ذات االسااتجابة
النبضااية غياار المحااددة .شاابكات المرشااحات الرقميااة .المسااوي الرقمااي .خوارزميااات تحاااوير فااوريير المتقطعااة
وتحاوير فوريير السريعة .خوارزميات اإلجراءات اإلشارية الرقمية وتطبيقاتها.

 4798شبكات تحويلية ()ECE 454

مقدمااة ،دارات الهاااتف ،تااوهين الاادورة الكاملااة وآثااار التااأخير الزمنااي .الغاااء الصاادل .أنظمااة التأشااير .مقاساام

فرعي ااة ألي ااة خاص ااة .تخط اايط النق اال .ال اارص والتع ااديل ب ااالترميز النبض ااي .تسلس اال التع ااديل ب ااالترميز النبض ااي.
انظمااة النقاال التجميااع والتقساايم الزمنااي وتسلساالها .نظريااة الحركااة :تعااابير ايرالنااع وحساااب المصااادر والحركااة.

المقاس اام الرقمي ااة .طا اارق التحوي اال .الا ااتحكم وتا ازامن وتسلس اال الشا اابكة .متحكم ااات األنظما ااة ووح اادات المعالجا ااة

المركزية .تحكم القناة العام والتحكم الموزع .شبكات المعلومات و ISDNوتحويل الحاازم .بينيااة النظااام المفتااوح
وشبكات  ISDNالمعلومات والتحكم البيني النظمة اخرل .أنظمة التأشير.

5120اتصاالت رقمية ()ECE523

مقدمااة .شااكل التعااديل الرقمااي .تصااميم المسااتقبل المثااالي .تصااميم واشااتقاق المرشااح الم اوائم لشااكل التعااديل

الرقمااي .تمثياال فضاااء اإلشااارة .تقياايم أداء شااكل التعااديل الرقمااي بقناااة مضااافا إليهااا ضااجيج جاااوس اباايض.
احتمااال الخطااأ فااي القضاامة والرمااز إلشااكال تعااديل مختلفااة .تمثياال القن اوات التااي تعاااني ماان ظاااهرة الخفااوت.
أنظمة االتصاالت المفرودة أطيافها .ترميز القناة .ترميز هامين  .ترميز االلتفافيااة .ترميااز القطااع الخطيااة.

مقدرة تصحيح الخطأ عند ترميز هامين .

 4874انظمة اتصاالت نقالة/خليوية ()ECE456

مقدم ا ااة ال ا ااى الهوات ا ااف ونظري ا ااة الحرك ا ااة .حس ا اااب احتمالي ا ااة الس ا ااد للوص ا ااالت المتسلس ا االة والمتوازي ا ااة .تص ا ااميم
االتصا اااالت الخلويا ااة وتحديا ااد التا ااردد .ادارة الحركا ااة وتجهيا ااز المكالما ااة والمناولا ااة وحسا اااب نسا اابة الحاملا ااة الا ااى

التداخل .انماط االنتشار .نمط حد السكين واثر تعدد الحاادود .تحسااين االداء عاان طريقااة تصااميم مكااان الخليااة
المناسب والتجزئة .التعديل في االنظمااة الخلويااة  .مرمازات الصااوت وتشااكيله ضااغط .GSMالترميااز االلتفااافي
وتصحيح الخطأ .ارسال اقتحامي وغير اقتحامي بيني .التشفير وفك التشفير .دراسة حاالت.

 5720مختبر االتصاالت التناظرية

مولد الموجات ،التحليل الطيفي ،الفالتر ،المذبذباتالمعايره بالجهد ،الضوضاء ،التعديل السعوي وطرق

،شفه ،المضخمات وسيطة التردد ،دوائر المز  ،متحكم الكسب ،تعديل التردد وكشفه ،تعديالت PAM,

 ،PPMمستقبل .Super heterodyne

 4875مختبر اتصاالت )ECE 458( I

نقل ثنائيات قاعدة االساس والمستقبل ذو المرشح المتوائم .أنواع التعديالت :التعديل المستمر للموجااة ،التعااديل

السعوي ،التعديل الزاوي ،التعديل الترددي ،التعديل الاادوري ،توليااد واسااتقبال اإلشااارات غياار المتناغمااة ماان نااوع
الثنائي  ASKو  PSKو  .FSKتشكيل شكل الموجة .شكل العين.
 4631تدريب ميداني ((ECE491) )2

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة

بالتخصااا أثن اااء العماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليليااة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة العمل.

 4876اتصاالت بصرية ()ECE 551

مقدمة .الياف زجاجية ذات معامل متدر ومتغياار ومتعااددة الحالااة واحاديااة الحالااة .التااوهين والتشااتت .انتشااار

الموج ااة المرش اادة .المج اااالت والح اااالت ف ااي االلي اااف البصا ارية .مب اادأ تولي ااد اللي اازر .لي اازر اش ااباه الموص ااالت.

معي اادات بص ارية .ط اارق التع ااديل البص ارية .التع ااديل المباش اار والتع ااديل الخ ااارجي .ط اارق التجمي ااع المس ااتقبالت

البصا ارية الكاشا اافة APD :و  ، PINأداء النظ ااام .دارات متكاملا ااة بصا ارية .اعتبا ااارات عملي ااة فا ااي األنظما ااة
البصرية .أنظمة االتصاالت البصرية :المعدل والشبكات البصرية الرقمية.
 4877اتصاالت ميكروية وأقمار صناعية )(ECE552

هوائيات وانتشار موجات

مقدم ااة ونظ ارة ش اااملة .ان اواع الهوائي ااات .مع ااامالت الهوائي ااات .الفق ااد ف ااي المس ااار

للفضاااء الحاار .التشااكيل الرياضااي .الهوائيااات الساالكية :ثنااائي قصااير وثنائيااات بنصااف طااول الموجااة وطويلااة،
هوائيات الموجة المسااافرة والواقفااة ،الهوائيااات الساالكية فااوق سااطح األرض .الهوائيااات الحلقيااة .تحلياال مصاافوفة

الهوائيا ااات .هوائيا ااات الفتحا ااة .معادلا ااة الموجا ااة .الموجا ااات المسا ااتوية واإلسا ااطوانية والكرويا ااة .عناصا اار الموجا ااة
واستقطاب الموجة .انعكاس وانكسار ونقل الموجة .مبدأ هايجنز .فيزيائية الغالف الجي .انتشار
الموجات في الغالف الجوي .الموجات الفضائية .الموجات السطحية .فيزيائية الغالف األيوني.

 4878لواقط ومراسالت ()ECE 553
حقول كهرومغناطيسية لتوزيع التيار ،مبادئ عمل اللللوا ط والمرسلل ، ،تعريل بثنللا
اللوا ط المتعددة ،أنواع اللوا ط.

القطل وخطللوط

 5721مختبر االتصاالت الرقمية ()

تجارب علىالمز المتعدد ،تعديالت الدلتا و  ،PCMتجارب علىالضوضاءفيتقنياتالتعديل الرقمي ،تعديالت

.baseband transmission, phase locked loops،ASK, PSK, FSK

؟؟؟؟؟؟ أنظمة رادار ()ECE 556
أساسيا الرادار ،معادلة الرادار نظرية االلتقاط ،أنواع الللرادارا  ،تصللميم الللرادارا  ،بيللا كيفيللة عمل
الرادارا (مبدأ العم ).

 5718مختبر الهوائيات والمايكروويف

يعتبرمختبر الهوا يا وانظمة الميكروي احد المختبرا الرا دة ف فلسطين الت أنشأ ت مؤخرا ف
الجامعة .ويعم نظام التدري على تردد  1غيغاهيرتزو  10غيغاهرتز ويغط تجارب على ياس أنماط
اإلشعاع من أنواع مختلفة من الهوا يا (ثنا يا اال طاب،ومصفوفة الهوا يا  ,وثنا يا التغير الزاوي
,و ياغ ،وأبواق،وهوا يا حلزونية ولوغاريتميا ومايكروسترب) .ويغط نظام التدري ميكرووي
التجارب مث التعرف على جميع األجهزة المستعملة ف انظمة الميكروي ،وعم ياسا على مولد
التذبذب (، )Gunn oscillatorوتضعي الموجا ،و االنعكاسا ف الميكروي ()standing waves
الميكرووي ،و ياس ,SWR,directional couplersومقاومةالميكروي
عن إشارا
،والكش
،والبصريا والموجا الد يقةالسمعية  /البصرية وعم تطبيقا على اإلرسال باستخدام الميكروي
 5719مختبر االتصاالت المتقدمة

يغط المختبر التجارب ف خطوط النق واالتصاال المتنقلة تجللارب فل المواالليع التاليللة التعرف علللى
طريقة استعمال االجهزة المسللتخدمة فل خطللوط النقل ،و يللاس سرعةاالنتشار،وحسللاب المقاومللة،ونمط
انتشار الموجة داخ خط النق ،وتغير النمط ف خطوط النق ل،حمللال المختلفللة ،معامل إنعكللاس الجهللد،
موجا دا مة و ياس  .VSWRويغطى ف تجارباالتصاال المتنقلةالمواوعا على المكثفا ،وميكروفو
والمحددا ،والتعدي على موجا الصو  ,والموسعا .

 4359مقدمة مشروع التخرج ()ECE592

تحديد مسألة للطالب في أحد مسارات هندسة االتصاااالت  .يطلااب منااه االعتماااد علااى نفسااه إليجاااد حاال لهااذه

المسألة (التي يمكن أن تكااون إمااا عمليااة أو نظريااة) .ماان المتوقااع ماان الطالاب فااي المشااروع أن يقااوم بتطااوير
قد ارتااه فااي البحااث والعماال المسااتقل وتدريبااه لإللتازام بجاادول زمنااي للعماال علااى مشااروعه وليكااون قاااد ار لتفسااير
نتائجه وكتابتها بشكل محترف.

 4360مشروع التخرج ()ECE593

على الطالب أن ينهي العمل الذي بدأه في الفصل األول .يطلااب ماان الطالااب حيثمااا كاان ذلااك ممكنااا إسااتخدام

البرمجيااات المناساابة والمتااوفرة لحاال مشااكلته ومحا،ااات حلااه وبناااء نمااوذ عملي اوإجراء القياسااات الالزمااة حيااث

أمكن ويطلب من الطالب كتابة تقرير متكامل وحسب التعليمات التي يصدرها القسم.
متطلبات التخصص االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
رقم
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شف وتقدير،
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شبكات حاسوب متقدمة

5586
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المجموع

وصف متطلبات تخصص هندسةاالتصاالت وااللكترونيات االختيارية
 4881أنظمة تلفاز )(ECE453

المختلفااة،
مقدمة ألنظمة التلفزيون أبيض وأسود وملااون ،أنظمااة اإلرسااال التلفزيونيااة المختلفااة ،عمليااات المسااح ُ
أنظمة األلوان التلفزيونية إلشارة الفيديو ،أنظمة االستقبال التلفزيونية.

 4362الشبكات العصبية ()ECE546

مقدمة في الشبكات العصبية .النوذ المحوسب للعصب .التعلم الم ارقااب وغياار الم ارقااب .شاابكات .Hopfield

العصبونات .خوارزميااة  . back propagationالتنظاايم الااذاتي والااذا،رة .النمذجااة والمحا،اااة للشاابكات العصاابية
الحقيقي ا ااة .مب ا ااادئ تمثي ا اال الش ا اابكات العص ا اابية .كيكلي ا ااة حاس ا اابات الش ا اابكات العص ا اابية  :الش ا اريحة العص ا اابية
والحواس اايب العص اابية .امثل ااة عل ااى تطبيق ااات وتقني ااات ف ااي الش اابكات العص اابية ف ااي مج اااالت :تميي ااز االنم اااط،
التشخيا ،االنسان االلي ،معالجة الم شرات ،الترجمة االلية ،انظمة الحوار.
 4724معالجة الصور ()ECE547

تقنيااات التحااويالت ،التحسااين ،ا،تشاااف الح اواف الحااادة .معالجااة الصااور التشااكيلية .معالجااة الصااور الملونااة.

التقطيع .تمثيل الصور وضغطها.
 4708برمجة النظم ()ECE443

مفاكيم أساسية في برمجة الاانظم  ،مبااادئ مترجمااات لغااات التجميااع (  ، ) Assemblersمبااادئ المحمااالت

(  ) Loadersمبادئ الرابط الديناميكي واإلستاتيكي  ،المفسرات والمحررات  ،مشروع .
 5025التحكم باستخدام الحاسوب )(ME581

الااتحكم بواسااطة الحاسااوب  ،أخااذ عينااات اإلشااارات المتصاالة  ،التمثياال الرياضااي المناسااب للحاسااوب  ،تحلياال
األنظمة الديناميكية المتقطعة  ،ترجمة التصاميم المتصلة إلى متقطعة  ،التصميم من خااالل تحديااد األقطاااب،
التصميم األمثل  ،تمييز الثوابت  ،تنفيذ المتحكمات الرقمية.

4375اإللكترونيات الطبية ()ECE588

يهدف هذا المساق إلى دراسة عناصر إلكترونية ذات تطبيقات واسعة في الهندسة الطبيااة مثاال ثنااائي شااوكلي،
الموحااد الساايليكوني المنضاابط ،المفتاااح الساايليكوني المنضاابط ،الاادياك و الترياااك ،الترنزسااتور أحااادي الوصاالة،

الترانزستور أحادي الوصلة القابل للبرمجة ،العناصر اإللكترونية الضوئية ،كذلك د ارسة تطبيقااات مختلفااة علااى
المكبرات التشغيلية ،المرشحات الفعالة ،منظمات الجهد.
 4886اتصاالت الكترونية ()ECE554

مقدم ااة ونظا ارة ش اااملة .موائم ااة الممانع ااة والتح اااوير .دارات المذب ااذبات وانواعه ااا .تحلي اال كس ااب الحلق ااة .تحلي اال

المقاوما ااة السا ااالبة .مذبا ااذبات با ااتحكم الفولطيا ااة .حلقا ااات القفا ال الطوريا ااة وتطبيقاتها ااا .كشا ااف التعا ااديل التا اارددي.

تركيب الترددات .المواز  :المواز الفعالة والماواز ذات النااوع التحااويلي والماااز المتاازن الثنااائي باااربع ثنائيااات.

فقااد التحوياال .ا ثااار غياار الخطيااة .تطبيقااات الم اواز فااي التعااديل واعااادة التعااديل .المنغمااات ودارات ال ارنين.

مرش ااحات الت اارددات الراديووي ااة .مض ااخمات الت اارددات البيني ااة والت اارددات الراديووي ااة .مض ااخمات الق اادرة .دوائ اار
الكسااب ا لااي .تصااميم مضااخمات بضااجيج ماانخفض .د ارسااة حاااالت .مشاااريع علااى تصااميم وبناااء وموائمااة
وتجربة مذبذب ومضخم .
4887

شبكات اتصاالت حاسوبية)(ECE561

عاارض شاابكات الحاسااوب ،الط بقااات الفيزيائيااة ،بروتوك اوالت ربااط البيانااات متعاادد الوصااول ،الشاابكات المحليااة،
طبقات الشبكات ،انترنت ATM ،راوترز ،بروتوكول ،IPطبقة النقل ECE333 ،ال يعادلECE341

 4127مواضيع خاصة ()ECE561

موضااوعات حديث ااة ف ااي االتص اااالت أوااللكترونيااات تق اادم للطال ااب االنظم ااة الحديثااة ف ااي ع ااالم االتص اااالت أو

االلكترونياتالرقمية والشبيهة العاملة في مدل الترددات الراديوية والميكرووية وميزات هذه االنظمة والمشعات.
5119

شبكات اتصاالت السلكية ((ECE563

أساسيات تكنولوجيا الراديو ،نماذ القناااة واإلنتشااار ،تقنيااات الوصااول للشاابكة المثتعااددة ،أساساايات االتصاااالت
اللالسلكية الخلوية ،شبكات االتصاالت الخلوية العامة ،معايير االتصاالت الخلوية.
5142

الدوائر المكاملة الموسعة جداVLSI

عماال وخصااائا العااائالت المتكاملااة نوعيااة ) (VLSI, CMOS, MOSالخصااائا االسااتاتيكية والديناميكيااة
المختلفة.
للدوائر ،لألنظمة+األخطاء ،للفحا....الخ .للعائالت الرقمية ُ

5163

تمييز نمطي

تصااميم أنظمااة م تمتااة للكشااف والتمييااز والتصاانيف والتحلياال .تقنيااات اتخاااذ الق ارار المسياريااة وغياار المسياريااة.
المحوسب للموجات والصور الطبية والصناعية.
تطبيقات في التحليل ُ

متطلبات الدائرة( :تخصص هندسة األتمتة الصناعية ،تخصص هندسة الطاقة الكهربائية) ( 56ساعة
معتمدة)
المتطل
المرافق

المتطل
السابق

المساق باللغة
اإلنجليزية
& Probability
Statistics

ر م المساق

رمز
المساق

المساق باللغة العربية

س.م

4071

SC 311

االحتماال و اإلحصاء

3

4005

Linear Algebra

4169

SC 213

جبر خط 1

3

5220

ME411

أنظمة التحكم

3

4005
4101
4043

5633

ME415

مختبر انظمة التحكم

1

4106

ECE211

الدوا ر الكهربا ية ()1

3

4068

4101

ECE212

الدوا ر الكهربا ية ()2

3

4106

4102

ECE213

مختبر الدوا ر
الكهربا ية

1

5220

Control Systems
Control Lab

4101

Electrical
)Circuits (I
Electrical
)Circuits (II
Electrical
Circuits Lab

4103

ECE214

اإللكترونيا ()1

3

4106

)Electronics (I

4104

ECE311

اإللكترونيا ()2

3

4103

)Electronics (II

4105
5587

ECE312
ECE212

مختبر اإللكترونيا
أنظمة ر مية

1
3

5588

ECE324

مختبر األنظمة الر مية

1

5587

4706

ECE325

اإلشارا ونق بيانا

3

4043

5589

ECE331

آال كهربا ية ()1

3

5590

ECE332

مختبر آال كهربا ية

1

5589

4691

ECE411

3

4103

ياسا و مجسا

4104
4103

4101

4692

ECE412

مختبر ياسا
ومجسا

1

5591

ECE421

المعالج والمتحكم
الد يق

3

5587

5592

ECE521

مختبر المعالج والمتحكم
الد يق

1

5591

4043

SC212

معادال تفاالية1

3

4005

4691

Electronics Lab.
Digital systems
Digital Systems
Lab.
Signals & Data
Communications
Electrical
)Machines (I
Electrical
Machines Lab.
Measurements
& Transducers
Measurements
& Trans. Lab
Microprocessor
&
Microcontroller
Microprocessor
&
Microcontroller
Lab.
Differential
Equations1

5593

ECE381

رياايا المهندسين

3

4169

5221

ECE313

الكهرومغناطيسية

3

4005

4068
4069

SC123
SC124

فيزياء 2
مختبر فيزياء 2

3
1

مجموع عدد الساعا المطلوبة

4068

4006
4007

Mathematics for
Engineers
Electromagnetic
Fields
)Physics (II
Physics (II) Lab

56

متطلبات دائرة الهندسة الكهربائية والحاسوب ( هندسة تكنولوجيا الطاقة وهندسة االتمتة الصناعية )
 4071االحتماالت واإلحصاء ()SC311

اإلحصاء الوصفي ،االحتمال ،االحتمال الشرطي ،نظرية بيز ،المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية

المنفصلة والمتصلة ،التوزيعات االحتمالية المشتركة ،التوقع ،التباين ،التباين المشترك ،معامل االرتباط،
اقترانات التوزيعات االحتمالية  ،توزيعات المعاينة ،التقدير اإلحصائي واختبار الفرضيات ،العالقة الخطية بين
المتغيرات العشوائية.
 4169الجبر الخطي)SC213( 1

أنظمة المعادالت الخطية ،المصفوفات والمحددات ،المتجهات ،فضاء المتجهات والفضاء الجزئي،

التحويالت الخطية ،القيم الذاتية والمتجهات الذاتية ،تحويل المصفوفة إلى الصورة القطرية.
 5220أنظمة التحكم ()ME411

تمثيل األنظمة الفيزيائية مع التركيز على الميكانيكية منها ،أنواع التغذية الراجعة ،تمثيل األنظمة بالرسم،

تحليل األنظمة وتصميمها في المجالين الزمني والترددي ،مقدمة إلى تمثيل وتصميم أنظمة التحكم بوساطة

المصفوفات واستخدامات الجبر الخطي ،تحليل وتصميم أنظمة التحكم بواسطة الكمبيوتر .تطبيقات ألنظمة
تحكم في مجال الهندسة الكهربائية وغيرها .
5633مختبر التحكم ()ME415

المتحكمات من نوع( ،) P, I, D, PI, PD, and PIDالتحكم في سرعة محرك التيار المستمر باستخدام

ا لتحكم المفتوح والمغلق .التحكم في جهد مولد التيار المستمر باستخدام قطاع التحكم المفتوح والمغلق.
التحكم بالموقع من خالل حلقة التحكم المغلقة .دراسة سلوك األنظمة واستقرارها وعالقة ذلك بثوابت
المتحكمات .دراسة تأثير التشويش الخارجي على حلقات التحكم المفتوحة والمغلقة وعالقة ذلك بثوابت
المتحكمات المستخدمة.

4106دوائر كهربائية ()ECE211( )1

الوحدات والتعاريف والدارات الكهربائية البسيطة  .طرق تحليل الدارات .المحاثة والمواسع .دارات مقاومة -
محث ومقاومة -مواسع بدون مصدر .ادخال دالة خطوة الوحدة القسرية .تحليل دارات مقاومة-محاثة -
مواسع .الدوال القسرية الجيبية .مفهوم الطور .عالقات الطور مع المقاومة والمحاثة والمواسع .الممانعة
المسامحة .استجابة الحالة المستقرة للدوال الجيبية .القدرة المتوسطة وقيم مربع متوسط الجذر (الفعالة).
والقدرة المركبة .دارات متعددة الطور .توصيالت النجمة والمثلث.
 4101دوائر كهربائية ()ECE212( )2

التردد المركب والدوال القسرية الجيبيبة المخمدة .االستجابة الترددية .رنيين التوالي والتوازي .دارات مقترنة
مغناطيسيا .الشبكات العامة بمدخلين .عوامل الممانعة والمسامحة والمهجنة والنقل .المبادلء األساسية
للترشيح .المرشحات الفعالة وغير الفعالة ،تحليل الدارات باستعمال البرمجيات  Spiceو.Matlab
4102مختبر دوائر كهربائية /عملي ()ECE213

التعرف واستخدام ومعايرة أجهزة القياس  ،تجارب مختارة لدراسة مكونات وخصائا الدوائر الكهربائية في

حالة التيار المباشر والمتردد وتصنيف التغيرات المختلفة في التحليل  .التعرف علي عدد من التطبيقات
الكهربائية باستخدام عناصر ودوائر خاصة مثل المرحالت  .دوائر الرنين والمحوالت وكذلك استخدام برامج
تحليل محو سبة.
 4103الكترونيات ()ECE214( )1

نظرية أشباه الموصالت ،عملية التطسيم ،البلورات السالبة والموجبة .وصالت م س ،انحياز الثنائي،
تطبيقات مختلفة على الثنائيات .عملية التوحيد ،جهاز التغذية المستمرة .ثنائيات ذات أغراض خاصة.
الترانزيستور م س م ،س م س .دوائر انحياز الترانزيستور المختلفة ،ترانزيستور تأثير المجال ،منحنياته

وداالت التوصيل لألنواع المختلفة  .طرق االنحياز لهذا الترانزيستور.
 4104إلكترونيات ()ECE311( )2

مكبرات اإلشارة الصغيرة بأنواعها المختلفة ( الباعث المشترك ،المجمع المشترك والقاعدة المشتركة) .مكبرات
ترانزيستور تأثير المجال بأنواعها  .المكبرات متعددة المراحل  ،االستجابة الترددية للمكبرات  .مكبرات القدرة
صنف  ،Aصنف  ،Bصنف  ، Cدفع جذب  .المكبر التفاضلي ،المكبرات التشغيلية وتطبيقات مختلفة
عليها  .دوائر المذبذبات.

 4105مختبر اإللكترونيات ()ECE312

دراسة خصائا الديود (جرمانيوم و سيليكون) و تطبيقاته العملية ،خصائا ديود الزنر و استخدامه في

تطبيقات عملية ،خصائا  BJTترانزيستور و أهم التطبيقات المستخدمة مثل دوائر التكبير و استخدامه
،عنصر تحكم في الدوائر اإللكترونية،دراسة خصائا (  ) Operational Amplifierو استخدامه
فيتطبيقات عملية مثل دوائر المكاملة و المفاضلة و استخدام م قت  ) )555في تطبيقات عملية.
5587أنظمة رقمية ()ECE221

أنظمة العدُ ،مقدمة عن الجبر البوولي ،نظريات وقواعد الجبر البوولي ،بوابات المنطق ،تبيسيط االقترانات
البوولية ،مخطط كارنو ،دوائر المنطق التجميسية ،تصميم أنظمة مختلفة تتضمن عمليات الجمع ،الطرح،
تحويل الشيفرة وغيرها .دوائر المنطق التجميسية المتكاملة ) (MSIمثل المقارنات ،المرمز ،فا،الترميز،
الماز والماز العكسي وغيرها ،مقدمة في دوائر المنطق المتزامنة ،النطاطات بأنواعها ،العدادات المتزامة

وغير المتزامنة ،المسجالت ،وحدات التخزين الذا،رة المتطايرة والذا،رة دائرة التخزين ،دوائر المنطق القابلة
للبرمجة.
5588مختبرأنظمة رقمية ()ECE324

التعرف على الدوائر المتكاملة "  "ICومعرفة قراءة مخططاتها والتعامل معها وإجراء تجارب عملية على

البوبات المنطقية" " AND,OR,INVERTER,NOR, NAND, XORوإجراء تجارب عملية على
تبسيط االقترنات المنطقية والبولية وتطبيقاتها ودوائر الترميز -فك ترميز -المقارنات – جمع – طرح –
ماز وإجراء تجارب عملية على دوائر متزامنة تحتوي على مسجالت تخزين و نطاطات بأنواعها المختلفة
ودوائر العدادات و مسجالت اإلزاحة .
إجراء عملية محا،اة لكل التجارب السابقة باستخدام برنامج س" Circuit Maker

 4706اإلشارات ونقل البيانات ()ECE325

تمثيل وتصنيف االنظمة واالشارات .اشارة مستمرة مع الزمن .االشارات والمتجهات .التمثيل باستخدام
متسلسلة فوريير العامة  .طيف الطور والقيمة لالشارات .محتول االشارات من الطاقة والقدرة .عرض

نطاق االشارات  .تحاوير فوريير وتطبيقاتها .اخذ عينات من االشارة .التفافية االشارات .الكثافة الطي ية
للطاقة والقدرة .دوال االقتران .التحليل الزمني لالنظمة المستمرة في الزمن .استجابة النظام لنبضة .قنوات
االتصاالت .المرشحات  LPEو HPFو . BPFاشارات متقطعة مع الزمن .تحاوير فوريير المتقطعة

) .(DFTوتحاوير فوريير السريعة ) .(FFTالتحليل الطيفي النظمة ) .(DFTاالستجابة لعينة واحدة
واالستجابة لمدخل تتابعي اختياري .مقدمة الى تحاوير زي .مشروع على الحاسوب.
5589آالت الكهربائية )ECE331( 1

يعتبر هذا المساق مقدمة في ا الت الكهربائية من حيث مبدأ العمل وأصناف ا الت الكهربائية ومبدأعملها
ودراسة أجزاء الما،ينة الكهربائية .محركات التيار المباشر ،مبدأ العمل ،أصناف هذه الما،ينات ،الخاصية

الميكانيكية ،وسائل التحكم بالعزم والسرعة .طرق بدء تشغيل هذه المحركات ،طرق التحكم في السرعة.

المحوالت الك هربائية أحادية وثالثية الطور ،مبدأ العمل ،أصناف المحوالت ،الدوائر المكافئة ،خاصية
التحميل ،معايرة الجهد ،فحوصات المحول  ،فحا الالحمل وفحا قصر الدائرة .المحول الذاتي من حيث

مبدأ العمل وخواص التحميل .المحركات الكهربائية أحادية الطور ،مبد العمل  ،خواص التحميل :محرك

الوجه المشطور ،المحرك ذو المكثف ،المحرك ذو الوجه المشطور ،محرك ذو الخطوة،

تطبيقات

اإللكترونيات الصناعية في المحركات الكهربائية  ،ورصد وتحليل وصيانة األعطال في المحركات......

 5590مختبر آالت كهربائية ()ECE332

يغطي بعض التجارب العملية والفحوص ات ودراسة خواص التحميل لمحركات ومولدات التيار المستمر،
محوالت أحادية وثالثية الطور والمحركات الحثية .بدء المحركات الحثية ذات القفا السنجابي و ذات
الحلقات األنزالقية  .تحميل المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي.
 4691قياسات ومجسات ()ECE411

الملف ال متحرك ذو التيار المباشر ،تركيب جهاز الفولتميتر ،األميتر ،األوميتر ،جهاز قياس القدرة والطاقة،
القناطر الكهربائية ذو التيار المتردد .أجهزة قياس إلكترونية  ،كاشف اإلشارة  .أنواع المجسات المختلفة من

ناحية مبدأ العمل والتركيب الفيزيائي وتطبيقات عليها  .وهذه الم جسات هي  :المغناطيسية ،مجسات اإلجهاد
( .) Piezoelectricالمجسات المعتمدة على القيمة المتغيرة للمقاومة  ،السعة ،الحث المتبادل ،الحث
الذاتي ،المجسات الح اررية ،الضوئية ،الكيماوية ومجسات الوضع .تحويالت ( ) A-to-Dوتحويالت (D-
. )to-A

 4692مختبر القياسات والمجسات ()ECE412

يغطي هذا المختبر مفاكيم ومبادئ العديد من المجسات التي تعالج كميات فيزيائية مختلفة مثل (درجة

الح اررة ،الضوء ،الرطوبة ،الحركة ،الموجات الفوق سمسية ).... ،وتحويلها إلى كميات كهربائية (التيار،

الجهد ،المقاومة) ،وكذلك يتمكن الطالب من بناء دوائر المعالجة التي تلزم المجسات بهدف التعرف على
آلية قياس الكميات الفيزيائية بداللة الكميات الكهربائية .باإلضافة إلى تعريف الطالب على التطبيقات
المختلفة للمجسات.
5591المعالج والمتحكم الدقيق ()ECE421

نظرة عامة علىالمعالجات الدقيقة ،عمارة المعالجات الدقيقة  ،ربط الذا،رة مع النظام  ،ربط المداخل والمخار
مع النظام  ،برمجةالمعالجات الدقيقة ،مجموعة التعليمات ،تقنيات البرمجة ،المفاكيم والمبادئ األساسيةلربط
النظام  ،نظرة عامة علىالمتحكمات الدقيقة وعمارتها  ،برامج وتطبيقات على المتحم الدقيق .

5592مختبر المعالج والمتحكم الدقيق ()ECE521

يهدف مختبر المعالجات والمتحكمات الدقيقةالى ا،ساب الطالب الخبره العمليه والنظريه في تصميم وبناء
وبرمجة االنظمه المتضمنه والموزعه من خالل توفير عدد من التجارب التي تتضمن :التعريف بالبنيه

الداخليه للمتحكمات ومكوناتها ,تعلم لغات برمجه مختلفه لبرمجة المتحكامات والمعالجات ,استخدام برامج
المحا،اه وبرامج التصميم ,تعلم اهم مباديء ربط االنظمه واالتصاالت وبناء االنظمه والدوائر مع اعطاء
القدره على تحليل االنظمه وكشف االخطاء.

4043معادالت تفاضلية ()SC212( )1

معادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقات عليها ،نظرية وجود الحلول ووحدانيتها ،المعادالت الخطية من
الرتبة ن ،تحويالت البالس واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية ،الحل باستخدام متسلسالت القول.

 5593رياضيات للمهندسين ()ECE381

مراجعة المتجهات الفضائية وانظمة االحداثيات في الفراو ،المشتقات الجزئية والتكامالت المتعدده،

( )Gradients, Divergence and Curl, Double and Triple integralsتكامل االقترانات المتجهه ،
التحليل العقدي ،نظرية متسلسلة فورير وحل المعادالت الجزئية ،نظرية االخطاء ونظرية تيلر ومعدل
التقارب(,)Rate of convergence

حل معادالت بمتغير واحد عدديا باستخدام ( Newton’s method,

 ، )secant methodتكوين وتقريب كثيرات الحدود ( ، )Lagrange Polynomials interpolationالتكامل
والتفاضل العددي ،حل المعادالت التفاضلية عدديا  ،تطبيقات هندسية مختلفة على الموضوعات السابقة.
5221الكهرومغناطيسية ()ECE313

مقدمة .المتجهات وعمليات المتجهات .انظمة االحداثيات .قانون كولومب وشدة المجال الكهربائي .الجهد
والتدر  .كثافة ال يض الكهربائي .قانون جاوس ونظرية التشتت .تطبيقات عملية .المجاالت الكهربائية في

اوساط المواد .المواسع .شروط الحدود .معادالت باوسان والبالس .طريقة الصور .قانون بويت -

سافارات.

قانون امبير.

المغناطيسي.

المغناطيسية.

االلتفاف ونظرية ستوك.

تطبيقات عملية.

القوة والعزم المغناطيسي.

الخواص المغناطيسية للمواد ومنحنى .B-H

التفاعل بين المجاالت والجزيئات المشحونة.

الجهد االتجاهي
المحثات.

قانون فارادي .تيار االزاحة.

الدارات

معادالت

ما،سويل .عالقة التراخي ومعادلة االستم اررية .المجاالت المتناغمة زمنيا ومبدء التخل ية.
4068فيزياء ()SC123()2

يناقش هذا المساق المفاكيم األساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية  ،يبدأ المساق بتوضيح المفاكيم

المتعلقة بالكهرباء السا،نة و المجال الكهربائي ،ثم يشرح قانون سجاوسس و تطبيقاته ،ثم يناقش مفهوم الجهد

الكهربائي ،فموضوع المكثفات و المواد العازلة ،ثم المفاكيم المتعلقة بالكهرباء المتحركة ،حيث يتم توضيح
مفهومي التيار و المقاومة ثم الدوائر الكهربائية و قوانين س،يرتشوفس .ثم ينتقل إلى المجال المغناطيسي
وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
4069مختبر فيزياء ()SC124( )2

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( ) 2في المواضيع األساسية التالية :أجهزة القياس،

الكهربائية و المغناطيسية ،وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة والمركبة ،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل
الفصل الدراسي.

 4.1تخصص هندسة األتمتة الصناعية

ملخص خطة التخرج(هندسة األتمتة الصناعية)
المتطلبات

الرقم

المتطلبات
االختيارية اإلجبارية

عدد الساعات المعتمدة

.1

متطلبات الجامعة

3

17

20

.2

متطلبات الكلية

0

29

29

.3

متطلبات الدائرة

0

56

56

.4

متطلبات البرنامج (التخصا)

6

51

60

9

153

165

المجموع

متطلبات التخصص اإلجبارية ( 51ساعة معتمدة)
ر م المساق

رمز المساق

اسم المساق

س.م

المتطل
المرافق

المتطل
السابق

5108

IAE341

األنظمة الهيدروليكية
والهوا ية

3

5109

4219

IAE 441

مختبر أنظمة هيدروليكية
وهوا ية

1

5108

5594

ECE333

آال كهربا ية ()2

3

5590

4206

IAE 361

إلكترونيا القدرة

3

4104

4207

IAE 462

مختبر إلكترونيا القدرة

1

4206

4204

ECE 334

الرسم الكهربا
تطبيقاته

2

5060

5107

IAE 432

3

5594
5109
5220

5254

IAE 433

1

5107

5255

IAE 434

يادة كهربا ية ()1
مختبر القيادة الكهربا ية
()1
يادة كهربا ية ()2

3

5254

5589

4206

Course Name
& Hydraulic
Pneumatic
Systems
& Hydraulic
Pneumatic
Systems Lab.
Electrical
)Machines(2
Power
Electronics
Power
Electronics Lab.
Electrical
Drafting
Applications
Electrical Drive I
Electrical Drive I
Lab.
Electrical Drive

II
Electrical Drive
II Lab.
Applied
Mechanics
Electrical
Workshop
PLC a(1)
PLC (2)
Applications in
Industrial
Automation
SCADA &
Industrial
Networking
Electrical
Installations &
and Protection
Systems
Electrical Fault
Diagnostic &
Maintenance of
Industrial
Automation
Systems
Project
Management &
Quality
ٍSoftware
Applications &
Simulation in
IA
Field Training I
Field Training II
Introduction to
Graduation
Project
Graduation
Project

5107
4207
5255

1

مختبر يادة كهربا ية
)2(

IAE 531

5256

4006

3

ميكانيكا تطبيقية

ME216

5109

5594

2

المشغ الكهربا

ECE431

5634

5634
5614

3
3

)1( تحكم منطق مبرمج
)2( تحكم منطق مبرمج

IAE 471
IAE 571

5614
5615

3

تطبيقا ف األتمتة
الصناعية

IAE 573

5623

5614

3

سكادا وشبكا صناعية

IAE 572

5616

4101

3

التمديدا الكهربا ية
** وأنظمة الحماية

IAE 461

5624

4071,
5594,
5634

2

رصد األعطال وصيانة
أنظمة األتمتة الصناعية

IAE 473

5620

4011

3

إدارة المشاريع والجودة

GE432

5622

1

تطبيقا برمجية
ومحاكاة ف األتمتة
الصناعية

IAE 472

5625

0

)1( التدري الميدان

ECE 391

4165

0

)2( التدري الميدان

ECE 491

4631

4070
4165

1

مقدمة مشروع
***التخرج

ECE 598

4359

4359

3

مشروع التخرج

ECE 599

4360

5256

4206
. س105
نجاح
4165

5634

51

المجموع

وصف مساقات تخصص هندسة األتمتة الصناعية اإلجبارية
 5108األنظمة الهيدروليكية والهوائية)(IAE341

المباادئ األساسية لتحويل الطاقة الهيدروليكية ،األنظمة الهيدروليكاية واألنظمة الهوائية ومكوناتها

األساسياة:المضخاة الهيدروليكاية ،الصماماات وأناواعها ،االسطاوانات ،المحاركاات الهيدروليكاية والهوائية،
أنظماة األنابياب والاخراطيم ،مانعاات الاتسرب المجمعاات ،الازيوت الهيدروليكية وأنظمة التنقية والتبريد،
الخزانات الهيدروليكاية ،الرموز والخرائط الهيدروليكية ،مبادئ الصياناة والفحاا وتشخيا األعطاال ،أداء
النظاام الهيدروليكاي في الموقع واألنظمة الهوائية.
 4219مختبر األنظمة الهيدروليكية والهوائية)(IAE441

التعرف على األجزاء المستخدماة في األناظمة الهيدروليكياة والهوائياة وتمييزها ،وبناء شبكاات هيادروليكاياة

وهاوائياة وتشغيلها ،تصميم شبكات هوائية وهيدروليكية وتنفيذها في المختبر.
5594آالت كهربائية ((ECE333))2

يستعرض هذا المساق المواضيع التالية :المحوالت الكهربائية ثالثية الطور من حيث مبدأ العمل  ،التركيب ،

الدوائر المكافئة التقريبية ،توصيالت المحول (&  ،)Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzagباإلضافة إلى
توصيات زيكزاك وسكوت والمحول الذاتي  .تنظيم الجهد وتأثير نوعية الخمل على جهد المحول وعمل

المحوالت على التوازي .نظرية ا الت الحثيةأحادية وثالثية الطور ،مبدأ تحويا الطاقة ،الدوائر المكافئة،

العزم الكهرومغناطيسي والقدرة في المحرك ،طرق التحكم بالخاصية الميكانيكية للمحرك  ،طرق بدء الحركة،
وتطبيقات المحرك الحثي في األتمتة الصناعية .مبدأ عمل وتركيب وأنواع المحركات التزامنية ،المولد

ألتزامني أحادي وثالثي الطور وطرق إثارته ،منحنيات تحميل المولد  ،خاصية  ،Vعمل المولد كمستقل
وعلى التوازي  ،تأثير نوعية التحميل على سلوك المولد .المحركات التزامنية ،مبدأ العمل  ،طرق التحكم

بالسرعة ،كي ية بدء المحرك ألتزامني ،تأثير عمل المحرك ألتزامني على تحسين معامل القدرة للشبكة
المغذية ،المكتف ألتزامني وعمله في الشبكة وكي ية تحسين معامل القدرة.
4206الكترونيات القدرة)(IAE361

يستعرض هذا المساق مبدأ عمل وأصناف وتطبيقات العناصر اإللكترونية المستخدمة في أنظمة القدرة
الكهربائية( ديودات القدرة ،ترانزستور بأصنافه ،دوائر الثايريستور ،وأنظمة الحماية الالزمة لهذه العناصر) .
دوائر الثايريستور وعملية تشغيله وإطفائه في دوائر التيار المتغير والمباشر .دوائر توحيد التيار المتغير
) (Rectifiersإلى مباشر أحادية وثالثية الطور غير القابلة والقابلة للتحكم ،حساب الجهود والقدرة
ومواصفات الدائرة ،التصميم ،المحا،اة والتطبيق العملي .دوائر التحكم بالجهد المتغير أحادية وثالثية الطور

) ، (AC Voltage Controllersمبدأ العمل ،التصميم ،المحا،اة والتطبيق العملي ،المبدلة الترددية ..دوائر
تقطيع الجهد الثابت) (DC Choppersوتطبيقاته في تحويل القدرة  ،دوائر خفض ودوائر رفع الجهد ،
تصميم الدوائر ومحا،اة وخواص هذه الدوائر .دوائر تحويل الجهد الثابت إلى المتغير أحادية وثالثية
الطور) . (Invertersتطبيقات عملية لدوائر الكترونيات القدرة ،استخدام برمجيات متعددة لمحا،اة هذه
الدوائر  ،ورصد وصيانة أعطال هذه الدوائر....
 4207مختبر الكترونيات القدرة()IAE462

دراسة خصائا ترانزيستور القدرة ،الثايريستور  ،الترياك والدياك  .دوائر قدح وإطفاء الثايريستور الطبيسية
واإلجبارية  .دوائر التوحيد أحادية وثالثية الطور الغير قابلة للتحكم والقابلة للتحكم  .دوائر قطع التيار
المباشر . DC Choppersدوائر تعيير الجهد المتغير أحادية وثالثية الطور

Voltage

 .ControllerACدوائر العا،س . Inverters
 4204الرسم الكهربائي وتطبيقاته()ECE334

رسم المخططات الكهربائية للمباني السكنية والمنشأت وللمصانع ودوائر التحكم اإللكترونية ودوائر المنطق

الرقمي ودوائر ا الت واألجهزة الكهربائية .التعرف على الرموز الكهربائية حسب المقاييس الدولية في
مختلف المجاالت وتطبيقاتها .ا ستخدام برنامج أوتوكاد في عمل مخططات الطاقة الكهربائية  .قراءة وتتبع
الكتالوجات الصناعية  ،معرفة عناصر و رموز التحكم حسب المواصفات الدولية .من خالل هذه المساق
يستطيع الطالب أن يميز بين الدوائر الكهربائية الموجودة على المخططات الورقية  ،والدوائر الفعلية ويتم

ذلك من خالل االعتماد على عدد من التطبيقات الصناعية والمنزلية ،فضال عن القدرة على تصميم اللوحات
الكهربائية وحساب كمية الطاقة التي تستهلكها لوحة كهربائية في توزيع اإلضاءة ،و أجهزة الطاقة ودوائر
الجهد المنخفض.
 5107قيادة كهربائية ()IAE432) )1

تركيب نظم ال قيادة الكهربائية ا لية ،ديناميكا نظم القيادة الكهربائية ،معادلة الحركة ،التأثيرات الح اررية في
ا الت الكهربائية ،الخواص الميكانيكية والكهروميكانيكية الطبيسية واالصطناعية والتحكم في السرعة وطرق

بدء الحركة والكبح والحاالت العابرة في ا الت الكهربائية المختلفة ،اختيار قدرة المحرك المناسب في نظم
القيادة الكهربائية.

- 5254مختبر قيادة كهربائية ()1CH( -IAE433 )1

التعرف على الخواص الطبيسية واالصطناعية وطرق التحكم في السرعة وبدء الحركة والكبح للمحركات:
التيار المستمر ،المحركات الحثية ذات القفا السنجابي وذات الحل قات االنزالقية  ،الحاالت العابرة في

ا الت الكهربائية
 5255قيادة كهربائية) IAE434( 2

المتغيرات الدوارة واالستاتيكية ،التحكم بنظم القيادة ذات المتغيرات المغذاة بالتيار المباشر ،مصادر التغذية

لنظم القيادة ذات التيار المتردد و متغيرة السرعة ،نظم القيادة ذا ت المحركات التزامنية و التردد المتغير،
بعض التطبيقات على نظم القيادة.

 5256مختبر قيادة كهربائية ) IAE531( 2

التعرف على عناصر التحكم المختلفة ،أنظمة التحكم المغلقة والمفتوحة في سرعة محركات التيار المباشر

باستخدام المتغيرات االستاتيكية ،أنظمة التحكم المغلقة والمفتوحة في سرعة محركات الحثية باستخدام
المتغيرات االستاتيكية ومبدلة التردد ،عمل ا الت الكهربائية في األربع مربعات.
 5109ميكانيكا تطبيقية )( ME216

يستعرض هذا المساق مواضيع في علم األستاتيكا ومقاومة المواد ،وهي على النحو التالي  :مبادئ

االستاتيكا ،االتزان االستاتيكي ،محصلة القول والعزوم للقضبان ،اإلجهاد واالنفعال ،قانون هوك ونسبة
بيوزون ،تطبيقات هندسية على األحمال المحورية ،اللي في القضبان الدائرية ،االنحنااء في الاعوارض ،الرسم
البياني لالجتهادات واالنحراف في العوارض.

 5634المشغل الكهربائي( ) ECE431

يهدف هذا المساق لتدرياب الطاالب عمليا وإعاداده وإ،اسابه المهاارات العملية المتعلقة في تمديد وتحديد

األعطاال في الكوابل والخطوط وتوصيل أجهزة القياس الكهربائية المختلفةوإجراء القياسات للكميات

الكهربائيةالمختلفة وفحا وصيااناة المحوالت الكهربائية ويهدف إلىإ،ساب الطالب كي ية تصميم دوائار

التحكام الكاهربائاي والتمديادات الصنااعياة المتعلقة با الت اإلنتاجية وتطبيق وسائل األمان والسالماة التي
يجب أن تتوفار فايها.

 5614تحكم منطقي مبرمج ))IAE471 (- (1

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باستخدام أجهزة المتحكمات المنطقية المبرمجة للتحكم في أنظمة

الطاقة و ا الت الصناعية  ،و التعرف على طرق برمجتها و اللغات المستخدمة  ،دراسة إمكانات هذه
األجهزة (التوقيت و العد و المقارنة و

)  ،تطبيقات عملية للتحكم با الت الصناعية وأنظمة باستخدام

أجهزة التحكم المبرمجة  ،طريقة تجميع و تركيب أجهزة التحكم المبرمجة .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المساق
سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع -3ساعات أ،اديمية.

 5615تحكم منطقي مبرمج ))IAE571( (2

يشكل هذا المساق امتدادا لمساق تحكم مبرمج  1ويهدف إلى تعريف الطالب بوحدات اإلدخال واإل خ ار

التناظرية(،) Analog

آليات

تخطيط

وبرمجة

وتشغيل

األنظمة

الصناعية،

الوظائف

الفرعية( ،)Subroutinesوتزامن المهمة( ،)task synchronizationالمقاطعات ( ،)interruptsوحدات
إضافية في التحكم ( )PID,…etcتصميم وبرمجة وتنفيذ وجهة المستخدم الرسومية ( Graphical User
 . ،)Interface (GUI).وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المساق سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر

بواقع -3ساعات أ،اديمية.
 -5623تطبيقات في األتمتة الصناعية ((IAE573

يستعرض مساق تطبيقات في األتمتة الصناعية

خطوط اإلنتا

المختلفة

في المصانع ،الم سسات

الخدماتية ،المصاعد ،األد ار الكهربائية ،ما،ينات البالستيك ،المضخات الكهربائية ،وغيرها .أيضا يستعرض
مهارات عملية في كي ية إجراء عمليات التحكم ،المعاينة ،الصيانة وغيرها من المواضيع .أيضا يستعرض
المساق أنظمة اإللكترونيات الصناعية المتقدمة ،ودوائر التحكم في األنظمة الصناعية .يحتوي المساق أيضا
على مهارات عملية على كي ية تشغيل ومعايرة ومراقبة عمل بعض األجهزة والخطوط اإلنتاجية.
 5616سكادا وشبكات صناعية () IAE572
مقدمة عن الشبكات الصناعية  ،بروتوكالت الشبكات الصناعية ( Ethernet ,CAN-Open,

 )PROFIBUS,…etcوعمارة TCP/IP

 ،مبادئ األنظمة الالسلكية ،ا،تشاف األخطاء وطرق التحكم

بها ،الوثوقية ،والتكرار ،ومبادئ ألسالمه  .أنظمة  .HMI/MTUمقدمة عن  SCADAمن حيث التركيب

واألجهزة والمعدات ،إلية استخدام  SCADAفي إدارة البيانات والشبكات الكهربائية والمائية وكي ية
استخدامها في التخطيط وإدارة المشاريع ومعالجة األخطاء .وتجدر اإلشارة إلى إن هذا المساق سيغطى

بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع -3ساعات أ،اديمية.
 5618التمديدات الكهربائية وأنظمة الحماية ()EPE467

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمتطلبات التصميم الكهربائي مثل المتطلبات المعمارية و الميكانيكية
والكهربائية وحساب الكميات والرسم للتمديدات الكهربائية للمباني من مصدر التيار الكهربائي وحتى مواقع
استخدامها في المبنى شامالس دوائر الضغط المنخفض المساعدة لشبكات الهاتف واالتصال الداخلي وشبكات

اإلرسال الهوائي والفضائي ومتطلبات اإلنذار ضد السرقة والحريق  .وذلك شامال الرموز والمخططات
الالزمة والمواصفات الفنية والتعليمات والشروط المحلية وحسابات التصميم لدوائر اإلنارة والتمديدات

ومواصفات المواد المستخدمة كاألسالك والمجاري والمفاتيح والحماية ضد التسرب األرضي والقصر وزيادة

الحمل .أما ما يخا أنظمة الحماية فستعرض المساق تأثير التيار الكهربائي على جسم اإلنسان (النفسية،
البيولوجية ،الكيميائية وغيرها ،)... ،كما يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمفاكيم

األساسية

المرتبطة بالحماية الكهربائية وخصوصا في شبكات وتمديدات الضغط المنخفض مثل الحماية من االتصال

المباشر وغير المباشر  ،مقاومة األرض ,االختيارية ,طرق التاريض ( )TT,TN,ITوكذلك

التعريب

بأساليب الحماية الكهربائية المتبعة في شبكات وتمديدات الضغط المنخفض وخصوصا المنازل والمرافق
العامة  .معايير الحماية بالصمامات  ،والقواطع ومفاتيح التسريب األرضي والمرحالت .قياس مقاومة
األرض والمقاومة النوعية للتربة  .الحماية من الصواعق.
 5620رصد وصيانة األعطال في األتمتة الصناعية ((IAE473

يستعرض هذا المساق رصد وصيانة األعطال في األنظمة الصناعية ،حيث يتم تصنيف الصيانة إلى
الدورية والوقائية وتأثير هذان النوعان من الصيانة على كفاءة الما،ينة والنظام ،واإلنتاجية والم شرات
االقتصادية الناتجة عن الصيانة  .كذلك يستعرض المساق رصد ومراقبة م شرات األعطال وكي ية التعامل

معها من حيث تطبيق أسس الصيانة والتحليل والمراقبة وتفكيك األعطال والتسجيل والرصد وإصالح األجزاء

الكهروميكانية وااللكترونية التالفة لألنظمة التالية  :المحركات الكهربائية ،المضخات،الروافع ،المصاعد،
األد ار الكهربائية ،آالت القطع وتشكيل المعادن ،المعدات المنزلية ،المحوالت والمولدات الكهربائية ،أنظمة
التبريد والتكييف ،المعدات والمكابس الهوائية والزيتية ،خطوط اإلنتا  ،أنظمة الكترونيات القدرة والمعدات
ذات العالقة وغير ذلك من المواضيع .....باإلضافة إلى المحاضرات المساق مدعوم بجانب عملي وزيارات
ميدانية للصناعة وكذلك برمجيات محا،اة وتدريب محوسب.....

 5622إدارة مشاريع و الجودة ()GE432

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالمفاكيم واألساليب الحديثة في إدارة المشاريع بمساعدة حزم وبرامج
الحاسوب ،وتشمل المواضيع :ما هي إدارة المشاريع ،صفات وخصائا إدارة المشاريع ومدير المشروع،

تخطيط المشاريع توزيع الموارد والمصادر ،طرق إدارة المشاريع ،تقدير التكاليف وحساب المخاطرة ،اتخاذ

الق اررات في وضع غير مستقر ،متابعة المشاريع والتحكم بها ،استخدام إحدل برامج الحاسوب الخاصة بإدارة
المشاريع مع تطبيقات عملية .كما يهدف المساق إلى تزويد الطالب بمفاكيم اقتصاديات و إدارة الجودة،
باإلضافة إلى مبادئ وأساليب إحصائية للتأ،د من مطابقة المنتج الخدمة للمواصفات ،التفتيش بأخذ العينات

بالصفات المميزة وبالمتغيرات ،لوحات ضبط المتغيرات ،لوحات الضبط للصفات المميزة TQM.وعناصرها
األساسية ،تأ،يد الجودة ،ضبط الجودة ،ا يزو .
 5625تطبيقات برمجية ومحاكاة في األتمتة الصناعية ((IAE472

تصنيف العمليات في نظم األتمتة الصناعية ،تمثي ل تخطيطي ألنظمة الطاقة الكهربائية ،والكترونيات القدرة
وأنظمة األتمتة الصناعية بناء دوائر محا،اة برمجية باستخدام امن خالل برامج متخصصة مثل وليس

للخصر ( MATLAB,… PowerFactory, PoweSYS Pspice, Multisim, ETAP,
 )RETScreen, and PSCADومكن من خالل هذه البرمجيات دراسة مواصفات أنظمة األتمتة الصناعية

في خاالت العمل المتزن ،والحاالت العابرة وقصر الدائرة........
 4631/4165تدريب ميداني  1و )ECE491/ECE391( 2

على الطالب المشاركة في برامج تدريبية ودورات مكثفة ال،تساب الخبرة العملية المناسبة التي ت هله للعمل

في مختلف قطاع ات الطاقة الكهربائية على سبيل المثال( تصميم اللوحات الكهربائية السكنية والصناعية

والتجارية ،العمل في قطاع نقل الطاقة وتوزيعها وخاصة شركات الكهرباء ،العمل في قطاع الطاقة الشمسية

وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من حيث التصميم والتركيب والتسويق  )....،وخالل فترة التدريب يجب
على الطالب أن يحقق قائمة التدريب التي تطلب منه ونهاية التدريب يقوم بتسليم تقرير مفصل عن تدريبه.
4359مقدمة مشروع التخرج ()ECE598

دراسة وتحليل المشا،ل العلمية أو التقنية .اقتراح حلول تقنية مناسبة .يجب أن يحتوي هذا الجزء على

جانب برمجي وجانب مادي( ،) Software and Hardwareودراسة التكاليف و عمل محا،اة للمشكلة إذا
لزم األمر.
 4360مشروع التخرج ()ECE599

في هذا الجزء من المشروع يجب على الطالب أن يكون مدركا لفكرته التي وصفها في مقدمة المشروع.
بحيث يتمثل ذلك في بناء نموذ عملي ويصفه كتابيا وفق منهج علمي صحيح بحيث يراعي فيه جميع
القيود التي نوقش فيها في مقدمة المشروع
متطلبات التخصص االختيارية ( 9ساعات)
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متطلبات التخصص االختيارية:
 5626تصميم وربط أنظمة األتمتة الصناعية ((IAE574

يستعرض هذا المساق مواضع متعلقة بتصميم وربط وحدات وأجزاء أنظمة األتمتة الصناعية بهدف الوصول

إلى نظام صناعي متكامل من حيث التحكم وتسلسل خطوات العمل واإلنتا  .تشمل هذه العملية تطبيقات
التحكم المبرمج ) ، (PLC & PACأنظمة القياس في مجال صناعي محدد ،الحواسيب الصناعية ،أنظمة
) ، DAQ ،(SCAD &HMIالروبوت الصناعي ،الميكروكونترولر وتطبيقاته الصناعية .كذلك استعراض
أنظمة صناعية مختلفة كدراسة حالة .ويستطيع الطالب في نهاية المساق أن يصنع ويربط ويبرمج نظام
صناعي متكامل....
 5627تطبيقات األنظمة المدمجة في األتمتة الصناعية ((IAE575

مبادئ األنظمة المدمجة ،استخدامات لغة  Cفي األنظمة ،تطبيقات عملية لألنظمة المدمجة في األتمتة

الصناعية.
 5628تحكم رقمي ((ECE522

يستعرض هذا المساق

عمليات تحويل ومعالجة اإلشارة ،تحويالت  ،Zاقتران التحويل

) ، functionالمخطط الصندوقي ،تمثيل انسياب اإلشارة ،تقنيات المتغيرات
) ، techniquesالتحكمية ،المعاينة

واالستق اررية،

(trasnfer

(State variable

التحليل الزمنيZ-domain analysis, and ،

 . frequency domainالمحا،اة الرقمية ،التصميم وإعادة التصميم الرقمي .تصميم أنظمة التحكم لإلشارة
المتقطعة ) . (Discrete data control systemsتطبيقات أنظمة التحكم الرقمي في تطبيقات األتمتة
الصناعية  .بناء مشروع أتمتة صناعية مبني على أساس أنظمة تحكم رقمية.....
 5628مواضيع خاصة )(IAE583

يستعرض مساق مواضيع خاصة بعض المواضيع العلمي ة في مجال التخصا والتي ترفد الطالب بمعرفة
جديدة حول موضوع ما ،وكذلك تجسير الهوة بين بعض المساقات من حالل طرح هكذا مساق حيث

يستعرض مواضيع لم تعطى في مساقات أخرل......
 4795هندسة االتصاالت ()ECE352

التعديل المستمر للموجه .التعديل السعوي.التعديل الزاوي.التعديل الترددي والطوري .تخمين عرض النطاق
في التعديل المستمر للموجه .مستقبالت التعديل السعوي .والتعديل الترددي  .الضجيج في التعديل المستمر

للموجه .مصادر الضجيج .تمثيل الضجيج والتداخل .نسبة اإلشارة إلى الضجيج .التعديل النبضي.التجميع

ألتجزيئي للزمن  .التعديل الرمزي النبضي .تعديل دلتا.نقل عند نطاق األساس .تشغيل النبضة وترميز الخط

وشروط نايكوست للنقل الخالي من التشويه .طرق النقل الرقمي. PSK، FSK، ASK :أداء نمط التعديل

الرقمي بوجود الضجيج.

5120االتصاالت الرقمية ()ECE523

مقدمة .شكل التعديل الرقمي .تصميم المستقبل ال مثالي .تصميم واشتقاق المرشح الموائم لشكل التعديل
الرقمي .تمثيل فضاء اإلشارة .تقيم أداء شكل التعديل الرقمي بقناة مضافا إليها ضجيج جاوس ابيض.
احتمال الخطأ في القضمة والرمز إلشكال تعديل مختلفة .تمثيل القنوات التي تعاني من ظاهرة

الخفوت.أنظمة االتصاالت المفرودة أطيافها .ترميز القناة .ترميز هايمن  .ترميز االلتفافية .ترميز القطع
الخطية.مقدرة تصحيح الخطأ عند ترميز هايمن .
 4797تحليل إشارات رقمية ()ECE452

مقدمة إلى معالجة اإلشارات الرقمية.األنظمة واإلشارات المتقطعة مع الزمن.تحاويل  . Zنماذ تمثيل وتنفيذ

األنظمة الم تقطعة مع الزمن .التحليل الزمني والترددي للمعالج الرقمي .تصميم المرشحات الرقمية.ذات
االستجابة النبضية المحددة .التقريب في المرشحات الشبيهة.تصميم المرشحات الرقمية ذات االستجابة
النبضية غير المحددة .شبكات المرشحات الرقمية .المسوي الرقمي .خوارزميات تحاويل فورير المتقطعة.
وتحاويل فورير السريعة .خوارزميات اإلجراءات الشارية الرقمية وتطبيقاتها.
 5596تحليل أنظمة القوى الكهربائية ()EPE362( )1

مقدمة في مصادر الطاقة الكهربائية ومكونات نظام الطاقة( :معامالت ونماذ

المولدات الكهربائية

والمحوالت وخطوط نقل) .المفاكيم األ ساسية :نظام وحدة الكميات و تطبيقها على أنظمة الطاقة الكهربائية:
تمثيل الخط الواحد لخطوط النقل للتيار والجهد  ،وعالقات القدرة على أطراف خطوط النقل ،تعويض قدرة

رد الفعل .تدفق األحمال :تعريف المشكلة ،غاوس سايدل ،نيوتن رافسون ( ،)NRوتدفقات الخطوط
والخسائر ،برامج تدفق الطاقة .االستفادة من المحوالت التبديل .حسابات الشد في خطوط النقل.

 5635نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية()EPE464

مقدمة في نظم التوزيع :المحطات الفرعية ،المغذيات الشعاعية، )Radial feeders(.الحمل الطبيعي:

أحمال المستهلكين  ،وتوزيع أحمال المحوالت ،أحمال المغذيات ،حساب الهبوط في الجهد .حساب ممانعة

التوالي ( ) impedanceلخطوط التوزيع الهوائية والكوابل األرضة ،وحساب سماحية ( )admittanceالتوازي

لخطوط النقل الهوائية والكوابل األرضية ،النموذ الكهربائي لألحمال  ،النموذ الكهربائي لخطوط التوزيع،
والنموذ الكهربا ئي للمحوالت ،القدرة على التحليل الكهربائي لمغذيات التوزيع  ،وتقليل الخسائر الكهربائية
وتنظيم الجهد.
 5607الكترونيات قدرةمتقدمه ()IAE562

يعتمد هذا المساق على المعلومات الواردة في مساق الكترونيات القدرة ،ويغطي المعلومات المتقدمة

والتطبيقات العملية المختلفة في أنظمة تحويالت الطاقة الكهربائية .حيث يغطي تقنية  ،PWMتصميم

ومحا،اة متغيرات  ،DC/ACعا،س القدرة ) (Inverterوبعدة مستويات ،تحسين معامل القدرة ،استخدام
برامج حاسوبية مثل ) ،(Pspice, PSIM, Simplorer, Matlab Simulinkمصادر القدرة المفتاحية،
 ،UPSتطبيقات لدوائر الكترونيات القدرة في أنظمة الطاقة وخاصة الربط الكهربائي وشبكات  .DCويغطي
،ذلك استراتيجيات التحكم في أنظمة الكترونيات القدرة.
 5600أنظمة الطاقة المتجددة () EPE461

التعرف على أنواع الخاليا الشمسية من حيث الخصائا الكهربائية والح اررية والمعاير العالمية ،كي ية
تصميم و استخدام الخاليا الشمسية في بناء األنظمة المعزولة لتوليد الكهرباء واألنظمة الهجينة المتصلة مع

الشبكة .القدرة على إجراء حسابات القدرة واختيار الخاليا و العوا،س وبطاريات التخزين المناسبة وغيرها من
مركبات النظام واليات التحكم والحماية  .القدرة على إجراء الحسابات المتعلقة بتكنولوجيا ( . )CSPالقدرة
على تصميم نظام طاقة الرياح واختيار التوربينات والمولدات وطريقة التحكم والحماية المناسبة .كما يهدف
المساق إلى إجراء الحسابات االقتصادية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح .و يتضمن المساق إجراء
بعض التجارب المخبرية مثل التعرف على الخصائا الكهربائية والح اررية للخاليا الشمسية،و بناء نموذ
لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية .و بناء نظام كامل لتوليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح.
 5619ترشيد الطاقة وأتمتة المباني ()EPE566

التعرف على طرق ترشيد الط اقة وتدقيقها من خالل اإلضاءة وتحسين معامل القدرة و إدارة األحمال
واستخدام المحركات ذات الكفاءة العالية و اختيار الوقود المناسب و مراعاة تأثير الطاقة الح اررية المتسربة .

التعرف على الهدف األساسي لتدقيق الطاقة ،طرق جمع البيانات والية تقليل التكلفة والحد من االنبعاث
البيئي وتحسين جودة الخدمة الكهربائية  .التعرف على تكنولوجيا أتمتة المباني وخاصة تكنولوجيا ()KNX
من حيث التركيب المادي والبرمجي وأهمية استخدامها في إدارة المباني وترشيد الطاقة  .تطبيق على

استخدام هذه التكنولوجيا في أتمتة نموذ لمبنى يحتوي (إنارة وأحمال كهربائية ومحركات () servo motor
المستخدمة في الستائر و نظام التدفئة في المبنى).

 5629تصميم وربط أنظمة الحركة الميكانيكية)(IAE541

مدخل إلى آليات الحركة ،مفاكيم أساسية (الوصالت ،نقاط االتصال ،االزدوا الحركي ،السلسة الحركية،

درجة الحرية ،أنواع ا ليات) ،تركيب ا ليات ،تحليل األحمال الميكانيكية واالجهادات الناتجة عنها،
خصائا المواد وقول تحملها ،تصميم قالووظ نقل القدرة ،تحليل وتصميم التروس (المستقيمة ،المائلة،
المخروطية ،الدودية) ،كراسي التحميل ذات المتدحرجات ،تصميم السيور الناقلة والجنازير والكوابل ،تصميم
الحدبات ،مشروع تصميمي.
 5639اإلنسان اآللي واألذرع الصناعية )(IAE544

مقدمة عن اإلنسان ا لي واألذرع الصناعية  ،تصنيف اإلنسان ا لي ،أنظمة اإلحداثيات الثابتة والمتحركة،

التحويل بين اإلحداثيات الثابتة والمتحركة ،الكينماتيكا المباشرة (األمامية) ،الكينماتيكا غير المباشرة
(العكسية) ،إيجاد السرعة الدورانية والسرعة الخطية لقبضة اإلنسان ا لي من خالل معرفة سرعة المحاور
الحركية لجذع اإلنسان ا لي  ،مفهوم ال جا،وبيان،اتزان اإلنسان ا لي  ،ديناميكا اإلنسان ا لي  ،ضبط
حركة المحاور بداللة الزمن (إزاحة ،سرعة ،تسارع) التحكم في حركة المحاور ،المحركات والمجسات،
البرمجة ،تطبيقات اإلنسان ا لي واألذرع الصناعية.

5638التصميم باستخدام الحاسوب)(ME544

مقدمة في ال  ، CADالرسومات المحوسبة  ،مقدمة إلى الحوسبه الهندسية  ،النمذجه الهندسية  ،التحوالت

الهندسية  ،المنحنيات والمجسم ات البسيطة والمركبة وذلك باستخدام مستول متقدم من أدوات التصميم
الميكانيكي فيأل ) ، CATIA (Part-designتعريف الاتصنيع المحوسب ،المحيط التكويني للاتصنيع
المحوسب،فوائد

الاتصنيع المحوسب .عناصرالتكوين والهيكليةفي الاتصنيع المحوسب ،التحكم العددي

والمحا،اة في الات صنيع المحوسب  ،التكنولوجيا التجميسية والشبكات ،تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب.
تصنيف نظم اإلنتا  .تكامل المعلومات وتدفق المواد في التصنيع .النمذجه المنهجيةواألدوات المستخدمة في
تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.
 5630أنظمة تحكم متقدمة)(IAE542

تمثيل األقطاب ( ) Polesبالرسم ودراسة تأثير متغيرات النظام على مواقع واستقرار األقطاب ،تصميم
المتحكمات التقليدية من نوع  ،PD, PI, PID LAG-LEAD, LAG, LEAD,مقدمة في تصميم أنظمة
التحكم الرقمية :تحليل األنظمة الديناميكية المتقطعة ،ترجمة التصاميم المتصلة إلى متقطعة ،التصميم من
خالل تحديد األقطاب ،تصميم أنظمة التحكم الخطية المتعددة المداخل والمخار باستخداممتغيرات الحالة،

التحكميةوالمراقبية لألنظمة المستمرة والمتقطعة ،تحديد مواقع األقطاب ،تصميم المراقب الكامل لألنظمة
المستمرة والمتقطعة،تصميم أنظمة التحكم لألنظمة غير الخطية من خالل التغذية الراجعة للمتغيرات الغير
خطية،تطبيقات ،مشروع تحكم.
 5637تطبيقات الحاسوب الشخصي )(ECE582

تطبيقات عملية للحاسوب الشخصي في مجال القياس المبرمج ،ومجال أنظمة استحواذ البيانات Data

 ، acquisitionومجال استخدام الحاسوب في تصميم الدوائر اإلليكترونية ،وفي مجال تحليلها وعمل اللوحة
المطبوعة.
 5631أتمتة المركبات الكهربائية )(IAE577
يستعرض هذا المساق أنظمة األتمتة الصناعية المستخدمة في المركبات ذات االحتراق الداخلي أو المركبات

الكهربائية بالنسبة إلى نظام التغذية والبطاريات ودوائر التشغيل والتوليد والشحن ،دوائر نقل الحركة والقيادة،
دوائر اإلنذار  ،دوائر إغالق األبواب وأنظمة الحماية  ،أنظمة التحكم في المركبة ،أنظمة اإلنارة ،والمجسات
المستخدمة في المركبة .المركبات الكهربائية المهجنة باستخدام الطاقة الشمسية  ،مبدأ العمل آلية تحويل
وتخزين الطاقة ،أنظمة التهكم والمعايرة  .بناء مشروع تصميم لمركبة مهجنة....
 5632التحكم واألتمتة في األنظمة الطبية ((IAE576

يستعرض هذا المساق أنظمة األتمتة الصناعية المستخدمة في أألجهزة الطبية والمتعلقة بمعالجة إشارة

األجهزة الطبية ،أنظمة الحركة في األجهزة الطبية ،مجسات األجهزة الطبية ومعالجة أشاراتها ،أنظمة التغذية،
التحكم بمهام الجهاز الطبي ،التحكم بسرعة أنظمة الحركة والوضع واالتجاه في أجهزة التصوير ألرنيني

والمغناطيسي .أنظمة الحماية في األجهزة الطبية ،وصيانة ومعايرة األجهزة الطبية .تطبيقات ال PLC

والتحكم المحوسب في األجهزة الطبية.

5.1تخصص هندسة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية
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وصف مساقات تخصص تكنولوجيا الطاقة الكهربائية اإلجبارية:
5634المشغل الكهربائي ()ECE431

يهاادف هااذا المساااق لتدري ااب الط ااالب عمليااا وإع ااداده وإ ،ااسابه المه ااارات العمليااة المتعلقااه فااي تمديااد وتحديااد
األعطا ااال فا ااي الكوابا اال والخطا ااوط وتوص اايل اجها اازة القيا اااس الكهربائيا ااه المختلف ااه واجا اراء القياسا ااات للكميا ااات
الكهربائيه المختلفه وفحا وصيااناة المحوالت الكهربائية  ،ويهدف الى ا،ساب الطالااب كي يااة تصااميم دوائاار
التحك اام الكاهربائ ااي والتمدي اادات الصنااعي ااة المتعلقااة ب ااا الت اإلنتاجيااة وتطبيااق وسااائل األم اان والسالم ااة الت اي
يجب أن تتوفار فايها.

 5594آالت كهربائية ()ECE333( )2

يستعرض هذا المساق المواضيع التالية :المحوالت الكهربائية ثالثية الطور من حيااث مباادأ العماال  ،التركيااب ،

الاادوائر المكافئااة التقريبيااة ،توصاايالت المحااول (  ،)Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, & Zigzagباإلضااافة إلااى
توصاايات زيك اازاك وس ااكوت والمح ااول ال ااذاتي  .تنظ اايم الجه ااد وت ااأثير نوعي ااة الحم اال عل ااى جه ااد المح ااول وعم اال
المحوالت على التاوازي .نظريااة ا الت الحثيةأحاديااة وثالثيااة الطااور ،مباادأ تحااويالت الطاقااة ،الاادوائر المكافئااة،

العزم الكهرومغناطيسي والقدرة في المحرك ،طرق التحكم بالخاصااية الميكانيكيااة للمحاارك  ،طاارق باادء الحركااة،
وتطبيق ااات المح اارك الحث ااي ف ااي األتمت ااة الص ااناعية .مب اادأ عم اال وتركي ااب وأنا اواع المحرك ااات التزامني ااة ،المول ااد

ألتزامنااي أحااادي وثالثااي الطااور وطاارق إثارتااه ،منحني ااات تحمياال المولااد  ،خاصااية  ،Vعماال المولااد كمس ااتقل
وعلااى الت اوازي  ،تااأثير نوعيااة التحمياال علااى ساالوك المولااد .المحركااات التزامنيااة ،مباادأ العماال  ،طاارق الااتحكم

بالس اارعة ،كي ي ااة ب اادء المح اارك ألتزامن ااي ،ت ااأثير عم اال المح اارك ألتزامن ااي عل ااى تحس ااين معام اال الق اادرة للش اابكة
المغذية ،المكثف ألتزامني وعمله في الشبكة وكي ية تحسين معامل القدرة.

( )4206الكترونيات القدرة ()IAE 361

يسااتعرض ه ااذا ا لمساااق مب اادأ عماال وأص ااناف وتطبيقااات العناص اار اإللكترونيااة المس ااتخدمة فااي أنظم ااة الق اادرة
الكهربائية( ديودات القدرة ،ترانزسااتور بأصاانافه ،دوائاار الثايريسااتور ،وأنظمااة الحمايااة الالزمااة لهااذه العناصاار) .
دوائاار الثايريسااتور وعمليااة تشااغيله وإطفائااه فااي دوائاار التيااار المتغياار والمباشاار .دوائاار توحيااد التيااار المتغياار
) (Rectifiersإل ا ااى مباش ا اار أحادي ا ااة وثالثي ا ااة الط ا ااور غي ا اار القابل ا ااة والقابل ا ااة لل ا ااتحكم ،حس ا اااب الجه ا ااود والق ا اادرة
ومواصفات الدائرة ،التصميم ،المحا،اة والتطبيق العملي .دوائر التحكم بالجهااد المتغيارة أحاديااة وثالثيااة الطااور
) ،(AC Voltage Controllersمباادأ العماال ،التصااميم ،المحا،اااة والتطبيااق العملااي ،المبدلااة التردديااة ..دوائاار
تقطيع الجهد الثابت) (DC Choppersوتطبيقاته في تحويل القدرة  ،دوائر خفض ودوائر رفع الجهااد  ،تصااميم
الدوائر ومحا،اتها والتعرف على خواص هذه الاادوائر .دوائاار تحوياال الجهااد الثاباات إلااى المتغياار أحاديااة وثالثيااة
الطور) . (Invertersتطبيقات عملية لدوائر الكترونيات القدرة ،استخدام برمجيااات متعااددة لمحا،اااة هااذه الاادوائر
 ،ورصد وصيانة أعطال هذه الدوائر....

 4207مختبر الكترونيات القدرة ()IAE 462

د ارسااة خصااائا ترانزيسااتور القاادرة ،الثايريسااتور  ،الترياااك والاادياك  .دوائاار قاادح وإطفاااء الثايريسااتور الطبيسيااة
واألجباري ااة  .دوائ اار التوحي ااد أحادي ااة وثالثي ااة الط ااور الغي اار قابل ااة لل ااتحكم والقابل ااة لل ااتحكم  .دوائ اار قط ااع التي ااار

المباشر . DC Choppersدوائر التحكم بالجهد المتغير أحاديااة وثالثيااة الطااور .Voltage ControllerAC
دوائر العا،س . Inverters
 5595ميكانيكا الموائع واالجسام المتصله ()EPE432

الجا ا اازء األول :مف ا ا اااكيم أساسا ا ااية للم ا ا ااادة المائع ا ا ااة وخواصا ا ااها ،الموائ ا ا ااع الس ا ا ااا،نة ،الموائا ا ااع المتدفق ا ا ااة ،ق ا ا ااانون
الهيدرواستاتيكا ،معادلة االستم اررية ،معادلة برنولي ،معادالت الطاقة والزخم.
الج اازء الث اااني :أنظم ااة الق ااوة ،الع اازوم ،اتا ازان األجس ااام الص االبة ،اتا ازان األبا ا ار الكهربائي ااة والهيا ،اال الجملوني ااة،

خا اواص الما اواد ،أنا اواع اإلجها اااد البسا اايط ،منحنا ااى اإلجها اااد واالنفعا ااال ،قا ااانون ها ااوك ونسا اابة با ااويزون ،اإلجها اااد
واالنفعال الحراري ،االجهادات واالهت اززات في األسالك الكهربائية.
 5596تحليل انظمة القوى الكهربائية ()EPE362( )1

مقدما ااة فا ااي مصا ااادر الطاقا ااة الكهربائيا ااة ومكونا ااات نظا ااام الطاقا ااة( :معا ااامالت ونما اااذ المولا اادات الكهربائيا ااة
والمحوالت وخطوط نقل) .المفاااكيم األساسااية :نظااام وحاادة الكميااات و تطبيقهااا علااى أنظمااة الطاقااة الكهربائيااة:
تمثياال الخااط الواحااد لخطااوط النقاال للتيااار والجهااد  ،وعالقااات القاادرة علااى اط اراف خطااوط النقاال ،تعااويض قاادرة

رد الفعا اال .ت ا اادفق االحم ا ااال :تعريا ااف المش ا ااكلة ،غ ا اااوس س ا ااايدل ،نيا ااوتن رافس ا ااون ( ،)NRوت ا اادفقات الخط ا ااوط
والخسائر ،برامج تدفق الطاقة .االستفادة من محوالت التبديلية .حسابات الشد في خطوط النقل.
 5597تحليل انظمة القوى الكهربائية ()EPE462( )2

اخطاء الثالثة اطوار ،ومكونات االخطاااء المتماثلااة وغياار المتماثلااة فااي نظااام القااول الكهربائيااة ،التحلياال العااابر
لااالالت المتزامنااه و تحلياال عااابر للجهااد ال ازئااد علااى خطااوط النقاال وتحسااين معاماال القاادرة وتعااويض قاادرة رد
الفعل  ،العملية االقتصادية لنظام الطاقة ،ومقدمة في االستق اررية و نظام التحكم فااي انظمااة القااول الكهربائيااة.

تطبقات من الواقع العملي.

 5598تطبيقات برمجية ومحكاة في انظمة الطاقة الكهربائية ()EPE564
تصنيف العمليات في نظم الطاقة الكهربائيااة ،تمثياال تخطيطااي لحاااالت نظااام الطاقااة الكهربائيااة ،عماال محا،اااة
برمجية باستخدام برامج متخخصه مثاال (.)MATLAB,… PowerFactory, Power World and ETAP
واسااتخدام هااذه الب ارامج لتحلياال نظااام القااول الكهربائيااة وانظمااة الطاقااة المتجااددة  .ويمكننااا اسااتخدام أي ب ا ار مااج

حديثة تظهر في انظمة الطاقة.

) (5502مختبر نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ()EPE561

التعرف على نموذ خطوط النقل الكهربائية من حيث االداء وطاارق التاااريض  ،دوائاار القصاار المتماثلااة وغياار
المتماثلااة ،تجااارب ف ااي التعويضااات وحساااب ممانع ااة المركبااة الص اافرية .مح اوالت الثالثااة اط اوار :تجربااة ع اادم
التحمياال وتجربااة القصاار  ،المحااول تحاات تاااثير الحماال المتماثاال وغياار المتماثاال  ،الممانعااة الصاافرية للمحااول.

نظام البسبار المزدو  ،توصيلة التاوالي والتاوازي للخطااوط ،تجربااة محا،اااة لنمااوذ نقاال الطاقااة ماان المولااد الااى
المستهلك ،حساب تيارات القصر باستخدام برامج محا،اة.

5618تمديدات كهربائية واناره ()EPE467

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمتطلبات التصميم الكهربائي مثل المتطلبات المعماريااة و الميكانيكيااة
والكهربائيااة وحساااب الكميااات والرساام للتمدياادات الكهربائيااة للمباااني ماان مصاادر التيااار الكهربااائي وحتااى مواقااع
اسااتخدامها فااي جميااع اجازاء المبنااى  .دوائاار الضااغط الماانخفض المساااعدة لشاابكات الهاااتف واالتصااال الااداخلي
وش ا اابكات اإلرس ا ااال اله ا اوائي والفض ا ااائ ي ومتطلب ا ااات اإلن ا ااذار ض ا ااد الس ا اارقة والحري ا ااق  .وذل ا ااك ش ا ااامال الرم ا ااوز
والمخططا ااات الالزما ااة والمواصا اافات الفنيا ااة والتعليما ااات والشا ااروط المحليا ااة وحسا ااابات التصا ااميم لا اادوائر اإلنا ااارة

والتمدي اادات ومواص اافات الما اواد المس ااتخدمة كاألسا ااالك والمج اااري والمفا اااتيح والحماي ااة ضا ااد التس اارب األرضا ااي
والقصا اار وزيا ااادة الحما اال .كما ااا يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تعريا ااف الطالا ااب بمتطلبا ااات اإلضا اااءة االصا ااطناعية
الصا ااحيحة ما اان خا ااالل تعريا ااف طبيعا ااة الضا ااوء ونظرياتا ااه و تعريا ااف الكميا ااات الضا ااوئية و وحا ااداتها وقياسا ااها

واس ااتخدامها والنظري ااات والقا اوانين المتعلق ااة به ااا  .كم ااا يتض اامن المس اااق الط اارق المس ااتخدمة لحس ااابات اإلن ااارة

وأنواعهاوأنظمتها ااا المختلقا ااة و العواما اال الما ا ثرة عليها ااا ،وتطبيقا ااات عليها ااا ود ارسا ااة األنا اواع المختلفا ااة للمصا ااادر

الضااوئية ومميزاتهااا ومواصاافاتها واسااتخداماتها .ويتضاامن المساااق أمثلااه وتطبيقااات مختلفااة لجميااع طاارق اإلنااارة
بما في ذلك استخدام الحاسب ا لي.

 5504مصادر الطاقة المتجددة ()EPE361
مقدمة عن الطاقة والقدرة  ،مصادر الطاقة المتجدده  :الطاقة الشمسااية ونظريااات و حسااابات وقياااس االشااعاع
الشمس ااي وزاوي ااة ارتف اااع الش اامس ....،ال ااخ ،تكنولوجي ااا الخالي ااا الشمس ااية وتكنولوجي ااا تركي ااز الطاق ااة الشمس ااية

( . ) CSPطاق ااة الري اااح  ،ت اادفق الري اااح  ،ق اادرة الري اااح ،انا اواع توربين ااات الرياح،النظري ااات والحس ااابات لتص ااميم
التوربينات الهوائية، ...،طاقة الوقود الحيااوي ،اناواع الوقااود الحيااوي ،الطاقااة المحتاواه فااي الوقااود الحيااوي ،كي يااة
استخدام الوقود الحيوي في توليد الطاقااة ماان الغاااز الحيااوي و طاقااة باااطن االرض و الطاقااة النوويااة  .كمااا يااتم
فااي هااذا المس ا اق اجاراء بعااض التجااارب فااي المختباار لقياااس االشااعاع الشمسااي ودرجااة الحا اررة وساارعة الرياااح
والتعرف على الخاليا الشمسية... ،
5600انظمة الطاقة المتجددة ()EPE461

التعاارف عل ااى ان اواع الخالي ااا الشمس ااية ماان حي ااث الخصااائا الكهربائي ااة والح ارري ااة والمقااايس العالمي ااة ،كي ي ااة

تصميم و است خدام الخاليا الشمسية في بناء االنظمة المعزولة لتوليااد الكهرباااء واالنظمااة الهجينااة المتصاالة مااع
الشبكة .القدرة على اجراء حسابات القدرة واختيار الخاليا و العوا،س وبطاريات التخزين المناساابة وغيرهااا ماان
مركبااات النظااام واليااات الااتحكم والحمايااة  .القاادرة علااى اج اراء الحسااابات المتعلقااة بتكنولوجيااا ( . )CSPالقاادرة
على تصميم نظام طاقة الرياااح واختيااار التوربينااات والمولاادات وطريقااة الااتحكم والحمايااة المناساابة .كمااا يهاادف

المساااق الااى اجاراء الحسااابات االقتصااادية المتعلقااة بالطاقااة الشمسااية وطاقااة الرياااح .و يتضاامن المساااق اجاراء
بعض التجارب المخبرية مثاال التعاارف علااى الخصااائا الكهربائيااة والح ارريااة للخاليااا الشمسااية،و بناااء نمااوذ
لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية .و بناء نظام كامل لتوليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح.

5602مختبر حماية كهربائية ()EPE563

يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب باااجهزة الحماي اة المختلفااة للجهااد الماانخفض والجهااد المرتفااع و اج اراء
تجارب عملية في الحمايااة الكهربائيااة ماان حيااث اختيااار اجهازة الحمايااة ومعايرتهااا .وماان هااذه التجااارب قياااس
مقاومة االنسان ومقاومة االرضي .تجارب على الحماية من الصاادمات المباشارة وغياار المباشارة ،تجااارب علااى
الحمايااة ماان االخطاااء االحاديااة والثنائيااة والثالثيااة فااي مختلااف اناواع انظمااة توصاايل الشاابكات (، )TT,TN,IT
الحمايااة ماان الص اواعق ،تجااارب علااى اختيااار القواطااع والماارحالت الكهربائيااة ( )selectionوالتنساايق و التميااز

فااي عملهااا (  ، )Coordination & Discriminationعماال حمايااة لمولااد ومحاارك ومحااول باسااتخدام الحمايااة
التفاضلية والتعرف على طرق الحماية بواسطة مرحالت المسااافة والماارحالت الرقميااة و ) (Sectionalizerو

) , (Autorecloserوذلك من خالل اجراء زيارات ميدانية الى شركات الكهرباء.

 5617قيادة كهربائية ()IAE432

تركيا ااب نظا اام القيا ااادة الكهربائيا ااة ا ليا ااة ،ديناميكا ااا نظا اام القيا ااادة الكهربائيا ااة ،منحنيا ااات الخ ا اواص الميكانيكيا ااة

والكهروميكانيكية وطرق التحكم في السرعة وطرق باادء الحركااة والكاابح والحاااالت العااابرة فااي ا الت الكهربائيااة

المختلفااة :فااي آالت التيااار الثاباات (  ،) separately and series dc machinesالمحركااات الحثيااة ثالثيااة
الط ااور بنوعيه ااا مح اارك القف ااا الس اانجابي ومح اارك الحلق ااات االنزالقي ااة ،انظم ااة القي ااادة ف ااي االالت التزامني ااة .
التأثيرات الح اررية في ا الت الكهربائية وكي ية اختيار قدرة المحرك المناسبة في نظم القيادة الكهربائية.

 5505اقتصاد الطاقةالكهربائية ()EPE541

مقدمااه عاان الماوارد الموزعااه ،اقتصاااد الطاقااة :فتارة االسااترداد البساايطه ( ،)Simple Payback Periodمعاادل

العائد البدائي ( ،)Initial (Simple) Rate-of-Returnصافي القيمة الحالية ( ،)Net Present Valueمعاادل
العائااد الااداخلي ( ، ) Internal Rate of Returnصااافي القيمااة الحاليااة ومعاادل العائااد الااداخلي مااع تصااعيد
الوقااود  ،االسااتثمار الساانوي  ،تحلياال التاادفق النقاادي ،التحلياال االقتصااادي :محطااات التوليااد ومشااا،ل االحم ااال
المتغيارة  ، ) Economic dispatch(،محطااات النقاال والتوزيااع و مصااادر الطاقااات المتجاادده  ،تطبيقااات علااى
التحليل االقتصادي للطاقة .كما يهدف المساق الى تعريااف الطالااب بطريقااة كتابااة العقااود وتحديااد المواصاافات
المتعلقة بالطاقة الكهربائية.
 4631/4165تدريب ميداني  1و )ECE491/ECE391( 2

على الطالب المشاركة فااي بارامج تدريبيااة ودورات مكثفااة ال،تساااب الخبارة العمليااة المناساابة التااي ت هلااه للعماال

فااي مختلااف قطاعااات الطاقااة الكهربائيااة علااى ساابيل المثااال( تصااميم اللوحااات الكهربائيااة السااكنية والصااناعية
والتجارية ،العمل في قطاع نقل الطاقة وتوزيعها وخاصااة شااركات الكهرباااء ،العماال فااي قطاااع الطاقااة الشمسااية

وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من حيث التصميم والتركيب والتسويق  )....،وخالل فترة التاادريب يجااب
علااى الطالااب ان يحقااق قائمااة التااد ريب التااى تطلااب منااه وفااي نهايااة التاادريب يقااوم بتسااليم تقرياار مفصاال عاان
تدريبه.
 4359مقدمة مشروع التخرج ()ECE598

د ارسااة وتحلياال المشااا،ل العلميااة أو التقنيااة .اقت اراح حلااول تقنيااة مناساابة .يجااب ان يحتااوي هااذا الجاازء علااى

جانااب برمجااي وجانااب مااادي( ، )Software and Hardwareود ارسااة التكاااليف و عماال محا،اااة للمشااكلة إذا
لزم األمر.
 4360مشروع التخرج ()ECE599

فااي هااذا الجاازء ماان المشااروع يجااب علااى الطالااب ان يكااون ماادركا لفكرتااه التااي وصاافها فااي مقدمااة المشااروع .
بحيااث يتمثاال ذلااك فااي بناااء نمااوذ عملااي ويصاافه كتابيااا وفااق ماانهج علمااي صااحيح بحيااث ي ارعااي فيااه جميااع

القيود التي نوقش فيها في مقدمة المشروع
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مجموع عدد الساعا المطلوبه

:وصف مساقات تخصص تكنولوجيا الطاقة الكهربائية اإلختيارية

5604ديناميكا حرارية وانتقال ح ارره ()EPE433

مفاكيم أساسية وتعريفات ،الشغل والح اررة ،القانون األول والقانون الثاني في الااديناميكا الح ارريااة ،انتقااال الحا اررة
بالتوصيل والحمل واإلشعاع ،المبادالت الح اررية.

 5605تصميم محطات توليد الطاقة الكهربائية ()EPE567

يعتبر هذا المساق امتدادا لمساق محطات توليد الطاقة الكهربائية ويهدف الااى تعريااف الطالااب بتصااميم وأداء

محطات توليد الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائيااة و التااي تعماال علااى الوقااود األحفااوري والنااووي وتحلياال دورة عماال

هذه المحطات  ،تصميم مكونات المحطات وادائها ،وآلية تشغيل المحطات  ،ومراقبتها والتحكم بهااا وحمايتهااا،
وكي يااة اختيارهااا وفقااا للعواماال االقتصااادية والتااأثيرات البيئيااة والقاادرة علااى القيااام بحساااب هااذه العواماال .وكمااا
ي تضاامن المساااق موضااوعات فااي الااديناميكا الح ارريااة وتحلياال دورة عماال محطااات الطاقااة م حسااابات احت اراق
الوقااود  ،والااتحكم باالنبعاثااات الكيميائيااة ،تكنولوجيااا الطاقااة النوويااة والتكنولوجيااات الناشاائة عاان مصااادر الطاقااة

المتجددة.

 5606التحكم و استقرارية أنظمة القوى ()EPE442

معادل ااة الت ااأرجح ،نم ااوذ ا ل ااة المتزامن ااة ،االس ااتق اررية الثابت ااة ،االس ااتق اررية الع ااابرة وتطبيقاته ااا ،اس ااتقرار آالت
متعددة ،انهيار التردد ،انهيار الجهد... ،الخ ،التحكم في أنظمة القول.

5607الكترونيات قدرة متقدمه )(IAE562

يعتما ااد ها ااذا المسا اااق علا ااى المعلوما ااات الا اواردة فا ااي مسا اااق الكترونيا ااات القا اادرة ،ويغطا ااي المعلوما ااات المتقدما ااة
والتطبيق ااات العملي ااة المختلف ااة ف ااي أنظم ااة تح ااويالت الطاق ااة الكهربائي ااة .حي ااث يغط ااي تقني ااة  ،PWMتص ااميم

ومحا ،اااة متغيا ارات  ،DC/ACع ااا،س الق اادرة ) (Inverterوبع اادة مس ااتويات ،تحس ااين معام اال الق اادرة ،اس ااتخدام
برامج حاسوبية مثل ) ،(Pspice, PSIM, Simplorer, Matlab Simulinkمصادر القدرة المفتاحيااة،UPS ،
تطبيقااات لاادوائر الكترونيااات القاادرة فااي انظمااة الطاقااة وخاصااة ال اربط الكهربااائي وشاابكات  .DCويغطااي كااذلك
استراتيجيات التحكم في أنظمة الكترونيات القدرة.
 5608جودة انظمة القوى ()EPE 544

تعاريفات متعلقة بجودة نظم الطاقة  ،متطلبات األحمااال الكهربائيااة ،ومبااادئ التوافقيااات والمرشااحات ،ومصاادر
موجااات الجهااود المفاجئااة والحمايااة منهااا ،الومضااات ،وانقطاااع التيااار الكهربااائي فااي األجه ازة التااي تاازود بجهااد

الشاابكة ،االسااتخدامات و واالسااتراتيجيات المسااتخدمة فااي تحسااين جااودة الطاقااة  .مواصاافات ومقاااييس جااودة
انظمة الطاقة .

 5609انظمة طاقة متجدده متقدمه ()EPE565

يه اادف المس اااق ال ااى تعزي ااز ق اادرة الطال ااب عل ااى تص ااميم و اس ااتخدام تكنولوجي ااا الخالي ااا الشمس ااية و تكنولوجي ااا

( ) CSPفي بناء محطااات الطاقااة الشمسااية وحمايتهااا والااتحكم فيهااا .كمااا يهاادف ايضااا الااى القاادرة علااى تصااميم
م ازارع طاق ااة الرياااح .التع اارف عل ااى االعتبااارات المعماري ااة فااي حال ااة تص ااميم االبنيااة الت ااي تتكااون ج اادرانها م اان

الخاليا الشمسية .ويتطرق المساق ايضا الى اي بحث او برنامج او تكنولوجيا جديد في الطاقة المتجددة .
 5610ادارة القوى الكهربائية و ربط االنظمة ()EPE443

يهدف هذا المساق الى التعريف باهميااة الاربط الكهربااائي وشااروطه والفائاادة االقتصااادية لااه  ،كمااا يهاادف ايضااا
الااى تعريااف الطالااب بااالربط الكهربااائي بااين الاادول ود ارسااة امثلااة واقسيااة للاربط الكهربااائي فااي فلسااطين والااوطن
العربي والعالم  .والتعرف على االدوات واجهزة القياس وبرامج االدارة و التحكم واليااات التنسايق والمراقبااة فااي

مثل هذه االنظمة.

 5611أسواق الكهرباء والمخاطر ()EPE542

االقتصاااد واألس اواق والكهرباااء  )1 :مقدمااة حااول االقتصاااد ،الهندسااة واالقتصاااد )2 .سااوق الكهرباااء الرئيسااية

ونم اااذ ما اان المنافسا ااة )3 .أساسا اايات األسا اواق  :منحنيا ااات العا اارض والطلا ااب والتا اوازن فا ااي السا ااوق ،والرعايا ااة

االجتماعية ،واألسواق المركزية الثنائية والمزادات )4 .نظرية الشركة  :التكاليف على المدل الطوياال والقصااير
الماادل ،واإلنت ااا األمثاال  ،مقاب اال متوس ااط التكلفااة الحدي ااة ،والمنافس ااة المثاليااة والكم ااال  ،نم اااذ  Bertrandو
 )5 . Cournotالمخاااطر واألس اواق والعقااود .مفهااوم الخطاار ،ومصااادر المخاااطر  ،وإدارة المخاااطر .األس اواق

الفوريا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة والعق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااود ا جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،العق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااود ا جلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة والخي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارات وعق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااود الف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارق.

أسواق الكهرباء وأنظمة الطاقة المخاطر  ) 1 :أسواق الكهرباء ومزاد موحاادة السااعر والاادفع والعطاااءات ،وتقلااب
األسعار  ،واأللعاب )2 .النظام األمني ،وقضايا الموازنااة ،وقيااود النقاال  ،الساايطرة علااى الجهااد وخاادمات الاادعم
علااى رد الفعاال ... ،black-start capability ،الااخ) Economic dispatch )3 .والتازام الوحاادة )4 .تاادفق
الطاقااة األمث اال )6 .Locational Marginal Prices (LMPs) )5 .ت ااأثير مصااادر الطاق ااة المتجااددة ف ااي
األسواق .وتخ يض تاثير CO2؟  )7التنظيم والسياسات.
 5612الوثوقية في أنظمة القوى الكهربائية ()EPE543

مقدمااة فااي األنظمااة الفرعيااة لنظ ااام الطاقااة الكهربائيااة :التوليااد ،النق اال ،التوزيااع .نظريااة االحتماااالت األساس ااية

وتوزيعه ااا .نمذج ااة الش اابكة وحس ااابتها .تحلي اال الوثوقي ااة :التوليد:تولي ااد الق اادرة،التقنيات ،األرق ااام القياس ااية ،ت ارابط

النظااام ،احتياااطي التشااغيل .النقاال :مكونااات الشاابكة وأرقامهااا ،األنظمااة المركبااة .التوزيااع :الشاابكات الشااعاعية
والحلقية،الشبكات المتوازية والمتشابكة.
 5613التنبوء باالحمال الكهربائية ()EPE441

مقدمااة ف ااي االحمااال الكهربائي ااة وتصاانيفها  ،العوام اال ال م ا ثرة ف ااي توقااع االحم ااال الكهربائيااة ،تحلي اال االحم ااال

واج اراء العمليل اات البحثي ااة عليه ااا ،خص ااائا نم ااو االحمااال الكهربائي ااة ،ط اارق التنب ا باالحم ااال الكهربائي ااة (أ)

االستقراء (ب) تقنيات المشاركة في العالقات  .والتنب بالطاقة ،توقااع الحماال االقصااى ،التنبا بقاادرة رد الفعاال،

تنب بحساسية تاثيرات الطقس وغير الطقس على االحمال الكهربائيااة  ،والتنبا الساانوي ،التنبا الشااهري والتنبا
الكلي. . .،
 5614تحكم منطقي مبرمج ()IAE 471( )1

يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب باسااتخدام أجه ازة المتحكمااات المنطقيااة المبرمجااة للااتحكم فااي انظمااة

الطاق ااة و ا الت الص ااناعية  ،و التع اارف عل ااى ط اارق برمجته ااا و اللغ ااات المس ااتخدمة  ،د ارس ااة إمكان ااات ه ااذه
األجهازة (التوقياات و العااد و المقارنااة و

)  .تطبيقااات عمليااة للااتحكم بااا الت الصااناعية وانظمااة باسااتخدام

أجهزة التحكم المبرمجة  ،طريقة تجميع و تركيب أجهزة التحكم المبرمجة .وتجدر االشارة الااى ان هاذا المساااق

سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع -3ساعات ا،اديمية.

 5615تحكم منطقي مبرمج ()IAE 571( )2
يشااكل هااذا المساااق امتاادادا لمساااق تحكاام مباارمج  1ويهاادف الااى تعريااف الطالااب بوحاادات االدخااال واالخ ا ار

التناظرية( ،)Analogأليات تخطاايط وبرمجااة وتشااغيل االنظمااة الصااناعية ،الوظااائف الفرعيااة(،)Subroutines
وتا ا ازامن المهما ا ااة(synchronization

 ،)taskالمقاطعا ا ااات ( ،) interruptsوحا ا اادات اضا ا ااافية فا ا ااي الا ا ااتحكم

( )PID,…etcتصميم وبرمجة وتنفيااذ وجهااة المسااتخدم الرسااومية (. ،)Graphical User Interface (GUI).
وتجدر االشارة الى ان هذا المساق سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع -3ساعات ا،اديمية.

 5616سكادا و شبكات صناعية ()IAE572

مقدما ا ااة عا ا اان الشا ا اابكات الصا ا ااناعية  ،بروتا ا ااوكالت الشا ا اابكات الصا ا ااناعية (

 )PROFIBUS,…etcوعمااارة TCP/IP

,CAN-Open,

Ethernet

 ،مبااادلء االنظمااة الالساالكية ،ا،تشاااف االخطاااء وطاارق الااتحكم

بها ،الوثوقية ،والتكرار ،ومبااادلء السااالمه  .انظمااة  .HMI/MTUمقدمااة عاان  SCADAماان حيااث التركيااب
واالجهزة والمعدات ،الية استخدام  SCADAفي ادارة البيانات والشبكات الكهربائية والمائية وكي يااة اسااتخدامها

في التخطاايط وادارة المشاااريع ومعالجااة االخطاااء .وتجاادر االشااارة الااى ان هااذا المساااق ساايغطى بشااقيه النظااري
والعملي داخل المختبر بواقع -3ساعات ا،اديمية.
5603محطات تولد الطاقة الكهربائية ()EPE466

مقدم ااة ع اان الطاق ااة الكهربائي ااة وط اارق تولي اادها ،انااواع محط ااات التولي ااد  :البخاري ااة والغازي ااة والمائي ااة و ال ااديزل
ومحطااات الطاق ااة النووي ااة و محطااات الطاق ااة المتج ااد ده ،ان اواع الوق ااود ،الجم ااع بااين المحط ااة الح ارري ااة ومحط ااة
التوليااد  ،اليااة اختيااار و تشااغيل وحمايااة المولاادات التزامنيااة حسااب ان اواع التوربينااات المسااتخدمة فااي محطااات

التوليد .ربط محطات التوليد مع الشبكة  :شروط وطرق الربط .التحكم في سريان القاادرة المتولاادة فااي محطااات

التوليد :الق درة الفعالة وغير الفعالة .حماية محطات التوليد  .كما يتضمن المساق بعااض التجااارب العمليااة عاان
المولدات التزامنية وكي ية ربطها مع الشبكة وخصائا المولدات اثناء تعرضها النواع مختلفة من االحمال.

 5619ترشيد الطاقة وأتمتة المباني ()EPE566

التعاارف عل ااى ط اارق ترش اايد الطاق ا ة وت اادقيقها  :م اان خ ااالل االض اااءة وتحس ااين معام اال الق اادرة و ادارة االحم ااال
واستخدام المحركات ذات الكفاءة العالية و اختيار الوقود المناسااب و م ارعاااة تاااثيرات الطاقااة الح ارريااة المتساربه

 .التعرف على الهدف االساسي لتاادقيق الطاقااة ،طاارق جمااع البيانااات واليااة تقلياال التكلفااة والحااد مان االنبعاثااات
البئيااة وتحسااين جااودة الخدمااة الكهربائيااة  .التعاارف علااى تكنولوجيااا اتمتااة المباااني وخاصااة تكنولوجيااا ()KNX
م اان حي ااث التركي ااب الم ااادي والبرمج ااي واهمي ااة اس ااتخدامها ف ااي ادارة المب اااني وترش اايد الطاق ااة  .تطبيق ااات عل ااى
استخدام هذه التكنولوجيا فااي اتمتااة نمااوذ لمبنااى يحتااوي (اناارة واحمااال كهربائيااة ومحركااات () servo motor
المستخدمة في الستائر و نظام التدفئة في المبنى).
 5621ادوات واجهزة في انظمة الطاقة الكهربائية ()EPE468

يهاادف هااذا المساااق ال ااى تعريااف الطالااب باااالدوات واالجه ازة الميكانيكيااة والكهربائيااة وادوات السااالمه المهني ااة

واجهزة القي اس وادوات واجهزة الصيانة التي يستخدمها العاملين في جميع اجزاء المنظومة الكهربائية.
 5622إدارة مشاريع و الجودة ()GE 432

يه اادف المس اااق إل ااى تعري ااف الطال ااب بالمف اااكيم واألس اااليب الحديث ااة ف ااي إدارة المش اااريع بمس اااعدة ح اازم وب ارامج

الحاسااوب ،وتشاامل المواض اايع :مااا هااي إدارة المش اااريع ،صاافات وخصااائا إدارة المش اااريع وماادير المش ااروع،

تخطيط المشاريع و توزيع الموارد والمصادر ،طاارق إدارة المشاااريع ،تقاادير التكاااليف وحساااب المخاااطرة ،اتخاااذ

الق اررات في وضع غير مستقر ،متابعة المشاريع والتحكم بها ،استخدام إحاادل بارامج الحاسااوب الخاصااة بااإدارة
المشاااريع مااع تط بيقااات عمليااة .كمااا يهاادف المساااق إلااى تزويااد الطالااب بمفاااكيم اقتصاااديات و إدارة الجااودة،

باإلضافة إلى مبادئ وأساليب إحصائية للتأ،د من مطابقة المنتج الخدمااة للمواصاافات ،التفتاايش بأخااذ العينااات
بالصفات المميزة وبااالمتغيرات ،لوحااات ضاابط المتغيارات ،لوحااات الضاابط للصاافات المميازة TQM.وعناصاارها
األساسية ،تأ،يد الجودة ،ضبط الجودة ،ا يزو
 4795هندسة االتصاالت ()ECE352

التعديل المستمر للموجه .التعااديل السااعوي.التعديل الزاوي.التعااديل التاارددي و الطااوري .تخمااين عاارض النطاااق
في التعديل المستمر للموجه .مسااتقبالت التعااديل السااعوي .والتعااديل التاارددي  .الضااجيج فااي التعااديل المسااتمر
للموجااه .مصااادر الضااجيج .تمثياال الضااجيج والتااداخل .نساابة االشااارة الااى الضااجيج .التعااديل النبضااي.التجميع

التجزيئي للزمن  .التعديل الرمزي النبضي .تعديل دلتا.نقل عنااد نطاااق االساااس .تشااغيل النبضااة وترميااز الخااط

وشااروط نايكوساات للنقاال الخااالي ماان التشااويه .طاارق النقاال الرقمااي. PSK، FSK، ASK :اداء نمااط التعااديل

الرقمي بوجود الضجيج.
 5120االتصاالت الرقمية ()ECE452

مقدمة عامة .شكل التعديل الرقمي .تصميم المستقبل المثالي .تصميم واشااتقاق المرشااح الماوائم لشااكل التعااديل

الرقم ااي .تمثي اال فض اااء االش ااارة .تق اايم اداء ش ااكل التع ااديل الرقم ااي بقن اااة مض ااافا اليه ااا ض ااجيج ج اااوس اب اايض.
احتم ا ااال الخط ا ااأ ف ا ااي القض ا اامة والرم ا ااز الش ا ااكال تع ا ااديل مختلف ا ااة .تمثي ا اال القنا ا اوات الت ا ااي تع ا اااني م ا اان ظ ا اااهرة
الخفوت.انظمااة االتص اااالت المفاارودة اطيافه ااا .ترميااز القن اااة .ترمي ااز هااايمن  .ترمي ااز االلتفافيااة .ترمي ااز القط ااع
الخطية.مقدرة تصحيح الخطأ عند ترميز هايمن .
 4797تحليل اشارات رقمية ()ECE452

مقدمة الى معالجة االشارات الرقمية.االنظمة واالشارات المتقطعااة مااع الزمن.تحاااوير  . Zنماااذ تمثياال وتنفيااذ
االنظم ااة المتقطع ااة م ااع ال اازمن .التحلي اال الزمن ااي والت اارددي للمع ااالج الرقم ااي .تص ااميم المرش ااحات الرقمي ااة.ذات

االسا ااتجابة النبضا ااية ا لمحا ااددة .التقريا ااب فا ااي المرشا ااحات الشبيهة.تصا ااميم المرشا ااحات الرقميا ااة ذات االسا ااتجابة
النبضااية غياار المححاادة .شاابكات المرشااحات الرقميااة .المسااوي الرقمااي .خوارزميااات تحاااوير فااورير المتقطعااة.
وتحاوير فورير السريعة .خوارزميات االجراءات االشارية الرقمية وتطبيقاتها.
 4876اتصاالت بصرية ()ECE551

مقدمااة عامااة .الياااف زجاجيااة ذات معاماال متاادر ومتغياار ومتعاادد الحالااة واحاديااة الحالااة .التااوهين والتشااتت.

انتشا ااار الموجا ااة المرشا اادة .المجا اااالت والحا اااالت فا ااي االليا اااف البص ا ارية .مبا اادأ توليا ااد الليزيا اار  .ليزيا اار اشا ااباه

الموصا ا ااالت.معيدات بص ا ا ارية.طرق التع ا ا ااديل البص ا ا ارية.التعديل المباش ا ا ار والتع ا ا ااديل الخا ا ااارجي.طرق تجمي ا ا ااع

المسا ا ااتقبالت البصريةالكاشا ا اافة APD:و  . PINاداء النظا ا ااام .دارات متكاملا ا ااة بصا ا ارية .انظما ا ااة االتصا ا اااالت
البصرية :المعدل والشبكات البصرية الرقمية.
 5028مواضيع خاصة ()EPE583

يتم تغطية مواضيع خاصة ومتقدمة في مختلف المجاالت ،خاصة فيما يتعلق بتخصا هندسة الطاقة ،وهااي

مواضيع لم تتم تغطيتها في المساقات السابقة.

 5503تكنولوجيا الجهد العالي ()EPE465
واجبااات ومسااتقبل تكنولوجيااا الجهااد العااالي  ،إنشاااء وقياااس الجهااد العااالي فااي حاااالت impulse ، DC، AC

 ، voltagesاإلجهادات والضغوط على العوازل ،توليد الجهد العالي ،تصانيف وحسااابات المجاااالت الكهربائيااة
 ،النظريااات الفيزيائيااة لتفريا

الغااازات والموائااع والعاوازل الصاالبه ،التااأين ،والتااأين الحاراري ،انهيااار الغااازات فااي

القواطع الكهربائية وانهيار الزيوت في القواطااع والمحاوالت  ،معااايرة الجهااود ،الجهااود الثابتااة والعااابرة  ،تصاانيف

الكواب اال والع ااوازل المختلف ااة م اان حي ااث تحمله ااا للجه ااود العالي ااة  ،التع اارف عل ااى ظ اااهرة الكورون ااا (، )Corona
تطبيقات في هندسة الجهد العالي (المرسب الكهربائي ،وآالت التصوير ،وتطبيقات اخرل في مجال الطب)
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وصف مساقات متطلبات دائرةالهندسةالميكانيكية
 4068فيزياء)SC123( 2

ين اااقش ه ااذا المس اااق المف اااكيم األساس ااية المتعلق ااة بالكهرب اااء والمغناطيس ااية  ،يب اادأ المس اااق بتوض اايح المف اااكيم
المتعلقة بالكهرباء السا،نة والمجااال الكهربااائي  ،ثاام يشاارح قااانون سجاااوسس وتطبيقاتااه  ،ثاام يناااقش مفهااوم الجهااد

الكهربااائي  ،فموضااوع المكثف ااات والم اواد العازلااة ث اام المفاااكيم المتعلق اة بالكهرباااء المتحركااة حي ااث يااتم توض اايح
مفها ااومي التيا ااار والمقاوما ااة ثا اام الا اادوائر الكهربائيا ااة وق ا اوانين س كيرتشا ااوفس ،كما ااا يبحا ااث فا ااي بعا ااض مواضا اايع

المغناطيس ااية مث اال الق ااوة المغناطيس ااية والت اادفق المغناطيس ااي  ،ق ااانون س بيوس ااافارس  ،وق ااانون أمب اار ف ااي ال اادوران
المغناطيسي وتطبيقات عليها.
4069مختبر فيزياء)SC124(2

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمساق الفيزياء( )2فااي المواضاايع األساسااية التاليااة :أجهازة القياااس
 ،الكهرباء  ،المغناطيسية  ،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي.

4043معادالت تفاضلية :)SC212( 1

معادالت تفاضلية من الرتبااة ا ألولااى وتطبيقااات عليهااا  ،نظريااة وجااود الحلااول ووحاادانيتها  ،المعااادالت الخطيااة

ماان الرتبااة (ن)  ،تحااويالت البااالس  ،حاال المعااادالت التفاضاالية باسااتخدام تحااويالت البااالس  ،معادلااة فااولتي ار

التكاملية  ،اقتران ديرك دلتا  ،الحل باستخدام متسلسالت القول.
 5087الجبر الخطي واالساليب العددية ()SC325

االنظمااة الخطيااة والمصاافوفات :الحااذف بطريقااة جاااوس ،الحااذف بطريقااة جاااوس ا جااوردان ،عمليااات الصااف
البس ا ا اايط ،االنظم ا ا ااة المتجانسا ا ا ااة ،المص ا ا اافوفات :العمليا ا ا ااات عل ا ا ااى المص ا ا اافوفات ،ايجا ا ا اااد النظي ا ا اار الضا ا ا اربي
للمصاافوفة،تكاف المصاافوفات ،المصاافوفة المتماثلااة ،المحااددات ،الفضاااء المتجااه ،الفضاااء الجزئااي ،االسااتقالل
الخطااي ،المتجهااات االساسااية ،بعااد الفضاااء المتجااه ،فضاااء الصااف والعمااود للمصاافوفة ،التحااويالت الخطيااة،
التحااويالت الصاافرية والتحااويالت باسااتخدام المصاافوفات ،الكرناال والماادل للتحااويالت ،التعبياار عاان التحااويالت

الخطيااة باسااتخدام المصاافوفات ،القاايم والمتجهااات الذاتيااة (الممي ازه) ،التحوياال الااى المصاافوفة القطريااة ،النماااذ

التربيسيا ااة ،المصا اافوفات المتعاما اادة والقياسا ااية .تطبيقا ااات فا ااي الهندسا ااة الميكانيكيا ااة والكهربائيا ااة ،تمثيا اال االرقا ااام

واالخطاااء ،تعيااين جااذور المعااادالت ،االشااتقاق بااالطرق العدديااة ،التكاماال بااالطرق العدديااة ،أنظمااة المعااادالت

ال خطيااة ،التقريااب باسااتخدام اقت ارنااات ساابالين ،المعااادالت التفاضاالية العاديااة ،صااقل البيانااات العدديااة وطريقااة
تقليل مربع االخطاء.
 4328رياضيات الهندسة الميكانيكية ()SC315

االقت ارن ا ااات المتجهة:رس ا اامها ،م ا ااداها ،نهايته ا ااا ،اتص ا ااالها ،اش ا ااتقاقها وتكامله ا ااا ،تطبيق ا ااات هندس ا ااية وفيزيائيا ا اة.

االقت ارنا ااات متعا ااددة المتغيرات:رس ا اامها ،ما ااداها ،مجاله ا ااا ،نهايتها ااا ،اتصا ااالها ،المش ا ااتقات الجزئيا ااة (الص ا اريحة،
الضمنية ،قاعدة السلسلة) ،التكامالت الثنائية والثالثية ،االحداثيات االسطوانية والكروية ،االشااتقاق االتجاااهي،

التكامل في الحقول المتجهااة :التكاماال علااى المنحنيااات وال سااطوح ،نظريااة جارين ،نظريااة سااتوك ،نظريااة جاااوس
للتباع ااد ،المع ااادالت التفاض االية الجزئي ااة ومتتالي ااة ف ااوريير :فص اال المتغيا ارات ،ومتتالي ااة ف ااوريير ،نظري ااة ف ااوريير
للتقارب ،االقترانات الفردية والزوجية والمتعامدة ،معادالت الح اررة والموجة ،اهتزاز االوتااار الميكانيكيااة ،معادلااة
البالس ،نظرية االعداد المركبة ،تحويالت فوريير المركبة ،االقترانات التحليلية ومعادلة كوشي ا ريمان.
 5088مشغل كهروميكانيك ()ME242

اللح ااام با ااالقوس الكهربائي,اللحا ااام بالغ ااازات.تعريف عا ااام با ااا ت تش ااكيل الما اواد با ااالقطع ,آالت الخ ارطا ااه،تمارين

عمليه على اعمال الخراطه (الطوليه والعرضيه والسلبات)  ،التساانين ياادويا واتوماتيكيااا .تاادريبات علااى عمليااات
التفريز.تدريبات على عمليات الجلخ.
التعرف والتدرب على استخدام األنواع المختلفه ماان المفاااتيح الكهربائيااه ,المجسااات ,الاادوائر الكهربائيااه المتعلقااه

بتشغيل المحركات ,المالمسات ,الم قتات ,العدادات ,اجهزة التحكم بالح ارره واساليب التحكم التقليدي.

 5098الرسم الميكانيكي باستخدام الحاسوب ()ME254

مقدمة للرسم الميكااانيكي( ،) 2D,3Dاسااتخدام الحاسااوب لرساام وتتصااميم األجازاء الميكانيكيااة مثاال (الصاواميل،
الب ارغا ااي ،ك ارس ا ااي التحميا اال ،الوص ا ااالت ،المس ا ااننات ،البك ا ارات ،المح ا اااور ،الزنبركا ااات ،)...،تص ا ااميم االج ا ازاء
الميكانيكي ااه( ، ) 2D,3Dالتص ااميم التجميع ااي لالجا ازاء الميكانيكيه،التص ااميم الش ااكلي لالجا ازاء الميكانيكي ااه.وكل
ذلك باستخدام برنامجي األوتوكاد و الاكاتيا.
 4024ميكانيكا تطبيقية (استاتيكا) ()ME211

أساسيات االستاتيكا ،أنظمة القوة ،اتزان الجسيمات واألجسام الصلبة ،اتزان الهيا،اال الجملونيااة ،ا الت ،مركااز
الثق اال ،الق ااول الموزعا ااة ،ع اازم القص ااور الا ااذاتي للمس اااحات ،التمثي اال البيا اااني لق ااول الق ااا وعا اازم االنحن اااء فا ااي

العوارض.

 4027مقاومة المواد ()ME213
اسا ااتخدام مبا ااادئ االسا ااتاتيكا األساسا ااية ،أنا اواع اإلجها اااد البسا اايط  ،أنا اواع االنفعا ااال البسا اايط  ،منحنا ااى اإلجها اااد
واالنفعال ،قانون هوك  ،نسبة بويزون ،االنفعال في حالااة الشااد والضااغط البساايط ،اإلجهاااد واالنفعااال الحاراري،

عزم النقل واإلجهاد الناتج عنااه ،منحنيااات القااول الداخليااة ،اإلجهاااد الناااتج عاان عاازم االنحناااء وقااول القااا فااي
الجسور ،اإلجهاد المركب في الجسور ،االنحناء في الجسور ،االنبعا في األعمدة.
 4035علم المواد ()ME251
يقدم هذا المساق المواد الهندسية من منظور ثالثية سالتركيب-الخصائا-العملياتس.
و

يب اادأ المس اااق بط اارح تركي ااب الم ااادة عل ااى المس ااتويات المختلف ااة مث اال المس ااتول ال ااذري والميكروس ااكوبي ،إض ااافة

للروابط ،ويتم شرح الترا،يب البلورية وعيوب التركيب بشكل تفصيلي ،مع عرض ملخااا لمفاكيماالنتشااار فااي
الما اواد ،وما اان ثا اام يا ااتم طا اارح الخصا ااائا الفيزيائيا ااة والميكانيكيا ااة مربوطا ااة بالتركيا ااب ،ما ااع ربطها ااا بالتطبيقا ااات
صا ال المسا اااق طا اارح منحيا ااات االتا ازان واألطا اوار المختلفا ااة ما اان حيا ااث إعا اادادها واسا ااتخدامها فا اي
الهندسا ااية .ويف و
العمليات والتطبيقااات الهندسااية .ويخااتم المساااق بطاارح عمليااات المعالجااة الح ارريااة وتغيارات األطاوار المصاااحبة

للتحكم بخصائا المواد ،مع تقديم للمواد األخرل مثل البالستيكية والسيراميكية.
 5090تحليل الدوائر الكهربائية ()ECE215

يغطااي هااذا المساااق الق اوانين والمصااطلحات األساسااية للاادوائر الكهربائيااة ،يااتم تغطيااة الاادوائر التسلساالية (قااانون

،يرش ااوف للفولتي ااه ،ق ااانون تقس اايم الفولتي ااه) وال اادوائر المتوازي ااة (ق ااانون كيرش ااوف للتي ااار ،ق ااانون قس اامة التي ااار).

يعاارض المساااق الفاارق بااين المصااادر الحقيقيااة والمصااادر المثاليااة وكي يااة تحوياال مصاادر فولتيااه إلااى مصاادر

تي ااار وب ااالعكس .يغط ااي المس اااق بع ااض ط اارق تحلي اال ال اادوائر مث اال تحلي اال الحلق اايم  ،Meshوالتحلي اال العق اادي

المتردد عن طريااق
) ،(Nodalنظرية ثيفينين ونظرية الا Superpositionيمهد المساق لموضوع دوائر التيار ُ
شرح المفاكيم والعناصر األساسية.
 5091الكترونيات تطبيقية ()ECE314

مقدمة لنظرية أشباه الموصالت (آلية التوصيل ،نااوع ،Nنااوع  ،)Pيااتم شاارح مباادأ نقطااة اتصااال  P.Nيااتم شاارح
الص اامامات الثنائي ااة وتطبيقاته ااا الص اامامات الثنائي ااة الخاص ااة مث اال  ، LED ،Zenerوالص اامامات الثنائي ااة
الضوئية .يغطي المساق الترانزستورات ثنائيااة القطبيااة (تركيبهااا ،أنواعهااا ،مباادأ العماال .).... ،يااتم التطاارق إلااى

تطبيقات الترانزستورات مثل المفاااتيح الكهربائيااة) .(Switchesفااي النهايااة يااتم إعطاااء مقدمااة عاان ترانزسااتورات

.MOSFET

 5092تطبيقات في الدوائر وااللكترونيات ()ECE315

يتك ااون المس اااق م اان جا ازئين :الج اازء النظ ااري والج اازء العمل ااي .ف ااي الج اازء النظ ااري ي ااتم تغطي ااة مب ااادئ ال اادوائر
الكهربائيا ااة مثا اال تحويا اال سا ااتار-دلتا ااا ،المح ا اوالت ،أنظما ااة -3فا اااز ودوائا اار القطا ااع .يا ااتم التطا اارق فا ااي الجا اازء

النظريكااذلك إلااى مفاااكيم التصااميم الرقمااي مثاال العاادادات ،محلااالت الشاافرة ،المشاافرات ،الخ ازنااات .فااي الجاازء
التجريبا ااي يقا ااوم الطا ااالب بتنفيا ااذ عا اادة تجا ااارب عمليا ااة فا ااي مختلا ااف المختبا ارات مثا اال تطبيقا ااات أدوات القيا اااس
الكهربائي ااة وتعييره ااا (ف ااولتميتر ،أميت اار) ،الص اامامات الثنائي ااة والترانزس ااتورات ،دوائ اار التق ااويم ،بواب ااات المنط ااق

األساسية ،العدادات ،دوائر القطع.
 4025ميكانيكا تطبيقية (ديناميكا) ()ME212

تطبيقااات ق اوانين نيااوتن عل ااى الجسااام المتحرك ااة :ديناميكااا ال جس اايم فااي خ ااط مسااتقيم وخ ااط منحنااي ف ااي أنظم ااة
المحاور المختلفة ،الحركة النسبية والحركة المطلقة ،حركة األجسام الجاسئة بغااض النظاار عاان القااول (الحركااة
المستقيمة ،الحركة الدوارانية حول محور ثابت ،الحركااة العامااة) ،الاادوران حااول محااور لحظااي ،حركااة األجسااام

الجاسئة في مستول بتأثير القول .ديناميكا االجسام الجاسئة في الفضاء.
 4046نظرية اآلالت ()ME311

م اادخل إل ااى الميكانزم ااات (آلي ااات الحرك ااة) ،مف اااكيم أساس ااية (الوص ااالت ،نق اااط االتص ااال ،االزدوا الحرك ااي،

السلسة الحركية ،درجة الحرية ،أنواع ا ليات) ،تركيب ا ليات ،تحليالت الموقااع والساارعة والتسااارع ،الحاادبات،

التروس ،موازنة المحاور الدوارة.

4350مختبر ميكانيكا ()ME312

ردود األفعال لألحمااال باسااتخدام الحاسااوب ،مركااز الثقاال،عزم القصااور الااذاتي ،عاازم القصااور الكتلااي .حساااب

معام اال االحتك اااك ب ااين الحدي ااد وبع ااض الما اواد المختلف ااة .الل ااي ف ااي القض اابان ،ق ااوة الق ااا ف ااي العا اوارض،عزم
االن حن اااء ،االنحا اراف ف ااي العا اوارض ،االنبع ااا ف ااي العا اوارض ،رس اام منحن ااى اإلجه اااد واالنفع ااال لما اواد معروف ااة
المواصفات وجميع هااذه التجااارب محوساابة .االتازان االسااتاتيكي والديناميكي.د ارسااة آليااات نواقاال الحركااة مثاال
(المسننات ،وحدة الحركة المتقطعة ،وصلة اولدهام  ،وصلتي هوكس والسرعة الثابتة

الخ).

5093اهت اززات ميكانيكية ()ME316

مف اااكيم أساس ااية (الحرك ااة الهارموني ااة ،االهتا ازاز الح اار ،االهتا ازاز المجب اار ،الت ااردد الطبيع ااي ،الا ارنين ،اإلخم اااد،

عناصاار النظااام المهتز)،نظااام ذو درجااة حريااة واحاادة :اهت ازاز حاار ،اهت ازاز مجباار ،اهت ازاز متخامااد ،نظااام ذو
درجتي حرية :اهتزاز حر ،اهتازاز مجباار ،اهتازاز متخامااد ،ماادخل إلااى نظااام متعاادد درجااات الحريااة ،مقدمااة فااي
التحكم في االهت اززات ،تجارب عملية.
 4031ميكانيكا الموائع ()ME331

المفاااكيم األساسااية للمااادة المائعااة وغياار المائعااة ،خاواص الموائااع ،الموائااع النيوتونيااة وغياار النيوتونيااة ،خاواص

الغااالف الج ا وي المااائعي ،الظااروف المسياريااة ،الموائااع السااا،نة ،ق اوانين الهيدروسااتاتيكا وتطبيقاتهااا ،كينماتيكيااة
الموائع ،تاادفق الموائااع وأشااكالها وعالقتهااا بالساارعة والتسااارع ،تجربااة رينولاادز لتاادفق الموائااع ،التاادفق الصاافائحي
والتاادفق االض ااطرابي ،رق اام رينولاادز ،معادل ااة االس ااتم اررية ،ديناميكااا الموائ ااع ،معادل ااة برنااوللي ،معادل ااة الطاق ااة،

معادلااة الاازخم ،التاادفق داخاال األنابيااب ،اإلحتكاااك داخاال األنابيااب ،قااانون دارسااي ،مفاقيااد الضااغط فااي األنابيااب
والوصالت ،معايير نقل الطاقة داخل األنابيب ،التحليل البعدي.
 4028ديناميكا حرارية )ME321( 1

مف اااكيم أساس ااية و تعريف ااات ،أ نا اواع الطاق ااة ،خ اواص الما اواد النقي ااة ،الغ ااازات المثالي ااة ،الش ااغل والح ا اررة ،قا اوانين

الديناميكا الح اررية ،االنتروبي والالارجاعية ،مخاليط الغازات.
 4037انتقال ح اررة ()ME421

التوص اايل المس ااتقر  :اتج اااه واح ااد ،اتجاه ااان .التوص اايل غي اار المس ااتقر ،مب ااادئ أنظم ااة الحم اال ،أنظم ااة الحم اال

القسري ،أنظمة الحمل الطبيعي ،انتقال الح اررة باإلشعاع ،الغليان والتكثف ،والمبادالت الح اررية.
4341أنظمة قياس ومجسات ()ME482

مقدم ا ااة ف ا ااي أنظم ا ااة القي ا اااس والمجس ا ااات  ،المص ا ااطلحات الفني ا ااة الجه ا ازة القي ا اااس  ،الخص ا ااائا االس ا ااتاتيكية
والديناميكية الجهزة القياس  ،تصنيف المجسات  ،مبادئ عمليات القياس  ،الدوائر الكهربائيااة المسااتخدمة فااي

القياسات  ،ضبط وفلتارة االشااارات الكهربائيااة  ،تحلياال االشااارات الكهربائيااة  ،تحلياال البيانااات التجريبيااة ،طاارق

قياااس :المسااافة والتسااارع ،الضااغط ،التاادفق ،درجااة الح ا اررة ،القااوه وعاازم الاادوران ،الحركااة واالهت ا اززات .وسااائل
القياااس الحديثااة (الرةيااة ،اللمااس ،الشاام... ،الااخ) .اسااتخدام التجهي ازات المخبريااة والبرمجيااات المتخصصااة فااي
عمليات القياس ()Sensors, DAQs, Labview…etc.

 4030عمليات التصنيع ()ME341

مقدم ااة ع اان عملي ااات التص اانيع األساس ااية ،مراجع ااة لخا اواص الما اواد الهندس ااية ،إنت ااا المع ااادن م اان الخام ااات،

عم لي ااات السا اابا،ة ( العاما ااة والخاص ااة) ،عمليا ااات التشا ااكيل (عل ااى البا ااارد والسا اااخن وغي اار التقليديا ااة) ،عمليا ااات
التوصيل ( الدائم والم قت ) ،عمليات التشااكيل بااالقطع (التقليديااة والخاصااة) ،مقدمااة فااي ميتالورجيااا المساااحيق
واللدائن ،عمليات تشكيل احجار البناء.
 4048تصميم االالت )ME351( 1

مفاااكيم واعتبااارات التصااميم ،تحوياال االجهااادات باسااتخدام دائ ارة مااور ،االجهااادات فااي االنابيااب واالسااطوانات،

نظريات االنهيار لألحمال المستقرة ،األحمال المتغيرة وحد الكالل ،قالووظات نقل القدرة ،الوصااالت الملحومااة

والمبرش اامة والمقلوظ ااه ،الخا اوابير والقا اوارن ،تص ااميم المح اااور ،تصا اميم الس اايور والسالس اال والجن ااازير ،اس ااتخدام
المواصفات الكتالوجات وبرامج الحاسوب ا لي.
4044أنظمة تحكم ()ME411

مقدمااة ،تمثياال األنظمااة الفيزيائيااة رياضاايا فااي المجااالين التاارددي والزمنااي ،حلقااات الااتحكم المفتوحااة والمغلقااة،

أن اواع التغذيااة الراجعااة ،خصااائا وساامات حلقااات الااتحكم ال مفتوحااة والمغلقااة ،تااأثير التشااويش الخااارجي علااى
حلقااات الااتحكم المفتوحااة والمغلقااة ،اسااتقرار أنظمااة الااتحكم الخطيااة ،تمثياال األقطاااب ( )Polesبالرساام ود ارسااة
تأثير متغيرات النظام على مواقع وإحداثيات األقطاب.
 5027ادارة مشاريع ()ME593

تحلياال فعاليااات مشاااريع التشااييد ألغ اراض البرمجااة  ،العمالااة والمصاااريف اإلداريااة ،طاارق البرمجااة للتخمااين،
مفهوم اإلدارة ،أهميتها  ،أهدافها ،مهامهااا ،متطلبااات األمااان فااي موقااع العماال  ،التطبيقااات الهندسااية واسااتعمال

الحاسوب.
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 4339تحكم (ME413) 2

تمثيا اال األقطا اااب ( )Polesبالرسا اام ود ارسا ااة تا ااأثير متغي ا ارات النظا ااام علا ااى مواقا ااع واسا ااتقرار األقطا اااب ،طا اارق

االستجابة الترددية ،اإلستق اررية في المجال الترددي ،تصميم أنظمة التحكم ( الااتحكم المتعاقااب ،التصااميم عباار
التقدم والتأخر ،اإلسااتجابة ،الالإرتجاجيااة  ،تصااميم أنظمااة عباار متغيارات الحالااة ( التحكميااة ،المراقبيااة ،الااتحكم
األمثل ،تحديد مواقع األقطاب) أنظمة التحكم الجاسيء.
 4634مختبر أنظمة تحكم ()ME414

المتحكمااات ماان نااوع ( ،) P, PI, PD, PIDالااتحكم فااي الموقااع ماان خااالل حلقااة الااتحكم المغلقااة ،الااتحكم فااي

الساارعة لنظااام مكااون ماان موتااور كهربااائي ومولااد ودلااك باسااتخدام ( )P,PIفااي حلقااة تحكاام مغلقااة ،الااتحكم فااي
الجهااد لنظااام مكااون ماان موتااور كهربااائي ومولااد ودلااك باسااتخدام ( )P,PIفااي حلقااة تحكاام مغلقااة ،د ارسااة ساالوك
األنظمة واستقرارها وعالقة دلااك بثواباات المتحكمااات ،د ارسااة تااأثير التشااويش ( )Disturbancesعلااى حلقااات

الااتحكم المفتوحااة والمغلق ااة وعالقااة ذل ااك بنااوع المتحكم ااات المسااتخدمة ،تص ااميم الفالتاار ،تص ااميم وبناااء جمي ااع
المتحكم ااات اعا اااله والحلق ااات الم غلقا ااة باس ااتخدام الما اااتالب والقط ااع والا اادوائر االلكتروني ااة ،الا ااتحكم ف ااي السا االوك
النتقالي والمستقر لعدة دوائر الكترونية.
 5094تصميم رقمي للميكاترونكس ()ECE304

مراجع ااة أنظما ااة الع ااد والمتمما ااات ،أساس اايات الجبا اار الب ااوولي ،االقت ارنا ااات البوولي ااة وجا ااداول الصا اواب والخطا ااأ.

العمليااات المن طقيااة والبوابااات المنطقيااة الرقميااة .عمليااات تبساايط االقت ارنااات البووليااة وتطبيقهااا .تصااميم الاادوائر
التجميسيااة األساسااية كاادوائر الجمااع والطاارح والتحلياال والمقارنااة ،تحلياال الاادوائر التجميسيااة باسااتخدام بوابااات

 NANDو  .NORتصميم الدوائر التجميسية باستخدام  MSIو  LSIوالمحلالت ودوائاار الجمااع المتوازيااة.
مقدمة عن الدوائر التتابسية المتزامنة .تحليل وتصميم الدوائر التتابسية .تطبيقات الدوائر التتابسيااة ماان عاادادات
ومسجالت وحدات ذا،رة .مقدمة عن المنطق المبرمج.
 4335مختبر تصميم رقمي ()ECE322

أساسيات االقترانات والبوابات المنطقيااة .اسااتخدام الترانزيسااتور كمفتاااح .دوائاار الترانزيسااتور المتكاملااة .تبساايط
االقت ارن ااات المنطقي ااة .ال اادوائر التجميسي ااة وتطبيقاته ااا .دوائ اار الجم ااع والط اارح .دوائ اار المقارن ااة .النط اااط (Flip-

 .) flopالعدادات .مسجالت اإلزاحة .محا،اة التجارب السابقة باستخدام .Verilog HDL
 5095المتحكم الدقيق ()ME484

البني ااة األساس ااية للم ااتحكم الا اادقيق ،معالج ااة البيان ااات الداخليا ااة وال ااتحكم به ااا ،وحا اادة الحس اااب والمنط ااق ،منافا ااذ

اإلدخااال واإلخا ار  ،لغااة البرمجااة األساسااية للمااتحكم الاادقيق ،الماادخالت والمخرجااات الرقميااة ماان خااالل المنفااذ

المتا اوازي والمتسلسا اال بأنواعا ااه ،الم قتا ااات والعا اادادات .كي يا ااة التعاما اال ما ااع اإلشا ااارات المعارضا ااة ،نظريا ااة أخا ااذ
العينات ،تحويل اإلشارات القياسية إلى رقمية ،تعديل عرض الموجة.
 5096مختبر المتحكم الدقيق()ME485

مقدمة عن متطلبات برمجة المااتحكم الاادقيق ( Mplabو .)ICD2العمليااات الحسااابية والمنطقيااة .التعاماال مااع

ذا،ارة القاراءة ماان محااو وبرمجااة  ،عمليااات اإلدخااال واإلخا ار  ،تحوياال اإلشااارات الرقميااة إلااى قياسااية وبااالعكس،
العدادات والم قتات ،اإلشارات المعارضة.

 5097ربط األنظمة الميكاترونيكية ()ME486

أنواع اإلشارات الكهربائية المستحوذة ماان المجسااات ،تهيئااة اإلشااارات إلدخالهااا إلااى المااتحكم الاادقيق والحاسااوب
(عاازل وتكبياار وتنقيااة) .توليااد اإلشااارات الكهربائيااة لاادارات باادء الحركااة ،دارات باادء الحركااة الرقميااة والقياسااية.
المستقبالت والمرسالت الالسلكية .ربط شبكات التحكم (.)CAN
 4355مقدمة آالت كهربائية )(ECE331

أص ااناف ا الت الكهربائي ااة ،الجه ااد ،الق اادرة ،الفعالي ااة ،آالت التي ااار المس ااتمر ،اإلث ااارة ،خا اواص ا ل ااة كمح اارك

وكمولااد وطاارق الااتحكم بالجهااد والساارعة .المح اوالت أحاديااة الطااور ،الاادوائر المكافئااة ،تنظاايم الجهااد ،الخ اواص

الكهربائيا ااة للمحا ااول ،فحا ااا الالحما اال وقصا اار الا اادائرة .ا لا ااة الحثيا ااة أحاديا ااة الطا ااور ،مبا اادأ العما اال ،الخاصا ااية

الميكانيكية وتقنيات البدء .المحركات ذا ت االستخدامات الخاصة كمحرك الخطوة وغيره.
 4356مختبر آالت كهربائية )(ECE332

د ارسا ااة انا اواع ا الت الكهربائيا ااه (االت التيا ااار المسا ااتمر والمحركا ااات الحثيا ااة) ،والقا اادرة ،والكفا اااءه ،وخصا ااائا

ا الت الكهربائيه للمحركااات ،والمولاادات ،والمحاوالت ،واساااليب الااتحكم بساارعة المحركااات ،والاتحكم فااي الجهااد
الناااتج ماان مولاادات التيااار المسااتمر .ورساام ال اادوائر المكافئااة للمح اوالت الكهربائيااة ،وتنظاايم الجهااد ،والخ اواص
الكهربائيه للمحوالت ،اختبارات الداره المفتوحة والمغلقة ،باالضافة الى د ارسااة اناواع المحركااات الحثيااة ،والقاادرة،

والكف ا اااءه ومعام ا اال الق ا اادرة ،وال ا اادائرة المكافئ ا ااة ،وال ا ااتحكم بالس ا اارعه،وطرق ب ا اادء التش ا ااغيل ،ود ارس ا ااة الخص ا ااائا
الميكانيكيه والكهروميكانيكية لآلالت الكهربائيه.
 4633آالت كهربائية وقيادة )(ECE403

يسااتعرض هااذا المساااق االالت الحثيااة ثالثيااة الطااور :مباادأ العماال ،التركيااب ،االن ازالق ،أن اواع العضااو الاادوار،

الخ اواص ،نظ ااام القي ااادة الكهربائي ااة :التعري ااف ،التط ااوير ،التركي ااب .ديناميك ااا نظ اام القي ااادة الكهربائي ااة :معادل ااة
الحركااة ،الق ااول والع اازوم ،الخ اواص الميكانيكي ااة ل ااالالت الميكانيكي ااة والمحرك ااات الكهربائي ااة المختلف ااة ،االت ازان

وعمل نظام القيادة في المربعات االربعة .منحنيات الخواص وطرق الااتحكم فااي االالت الحثيااة ثالثيااة الطااور،
المباادالت السااا،نة االالت التيااار المتااردد :عناصاار الااتحكم بالجهااد المتغياار ،عااا،س الحهااد ،المبدلااة التردديااة،
التحكم في أنظمة القيادة ذات التيار المتردد :التحكم في في جهد العضو السا،ن ،التحكم في تااردد المصاادر،
التحكم في مقاومة العضو الدوار ،انظمااة الااتحكم المغلقااة .اختيااار قاادرة المحاارك المناسااب :منحنيااات التسااخين
والتبريد االالت الكهربائية ،مخططات الحمولة المختلفة ،تحديد قيمة قدرة المحرك المناسب.

 5095المتحكم الدقيق ()ME484

البني ااة األساس ااية للم ااتحكم الا اادقيق ،معالج ااة البيان ااات الداخليا ااة وال ااتحكم به ااا ،وحا اادة الحس اااب والمنط ااق ،منافا ااذ
اإلدخااال واإلخا ار  ،لغااة البرمجااة األساسااية للمااتحكم الاادقيق ،الماادخالت والمخرجااات الرقميااة ماان خااالل المنفااذ

المتا اوازي والمتسلسا اال بأنواعا ااه ،الم قتا ااات والعا اادادات ،كي يا ااة التعاما اال ما ااع اإلشا ااارات المعارضا ااة ،نظريا ااة أخا ااذ
العينات ،تحويل اإلشارات القياسية إلى رقمية ،تعديل عرض الموجة.
 5096مختبر المتحكم الدقيق()ME485

مقدمة عن متطلبات برمجة المتحكم الدقيق ( Mplabو  ،)ICD2العمليات الحسابية والمنطقيااة ،التعاماال مااع
ذا،ارة القاراءة ماان محااو وبرمجااة ،عمليااات اإلدخااال واإلخا ار  .تحوياال اإلشااارات الرقميااة إلااى قياسااية وبااالعكس،

العدادات والم قتات ،اإلشارات المعارضة.
 5097ربط األنظمة الميكاترونيكية ()ME486

أنواع اإلشارات الكهربائية المستحوذة ماان المجسااات ،تهيئااة اإلشااارات إلدخالهااا إلااى المااتحكم الاادقيق والحاسااوب
(عاازل وتكبياار وتنقيااة) ،توليااد اإلشااارات الكهربائيااة لاادارات باادء الحركااة ،دارات باادء الحركااة الرقميااة والقياسااية.

المستقبالت والمرسالت الالسلكية ،ربط شبكات التحكم (.)CAN
 5098المتحكمات المنطقية المبرمجة وتطبيقاتها )(ME487

تصاانيف وتحقيااق مبااادئ الااتحكم ،مراجعااة مبااادئ الجباار البااولي ،المكونااات الماديااة ومبااادء عماال المتحكمااات،

ط اارق تص ااميم المتحكم ااات ،ط اارق برمج ااة المتحكم ااات ،ال ااد وائر المنطقي ااة الخالي ااة م اان ال ااذا،رة وتطبيقاته ااا ف ااي
المتحكم ااات ،الا اادوائر المنطقي ااة التتابسيا ااة وتطبيقاتها ااا ف ااي المتحكما ااات ،عمليا ااات ال ااتحكم باسا ااتخدام العا اادادات،
عمليات التحكم باستخدام التوقيت ،تصميم عمليات التحكم باستخدام مخطط الحالة )(state diagram
 4353هيدروليكا صناعية )(ME433

المبااادئ األساسااية لتحوياال الطاقااة الهيدروليكااة ،األنظمااة الهيدروليكيااة واألنظمااة الهوائيااة ومكوناتهااا األساسااية:
المض ااخات الهيدروليكي ااة والضا اواغط بأنواعه ااا ومب اادأ عمله ااا وحس اااباتها ،الص اامامات وأنظم ااة ال ااتحكم بالض ااغط

والت ا اادفق واالتج ا اااه ،االس ا ااطوانات والمحرك ا ااات الهيدروليكي ا ااة والهوائي ا ااة ،أنظم ا ااة األنابي ا ااب والخ ا اراطيم ،مانع ا ااات
التساارب ،الزيااوت الهيدروليكيااة وأنظمااة التنقيااة والتبريااد ،الخ ازنااات الهيدروليكيااة ،الرمااوز والخارائط الهيدروليكيااة
والهوائيااة ،مب ااادئ الص اايانة والفح ااا وتش ااخيا األعطااال ،أداء االنظم ااة الهيدروليكي ااة واألنظم ااة الهوائي ااة ف ااي

الموقع.

 4404مختبر ميكانيكا الموائع واالالت الهيدروليكية )(ME432

قياسااات الضااغط ،معااايرة مقياااس الضااغط ،مركااز الضااغط ،تطبيقااات علااى معادلااة برنااوللي .التاادفق الصاافائحي

واالضااطرابي .قياسااات التاادفق :الفنشااوري واالوري اايس ،مفاقيااد التاادفق فااي األنابيااب والوصااالت ،القااول وقااول

التصادم لبثق الماء على األسطح .تجارب الساارعات الثابتااة وتجااارب فاارق الضااغط الثاباات للمضااخات التردديااة
والا اادوارة والطا اااردة عا اان المركا ااز ،منحنيا ااات أداء المضا ااخات ،تركيا ااب المضا ااخات علا ااى التا اوالي والتا اوازي ،أداء
التوربينات ،أداء عجلة بيلتون.
 4635تحكم متقدم ()ME583

د ارسااة االسااتقرار لالنظمااة الخطيااة والغياار خطيااة باسااتخدام نظريااة ليااابونوف ،تصااميم انظمااة الااتحكم الخطيااة
المتع ااددة الم ااداخل والمخ ااار  :التحكمي ااة ،المراقبي ااة ،تحدي ااد مواق ااع االقط اااب ،ال ااتحكم االمث اال ،تص ااميم الم ارق ااب

الكامل والمراقب المختصر والمراقب الممتااد ،تطبيقااات فااي الااتحكم وتشااخيا االخطاااء ،تصااميم انظمااة الااتحكم
( بتحديد مواقع االقطاب واالستمثال) لالنظمة غير الخطية من خالل التغذيااة الراجعااة للمتغيارات الغياار خطيااة.
مقدمة في تصميم أنظمة التحكم الرقمية :تحليل االنظمة الديناميكية المتقطعة ،ترجمااة التصاااميم المتصاالة الااى
متقطعة ،التصميم من خالل تحديد االقطاب ،التصميم االمثل .مقدمة في التحكم الضبابي.
 5099مختبر تحكم متقدم )(ME589

التحويل بين اإلشارات المتقطعة والمتصلة ،نظرية أخااذ العينااات ،أثاار معاادل أخااذ العينااات ،المتحكمااات الرقميااة

المتناساابة واإلشااتقاقية والتكامليااة ،المتحكمااات الرقميااة الحاليااة ،الااتحكم فااي االنظمااة الميكانيكيااة الغياار مسااتقرة
والمستقرة مثل البندول المقلوب واالنظمة الخطية المتعددة درجات الحرية.
 5238تصميم أنظمة الميكاترونكس الصناعية )(ME488

يهدف هذا المساق الى تعزيز قدرة الطالب ومهارتااه لتحلياال وتصااميم أنظمااة الميكاااترونكس التااي تاادمج مااا بااين

العلااوم الهندسااة األربعااة :الميكانيااك ،الكهرباااء ،الحاسااوب ،الااتحكم .ويغطااي المساااق مواضاايع متعااددة المحاااور
مث اال التمثي اال الرياض ااي لألنظم ااة الكهروميكانيكي ااة ف ااي تطبيق ااات الميك اااترونكس ،واألجا ازاء الكهربائي ااة وال اادوائر
االلكترونيااة ،المكونااات القياسااية والرقميااة ،والمتحكمااات الدقيقااة والمتحكمااات المنطقيااة المبرمجااة ،وربطهااا مااع
نظااا م ميكاااترونكس حقيقااي ،المجسااات ومصااادر الحركااة ،أنظمااة الااتحكم القياسااية والرقميااة فااي النظااام ،ويضاام
المساااق تطبيقااات عمليااة فااي مختباار الميكاااترونكس ومشااروع مفصاال يقااوم بااه كاال طالااب بحيااث يتناااول تحلياال
وتصميم نظام ميكاترونكس متكامل.
 5239تطبيقات الميكاترونكس الصناعية )(ME489

وهو مساقا تدريبيا يهدف الى تأهيل الطالب تقنيا ومعنويا لالنخراط في سوق العمل بعااد التخاار  ،حيااث يتاادرب
فيه الطالب على مصنع يحوي خط انتااا حقيقااي لحقاان البالسااتيك ابتااداء ماان تخطاايط وضااسية المصاانع ورساام

مخططاتااه ،ماان ثاام إدارتااه وتشااغيله ،وكااذلك اعااداد التقااارير والتعاارف علااى الم اواد الخااام المسااتخدمة وتجهيزهااا،
وفحااا القوالااب وتركيبهااا ومعايرتهااا ،وفهاام مكونااات المصاانع وم ارحاال خااط االنتااا  ،ووسااائل القياااس والساايطرة
المسا ااتخدمة فيا ااه ،والنظا ااام الهيا اادروليكي ونظا ااام التسا ااخين والتبريا ااد ،وكا ااذلك التا اادرب علا ااى تشا ااخيا األعطا ااال
واصالحها ،واجراء عمليات الصيانة والدورية والتزييت والتشحيم وفحا جودة المنتج وضبطه.
 4132التدريب الميداني ((ME391) )1

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام
والتخط اايط والطاق ااة والحماي ااة .باإلض ااافة إل ااى الق اادرة عل ااى االلت ازام وال ااتحكم ب ااالزمن والتعام اال م ااع الن اااس تح اات
إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
 4133التدريب الميداني ((ME491) )2

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة

بالتخصااا أثن اااء العماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليليااة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة العمل.
 4304مقدمة في مشروع التخرج ))ME591

مفاكيم وأهااداف مشاااريع التخاار  ،تااوفير المعلومااات والمصااادر األساسااية ،البحااث العلمااي :تعريفااات ،مجاااالت،

المشا،ل والمحددات ،التوجيهات والحلااول ،التقياايم النهااائي .الحاسااب ا لااي فااي البحااث العلمااي ،كتابااة أطروحااة
التخر  ،مشاريع تخر مقترحة ،توجيهات وتحضيرات.
 4305مشروع التخرج ()ME592

يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصااا أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه

تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة .تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشااروع وفقااا للخطااة التااي تاام إقرارهااا
في مساق المقدمة ،ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إل،مالااه بشااكله النهااائي .ثاام تقاادم المشاااريع

لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصاص من داخل وخار الجامعة.
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وصف مساقات متطلبات تخصص هندسة الميكاترونكس االختيارية
 4022التصنيع باستخدام الحاسوب ((ME441

تعريف الاتصنيع المحوسب ،المحاايط التكااويني للااتصنيع المحوسااب،فوائد الااتصنيع المحوسااب .عناصارالتكوين
والهيكليااةفي ال ااتصنيع المحوسااب ،ال ااتحكم العااددي والمحا،اااه فااي ال ااتصنيع المحوسااب ،التكنولوجيااا التجميسي ااة
والشبكات ،والهندسه المتزامنه ،تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب .تصنيف نظم االنتا  .تكامليااه التخطاايط
والمراقبة فااي التصاانيع .تكاماال المعلومااات وتاادفق الماواد فااي التصاانيع .النمذجااه المنهجيااه واالدوات المسااتخدمة

في تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.
 4411اإلنسان اآللي )(ME585

مقدم ااة ع اان الروب ااوت ،تص اانيف الروبوت ااات ،أنظم ااة اإلح ااداثيات الثابت ااة والمتحرك ااة ،التحوي اال ب ااين اإلح ااداثيات

الثابتة والمتحركة ،الكينماتيكا المباشرة (األمامية) ،الكينماتيكا غير المباشرة (العكسية) ،إيجاااد الساارعة الدورانيااة
والس اارعة الخطي ااة لقبضا ااة الروب ااوت ما اان خ ااالل معرفا ااة س اارعة المحا اااور الحركي ااة لجا ااذع الروب ااوت ،مفها ااوم ال
جا،وبيااان ،ديناميكااا الروبااوت ،ضاابط حركااة المحاااور بداللااة الاازمن (إ ازحااة ،ساارعة ،تسااارع) الااتحكم فااي حركااة
المحاور ،المحركات والمجسات ،البرمجة ،تطبيقات الروبوت.

 4412المحاكاة ()ME586

مقدمااة ف ااي المحا ،اااه ،تعري ااف المحا ،اااه ،فوائ اادالم حا،اه ،امثل ااة للمحا ،اااه ،والنمذج ااه ،الح اال الع ااددي للمع ااادالت
التفاضااليه الخطيااة والالخطيااة،الحل العااددي للمعااادالت التفاضااليه الجزءيااه ،الحاال العااددي للمعااادالت الجبريااه
الخطيااة والالخطي ااة ،تطبي ااق امثل ااة م اان ال اانظم الميكانيكي ااه ،والح ارري ااه ،والموائ ااع ،والهندس ااة الكيمياءي ااه ،وال اانظم

ال كهرباءيه .وكل ذلك باستخدام أدوات المحا،اه ANSYS ، MATLAB ، CATIA
 4333التصميم باستخدام الحاسوب ()ME551

مقدم ااةفي ال  ، CADالرسا ااومات المحوس اابة ،مقدما ااة ال ااى الحوسا اابه الهندس اايه ،النمذجا ااه الهندس ااية ،التحا اوالت
الهندسيه ،المنحنيات والسطوح البسيطة ،نمذجه االجسام المصمتة ،المنحنيااات المبنيااة علااى العواماال ،النمذجااه
التشا ااكيلية .وكا اال ذلا ااك باسا ااتخدام مسا ااتول متقا اادم ما اان ادوات التصا ااميم الميكا ااانيكي فا ااي ال ا ا Part-( CATIA

 )design, assembly-designوأدوات التصميم التشكيلية(.)Wireframe and surface design
 4058تصميم اآلالت ()ME451( )2

تصميم الزمبركات المي كانيكية ،كراسي المحاور االنزالقية ،كراسي التحميل ذات المتاادحرجات ،تحلياال وتصااميم
الت ا ااروس (المس ا ااتقيمة ،المائل ا ااة ،المخروطي ا ااة ،الدودي ا ااة) ،تص ا ااميم القا ا اوابض والك ا اوابح والح ا اادافات ،مش ا ااروع
تصميمي ،استخدام المواصفات الكتالوجات وبرامج الحاسب ا لي.

 4045اآلالت الهيدروليكية ()ME431

مفه ااوم ا الت الهيدروليكي ااة ،المض ااخات وأنواعه ااا :مض ااخات اإل ازح ااة الموجب ااه الترددي ااة وال اادوارة ،المض ااخات

الديناميكية الطاردة المركزية والمحورية ،أداء المضخات ،توصيل المضخات على التوالي وعلى التوازي..
 4020أنظمة تحويل الطاقة ()ME427

مصادر الطاقة األساسية ،الطلب على الطاقة ،طرق تحويل الطاقااة األساسااية ،أنظمااة توليااد الطاقااة ،غاليااات،
مبااادالت ح ارري ااة ،مف اااعالت نووي ااة ،تربين ااات ،مكثف ااات ،مض ااخات ،أب ا ار تبري ااد ،تربين ااات غ اااز ،الطاق ااة غي اار
المألوفة ،أنظمة توليد الطاقة ،االستفادة من الطاقة الشمسية واعتبارات اقتصادية لمحطات الطاقة.
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وصف مساقات تخصص هندسة السيارات اإلجبارية
 4029ديناميكا حرارية ()ME322( )2

تطبيق ااات عل ااى األنظم ااة المفتوح ااة :الض اواغط الترددي ااة ،دوائ اار إنت ااا الق اادرة البخاري ااة والغازي ااة ،دوائ اار التبري ااد،

عالقات الديناميكا الح اررية ،االحتراق ،مخاليط الغازات.
 4052أنظمة السيارات ()ME361

مقدمة ،كيكل المركبة ،تحليل لمجموعات نقل القاادرة ،القاوابض ،علبااة الساارعات العاديااة ،الوصاالة الهيدروليكيااة
ومحولة العزوم ،علبة السرعات األتوماتيكيااة ،محاااور نقاال القاادرة ،علبااة التوزيااع فااي أجهازة نقاال القاادرة لمركبااات

ذات دفا ااع علا ااى أ،ثا اار ما اان محا ااور ،العجا ااالت واإلطا ااارات ،منظوما ااة التعليا ااق ،منظوما ااة التعليا ااق اإللكترونيا ااة
والمحوس اابة ،منظوما ااة الف ارما اال ،نظ ااام ف ارما اال ضا ااد اإلنغ ااالق ،منظوما ااة التوجيا ااه ،منظوم ااة التوجيا ااة ذات القا ااوة

المساعدة ،هندسة العجالت األمامية ،أنظمة المركبات الحديثة.

 4331مختبر حراريات )(ME422

تحديااد ضااغوط ودرجااات ح ا اررة اإلشااب اع لاابعض الموائااع ،د ارسااة الض اواغط التردديااة أحاديااة المرحلااة (النظري ااة
والحقيقية) .تاوازن الطاقااة والشااغل والكفاااءة لمااا يلااي  :دورة رانكاان (محطااة توليااد الطاقااة) ،دورة التبريااد ،تجااارب

التوصاايل الح اراري ،التوص اايل الخط ااي خ ااالل ج اادار بساايط ،الج اادران المركب ااة ،التوص اايل الح اراري القط ااري ف ااي
األجس ااام الكروي ااة واإلس ااطوانية ،الحم اال الح اار والقس ااري .انتق ااال الحا ا اررة باإلش ااعاع ،مب ااادالت الحا ا اررة المتوازي ااة
والمتعا،سة ،معدل فرق درجة الح اررة اللوغاريتمي ،انتقال الح اررة في طور الغليان والتكثف.

 4353هيدروليكا صناعية )(ME433

المب ا ااادئ األساس ا ااية لتحوي ا اال الطاق ا ااة الهيدروليك ا ااة ،األنظم ا ااة الهيدروليكي ا ااة ومكوناته ا ااا األساس ا ااية :المض ا ااخات
الهيدروليكي ا ااة بأنواعه ا ااا ومب ا اادأ عمله ا ااا وحس ا اااباتها ،الص ا اامامات وأنظم ا ااة ال ا ااتحكم بالض ا ااغط والت ا اادفق واالتج ا اااه،
االس ااطوانات والمحرك ااات الهيدروليكي ااة ،الرم ااوز والخا ارائط الهيدروليكي ااة ،تص ااميم وتحلي اال ال اادوائر الهيدروليكي ااة

االساسية  .أنظمة األنابيب والخراطيم ،مانعات التسرب ،الزيوت الهيدروليكية وأنظمة التنقيااة والتبريااد ،الخ ازنااات
الهيدروليكية .مبادئ الصيانة والفحا وتشخيا األعطال.
 4404مختبر ميكانيكا الموائع واآلالت الهيدروليكية ()ME432

قياسااات الضااغط ،معااايرة مقياااس الضااغط ،مركااز الضااغط ،تطبيقااات علااى معادلااة برنااوللي .التاادفق الصاافائحي

واالضااطرابي .قياسااات التاادفق :الفنشااوري واالوري اايس ،مفاقيااد التاادفق فااي األنابيااب والوصااالت ،القااول وقااول

التصادم لبثق الماء على األسطح .تجارب الساارعات الثابتااة وتجااارب فاارق الضااغط الثاباات للمضااخات التردديااة
والا اادوارة والطا اااردة عا اان المركا ااز ،منحنيا ااات أداء المضا ااخات ،تركيا ااب المضا ااخات علا ااى التا اوالي والتا اوازي ،أداء

التوربينات ،أداء عجلة بيلتون.

 4058تصميم اآلالت ()ME451( )2

تصميم الزمبركات الميكانيكية ،كراسي المحاور االنزالقية ،كراسي التحمياال ذات المتاادحجرات ،تحلياال وتمصاايم

التروس (المستقيمة ،المائلة ،المخروطية ،الدوديااة) ،تصااميم القاوابض والكاوابح والحاادافات ،مشااروع تصااميمي،
استخدام المواصفات الكتالوجات وبرامج الحاسب ا لي

 4332إلكترونيات وكهرباء السيارات ((ME461

مقدمة عامة ،بطارية السيارة ،أنظمة بدء التشغيل ،أنظمااة الشااحن ،والمجسااات والمشااغالت ،أنظمااة اإلشااتعال،

أنظ مة اإلنارة ،أنظمة القياس ،األنظمة المساعدة ،أنظمة التحكم في الساارعة ،األنظمااة الكهربائيااة ذات العالقااة
بهيكل المركبة (نظام منع اإلغالق ،نظااام منااع التزحلااق ،منظومااة التعليااق اإللكترونيااة ،نظااام الااتحكم فااي علبااة
الساارعات اإللكترونيااة) .األنظمااة الكهربائيااة ذات العالقااة بجساام المركبااة (المخاادات الهوائيااة ،أنظمااة الرفاكي ااة
الحديثة ،أنظمة اإلنذار) .المركبات الهجينة (،هروميكانيكية).
 4119مختبر كهرباء السيارات ()ME466

يهاادف هااذا المساااق إلااى صاايانة وتشااخيا مااا يلااي :البطاريااة ،محاارك باادء التشااغيل ،المولااد ،انظمااة االشااتعال

العااادي وااللكترونااي ،نظااام ال مساااحات ،الم ش ارات والعاادادات ،جهاااز منااع إقفااال العجااالت ،األ،ياااس الهوائيااة،
جهاااز الااتحكم اإللكترونااي فااي علااب المساارعات ا ليااة ،نظااام اإلضاااءة ،الرمااوز و الخارائط الكهربائية.واالنظمااة
االضافية في المركبات
 4050محركات االحتراق الداخلي ()ME462( )1

تصا اانيف محرك ا ااات االحت ا اراق ال ا ا داخلي ومكوناتها ااا األساس ا ااية ،دورات عما اال المح ا اارك ،خ ا اواص أداء المح ا اارك
وحسا اااباتها ،دورات اله ا اواء المثاليا ااة ،نسا اابة اله ا اواء إلا ااى الوقا ااود المثاليا ااة والحقيقا ااة ،دورات االشا ااتعال المثالي ا ااة
والحقيقية ،االشتعال تحت ظااروف االتازان الكيميااائي ،االشااتعال فااي المحركااات التااي تعماال بالشا اررة ،االشااتعال
فااي المحركااات بالضااغط ،االشااتعال الغياار طبيعااي ،تحلياال خصااائا اللهااب ود ارسااة العواماال التااي ت ا ثر علااى
انتشاره داخل غرفة االحتراق والتغير فااي عماال المحاارك ،غاارف االحتاراق وأنواعهااا ،التبريااد فااي المحركااات التااي

تعمل بالش اررة والضغط .قياس اداء المحركات باستخدام عدة متغيرات.
 5083مشغل سيارات ()ME463( )1

يهاادف هااذا المساااق إلااى التعاارف علااى تركيااب وصاايانة وتشااخيا االنظمااة التاليااة( :نظااام الف ارماال ،الق اوابض،
علااب الساارعات العاديااة واالوتوماتيكيااة ،المحاااور االمامي ااة والخل يااة ،مجموعااة التااروس الفرقيااة وانظمااة ال اادفع

الرباعي ،نظام التعليق ،نظام التوجيه ،موازنة وصيانة اإلطارات.
 4051محركات االحتراق الداخلي ()ME464( )2

االحتا اراق فا ااي محركا ااات الشا ا اررة والضا ااغط ،التا اادفق ما اان خا ااالل أنابيا ااب السا ااحب والطا اارد والصا اامامات ،نا اواتج

االحتراق وتأثيرها على البيئة وطرق التحكم في مستوياتها ،انتقال الحا اررة فااي المحاارك ،االحتكاااك والتزيياات فااي

ا لمحاارك ،الوقااود وأنواعااه ،الوقااود البااديل ،د ارسااة خ اواص أن اواع الوقااود والخلاايط داخاال غاارف االحت اراق وتأثيرهااا

علااى خاواص أداء المحاارك ون اواتج االحتاراق ،مقدمااة فااي أنظمااة مااز الهاواء والوقااود (البنازين والااديزل) ود ارسااة
أنواعها (الكاربوريتر والحقن).

 5084مشغل سيارات ((ME561( )2

يهاادف هااذا المساااق إلااى التعاارف علااى طاارق فااك وتركيااب وصاايانة وتشااخيا جميااع االجازاء الميكانيكيااة فااي
المحاارك ،اعااادة اعمااار المحاارك ،تركيااب قشاااط التوقياات ،فااك وتركيااب وصاايانة وتشااخيا اعطااال اج ازاء دورة
التبريد ودورة التزييت ،التعرف على دورة الوقود ونظام المكربن.

 5085انظمة التحكم بالسيارات ((ME565

مقدمااة فااي أنظمااة الااتحكم بالساايارة ،وحاادات الااتحكم األلكترونيااة المبنيااة علااى الخوارزميااات ،التمثياال الرياضااي
والااتحكم فااي أنظمااة السااياراتم حقاان وقااود البنازين ووقااود الااديزل ،ادارة محاارك البنازين ومحاارك الااديزل ،الغااازات

الض ااارة ف ااي الع ااادم ،أنظم ااة الق اادرة ،أنظ م ااة الفرمل ااة مانع ااة التزحل ااق ،من ااع الزحلق ااة ،نظ ااام التعلي ااق ش اابه الفع ااال
والفعا ا ااال ،األت ا ا ازان ،ال ا ا ااتحكم بالس ا ا اارعة...الخ ،د ارس ا ا ااة أنظما ا ااة المركب ا ا ااة باس ا ا ااتخدام البرمجي ا ا ااات المتخصص ا ا ااة
(.)Matlab/Simulink
 5240تشخيص وصيانة أنظمة السيارات ()ME567

مقدمة عامة ،أسس السالمة العامااة فااي صاايانة وتشاخيا المركبااات ،التقنيااات الفنيااة فااي تشااخيا األعطااال،
أنظم ااة التش ااخيا الحديث ااة ،مع اادات وأجها ازة تش ااخيا األعط ااال ف ااي المركب ااات ،التش ااخيا باس ااتخدام جه اااز
عرض اإلشارة تشخيا األعطال الميكانيكية ،تشخيا األنظمااة الكهربائيااة واإللكترونيااة ،مصااادر المعلومااات

الالزمة لتشخيا وصيانة السيا ارت.

 5443تكنولوجيا أنظمة الوقود ()ME468

أنظمااة حقاان وقااود البن ازين  ،أنظمااة حقاان وقااود الااديزل ،أنظمااة االدارة الشاااملة لمحركااات البن ازين ( SPI, PFI,

 ،) DIأنظمة االدارة الشاملة لمحركات الديزل ،أنظمة الوقود البديل.
 5086مشغل سيارات ()ME564( )3

يهدف هذا المساق إلى التعرف على فك وتركيب وصيانة وتشخيا انظمة حقن وقود الديزل والبنزين ،طاارق

تشا ااخيا االعطا ااال فا ااي المركبا ااات ،التشا ااخيا باسا ااتخدام الح ا اواس ،التشا ااخيا باسا ااتخدام ارسا اام الذبا ااذبات،

التشخيا بواسطة اجهزة تحليل غازات العادم ,،التشخيا باستخدام اجهازة التشااخيا الااذاتي ،اسااتخدام كتااب
وبرامج الصيانة.
 4166ديناميكا المركبات ()ME467

مقدمااة فااي ديناميكااا المركبااات ،معااادالت حركااة الساايارة وأداءهااا فااي حااالتي التسااارع والفرملااة ،مقاومااات حركااة

الساايارة ،ديناميكيااة كيكاال الساايارة  ،أنظمااة التعليااق  ،االنعطاااف  ،أنظمااة التوجيااة  ،انقااالب الساايارة ،ديناميكيااة
التوجيه واإلطارات ،اتزان المركبة والتحكم فيها في الحاالت المستقرة والمتغيارة ،العواماال التااي تا ثر فااي تصااميم
المركبة ،تصميم أنظمة التعليق شبه الفعال والفعال ،األطارات ،دراسة ديناميكا المركبااات باسااتخدام البرمجيااات

المتخصصة (.)ADAMS, Matlab/Simulink

 4132التدريب الميداني ((ME391) )1

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام
والتخط اايط والطاق ااة والحماي ااة .باإلض ااافة إل ااى الق اادرة عل ااى االلت ازام وال ااتحكم ب االزمن والتعام اال م ااع الن اااس تح اات
إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
 4133التدريب الميداني ((ME491) )2

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة

بالتخصااا أثن اااء العماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليلي اة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة العمل.
 4304مقدمة في مشروع التخرج ))ME591

مفاكيم وأهااداف مشاااريع التخاار  ،تااوفير المعلومااات والمصااادر األساسااية ،البحااث العلمااي :تعريفااات ،مجاااالت،

المشا،ل والمحددات ،التوجيهات والحلااول ،التقياايم النهااائي .الحاسااب ا لااي فااي البحااث العلماي ،كتابااة أطروحااة
التخر  ،مشاريع تخر مقترحة ،توجيهات وتحضيرات.
 4305مشروع التخرج ()ME592

يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصااا أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه

تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة .تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشااروع وفقااا للخطااة التااي تاام إقرارهااا

في مساق المقدمة ،ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إل،مالااه بشااكله النهااائي .ثاام تقاادم المشاااريع

لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصاص من داخل وخار الجامعة.

متطلبات تخصص هندسة السيارات االختيارية (  6ساعات معتمدة)
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وصف مساقات متطلبات تخصص هندسة السيارات االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
 4931التكييف والتبريد في وسائط النقل ()ME428

التكييااف وال تبريااد فااي وسااائط النقاال األرضااية (شاااحنات ،ركاااب ،قطااارات) ،التكييااف والتبريااد فااي وسااائط النقاال
ف ااي وس ااائط النق اال الجوي ااة وخصائص ااها ،التكيي ااف والتبري ااد ف ااي وس ااائط النق اال البحري ااة وخصائص ااها وأهميته ااا،
مشروع تطبيقي لسلسلة تبريد كاملة.

 4412المحاكاة ()ME586

مقدمااة ف ااي المحا ،اااه ،تعري ااف المحا ،اااه ،فوائ اادالمحا،اه ،امثل ااة للمحا ،اااه ،والنمذج ااه ،الح اال الع ااددي للمع ااادالت
التفاضااليه الخطيااة والالخطيااة،الحل العااددي للمعااادالت التفاضااليه الجزءيااه ،الحاال العااددي للمعااادالت الجبريااه
الخطيااة والالخطيااة ،تطبي ااق امثلااة ماان ال اانظم الميكانيكيااه ،والح ارريااه ،والموائ ااع  ،والهندسااة الكيميائيااه ،وال اانظم

الكهربائيه .وكل ذلك باستخدام أدوات المحا،اه.
ANSYS ، MATLAB ،CATIA
 4411اإلنسان اآللي )(ME585

مقدم ااة ع اان الروب ااوت ،تص اانيف الروبوت ااات ،أنظم ااة اإلح ااداثيات الثابت ااة والمتحرك ااة ،التحوي اال ب ااين اإلح ااداثيات

الثابتة والمتحركة ،الكينماتيكا المباشرة (األمامية) ،الكينماتيكا غير المباشرة (العكسية) ،إيجاااد الساارعة الدورانيااة
والس اارعة الخطي ااة لقبضا ااة الروب ااوت ما اان خ ااالل معرفا ااة س اارعة المحا اااور الحركي ااة لجا ااذع الروب ااوت ،مفها ااوم ال

جا،وبيااان ،ديناميكااا الروبااوت ،ضاابط حركااة المحاااور بداللااة الاازمن (إ ازحااة ،ساارعة ،تسااارع) الااتحكم فااي حركااة
المحاور ،المحركات والمجسات ،البرمجة ،تطبيقات الروبوت.
 4408نقل حركة آلي ()ME465

الت ااروس ،مجموع ااات الت ااروس الفلكي ااة ،أس ااس هيدروليكي ااة ،أنظم ااة ال ااتحكم الهيدروليكي ااة ف ااي عل ااب الس اارعات
التلقائي ااة ،أنظم ااة ال ااتحكم ف ااي مجموع ااات الت ااروس الفلكي ااة ،الزي ااوت والفالت اار والمب ااردات المس ااتخدمة ف ااي عل ااب

الس ارعات التلقائيااة ،الوصاالة الهيدروليكيااة ومحولااة العاازوم ،الااتحكم الكهربااائي واإللكترونااي فااي علااب الساارعات
التلقائيااة ،علااب ساارعات تلقائيااة إلكترونيااة ،علااب ساارعات تلقائيااة ماان نااوع  ،CVTنماااذ ماان علااب الساارعات
التلقائية المحوسبة.

 4232التدفئة واألنظمة الصحية للمباني ()ME 436

ان ظم ااة التدفئ ااة بواس ااطة الم اااء الس اااخن ,انظم ااه التدفئ ااه بواس ااطة الها اواء ,مص ااادر وخص ااائا الم اااء ,مب ااادلء
واساساايات السمكرة,تصااميم شاابكات الصاارف الصااحي والمجاااري وحفاار األمتصاااص ,تص اريف مياااه األمطااار,

اتظمة الحريق في المباني.
 4932الخدمات الميكانيكية في المباني ()ME 528

تصميم المصا عد وأنواعها ،تصميم أجزاء المصعد ،التحكم بحركااة المصااعد ،أنظمااة مكافحااة الحريااق مكوناتهااا
وأساساايات تصااميمها ،ب اارك السااباحة وتصااميم الخ اادمات الميكانيكيااة له ااا ،أنظمااة معالجااة مي اااه باارك الس ااباحة

،يماويا وميكانيكيا.

 4045آالت الهيدروليكية ()ME431

مفه ااوم ا الت الهيدروليكي ااة ،الم ض ااخات وأنواعه ااا :مض ااخات اإل ازح ااة الموجب ااة الترددي ااة وال اادوارة ،المض ااخات

الديناميكي ااة الط اااردة المركزي ااة والمحوري ااة ،أداء المض ااخات ،توص اايل المض ااخات عل ااى الت اوالي وعل ااى الا ااتوازي،
التربينات الهيدروليكية وأنواعها :النبضية ،رد الفعل .نظريات التشابه في أداء ا الت الهيدروليكية.
 4022التصنيع باستخدام الحاسوب ((ME441

تعريف الاتصنيع المحوسب ،المحاايط التكااويني للااتصنيع المحوسااب،فوائد الااتصنيع المحوسااب .عناصارالتكوين
والهيكليااة فااي ال ااتصنيع المحوسااب ،الااتحكم العااددي والمحا،اااه فااي ال ااتصنيع المحوسااب ،التكنولوجيااا التجميسيااة

والشبكات ،والهندسه المت ازمنه ،تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب .تصنيف نظم االنتا  .تكامليااه التخطاايط
والمراقبة فااي التصاانيع .تكاماال المعلومااات وتاادفق الماواد فااي التصاانيع .النمذجااه المنهجيااه واالدوات المسااتخدمة
في تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.
 4333التصميم باستخدام الحاسوب ((ME551

مقدم ااة ف ااي ال  ، CADالرس ااومات المحوس اابة ،مقدم ااة ال ااى الحوس اابه الهندس اايه ،النمذج ااه الهندس ااية ،التحا اوالت
الهندسيه ،المنحنيات والسطوح البسيطة ،نمذجه االجسام المصمتة ،المنحنيااات المبنيااة علااى العواماال ،النمذجااه
التشا ااكيلية .وكا اال ذلا ااك باسا ااتخدام مسا ااتول متقا اادم ما اان ادوات التصا ااميم الميكا ااانيكي فا ااي ال ا ا Part-( CATIA

 )design, assembly-designوأدوات التصميم التشكيلية(.)Wireframe and surface design

 4933التمديدات الصحية ( ) ME 429

مصااادر المياااه ،تص اريف ومعالجااة مياااه األمطااار ،تص اريف ومعالجااة مياااه الصاارف الصااحي ،تقطياار المياااه،

اس ااتخدام الطاق ااة البديل ااة ف ااي معالج ااة المي اااه ا لعادم ااة وغيره ااا ،تص ااميم األنظم ااة الص ااحية ف ااي المب اااني وش اابكة

المجاري والحفر الصماء وغيرها ،العزل الحراري للمباني المختلفة ،التقييم البيئي للمباني.

 4134تكييف وتبريد ()ME423

مقدم ااة ،مص ااادر حم اال التبري ااد ,ط اارق التبري ااد ،نظا ااام التبري ااد باالنض ااغاط الميك ااانيكي ،مكون ااات نظ ااام التبريا ااد

باالنضغاط الميكانيكي ,نظام التبريد باالمتصاص ،السيكرومتري ،أنظمة ومعدات تكييف الهواء ،تطبيقات.
 4020أنظمة تحويل الطاقة ()ME 427

الطاقة وأنواعها ،المصادر األساسية للطاقة ،الطلااب علااى الطاقااة وزماان المضاااعفة ،اساساايات تحوياال الطاقااة،

أنظمة تحويل الطاقااة التقليدياة والغياار تقليديااة ،مصااادر الطاقااة المتجااددة وطاارق إسااتخدامها وتحويالتهااا ،األثاار
البيئي لتحويالت الطاقة ،سياسات الطاقة.

 2.3هندسة التكييف والتبريد
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وصف مساقات متطلبات هندسة التكييف والتبريد اإلجبارية:
 4029ديناميكا حرارية ()ME 322( )II
تطبيق ااات عل ااى األنظم ااة المفتوح ااة :الض اواغط الترددي ااة ،دوائ اار إنت ااا الق اادرة البخاري ااة والغازي ااة ،دوائ اار التبري ااد،

عالقات الديناميكا الح اررية ،االحتراق ،مخاليط الغازات.
 4331مختبر حراريات ()ME 422

تحديااد ضااغوط ودرجااات ح ا اررة اإلشااباع لاابعض الموائااع ،د ارسااة الض اواغط التردديااة أحاديااة المرحلااة (النظري ااة

والحقيقيااة) .ت اوازن الطاقااة والشااغل والكفاااءة لمااا يلااي :دورة رانكاان (محطااة توليااد الطاقااة) ،دورة التبريااد ،تجااارب

التوصاايل الح اراري ،التوص اايل الخط ااي خ ااالل ج اادار بساايط ،الج اادران المركب ااة ،التوص اايل الح اراري القط ااري ف ااي
األجس ااام الكروي ااة واإلس ااطوانية ،الحم اال الح اار والقس ااري .انتق ااال الحا ا اررة باإلش ااعاع ،مب ااادالت الحا ا اررة المتوازيا اة
والمتعا،سة ،معدل فرق درجة الح اررة اللوغاريتمي ،انتقال الح اررة في طور الغليان والتكثف.

 4045اآلالت الهيدروليكية ()ME 431

مفه ااوم ا الت الهيدروليكي ااة ،المض ااخات وأنواعه ااا :مض ااخات اإل ازح ااة الموجب ااة الترددي ااة وال اادوارة ،المض ااخات

الديناميكي ااة الط اااردة المركزي ااة والمحوري ااة ،أداء المض ااخات ،توص اايل المض ااخات عل ااى الت اوالي وعل ااى التا اوازي،
التربينات الهيدروليكية وأنواعها :النبضية ،رد الفعل .نظريات التشابه في أداء ا الت الهيدروليكية.
 4928أنظمة اآلالت الكهربائية ()ECE 438

مقدم ااة ف ااي ا الت الكهربائي ااة :الق اوانين األساس ااية ،مب اادأ العم اال ،التركي اب المي ااداني ،األن اواع ،محرك ااات التي ااار

المستمر :الخواص الميكانيكيااة والكهرومغناطيسااية ،طاارق باادء الحركااة والااتحكم فااي الساارعة ،المحركااات الحثيااة
ثالثية الطااور :مباادأ العماال ،التركيااب ،أناواع العضااو الاادوار ،اإلنازالق ،طاارق الااتحكم بالساارعة ،اإلقااالع ،الكاابح،

وعك ااس اإلتج اااه ال اادوران ،الا اتحكم ف ااي س اارعة المحرك ااات الحثي ااة بإس ااتخدام عناص اار اإللكتروني ااات الص ااناعية:
عنصر التحكم في الجهد ،المبدلة الترددية ،تركيب أنظمة القيااادة الكهربائيااة ا ليااة ،أنظمااة الااتحكم المغلقااة فااي
ساارعة المحركااات الحثيااة ومحركااات التيااار المسااتمر ،المحركااات الحثيااة أحاديااة الطااور :مباادأ العماال ،التركيااب،

األنواع ،الخواص.
 4404مختبر ميكانيكا الموائع واآلالت الهيدروليكية ()ME 432

قياسااات الضااغط ،معااايرة مقياااس الضااغط ،مركااز الضااغط ،تطبيقااات علااى معادلااة برنااوللي .التاادفق الصاافائحي

واالضااطرابي .قياسااات التاادفق :الفنشااوري واالوري اايس ،مفاقيااد التاادفق فااي األنابيااب والوص االت ،القااول وقااول

التصادم لبثق الماء على األسطح .تجارب الساارعات الثابتااة وتجااارب فاارق الضااغط الثاباات للمضااخات التردديااة
والا اادوارة والطا اااردة عا اان المركا ااز ،منحنيا ااات أداء المضا ااخات ،تركيا ااب المضا ااخات علا ااى التا اوالي والتا اوازي ،أداء
التوربينات ،أداء عجلة بيلتون.
 4918التبريد ()ME 323( )I

المبا ااادئ الفيزيائيا ااة للحصا ااول علا ااى درجا ااات الح ا ا اررة المنخفضا ااة ،تطبيقا ااات التبريا ااد ،دورة التبريا ااد باالنضا ااغاط

الميكااانيكي احاديااة المرحلااة ،خاواص موائااع التبريااد ،ضاواغط التبريااد ،المكثفااات ،المبخارات ،صاامامات التماادد،

ملحقات دائرة التبريد ،حسابات حمل التبريد ،مشروع تطبيقي.
 4919التبريد ()ME 324( )II

دورات التبريااد متعااددة الم ارحاال ،دورات التبريااد المركبااة ,دورات التبريااد بالغاااز ،دورات التبريااد باسااتخدام ظاااهرة

االزدواجية الح اررية ،دورة التبريد بالضاغط النفاث ،دورة التبريد باالمتصاص ،تنفيذ مشروع تطبيقي.

 4920مختبر التبريد ()ME 325

دراسة أداء دائرة التبريد باالنضغاط الميكانيكي ،إجراء التبخير ،إجراء االنضغاط ،إجاراء التكثيااف والتماادد ،أثاار
درجا ااة حا ا اررة التكثيا ااف والتبخيا اار علا ااى أداء الا اادورة ،تحليا اال نظا ااام التبريا ااد باالمتصا اااص ,تحليا اال نظا ااام التبريا ااد
بالضاغط النفاث ،تحليل دورة تبريد ثنائية المرحلة.

 4921مختبر التكييف ()ME 425

د ارس ا ااة اإلج ا اراءات الس ا اايكرومترية ،التس ا ااخين والتبري ا ااد المحس ا ااوس ،التبري ا ااد والتج ي ا ااف ،التس ا ااخين المحس ا ااوس
والترطيب ،أداء المضخة الح اررية ،تجارب على اب ار التبريد.
 4923مشغل التبريد ()ME 326

تحليل ودراسة دورة تبريد أحادية المرحلة ،تحليل ودراسة دورة تبريد ثن ائية المرحلة ،د ارسااة مكونااات دورة التبريااد
المختلفااة وتحلياال مباادأ عملهااا ،د ارسااة ض اواغط مختلفااة األن اواع والتعاارف علااى تركيبهااا ،فااك وتركيااب دورة تبريااد
أحادية المرحلااة ،التعاارف علااى أجهازة الااتحكم باادورة التبريااد ،تحلياال نظااام تكييااف ماان نااوع الشااباك ،تحلياال نظااام

تكييف من نوع المنفصل (فك  +تركيااب) والتاادرب علااى المهااارات العلميااة الالزمااة ،تحلياال نظااام التبريااد بالماااء
( ) Chillerوالتاادرب عل ااى مه ااارات عملي ااة ذات عالق ااة به ااذا النظ ااام ،تحلي اال مكي ااف ص ااحراوي والتع اارف عل ااى
مكوناته األساسية ،التعرف على أجهزة التحكم بالمكيف.
 4924التكييف ()ME 424

اإلجا اراءات الح ارريا ا ة م ااع الها اواء الرط ااب وتمثيله ااا عل ااى مخطط ااات الس اايكرومترية ،الحس ااابات الح ارري ااة لحم اال
التكييااف ،التهويااة ،تص ااميم أنظمااة تكيي ااف اله اواء ،مرش ااحات اله اواء ،الم اراوح وأجه ازة تحري ااك اله اواء ،تص ااميم

مجاري الهواء ،مخار الهواء ،مشروع تطبيقي.

 4926أنظمة التحكم بأجهزة التكييف والتبريد ()ME 522

تعريفااات ومفاااكيم عامااة فااي الااتحكم ،مهمااات ووظااائف الااتحكم .أجه ازة رصااد ومعااايرة :درجااة الحا اررة ،مسااتول

المااائع ،الضااغط والتاادفق .الااتحكم بتزويااد المبخاار بوساايط التبريااد ،الااتحكم بااالمكثف ،الااتحكم بقاادرات الض اواغط.
أنظمة التحكم بدورة التبريد باالنضاط الميكانيكي .أنظمة التحكم بواحدات التكييف المركزية ،مشروع تطبيقي.
 4927تكنولوجيا التكييف والتبريد ()ME 525

تطبيقااات التبريااد (الصااناعات الغذائيااة ،تحليااة المياااه ،تج يااف االغذيااة ،صااناعة الااثلج ،صااناعة الااثلج الجاااف

وتسييل الغازات) ،تطبيقات التكييف (غرف العمليات ،المختبرات ،الوره ذات االحتياجااات الخاصااة ،المشاااتل
الزراعية والقاعات العامة).
 4232التدفئة واألنظمة الصحية للمباني ()ME 436

انظم ااة التدفئ ااة بواس ااطة الم اااء الس اااخن ,انظم ااه التدفئ ااه بواس ااطة الها اواء ,مص ااادر وخص ااائا الم اااء ,مب ااادلء

واساساايات السمكرة,تصااميم شاابكات الصاارف الصااحي والمجاااري وحفاار األمتصاااص ,تص اريف مياااه األمطااار،
مشروع تطبيقي.

 5022رسم معماري

تعاارف الطال ااب علااى الرم ااوز والمصااطلحات المعماري ااة والميكانيكيااة المختلف ااة (م اواد بن اااء ،المناساايب ،خط ااوط
الكونتا ااور ،فواصا اال التما اادد ،)...المقا اااطع ،الواجها ااات ،والعناصا اار المعماريا ااة .مشا ااروع تطبيقا ااي يشا اامل جميا ااع

العناصر أعاله والتركيز على إظهارها على لوحات فعلية مطبوعة باستخدام الحاسوب.
5023مشغل تدفئه ()ME426

األنابيب الفوالذية ،مواد الصنع ،التسنين ،القطع ،التجميع مع الملحقات والتركيب.

أنواع ملحقات األنابيب واألبعاد ،فحا أنابيب شبكة التدفئة المركزية.
أنواع مشعات التدفئة المركزية ،السكب ،األلمنيوم والفوالذ ،تجميع المشعات وتركيبها ،وحدات الملف-
المروحة.
مراجل حديد السكب والفوالذ ،التجميع ،طريقة العمل والتركيب ،لوحة التحكم وأنواع التيرموستات.

حارقات السوالر والغاز ،أنواعها ،عملها وصيانتها.

أنظمة المبادالت الح اررية للتدفئة المركزية ،مبدأ عملها وتركيبها.
 5102متحكمات مبرمجة وتطبيقاتها()ME487

يتط اارق ها ااذا المسا اااق إل ااى نا ااوعين ما اان المتحكم ااات الرقميا ااة :الما ااتحكم ال اادقيق ( )PICوالمتحكما ااات المنطقيا ااة

المبرمجة ( ،)PLCويبين المساق الفرق بينهما ،وأسس االختيار بينهمااا للااتحكم فااي التطبيقااات العمليااة .ويركااز

الجزءاالول من ا لمساق على كي ية ربط المتحكم الدقيق مع أجهزة اإلدخال واإلخا ار المختلفااة ،مثاال المجسااات
والموتورات ،ويناقش هذا الجزء أيضا عزل اإلشااارات وتكبيرهااا وتنقيتهااا ،وتحوياال اإلشااارات القياسااية إلااى رقميااة
وبالعكس .وبرمجة المتحكم الدقيق باستخدام لغة سي أو لغة التجميع.

الجا اازء الثا اااني ما اان المسا اااق يتطا اارق الا ااى أساسا اايات الجبا اار البا ااوولي ،وأساسا اايات عما اال المتحكما ااات المنطقيا ااة
المبرمجا ااة وأنواعها ااا ،أسا اااليب برمجتها ااا ،أنظما ااة الا ااتحكم با اادون مع ذا،ا ارة وتنفيا ااذها ،وأنظما ااة الا ااتحكم باسا ااتخدام

العدادات والموقتات.

 4132التدريب الميداني ((ME391) )I

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادري ب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات
الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام
والتخط اايط والطاق ااة والحماي ااة .باإلض ااافة ال ااى الق اادرة عل ااى االلت ازام وال ااتحكم ب ااالزمن والتعام اال م ااع الن اااس تح اات

إ شراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
 4133التدريب الميداني ((ME491) )II

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة
بالتخصااا أثن اااء العماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليليااة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة العمل.
 4304مقدمة في مشروع التخرج ))ME591

مفاكيم وأهااداف مشاااريع التخاار  ،تااوفير المعلومااات والمصااادر األساسااية ،البحااث العلمااي :تعريفااات ،مجاااالت،

المشا،ل والمحددات ،التوجيهات والحلااول ،التقياايم النهااائي .الحاسااب ا لااي فااي البحااث العلمااي ،كتابااة أطروحااة

التخر  ،مشاريع تخر مقترحة ،توجيهات وتحضيرات.
 4305مشروع التخرج )(ME592

يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصااا أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه

تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة .تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشااروع وفقااا للخطااة التااي تاام إقرارهااا
في مساق المقدمة ،ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إل،ماله بشكله النهائي .ثم تقاادم المشاااريع
لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصاص من داخل وخار الجامعة.
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وصف مساقات م تطلبات تخصص هندسة التكييف والتبريد االختيارية:
 4020أنظمة تحويل الطاقة ()ME 427

الطاقة وأنواعها ،المصادر األساسية للطاقة ،الطلااب علااى الطاقااة وزماان المضاااعفة ،اساساايات تحوياال الطاقااة،

أنظمة تحويل الطاقااة التقليديااة والغياار تقليديااة ،مصااادر الطاقااة المتجااددة وطاارق إسااتخدامها وتحويالتهااا ،األثاار
البيئي لتحويالت الطاقة ،سياسات الطاقة.
 4022التصنيع باستخدام الحاسوب ((ME441

تعريف الاتصنيع المحوسب ،المحاايط التكااويني للااتصنيع المحوسااب،فوائد الااتصنيع المحوسااب .عناصارالتكوين

والهيكليااة فااي ال ااتصنيع المحوسااب ،الااتحكم العااددي والمحا،اااه فااي ال ااتصنيع المحوسااب ،التكنولوجيااا التجميسيااة
والشبكات ،والهندسه المتزامنه ،تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب .تصنيف نظم االنتا  .تكامليااه التخطاايط

والمراقبة فااي التصاانيع .تكاماال المعلومااات وتاادفق الماواد فااي التصاانيع .النمذجااه المنهجيااه واالدوات المسااتخدمة
في تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.
 4333التصميم باستخدام الحاسوب ((ME551

مقدم ااة ف ااي ال  ، CADالرس ااومات المحوس اابة ،مقدم ااة ال ااى الحوس اابه الهندس اايه ،النمذج ااه الهندس ااية ،التحا اوالت
الهندسيه ،المنحنيات والسطوح البسيطة ،نمذجه االجسام المصمتة ،المنحنيااات المبنيااة علااى العواماال ،النمذجااه

التشا ااكيلية .وكا اال ذلا ااك باسا ااتخدام مسا ااتول متقا اادم ما اان ادوات التصا ااميم الميكا ااانيكي فا ااي ال ا ا Part-( CATIA
 )design, assembly-designوأدوات التصميم التشكيلية()Wireframe and surface esign
 4353هيدروليكا صناعية )(ME433

المبااادئ األساسااية لتحوياال الطاقااة الهيدروليكااة ،األنظمااة الهيدروليكيااة واألنظمااة الهوائيااة ومكوناتهااا األساسااية:
المض ااخات الهيدروليكي ااة والضا اواغط بأنواعه ااا ومب اادأ عمله ااا وحس اااباتها ،الص اامامات وأنظم ااة ال ااتحكم بالض ااغط
والت ا اادفق واالتج ا اااه ،االس ا ااطوانات والمحرك ا ااات الهيدروليكي ا ااة والهوائي ا ااة ،أنظم ا ااة األنابي ا ااب والخ ا اراطيم ،مانع ا ااات
التساارب ،الزيااوت الهيدروليكيااة وأنظمااة التنقيااة والتبريااد ،الخ ازنااات الهيدروليكيااة ،الرمااوز والخارائط الهيدروليكيااة
والهوائيااة ،مب ااادئ الص اايانة والفح ااا وتش ااخيا األعطااال ،أداء االنظم ااة الهيدروليكي ااة واألنظم ااة الهوائي ااة ف ااي
الموقع.
 4412المحاكاة ()ME586

مقدمااة ف ااي المحا ،اااه ،تعري ااف المحا ،اااه ،فوائ اادالمحا،اه ،امثل ااة للمحا ،ااه ،والنمذج ااه ،الح اال الع ااددي للمع ااادالت

التفاضااليه الخطيااة والالخطيااة،الحل العااددي للمعااادالت التفاضااليه الجزءيااه ،الحاال العااددي للمعااادالت الجبريااه
الخطيااة والالخطيااة ،تطبيااق امثلااة ماان الاانظم الميكانيكيااه ،والح ارريااه ،والموائااع  ،والهندسااة الكيمياءيااه ،والاانظم

الكهرباءيه .وكل ذلك باستخدام أدوات المحا،اه.
ANSYS ، MATLAB ،CATIA

 4931التكييف والتبريد في وسائط النقل ()ME428

التكييااف والتبريااد فااي وسااائط النقاال األرضااية (شاااحنات ،ركاااب ،قطااارات) ،التكييااف والتبريااد فااي وسااائط النقاال

ف ااي وس ااائط النق اال الجوي ااة وخصائص ااها ،التكيي ااف والتبري ااد ف ااي وس ااائط النق اال البحري ااة وخصائص ااها وأهميته ااا،
مشروع تطبيقي لسلسلة تبريد كاملة.

 4932الخدمات الميكانيكية في المباني ()ME 528

تصميم المصاعد وأنواعها ،تصميم أجزاء المصعد ،التحكم بحركااة المصااعد ،أنظمااة مكافحااة الحريااق مكوناتهااا
وأساساايات تصااميمها ،ب اارك السااباحة وتصااميم الخ اادمات الميكانيكيااة ل ه ااا ،أنظمااة معالجااة مي اااه باارك الس ااباحة
،يماويا وميكانيكيا.
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 4243األحياء العامة )(SC 173
يهد دف المساق إلى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية التي من خاللها تعمل االنظمة البيولوجية و يشمل
موضوعات بيولوجيا الخلية والمجاهر بأنواعه ا ،والتنوع البيولوجي للحياة،بيولوجيا النبات وعلم البيئة،
وانتاج
الطاقة
5802الكيمياء العامة 2لطلبة االحياء SC 121
يغطي هذا المساق معظم المفاهيم والمهارات االساساية الكيميائياة المتعلقاة بالتركياب والروابط بين الجزيئات
و تأثيرها على القوى الفيزيائية والكيميائية  ,كما يغطي المسااق كيمياء المحاليل وخواصاها .سيتم التركيز
بشكل كبير ومهم على الكيمياء التحليلية الالزمة لتخصص االحياء التطبيقية
4454الطا ة وانتقال الحرارة () ME221
مقدمة في الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة ،مفاهيم الشغل والحرارة ؛ القانون األول للديناميكا الحرارية ؛
القانون الثاني للديناميكا الحرارية ؛ مخاليط الغاز وخصائصه .انتقال الحرارة بالتوصيل  :البعد الواحد ،
البعتين  ،الحالة المستقرة  ،ونقل الحرارة غير المستقر ؛ نقل الحرارة بالحمل :الطبيعي  ،القسري  ،الداخلي
والخارجي  .انتقال الحرارة باإلشعاع ،الغليان والتكثيف؛ أساسيات تصميم مبادل حراري.
ذ
4461الديناميكا الحرارية التطبيقية () AU221
أساسيات الديناميكا الحرارية للهندسة :الخصائص واالجراءات  ،القوانين األساسية  ،الدورات القياسية
للمحركات والتوربينات ؛ تحليل االجراءت ثابتة االنتربوي للغازات ،دورات الطاقة البخارية والدورات
المشتركة ؛ دورات التبريد والتسخين؛ العالقات الرياضية للغازات المثالية والحقيقية ؛ مخاليط الغاز
والخصائص السيكوميترية .أساسيات الديناميكا الحرارية في االحتراق.
4456تحلي الدوا ر الكهربا ية وااللكترونيا

)(ME362

مقدمة عن الد وائر الكهربائية ،الدوائر الكهربائية المستخدمة للتيار المباشر والمتردد وكذلك العناصر
الكهربائية الخاملة (المقاومة و المحث والمكثف) في كل الحاالت ( االنتقالية والمستقرة).
القدرة الفعالة والقدرة التكاملية والقدرة الظاهرية في دوائر التيار المتردد .التحليل الترددي لدوائر التيار
المتردد .تحليل دوائر التيار المتردد ثالية الطور .تعريف وخواص وتطبيقات بعض القطع االكترونية مثل
الدايود و الترانستور والمكبرات المرحلية
.
مبادئ حساب الكتلة والطا ة:
يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية للعمليات الكيميائية وعمليات الفصل المستقرة  ،ويعد الطالب لصياغة
وحل المسائل ذات العالقة بتوازن المواد والطاقة لألنظمة متعددة المكونات مع تطبيقات على الطاقة
واالحتراق والعمليات البيئية .ويعتبر هذا المساق األساس للدورات الالحقة لعمليات النقل .باإلضافة إلى ذلك
 ،فهو يقدم للطالب المنهج الهندسي لحل المشكالت والتي من أهمها تقسيم العمليات إلى مكوناتها  ،وإيجاد
العالقات بين المتغيرات العملية المعروفة وغير المعروفة  ،وتجميع المعلومات الالزمة لحل المجهول منها.
 4459مقدمة ف المتحكم الد يق ME415
مقدمة للدوائر الرقمية ودوائر المتحكم الدقيق :البوابات المنطقية  ،والـ  ، flip-flopsو  ، decodersو
 ، multiplexersوالعدادات  ،وسجالت التحول  ،وانواع الذاكرة  ،والمزاليج  ،والمخازن .أساسيات أجهزة
وبرامج المتحكمات الدقيقة لتطبيقات التحكم المدمجة .التوصيل مع أجهزة اإلدخال واإلخراج (أجهزة
االستشعار والمحركات)  ،عزل اإل شارة  ،تضخيم اإلشارة والترشيح  ،تحويل االشارات التماثلية الى رقمية
 A / Dو والرقمية الى تماثلية  ، D / Aبرمجة المتحكم الدقيق باستخدام لغة  ، Cتنفيذ بعض دوائر التحكم
باستخدام المتحكم الدقيق :دوائر تحكم انظمة الدرجة الثانية واالولى واالنظمة ذات الدرجات العالية ،واختيار
تردد وزمن وتقطيع وعدد عينات االشارات التماثلية .التطبيقات باإلضافة إلى التجارب العملية لتحليل
واختبار الدوائر الرقمية ودوائر المتحكم الدقيق.
عمليا الحفظ والتخزين:
يركز هذا المساق على العمليات الفيزيائية والمبادئ العلمية التي ينطوي عليها تحويل الطاقة من شكل إلى
آخر .وسيتم التركيز بشكل كبير على إنتاج الطاقة  ،وتحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية ،واستخدام المواد
الغازية  ،وفقًا لمبادئ الديناميكية الحرارية و ميكانيكا الموائع .ويتناول هذا المساق أيضا أساسيات تكنولوجيا
أنظمة تحويل الطاقة  ،مثل محطا ت توليد الطاقة البخارية  ،التوربينات الغازية  ،محركات االحتراق الداخلي
 ،التوربينات المائية وتوربينات الرياح ،ومحطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة وغيرها .كما وسيتم
التطرق في هذا المساق الى طرق زيادة كفاءة تحويل الطاقة وأحدث التطورات في أنظمة الطاقة المتجددة،

باإلضافة الى المبادئ األساسية ألهم أنواع البطاريات المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة  ،بما في ذلك
التطبيقات للبطارية الثابتة والمتنقلة.
االنظمة الشمسية الحرارية
أساسيات اإلشعاع الشمسي بما في ذلك :حساب اإلشعاع على المنطقة المائلة  /المعدلة  ،توزيع اإلشعاع
الشمسي  ،تغيرات اإلشعاع الشمسي المكاني والزماني .المجمع الشمسي المسطح (أالنواع  ،المواد  ،حلقة
ال تجميع  ،توازن الطاقة  ،الكفاءة) .األجهزة الحرارية الشمسية المركزة  (CSP):العوامل الدافعة لتقنيات
التركيز الشمسي  ،آلية التركيز الشمسي  ،مكونات مجمع التركيز  ،نسبة التركيز (النظري مقابل الفعلي) ،
أنواع وأالداء ال حراري للمجمعات التركيز الشمسي  ،التتبع  ،اختيار طريقة تركيب المجمع  ،حسابات قدرة
الخرج .التبريد الحراري بالطاقة الشمسية :التبريد الحراري بالطاقة الشمسية وتكييف الهواء بمساعدة الطاقة
الشمسية الحرارية :التبريد وإزالة الرطوبة  ،حساب الطاقة الالزمة للتبريد وإزالة الرطوبة  ،أساسيات
التبريد باالمتصاص :اتزان الطاقة وانتقال المادة ل دورة االمتصاص  ،مجال المحلول  ،الديناميكا الحرارية و
الكفاءة  ،أزواج العمل  ،الرسم البياني للتركيز الحراري  ،دورات االمتصاص باستخدام  LiBr-waterأو
غيرها من أزواج العمل مثل  ، NH3-waterالتخطيطي  ،موازنة المكونات :المبخر  ،المكثف  ،الماص.
انظمة الخ،يا الشمسية واجهزتها
خصائص االشعاع الشمسي (التشتت ،المباشر واالنعكاس المتشتت) ،تصميم الخاليا الشمسية :فيزياء الخلية
الشمسية (تأثي ر الكهروضوئي) والمواد (أحادية الكرستالية ،متعدد الكرستالية وتكنولوجيا الخاليا الدقيقة)،
تقدير األشعة الساقطة الوحدات الشمسية ،اشباه الموصالت وتطبيقاتها في الخاليا الكهروضوئية .المكونات
األساسية ألنظمة الشمسية المربوطة بالشبكة الكهربائية :تحجيم الخاليا الشمسية ،الكوابل ،الحماية ،مبدا
جهاز تحويل الطاقة من تيار مستمر الى متردد (مع او بدون محول كهربائي) .تقدير معايير األداء ،معايير
التقييم (حصاد الطاقة ،معامل األداء ،أكبر نقطة طاقة (  ، ) MPPاهداف وتكنولوجيا تتبع اعلى نقطة طاقه.
األنظمة غير المركزية واألنظمة الذ اتية والهجينة :أنظمة وحدات الخاليا الشمسية المستخدمة في مزود التيار
المتردد غير المركزي ،األنظمة الشميسة الكبيرة غير المركزية (الثابتة والمتتبعة مكيفات الطاقة ،وحدات
والتكامل مع الشبكة) ،تكنولوجيا التخزين الكهربائي المستخدمة في األنظمة الشمسية الذاتية (المواسعات
الفائقة ،البطاريات ،التحليل الكهربائي وخاليا الهيدروجين) ،وحدات تكييف الطاقة لألنظمة الشمسية غير
المركزية والذاتية ومكونات النظام (شواحن البطاريات ،محوالت الطاقة ذات االتجاهين ،محوالت الطاقة
لخاليا الوقود) .مبادئ التصميم :منهجيات تحديد حجم األنظمة الشمسية الهجينة ،أدوات محاكاة التطبيق
المستخدمة في تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الذاتية .دراسة حالة من خالل عمل مشروع (تصميم نظام
شمسي ذاتي).

انظمة طا ة الرياح
يقدم هذا المساق أنظمة توربينات الرياح  ،بما في ذلك إمكانات طاقة الرياح وتطبيقها لتوليد الطاقة .وتشمل
الموضوعات مبادئ طاقة الرياح  ،ورصد وتحليل بيانات الرياح  ،وتقييم الموقع  ،ومكونات توربينات
الرياح  ،وآالت توليد الطاقة  ،وتقدير مخرجات مولدات الرياح  ،ودمج مولدات الرياح في أنظمة الطاقة

الهجينة أو شبكة الكهرباء ،االستفادة االقتصادية ومعايير والتأثيرات البيئية لطاقة الرياح .كما يوفرالمساق
معلومات حول تصميم وتصنيع وتشغيل توربينات الرياح الحديثة.
الطا ة الحيوية
سيقدم هذا المساق مجموعة من مصادر طاقة الكتلة الحيوية  ،بما في ذلك الغابات والنفايات والمحاصيل ،
باإلضافة إلى التقنيات المختلفة لتحويلها إلى وقود أو وقود سائل وغاز مفيد .وسيغطي المساق تقنيات توليد
الكهرباء والطاقة الحرارية  ،بما في ذلك أنظمة االحتراق والتحويل الى غاز والغاز الحيوي وأنظمة غاز
المدفن
مشغ انظمة الطا ة المتجددة
يهدف هذا المساق لتطوير المهارات األساسية في مجاالت أنظمة الطاقة المتجددة ،معداتها  ،اجهزتها
ومفاعالت انتاج الطاقة الحيوية  .سيتم تدريب الطالب على تجميع أنظمة الطاقة المتجددة المختلفة (الطاقة
الكهرمائية والطاقة الحرارية األرضية والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وتشغيلها وصيانتها
واختبارها والتحكم فيها.
مختبر طا ة الرياح والطا ة الشمسية
يركز هذا المختبر على مكونات نظام الخاليا الشمسيه الكهروضوئية (الوحدات  ،العاكس ووحدة التحكم في
الشحن)  ،وخصائص الخاليا الشمسيه الكهروضوئية  ،خصائص ومنحنيات التيار والجهد

، I-V

وخصائص ومنحنيات القدرة والجهد  ، P-Vوتأثير تغير االشعاع ودرجة الحرارة على أداء الخاليا الشمسيه
الكهروضوئية .المكونات الرئيسية ألنظمة الرياح  ،وتأثير سرعة الرياح  ،زاوية تقسيم وتوزيع شفرات
المراوح الهوائية  ،زاوية ميالن شفرات المراوح الهوائية ( دخول الهواء)  ،وتأثير اتجاه الرياح .الكفاءة
القصوى للتوربينات الهوائية وقانون بيتز .
تصميم المفاع ،الحيوية
يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية للتفاعالت الحيوية وحسابات الكتلة والطاقة ذات الصلة .كما أنها تتعامل
مع المفاعالت الحيوية  ،مع التركيز على أنواعها والكتله المطلوبة واتزان الطاقة لألنظمة الثابتة وغير
الثابتة مع الزمن .ويختتم المساق بمبادئ تصميم المفاعالت الحيوية.
الكترونيا القدرة ف اجهزة الطا ة المستدامة:

يركز هذا المساق هذا المساق على الكترونيات القدرة المستخدمة في اجهـزة الطاقـة المسـتدامة مثـل الصـمام
الثنـائي ( ،)Diodeترانزسـتور ذو الشـبكة المعزولـة ( ،)MOSFETترانزسـتور ثنـائي القطبيـة ذو البوابـة
المعزولة (، )IGBTالثايرستور ،الترياك ،الداياك ،دوائر الكترونيات القدرة ،الموحـدات بانواعهـا ( احـادي
وثالثي الطور ،ثابتة ومتغيرة المخرج(  ،مقطعات التيار المسـتمر الرافعـة والخافضـة ،اجهـزة الـتحكم بالتيـار
المستمر ،العواكس .باالضافة الى مستقبل اجزة الكترونيات القدرة.
مختبر الكترونيا القدرة
يحتوي هذا المختبر على تجارب خواص اجهزة الكترونيات القدرة مثل :الثايرستور ،الترياك ،الداياك،
الموحدات بانواعها ( احادي وثالثي الطور ،ثابتة ومتغيرة المخرج(،اجهزة التحكم بالتيار المستمر احادية
وثالثية الطور .دوائر العواكس احادية وثالثية الطور.
اال الطا ة
يحتوي هذا المساق المواضيع التالية :انظمة ادارة الطاقة ،المحركات والمولدات عالية الكفاءة ،قيادة
المحركات بسرعات واحمال متغيرة ،التحكم في االحتراق والمراقبة ومبادالت استرداد الحرارة المفقود،
تصميم ال تخزين الحراري (التبريد  /التدفئة)  ،التهوية بالضغط  ،أنظمة البخار  ،استخدام الهواء المضغوط
والتسخين المشترك والطاقة.
تصميم االنظمة المتكاملة للطا ة المتجددة
هذه المساق عبارة عن مساق مبني على المشاريع من عمل الطالب التي تجمع بين تخصصات التصميم
اإلبداعي والدراسات في هندسة الطاقة المتجددة .التكامل وسلوك موارد الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء.
استراتيجيات وأدوات لتشغيل نظام امدادات الكهرباء .تحجيم وتصميم أنظمة توليد الطاقة الهجينة والموزعة
لوضع التشغيل المعزول أو الشبكي باستخدام دراسات الجدوى الفنية  /االقتصادية .في نهاية هذه المساق،
يجب أن يكون الطالب قادرين على تصميم نظام متكامل للطاقة المتجددة من مصادر مختلفة مع مراعاة
الجوانب البيئية واالقتصادية في النظام المصمم.
انظمة القدرة( استخدام الشبكا الكهربا ية الذكية وادارتها)
يقدم هذا المساق مدخالً إلى الشبكة الذ كية ؛ مصادر الطاقة  ،التوليد الموزع  ،النقل  ،أنظمة تخزين الطاقة ،
مكونات إدارة جانب الطلب  ،أحمال أو معدات المستهلك  ،نماذج مكونات الشبكة الكهربائية  ،تقنيات القياس
 ،البنية التحتية للقياس  ،أنظمة المراقبة  ،عناصر التحكم في الشبكة الذكية  ،معايير االتصاالت بالشبكة
الذكية  ،المتطلبات  ،البنى و نماذج االتصاالت المستخدمة في الشبكات الذكية وأساليب اتخاذ القرار وقابلية
التشغيل البيني والتحكم في الجهد والتردد للشبكة الذكية في الحاالت العادية  ،ونظم الكشف عن الحاالت غير
الطبيعية (حاالت العطل)  ،وجمع البيانات وإدارتها  ،وإدارة الطاقة في الشبكات الذكية  ،إدارة األمن ،

واإلشراف على الشبكات الذكية  ،ونظام سكادا  ،واالعتبارات البيئية  ،واعتبارات االستقرار  ،وتحليل حالة
دراسية
 4132التدريب الميداني ((ME391) )I

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام
والتخط اايط والطاق ااة والحماي ااة .باإلض ااافة ال ااى الق اادرة عل ااى االلت ازام وال ااتحكم ب ااالزمن والتعام اال م ااع الن اااس تح اات
إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
 4133التدريب الميداني ((ME491) )II

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة

بالتخصااا أثن اااء العماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليليااة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة العمل.
 4304مقدمة في مشروع التخرج ))ME591

مفاكيم وأهااداف مشاااريع التخاار  ،تااوفير المعلومااات والمصااادر األساسااية ،البحااث العلمااي :تعريفااات ،مجاااالت،

المشا،ل والمحددات ،التوجيهات والحلااول ،التقياايم النهااائي .الحاسااب ا لااي فااي البحااث العلمااي ،كتابااة أطروحااة
التخر  ،مشاريع تخر مقترحة ،توجيهات وتحضيرات.
 4305مشروع التخرج )(ME592

يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصااا أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه

تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة .تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشااروع وفقااا للخطااة التااي تاام إقرارهااا
في مساق المقدمة ،ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إل،ماله بشكله النهائي .ثم تقاادم المشاااريع

لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصاص من داخل وخار الجامعة.
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الجوان الكهربا ية لطا ة الرياح
يغطي هذا المساق تصميم أنواع مختلفة من محوالت طاقة الرياح وكيفية تحليل وظائفها تحت مفاهيم تحكم
مختلفة ،وإدراك مختلف الشبكات الكهربائية المتعلقة بطاقة الرياح والمشاكل المحتملة المتعلقة بتكامل الشبكة
والتحكم بها ،وتطبيق نماذج رياضية لتصميم نظام التحكم والمحاكاة في انظمة طاقة الرياح  .مكونات
ووظائف محول طاقة الرياح ) ، (WECحساب إعدادات شفرات المراوح الهوائية والحصول على منحنيات
األداء لها ،تكامل شبكة والتحكم والنتائج التشغيلية لمزرعة الرياح
الجان الميكانيك لطا ة الرياح

تصميم توربينات الرياح المختلفة :تحديد المكونات والمواد المطلوبة حسب الموقع  .تحديد الموقع األمثل
لمزرعة الرياح المخطط لها ،وتطويرها بعد تحليل متطلبات البناء ،والخدمات اللوجستية ،وربط الشبكة ،
وكذلك المعايير الوطنية .فهم وتحديد مكونات توربينات الرياح  ،واجهزة نقل القدرة الميكانيكية  ،وتحديد
وحساب األحمال ومتطلبات الهيكل لتصميم بيت التوربين .االبراج الهوائية وتاسيسها (تصميم واختيار
االنواع)  ،والتخطيط والتركيب والتشغيل.
كفاءة الطا ة ف االبنية:
مفاهيم كفاءة الطاقة وادارتها  ،وحدات الطاقة  ،والحسابات  ،ووضع المعايير  ،والتحليل االقتصادي
الهندسي  ،وتدقيق الطاقة  ،ونماذج أداء الطاقة  ،وتعريفات اسعار الكهرباء  ،والحفاظ على الطاقة في أنظمة
اإلضاءة  ،وأساسيات اإلضاءة ومصطلحاتها  ،ومكونات نظام اإلضاءة  ،والتحكم باإلضاءة  ،واستراتيجيات
وفرص حفظ الطاقة  ،والحفاظ على أداء النظام  ،والحفاظ على الطاقة في االبنية  ،وآليات نقل الحرارة ،
ونقل الحرارة في الجدران واألسقف  ،والتصميم الشمسي السلبي  ،وأسقف التبريد  ،و تصميم النوافذ ،
والحفاظ على الطاقة في أنظمة  ، HVACوأساسيات نظام  ، HVACوأنواع أنظمة  ، HVACمسح
الظروف الحالية  ،واستراتيجيات حفظ الطاقة  ،وتخزين الطاقة الحرارية  ،والمباني الخضراء مفاهيمها
وفوائدها  ،وأنظمة التصنيف  ،وشهادات  LEEDوائتماناتها  ،والمواقع المستدامة  ،وكفاءة استخدام المياه ،
والطاقة والغالف الجوي  ،والمواد والموارد  ،والجودة البيئية الداخلية.

تقييم دورة الحياة
ستتناول هذا المساق تحليل دورة الحياة واستخدامها لتقييم دورة الحياة ألنظمة الطاقة .ستتم دراسة المنهجيات
والقضايا الحدودية وقواعد البيانات والتطبيقات .سيتم توضيح استخدامات  LCAمع دراسات الحالة
الصناعية ودراسات تهدف إلى قياس العوامل الخارجية المرتبطة بتكنولوجيات توليد الكهرباء المختلفة
تكنولوجيا خ،يا الو ود:
نظرة عامة على أنواع مختلفة من خاليا الوقود ،دراسة مفصلة عن أساسيات خلية الوقود ذات غشاء التبادل
(بيم  :) PEMعالقات الديناميكا الحرارية ،والحركية ،وخصائص التصميم واألداء العام لخاليا الوقود
 . PEMتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين ،أنظمة نمذجة الهيدروجين ،تطبيقات الهيدروجين ،طرق تحليل دورة
الحياة ،إنتاج الهيدروجين من الهيدروكربونات ،نظم توصيل وتخزين الهيدروجين والسالمة.
تدقيق الطاقة
يغطي هذا المساق تعريف وأهداف تدقيق وإدارة الطاقة  ،وأنواع تدقيق الطاقة  ،ومنهجية تدقيق الطاقة.
التشاور األولي  ،وحمالت ومعدات القياس  ،ونهج التوازن في الطاقة  ،وتحديد خطة العمل .باإلضافة إلى

ذلك  ،يوفر المساق للطالب معلومات حول تدقيق استهالك الطاقة في االنظمة الكهربائية  ،وانظمة التدفئة
والتهوية وتكييف الهواء .تقييم كيفية استخدام الطاقة في المنشأة  ،وإيجاد فرص توفير الطاقة وتحديد المكان
الذي يمكن فيه تخفيض االستهالك.
 5550إدارة المخلفات الصلبة ()ETE841

يتن اااول ها ااذا المسا اااق قواعا ااد اإلدارة الهندس ااية للمخلفا ااات الصا االبة وطا اارق وتقني ااات معالجا ااة المخلفا ااات الناتجا ااة،
ومبا ااادئ تا اادوير النفايا ااات الصا االبة ،إضا ااافة إلا ااى تصا اانيفات المخلفا ااات الصا االبة البلديا ااة والصا ااناعية والمخلفا ااات
الخدماتيااة (مثاال الطبيااة) وخواصااها وتقساايمات ها ،وإدارة جمااع المخلفااات المختلفااة ،ونقلهااا وفرزهااا فااي المكبااات
الخاصة ،وفرز المخلفات في مواقع إنتاجها ،ومبادئ التعامل مع المخلفات الخطرة.
المبان الخضراء
يغطي هذا المساق المبادئ الهندسية لتصميم وإنشاء المباني الخضراء ،بما يشمل تقويم األداء حسب معايير
 ، LEEDإض افة إلى جدوى المنتجات البديلة ،والحلول المبنية على طريقة تحليل دورة الحياة).(LCA
ويتضمن المساق النماذج الحاسوبية لتمثيل أداء الطاقة للمباني ،وكذلك األثر البيئي لمواد اإلنشاءات.

النمذجة واالستمثال ف انظمة الطا ة
تعربف ومقدمة حول تاريخ انظمة الطاقة وتص ميمها والحاجة الى نمذجتها واسمثالها .نمذجة النظمة
الحرارية ،خواص االنظمة الحرارية وخطوات تصميمها .انواع النماذج الرياضية ومحاكاتها باستخدام بعض
الطرق الرياضية مثل الطرق التكرارية و طريقة نيوتن رافسون .التحليل اإلقتصادي النظمة الطاقة .استمثال
انظمة الطاقة :طريقة الجرانج و طريقة البحث و البرمجة الخطية بانواعها .بعض طرقة االستمثال التي ال
تعتمد على النمذجة مثل الخوارزميات الجينية و احصاء بازيان.
امثلة عن مسائل التبادل الحراري و انظمة الطاقة مثل محطات القدرة الغازية والبخارية ،انظمة التبريد و
المضخات الحرارية
 5563تقييم األثر البيئي والتشريعات البيئية ()ETE651

مفاااكيم أساسااية وأصاال مصااطلح تقياايم األثاار ،أهميااة تقياايم األثاار البيئااي ،إجاراءات تقياايم األثاار البيئااي ومراحلااه،
وأساساايات التنخياال وتحديااد المجااال ،والتنب ا باااألثر البيئااي وطرقااه ،وإج اراءات التخ يااف والتعااويض ،وإج اراءات

المراق با ااة والتقيا اايم ،وأساسا اايات التخطا اايط وصا ااناعة الق ا ارار ،والجها ااات المشا اااركة ،ومشا اااركة المجتما ااع ،واألثا اار
االجتماعي ،إضافة للتشريعات البيئية العالمية والمحلية ،وإجراء مشروع تقييم بيئي ضمن المساق.

التلوث من وسا النق :
يستعرض هذا المساق عمليات االحتراق والتفاعالت الكيميائية واالنبعاثات وتأثيراتها على البيئة ،كما
ويغطي طرق التحكم في تخفيف االنبعاثات باستخدام التقنيات الحديثة .كما ويستعرض الوضع الفلسطيني في
هذا المجال.
آثار تغير المناخ والتكي
من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية تأثيرات مأساوية اجتماعية بعيدة المدى ،وسيؤثر على المجتمعات
بطرق مختلفة .تعتمد قابلية التأثيرات المناخيه وتاثيرها على االختالفات في الجغرافيا والموارد التكنولوجية
والحكومية والثروة .يجب أن يغطي المساق القضايا التالية :الطقس والمناخ  ،التاثيرات الطبيعية والبشرية
المنشأ للمناخ  ،غازات االحتباس الحراري  ،المناخات السابقة  ،مؤشرات تغير المناخ  ،التنبؤ بالمناخ
المستقبلي  ،سياسات تغير المناخ  ،بروتوكول كيوتو  ،اتفاق كوبنهاغن  ،الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ
) ) ، (IPCCسيناريوهات تغير المناخ  ،اآلثار المدمرة لتغير المناخ  ،التخفيف والتكيف.
التصميم البيئي
القوى البيئية والميزات المناخيه وتأثيرها على الهندسة المعمارية .منطقة الراحة البشرية وعالقتها مع درجة
الحرارة والرطوبة النسبية داخل المبنى .الطرق الطبيعية واالصطناعية للتحكم البيئي وتأثيرها على المناخ
المحلي لالبنية .األجهزة  27التي تخفف من الظروف الجوية القاسية .أمثلة على المباني التي تطبق أساليب
مختلفة للتحكم البيئي في البيئة الطبيعية واالصطناعية والتنمية المستدامة .يقدم هذا المساق الطالب
المعلومات النظرية والممارسات التطبيقية في البيئة والتنمية المستدامة على المستويات الدولية والوطنية
والحضرية في مجموعة متنوعة من السياقات .كما يدرس أمثلة للتدهور البيئي بالمتجهات مثل إزالة الغابات
وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وتآكل التربة وانخفاض نوعية وكمية المياه وسوء خدمات الصرف
الصحي وسوء األحوال الحضرية ؛ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،االحترار العالمي ،التفاعالت بين
المجتمع ،التنمية والبيئة وآثارها على التنمية المستدامة ؛ الجوانب التقنية واالقتصادية واألخالقية والفلسفية
للتنمية المستدامة.
القانون البيئي والسياسات البيئية
هذا المساق بمثابة مقدمة لعلم البيئة (علم البيئة) من الناحية القانونية .يبدأ المساق بمقدمة عن القانون البيئي
وتاريخه على المستويين الوطني والدولي .ثم سيتمكن الطالب من التعرف على آليات مختلفة من الدعاوى
البيئية التي بنيت على فكرة الترابط بين مختلف التخصصات .وسيدرس هذا المساق آالثار السياسية البيئية لما
بعد مؤتمر ريو على مفهوم وتطوير القانون البيئي كقانون يمتلك سماته الخاصة واشتراكة مع قوانين حقوق

اإلنسان األخرى  ،مع التركيز على حق البيئات النظيفة كواحدة من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في
العهد الدولي الذي تبنته األمم المتحدة .والمساق يؤكد على الجانب التشاركي في علم البيئة  ،مع جميع أقسامه
الفرعية  ،من جهة  ،والعلوم القانونية من جهة أخرى  ،والنتيجة اإليجابية التي قد تكون فكرة المشاركة هذه
تلعب في صياغة السياقات القانونية المناسبة .يتضمن هذا المساق العديد من الحاالت الدراسية التي تتطلب
من الطالب التفكير بشكل استراتيجي حول كيفية حل مشاكل عالميه حقيقية التي واجهت المحامين وصناع
القرار والمهندسين .من المتوقع أيضًا أن يشارك الطالب بفاعلية في مناقشات الفصل الدراسي.
إمكانات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
سيقدم المساق للطال ب المفهوم األساسي للطاقة والتنمية المستدامة  ،وتوقعات الطاقة الحالية  ،وموارد
الطاقة ال متجددة  ،وموارد الطاقة غير المتجددة  ،واإلمداد األولي للطاقة إلى المستخدم النهائي  ،والمبادئ
العلمية للطاقة المتجددة  ،ومحددات الطاقة

المتجددة واستكشاف مستقبل

الطاقة المتجددة .الطاقة

الكهرومائية والطاقة الحرارية األرضية والكتلة الحيوية ومفهوم اإلشعاع الشمسي والطاقة الشمسية وتحليل
الطاقة الشمسية والتطبيقات الحرارية الشمسية وموارد طاقة الرياح وأنماط  /إدارة إمدادات الطاقة والطلب
،ومفهوم حفظ الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة وتدقيق الطاقة.
 5098المتحكمات المنطقية المبرمجة وتطبيقاتها )(ME487

تصاانيف وتحقيااق مبااادئ ال اتحكم ،مراجعااة مبااادئ الجباار البااولي ،المكونااات الماديااة ومبااادء عماال المتحكمااات،

ط اارق تص ااميم المتحكم ااات ،ط اارق برمج ااة المتحكم ااات ،ال اادوائر المنطقي ااة الخالي ااة م اان ال ااذا،رة وتطبيقاته ااا ف ااي

المتحكم ااات ،الا اادوائر المنطقي ااة التتابسيا ااة وتطبيقاتها ااا ف ااي المتحكما ااات ،عمليا ااات ال ااتحكم باسا ااتخدام العا اادادات،
عمليات التحكم باستخدام التوقيت ،تصميم عمليات التحكم باستخدام مخطط الحالة )(state diagram
 5027ادارة مشاريع ()ME593

تحلياال فعاليااات مشاااريع التشااييد ألغ اراض البرمجااة  ،العمالااة والمصاااريف اإلداريااة ،طاارق البرمجااة للتخمااين،
مفهوم اإلدارة ،أهميتها  ،أهدافها ،مهامهااا ،متطلبااات األمااان فااي موقااع العماال  ،التطبيقااات الهندسااية واسااتعمال

الحاسوب.
تشريعات وإدارة الطاقة المتجددة
يركز هذا المساق على إدارة الطاقة  -الوقود والمرافق  ،والكهرباء  ،والغاز الطبيعي ،وزيت الوقود،
والبخار وأساليب المقارنة بين الوقود ،وحساب الطاقة وتحليل االستهالك وتقدير فرص الحفاظ على الطاقة
وأنواع هذه الفرص وتخطيط  /استراتيجيات إدارة الطاقة وأولويات الحفظ  .قانون الطاقة المتجددة ،

والتشريعات للتشجيع على استخدام مختلف موارد الطاقة المتجددة .الحوافز المقدمة بموجب قانون سوق
الكهرباء والئحة التراخيص .

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية
متطلبات دائـرة الهندسـة المدنية والمعمارية
-
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CE211
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CE212
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CE215
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تكنولوجيا مواد البناء
مختبر تكنولوجيا مواد

البناء

ميكانيكا التطبيقية (

س.م

المتطلب السابق

المرافق

3
1

CE211

3

SC121

5450

CE216

مقاومة المواد

3

CE215

4111

ME214

مختبر مقاومة المواد

1

5198

CE201

رسم باستخدام

المتطلب

Course Name
Construction
Materials
Technology
Construction
Materials
Technology Lab
Applied Mechanics
)(Statics

CE216

Strength of
Material
Strength of
Material Lab

2

GE123

Computer Aided
Drawing

5451

CE331

ميكانيكا الموائع

3

،SC112
SC121

Fluid Mechanics

4113

ME332

مختبر ميكانيكا الموائع

1

ME331

4583

CE261

هندسة نقل ومرور

3

4176

CE341

ميكانيكا التربة ()1

3

جيولوجياSC
CE216

4177

CE 342

1

جيولوجياSC
CE216,

8193

CE242

الحاسوب

مختبر ميكانيكا التربة

()1

الجيولوجيا و علوم
االرض

Fluid Mechanics
Lab
& Traffic
Transportation
Engineering
CE 342

Soil Mechanics I
Soil Mechanics I
Lab
Geology and earth
science

3
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CE 511

العقود وحساب الكميات

3

CE 213
CE225

4181

CE 312

تحليل اإلنشاءات ()1

3

CE216

5200

CE 411

خرسانة مسلحة ()1

3

CE 312

4627

CE 225

المساحة ()1

3

4174

CE 226

المساحة ( )1عملي

1

CE 225

Quantity Surveying
& Contracts
Structural Analysis
I
Reinforced
Concrete I
Surveying I
Surveying I /
Practical

4311

CE 572

هندسة صحية

3

CE331

4180

CE 512

إدارة المشاريع

3

GE431,CE511

5201

CE 213

إنشاء المباني

3

CE211
CE216

4043

SC 212

معادالت تفاضلية ()1

3

SC112

4068

SC 123

الفيزياء ()2

3

SC121

4069

SC 124

مختبر الفيزياء ()2

1

SC122

4071

SC 311

االحتماالت واالحصاء

3

SC112

5151

ARE
302

الصوتيات والبصريات

2

CE211

4096

SC 313

تحليل عددي

3

GE114
SC311

المجموع

Sanitary
Engineering
Project
Management
Building
Construction
Differential
Equations I
Physics II
SC123

Physics II Lab
& Probability
Statistics
Acoustics and
Optics
Numerical Analysis
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وصف متطلبات دائرة الهندسة المدنية والمعمارية:
 4178تكنولوجيا مواد البناء ()CE211

الخا اواص المختلفا ااة للما اواد اإلنشا ااائية ،تصا اانيف الما اواد المسا ااتخدمة فا ااي البنا اااء ما اان حيا ااث التركيا ااب ،الخا اواص

ال مختلفة مثل قابليااة االمتصاصااللماء والرطوبااة ...الااخ ،بعااض الخاواص الميكانيكيااة للماواد اإلنشااائية.األحجار
الطبيسيا ااة ،تصا اانيفها ،تركيبها ااا ،المعا ااادن األساسا ااية التا ااي تا اادخل فا ااي تركيا ااب الصا ااخور ،اسا ااتخدامات الحجا ااارة

الطبيسي ااة ،التج ااارب األساس ااية واالختب ااارات عل ااى األحج ااار الطبيسية.األخش اااب ،تركيب ااة األخش اااب الطبيسي ااة،
أنواعهااا ،مميزاتهااا وعيوبهااا ،خاواص األخشاااب المختلفااة واالختبااارات التااي يااتم إجراةهااا.المواد البالسااتيكية،المواد
العازلا ااة للحا ا اررة ،البيتا ااومين والما اواد العازلا ااة للرطوبا ااة ،الما اواد العازلا ااة للصا ااوت.حجارة البنا اااء ،الطا ااوب الطينا ااي
والطااوب الخرساااني المصاامت وا لمفاارو ،الاابالط وأنواعااه.المواد الرابطااة المسااتخدمة فااي البناااء ،الجاابس ،الشاايد،
االسمنت.الخرسا ااانة ،مكوناتها ااا ،الركا ااام النا اااعم والخشا اان ،الما ااادة الرابطا ااة والما اااء ،اإلضا ااافات المسا ااتخدمة فا ااي
الخرسانة ،خواص الخرسانة ومكوناتها ،تصميم الخلطات الخرسااانية ،خلااط الخرسااانة ونقلهااا وصاابها وإنهائهااا،
خواص الخرسانة المتصلبة والعوامل الم ثرة عليها،الحديااد والفاوالذ اإلنشااائي المسااتخدم فااي اإلنشاااءات الفوالذيااة
وفي الخرسانة المسلحة.
 4179مختبر تكنولوجيا مواد البناء ()CE212

أهميا ااة الفحا ااوص ومتطلباتها ااا ،المواصا اافات ،فحوصا ااات الطا ااوب ،فحوصا ااات الخشا ااب ،فحوصا ااات اإلسا اامنت

وفحوص الخرسانة المائعة والمتصلبة،الفحوصات غير المتلفة.

 5449ميكانيكا تطبيقية (استاتيكا) ((CE215

أساس اايات االس ااتاتيكا ،منظوم ااات الق ااول ،اتا ازان الجس اايمات واألجس ااام الص االبة ،تحلي اال إنش اااءات مث اال الهيا ،اال

الجمالونيااة وا الت ،اس ااتخدام طريق ااة القطااع للحص ااول عل ااى القااول الداخلي ااة ،التمثي اال البياااني للق ااول الداخلي ااة،
مركز الثقل وعزم القصور الذاتي للمساحات.

 5450مقاومة المواد )(CE216

مب ااادئ االس ااتاتيكا األساس ااية ،طريق ااة القط ااع .األعت اااب (الجس ااور) :تص اانيفها ،أنا اواع األحم ااال الما ا ثرة عليه ااا،

المساند وأنواعها وردود أفعالها ،تحديد القول الداخلية عند نقطة معينة على العتبة ،مخططااات القااول المحوريااة
وقااول القااا والعاازوم لألعتاااب .االجهااادات :مركباتهااا العموديااة والمماسااية ،إجهاااد القااا المسااموح ،تصااميم

الوصالت البسيطة .االنفعاالت (التشوهات) :مخطااط اإلجهاااد-االنفعااال ،قااانون هااوك ،معاماال بواسون،حساااب
االنفعاالت للعناصر المعرضة إلى قول محورية .عزم اللي :انفعاالت اللي لعمود نقل الحركة الاادائري ،معادلااة

اللااي ،انتقااال القااوة ،تصااميم العناصاار الدائريااة المعرضااة لعاازم لااي ،زاويااة االلتاواء .االنحناااء الصااافي لألعتاااب:
انفعاااالت االنحناااء ،معادلااة االنحناااء ،حساااب عاازم القصااور الااذاتي لمقاااطع األعتاااب ،العالقااة بااين قااوة القااا
وعزم االنحناء ،تدفق قول القا ،معادلة اجهااادات القااا الخاصااة باألعتاااب .االجهااادات المركبااة (المعقاادة)،
طريقة الترا،ب ،شروطها وحدودها.
 4111مختبر مقاومة المواد ()ME214

العالقااة بااين التماثاال فااي االجهاااد واالنفعااال فااي حالااة الشااد واالنضااغاط ،إيجاااد معاماال المرونااة ،حساااب وإيجاااد
معاماال الجساااءة فااي المطاااط ،مقارنااة لقااوة الشااد لم اواد مختلفااة ،حساااب الجساااءة فااي الزنبركااات ،حساااب عاازم

االنحناء.
 5198الرسم باستخدام الحاسوب )(CE201

إعداد لوحة إلكترونية ،أوامر الرسم ،أوامر تعديل الرسم ،أوامر معاينة الرساام ،الطبقااات ،الااتحكم فااي خصااائا

عناصر الرسم ،أنماط الكتابة والخطوط ،رسم األبعاد ،رسم المناظير أاليزومترية ،الطباعة ،تطبيقات مختلفة.
 5451ميكانيكا الموائع ()CE331

مفاكيم أساسية ( تصنيف وخاواص الموائااع) ،المااائع السااا،ن ،كينماتيكيااه المااائع المتاادفق ( الساارعة ،التسااارع،
معادلااة االسااتم اررية) ،معاااد الت الحركااة ( معادلااة برنااوللي ،معادلااة الطاقااة ،معادلااة الاازخم ) ،التاادفق الصاافحي

في األنابيب ،قانون ستوك ،قانون دارسي ،نظرية الطبقة المتاخمة ،التدفق المضطرب.
 4113مختبر ميكانيكا الموائع )(ME332

مفاااكيم عامااه وأساسااية ( خاواص الموائااع ،وحاادات القياااس ،المعااادالت األساسااية) ،قياسااات الضااغط ( معااايرة
مقاااييس الضااغط ،مركااز الضااغط) ،تطبيااق لمعادلااة برنااوللي ،عاارض للتاادفق الصاافحي والمضااطرب ،قياسااات

التدفق ( الفنشوري ،االوري اايس) ،قياااس الفاقااد فااي انحناااءات ووصااالت أألنابيااب ،قياااس قااول التصااادم الناشاائة
من انبثاق الماء على أسطح مختلفة.
 4583هندسة نقل ومرور ()CE261

مقدمااة عاان أهميااة وتاااريخ الطاارق ،العواماال التااي تااتحكم فااي تصااميم الطاارق د ارسااات خاصااة ،السااائق ،المشاااة،
العربات وسااطح الطريااق ،قياااس التاادفق فااي السااير والتنبا المسااتقبلي لااه ،دراساتالساارعة ،كفاااءة الماارور ،وحجاام
الماارور  ،عالمااات الماارور ،مخطااط الطريااق ،إشااارات الماارور الضااوئية ،وتحلياال السااعة فااي التقاطعااات م ارات

إش ااارات الم اارور الض ااوئية والتقاطع ااات ب اادون إش ااارات ض ااوئية ،مقدم ااة ف ااي تحدي ااد ال اازمن لإلش ااارات الض ااوئية،
التقاطعات في أ،ثر من مستول.
 4176ميكانيكا التربة )1(CE341

أصل التربة وأهميتها من ناحية إنشائية ،تحليل وتصنيف التربة حسب نظ ام اشتو والنظام الموحد ،عالقات
التربة الوزنية والحجمية ،المياه والتربة وتشمل النفاذية وسريان المياه في وسط حبيبي ،نظرية ترزاقي للضغط

الفعال في التربة،خصائا القوه واإلجهاد واالنفعال في التربة ،دراسة لنظرية دمك التربة ،دراسة لنظرية

انضغاطية التربة ،دراسة نظرية مور إلجهاد القا في التربة ،مقدمة لطرق استكشاف التربة.
 4177مختبر ميكانيكا التربة )CE342( 1

تجربة نسبة الرطوبة الطبيسية ،حدود أترباار  ،حااد اإلنكماااه ،الكثافااة النوعيااة للتربااه ،التحلياال بالمناخاال للتربااة،

الكثافااة النساابية للرماال والتربااة الحصااوية ،كثافااة الموقااع باسااتخدام القمااع المخروطااي والبااالون المطاااطي ،كثافااة

التربااة الطينيااة والرمليااة فااي المختباار ،اختبااار إجهاااد القااا المباشاار ،اختبااار الضااغط الغياار محصااور للتربااة،
إجهاااد القااا الثالث ااي المحااور ،اختبااار دم ااك التربااة ،اختبااار النفاذي ااة حسااب طريقااة االرتف اااع ال ارسااي الثاب اات،
تجربة هبوط التربة.
 8193الجيولوجيا و علوم األرض )(CE242

تعريف علم الجيولوجيا والعلوم المرتبطة به ،عالقة علاام الجيولوجيااا بالهندسااة المدنيااة وهندسااة المساااحة ،أغلفااة
األرض ،المع ا ااادن الس ا اايليكية وغي ا اار الس ا اايليكية ،الص ا ااخور (الناري ا ااة والرس ا ااوبية والمتحول ا ااة) ،عوام ا اال التجوي ا ااة

الميكانيكية والكيماوية والبيولوجية باإلضافة لفعل النباتات ،الرواسب على سطح األرض وتكااون التربااة ،طاارق

نقاال التربااة وتميااز خصااائا التربااة المتبقيااة عاان التربااة المنقولااة ،االستكشاااف الجيولااوجي لموقااع البناااء ،المياااه
الجوفية وتصرفها داخل طبقات األرض ،بعض العوامل الجيولوجية التي ت ثر في بعااض المشاااريع الهندسااية.

الض ااغط الج ااوي و الري اااح و نماذج ااه ،المن اااا و التغي اار المن اااخي ،م اادخل ح ااول مص ااادر المي اااه و المس ااطحات

المائية و الدورات الطبيسية و االتزان على سطح الكرة األرضية.

5199العقود وحساب الكميات )(CE511

تعريااف العقااود وأنواعهااا وأهميتهااا ،المواصاافات والمقاااييس للمشاااريع اإلنشااائية ،أن اواع المواصاافات والم سس ااات

العالمية والمحلية المعتمدة ،أسلوب كتابة المواصفات.
المق اااوالت ودور المهن اادس ف ااي كتاب ااة مواص اافات وحس اااب كمي ااات بن ااود األعم ااال المختلف ااة لكاف ااة م ارح اال تنفي ااذ
المشروع.
 4181تحليل اإلنشاءات (CE312( 1

تحلياال القااول وردود الفعاال للجسااور والهيا،اال واألق اواس المحااددة اسااتاتيكيا ،تحديااد وحساااب قااول القااا والعاازم
الااداخلي عنااد أي نقطااة فااي جساار أو كيكاال أو قااوس ،رساام مخططااات القااول المحوريااة وقااول القااا والعاازوم.
تحليل الجمالونات البسيطة والمركبة ،خطوط التأثير واستعماالتها ،حسابات االنحناااء والهبااوط للجسااور واألطاار

اإلنشااائية باسااتخدام طريقااة مساااحة العاازوم ،طريقااة الجساار الم ارفااق ،طاارق حسااابات الطاقااة ،الطاارق التقريبيااة
لتحليل المنشآت الغير محددة ،طريقة االنحناءات المتوافقة.
 5200خرسانة مسلحة (CE411( 1

مكونا ااات الخرسا ااانة المسا االحة وخواصا ااها الميكانيكيا ااة ،المبا اادأ األساسا ااي لتسا االيح الخرسا ااانة ،القا اوانين اإلنشا ااائية

الضااابطة والمواصاافات ،الطاارق المتبعااة فااي التصااميم اإلنشااائي ،تصااميم وتسااليح الجسااور لمقاومااة قااول العاازم

باستخدام طريقة المقاومة القصول ،التسليح المزدو  ،تصميم وتسليح الجسور لمقاومة قول القا ،تطور قااول
الشد والضغط في حديد التسليح ،الروابط بين الخرسااانة وحديااد التسااليح ،تصااميم العكفااات والوصااالت ،تصااميم
البالطا ااات ذات االتجا اااه الواحا ااد ،تصا ااميم الجسا ااور المجنحا ااة ،تصا ااميم الجسا ااور المسا ااتمرة ،حسا ااابات االنحنا اااء
والهبوط.
 4627المساحة (CE225( 1

التعرف على أهمية وأنواع المساحة ،فكرة عن شكل األرض والخارائط ،مقياااس الرساام وكي يااة اسااتخدامه ،قياااس

المسافات بالطرق المختلفااة ،قياااس الزوايااا األفقيااة وال أرسااية بااالطرق المختلفااة ،مبااادئ نظريااة األخطاااء ،مساااحة

الجنزي اار ،حس اااب المس اااحات والحج ااوم ،االتجاه ااات ومس اااحة البوص االة ،التس ااوية والميزاني ااة وأهميته ااا للمش اااريع
المختلفااة ،كي يااة عماال التسااوية للمقاااطع الطوليااة والعرضااية ،الخطااوط الكنتوريااه ،الخ ارائط الرقميااة خصائصااها
وأهميتها.

 4174المساحة  / 1عملي )(CE226

التعاارف علااى أدوات القي اااس الطوليااة ،قي اااس المسااافات األفقي ااة والمائلااة ،إقام ااة وإسااقاط األعم اادة ،رفااع قطع ااة

أرض صااغيرة باسااتخدام أدوات القياااس الطوليااة ،البالنتيمياار ،قياااس المسااافات إلكترونيااا ،التعاارف علااى جهاااز
التسوية ،عمل مقاطع طوليه وعرضية ،عمل ميزانية شبكية ورسم خرائط كنتوريه.
 4311الهندسة الصحية )(CE572

التعريااف بالهندسااة الصااحية ،االحتياجااات المائيااة (تنب ا ات السااكان ،اسااتهالك المياااه) ،مصااادر التاازود بالمياااه

(مياااه األمطااار ،المياااه السااطحية ،الم ياااه الجوفيااة) ،تجميااع ونقاال وتوزيااع المياااه ،الق اوانين الهيدروليكيااة للنواقاال،
أنابي اات المي اااه ،نظ ااام التوزي ااع (تص ااميم ش اابكات توزي ااع المي اااه ،خ ازن ااات توزي ااع المي اااه) ،المض ااخات ومحط ااات
الضااخ ،نوعيااة المياااه ،مياااه المجاااري ،تجميااع المياااه العادمااة ،كميااات مياااه المجاااري ،كميااات مياااه األمط اار،
أنابيب المجاري ،هيدروليكية المجاري ،تصميم شبكات مياه المجاري.
4180إدارة المشاريع )(CE512

مفهوم تنظيم المشاريع ،تحليل فعاليات مشاريع التشييد ألغراض البرمجة ،تخطيط المشاريع ،طرق التخطيط
وحساب زمن المشروع ،إدارة المشاريع ومراقبتها والتحكم بها.

التخطي ط الحر ومتطلبات األمان في موقع العمل ،إدارة العقد الهندسي ،التطبيقات الهندسية واستعمال
برامج المختلفة الحاسوب.
 5201إنشاء مباني ()CE213

الخط اوات التسلساالية ف ااي عمليااة إنشاااء المب اااني ،استكشاااف الموق ااع وفحااا التربااة ،أن اواع األساسااات وش ااروط

اسااتخدام كاال منهااا ،عمليااة الحفاار لألساسااات ،الطوبااار ،الخرسااانة مكوناتهااا وخصائصااها ،الفواصاال اإلنشااائية
وفواصا ا اال التم ا ا اادد ،البنا ا اااء ب ا ا ااالحجر ،الح ا ا اوائط وأنواعها ا ااا ،الط ا ا ااوب وأنواع ا ا ااه ،طا ا اارق ع ا ا اازل المب ا ا اااني ،األد ار

وأنواعها،التمدياادات الصااحية والكهربائيااة ،أعمااال التدفئااة والتبريااد ،أعمااال القصااارة ،الاابالط  ،القرميااد ،الزجااا ،
الدهانات.
 4043معادالت تفاضلية ()SC212

معادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقات عليها ،نظرية وجود الحلول ووحدانيتها ،المعااادالت الخطيااة ماان

الرتبة ،تحويالت البالس واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية ،الحل باستخدام متسلسالت القول.
 4068فيزياء:)SC123(2

ينا اااقش ها ااذا المسا اااق المفا اااكيم األساسا ااية المتعلقا ااة بالكهربا اااء والمغناطيسا ااية ،يبا اادأ المسا اااق بتوضا اايح المفا اااكيم

المتعلقااة بالكهرباااء السااا،نة والمجااال الكهربااائي ،ثاام يشاارح قااانون سجاااوسس وتطبيقاتااه ،ثاام يناااقش مفهااوم الجهااد

الكهربااائي ،فموضااوع المكثفااات والم اواد العازلااة ،ثاام المفاااكيم المتعلقااة بالكهرباااء المتحركااة ،حيااث يااتم توضاايح
مفه ااومي التي ااار والمقاوم ااة ث اام الا اادوائر الكهربائي ااة وقا اوانين س،يرتش ااوفس .ثا اام ينتق اال إل ااى المج ااال المغناطيسا ااي

وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
 4069مختبر فيزياء:)SC124(2

يغطي هذا المختبر الناحية العمليااة المتعلقااة بمااادة الفيزياااء ( )2فااي المواضاايع األساسااية التاليااة:أجهزة القياااس،
الكهرباااء ،المغناطيسااية ،وبناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة ،موزعااة علااى اثنتااي عش ارة تجربااة خااالل

الفصل الدراسي.

4071االحتماالت واالحصاء (:)SC311

يدرس الطالب في هذا المساق :اإلحصاء الوصفي ،واالحتمال ،واالحتمال الشرطي ،ونظرية بايز ،والمتغيرات
العشوائية والتوزيعات االحتمالية المنفصلة والمتصلة ،والتوزيعات االحتمالية المشتركة ،والتوقع ،والتباين،

والتباين المشترك ،ومعامل االرتباط ،واقترانات التوزيعات االحتمالية ،وتوزيعات المعاينة.
 4096تحليل عددي ()SC313

األخطاء ،نظرية تيلور ،حل معادلة متغير واحد عدديا ،االستيفاء ،التفاضل والتكامل العددي ،حل مسائل

القيمة األبتدائية.
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وصف متطلبات تخصص هندسة المباني اإلجبارية
 8194رسم المباني ()CE 282

يعتبر هذا المساق األساس في تعلم رسم المباني والتعبياار عاان األشااكال والصااي المعماريااة .وماان خاللااه يااتعلم

الطالااب كي يااة االسااتخدام األمثاال ألدوات الرساام و تعلاام واسااتخدام مقاااييس الرساام المختلفااة وتطبيقهااا فااي رساام

مشاااريع معماريااة متنوعة،هااذا باإلضااافة إلااى تاادريب الطالااب علااى إخ ا ار المشاااريع وإظهارهااا والتعبياار عاان
المواد المستخدمة.وفي الجانب التنفيذي يتعرف الطالب على معنى المخططااات التنفيذيااة وأنواعهااا وكي يااة رساام
تفصاايالتها المعماريااة بمقاااييس رساام متنوعااة ،وكااذلك يااتعلم الطالااب كي يااة عرضااها وتبوبهااا وتحضااير الجااداول
الالزمة لها.
 5186التصميم المعماري ()CE482

يعرف هذا المساق الطالب بأهميااة التصااميم وأسسااه والتخطاايط لألعمااال المعماريااة والعواماال التااي تا ثر عليهااا،
،ذلك يتعرف الطالب على المقياس اإلنساني والحركة في جميع أحوالها للتمكن ماان وضااع االقيسااه والمسااافات

والحجااوم الالزمااة داخاال وخااار المباااني ،كااذلك يتعاارف الطالااب علااى العناصاار المعماريااة الرئيسااية للعديااد ماان
الفعاليااات داخاال مباااني سااكنية  ،تعليميااة  ،ترفيهيااة

ألااخ ،باإلضااافة إلااى تنميااة قاادرة الطالااب علااى االبتكااار

واالسااتيعاب لجميااع المعااايير الداخلااة فااي التصااميم وتنميااة ملكااة المقياااس لاادل الطالااب واإلحساااس بااه .كاال مااا

سبق يمثله الطالب عن طريق رسم مساقط أفقية وقطاعات وواجهات وموقع عام ألي مشروع.

 4198قوانين وأنظمة البناء )(CE481

لمحااة عاان القااانون العااام أنواعااه ومسااتوياته وخصائصااه  ،لمح ااة عاان أنظمااة التنظاايم والبناااء التااي طبقاات ف ااي

فلسااطين منااذ أوائاال القاارن العشارين ،لمحااة عاان أنظمااة ممارسااة المهنااة ومتطلبااات الخارائط الهندسااية لاادل نقابااة
المهندسا ااين .د ارسا ااة قا ااانون التنظا اايم والبنا اااء المطبا ااق فا ااي البلا ااديات المحليا ااة ،سا االطات التنظا اايم حسا ااب القا ااانون

ومخطط ااات التنظ اايم ،ت اارخيا المب اااني ،المخالف ااات االعت ارض ااات ال ااخ  ،د ارس ااة نظ ااام أحك ااام األبني ااة والتنظ اايم
الفلسطيني سنة .1996
 8195الكهرباء التطبيقية ()ECE 652

يهاادف هااذا المساااق إلااى د ارسااة المبااادئ األساسااية للتيااار الكهربااائي المسااتمر والمتااردد وق اوانين اوم وكرشااوف

وبعااض النظريااات الالزمااة لحساااب التيااار والجهااد و القاادرة و معاماال القاادرة شااامال دوائاار الوجااه الواحااد والثالثااة
أوج ااه وتوص اايالتها  .كم ااا يه اادف ه ااذا المس اااق إ ل ااى د ارس ااة المب ااادئ األساس ااية للمحرك ااات والمول اادات ودوائ اار
التشغيل والتحكم الخاصة بها بأنواعها المختلفة ذات الوجااه الواحااد والثالثااة اوجااه ود ارسااة أنظمااة حمايااة الاادوائر
واألحمال.
 4171مختبر الكهرباء التطبيقية ((ECE402

اسااتخدام أجهازة القياااس المختلفااة مثاال جهاااز قياااس التيااار والجهااد والمقاومااة ومصااادر الجهااد  ،اسااتخدام جهاااز
راسم اإلشارة والمذبذبات  ،تحقيااق القاوانين مثاال أوم وكيرشااوف  ،تحقيااق بعااض النظريااات  ،تشااغيل المحركااات
واحد فاز وثالثة فاز  ،توصيل عدادات الطاقة واحد فاز وثالثة فاااز للقاادرة والقاادرة الغياار فعالااة ،تطبيقااات علااى

تأثير التيار الح اررية والمغناطيسية.
 4961إنارة وتمديدات كهربائية ()ECE 407

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطالااب بمتطلبااات اإلضاااءة االصااطناعية الحديثااة وقاراءة المخططااات وإجاراء
الحسا ااابات األوليا ااة الالزما ااة لتحديا ااد متطلبا ااات اإلضا اااءة واختيا ااار نا ااوع المصا ااابيح المناسا اابة وتعريا ااف الطالا ااب

بالنظريااات والق اوانين المتعلقااة بحسااابات اإلنااارة ماان خااالل أمثلااة وتطبيقااات مختلفااة ،إضااافة إلااى الم اواد الالزمااة
إلجراء التمديدات والمواصفات وحساب الكميات وحساب مقاطع األسالك وحساب الهبااوط فااي الجهااد والحمايااة
واللوحات الكهربائية والتأريض وذلك من خالل تطبيقات متنوعة إضافة إلى حساب األحمااال وتحديااد مساااحات
غرف الكهرباء ومواقعها ،وكذلك تصميم الصواعد للخدمات الكهربائية بكافة أنواعها.

 8196ديناميكا وانتقال الح اررة )(ME 328

مفاااكيم أساسااية وتعريفااات ،الشااغل والح ا اررة ،القااانون األول والثاااني فااي الااديناميكا الح ارريااة ،انتقااال الح ا اررة فااي
المباني ،ان تقال الح اررة خالل :الفراغات الهوائية ،الجدران المركبة ،الجدران تحاات الطماام ،النوافااذ واألباواب ،أثاار
عزل المباني على انتقال الح اررة ،فقدان الح اررة بالتسرب.
 8197تكييف وتبريد وأنظمة صحية ()ME 329

خصااائا اله اواء ،عاازل المباااني ضااد الرطوبااة والح ا اررة ،أج ازاء شاابكة التدفئ اة بالمياااه الساااخنة ،أنظمااة تكيااف

الهواء ومعداتها ،أساسيات ومفاكيم السمكرة ،شبكات تزويد المياااه الباااردة والساااخنة ،شاابكات الصاارف الصااحي
ومياه األمطار ،تصميم الحفر الصماء والمناهل ،تطبيق ما ورد ذكره على مخططات.
 5187مختبر حراريات )(ME422

تحديد ضااغوط ودرجااات حا اررة اإل شااباع للماااء ،د ارسااة الضاواغط التردديااة أحاديااة المرحلااة (النظريااة والحقيقيااة).

ت اوازن الطاق ااة والش ااغل والكف اااءة لم ااا يل ااي :محط ااة تولي ااد طاق ااة ،ض اااغط الها اواء الت اارددي ودورة س ااتيرلنج ،دورة

التبريااد .تجااارب التوصاايل الح اراري وتش اامل :التوصاايل الخطااي خااالل ج اادار بساايط ،الجاادران المركبااة ،الت اادفق
الح اراري القطااري فااي األجسااام الكرويااة واإلسااطوانية .الحماال الحاار والقسااري .انتقااال الح ا اررة باإلشااعاع :ت اوازن
الطاقا ااة وكف ا اااءة المجمعا ااات الشمس ا ااية ،مبا ااادالت الح ا ا اررة المتوازي ا ااة والمتعا،سا ااة :مع ا اادل فا اارق درج ا ااة الح ا ا اررة

اللوغاريتمي ،التوازن الحراري والكفاءة .انتقال الح اررة في الغليان.
 4182تحليل اإلنشاءات )CE313( 2

الشغل وطاقة االنفعال (الشغل الخارجي والطاقة الداخليااة) .الشااغل الفعلااي .اسااتخدام طريقااة الشااغل االفت ارضااي

للجسور واالطارات .نظرية كاستيليانو للجمالونات .تحليل المنشااآت غياار المحااددة اسااتاتيكيا .التحلياال باسااتخدام
طريق ااة الق ااوة للجس ااور واالط ااارات والجمالون ااات ،معادل ااة الثالث ااة ع اازوم .التحلي اال باس ااتخدام طريق ااة اال ازح ااات:
معادلااة المياال واال ازحااة ،توزيااع العاازوم للجسااور .االحمااال الم ا ثرة علااى المنشااآت و طاارق انتقالهااا .األحمااال

الميتة والحية ،االحمال االفقية .مدخل إلى التحليل باستخدام برامج الكمبيوتر المتوفرة مثاال .Strap , Etabs, :
Sap2000, Staad pro
 4189المساحة )2(CE325

الثيودواليا اات وطا اارق قيا اااس الزوايا ااا األفقيا ااة وال أرسا اايه  ،التطبيقا ااات المختلفا ااة السا ااتخدام الثيودواليا اات  ،البوصا االه

واالتجاهات ،المضلعات وحساب إحداثيات النقاااط ،الشاابكات المثلثيااة والهاادف منهااا ،جهاااز المنحنيااات الدائريااة

األفقية وأنواعها ،المنحنى ال أرسااي ،المساااحة الثا،يوميتريااة وتطبيقاتهااا ،مبااادئ فااي المساااحة الجويااة ،مقدمااة فااي
نظم المعلومات الجغرافية ،تطبيقاتها وأهميتها.

 5202المساحة  / 2عملي ((CE 326

التعرف على استخدام جهاز الثيودواليت وضبطه ،قياس الزوايا األفقيااة وال أرساايه ،تطبيقااات جهاااز الثيودوالياات،
توقيااع الزواي ااا ،تطبيقااات عل ااى التاثيومتريااة ،وأجه ازة المساااحة الرقمي ااة (الدسااتومات) وأجه ازة المحطااة الش اااملة،
عمل مضلع مقفل وتصحيحه  ،توقيع المنحنيات األفقية  ،تطبيقات أوليه على نظم المعلومات الجغرافية.

 4185ميكانيكا التربة ()CE343( )2

الهبااوط فااي التربااة الطينيااة والرمليااة ،الضااغط األرضااي الجااانبي وأن اواع الح اوائط األسااتنادية ،توزيااع اإلجهااادات
فااي التربااة ،تحلياال الميااول وحساااب معاماال األمااان حسااب النظريااات المختلفااة ،مقدمااة فااي حساااب قاادرة تحماال

التربة حسب نظرية ترزاجي ،طرق تحسين خصائا التربة وتثبيتها.
5203خرسانة مسلحة )CE 413( 2

تصنيف األعمدة ،تصميم األعماادة القصاايرة المعرضااة ألحمااال مركزيااة  ،مقاومااة األعماادة القصاايرة للقااول غياار
المركزي ااة ،تص ااميم عقا اادات األعص اااب  ،تص ااميم البالطا ااات ذات االتج اااهين  ،التص ااميم لمقاوما ااة ع اازم الفتا اال

المحوري  ،تصميم األساسات والقواعد المنفصلة والمركبة والمستمرة  ،تصميم الجدران اإلستنادية.
4188إنشاءات معدنية )CE 412( 1

التصااميم اإلنشااائي والق اوانين اإلنشااائية الضااابطة ،طاارق التصااميم اإلنشااائي  ،أن اواع وخاواص الف اوالذ اإلنشااائي،

تصميم األجزاء المعرضة لقول الشد المباشر  ،تصميم الوصالت بإستخدام المرابط وباللحااام ،تصااميم األعماادة
 ،تصميم الجسور المعرضة لالجهاد البسيط واالجهاد المركب وقول القا ،حسابات االنحناء إلى الجسور.

5204خرسانة مسلحة )CE 515( 3

تصميم األعمدة الطويلااة أو المعرضااة لإلنبعااا  ،تصااميم أناواع مختلفااة ماان البالطااات ذات االتجاااهين ،تصااميم

الفرش ااات ،ج اادران الق ااا الخرس ااانة مس اابقة اإلجه اااد ،أس ااباب االس ااتعمال ،المب ااادئ األساس ااية ،خا اواص الما اواد
المس ااتعملة ف ااي الخرس ااانة مس اابقة اإلجه اااد ،خا اواص التس االيح ،ت ااأثيرات الزح ااف وإرتخ اااء الش ااد ،أنا اواع الجس ااور
والبالطات مسبقة اإلجهاد ،الحسابات اإلستاتيكية ،التصميم اإلنشائي.

 5206هندسة األساسات )(CE441

حساب ق درة تحمل التربة حسب النظريات المختلفااة لااذلك ،أناواع األساسااات وشااروط اسااتخدام كاال منهااا ،تحلياال
وتصميم األساسات السطحية ،حساب الهبوط لألساسات السطحية علااى التربااة الطينيااة والتربااة الرمليااة ،مقدمااة
عاان أن اواع األساسااات العميقااة ،حساااب الهبااوط لألساسااات العميقااة ،أناواع الحاوائط الساااندة وتحليلهااا وتصااميمها
واأللواح الخازوقية واستخداماتها في الجدران وتدعيم الحفريات ،أساس اللبشة تحليل وتصميم.

 5207مخططات تنفيذية ()CE 517

بها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تعلا اايم الطالا ااب مها ااارات رسا اام المخططا ااات اإلنشا ااائية التنفيذيا ااة للعناصا اار اإلنشا ااائية

الخرسااانية المساالح بمقياااس رساام مناسااب مثاال األساسااات بكافااة أنواعهااا واألعماادة والعقاادات واألد ار والجاادران
االستنادية والجدران الحاملة .وكذلك للعناصر اإلنشائية المعدنية والخشبية وفواصل التمدد.

4400مقدمة مشروع التخرج ()CE591

من خالل المقدمااة  ،يااتم اختيااار وتحديااد عناوان لمشااروع التخاار  ،وتشااكيل مجموعااات العماال للطااالب وتحديااد
المشارفين .ثاام يسااتمر الطااالب فااي العماال علااى المشااروع إلعااداد تقرياار يشااتمل علااى فكارة المشااروع  ،أهميتااه ،

الدراسات السابقة  ،خطة العمل للمشروع مع تفاصيل األعمال  ،ويتم تعديل هذا التقرير وفقا لتعليمااات ماادرس
المس اااق والمش اارف .يض اااف إل ااى التقريا ار تفاص اايل الص ااعوبات المتوقع ااة خ ااالل تنفي ااذ مش ااروع التخ اار وكي ي ااة
اإلعداد للتغلب عليها  ،وتحديد أية مساعدات يمكن أن تقوم الجامعة وهيئتها التدريسية بتقديمها.
 4401مشروع التخرج ()CE592

يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصااا أو محاولااة تحقيااق إضااافة علمي اة بناااءه

تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة .تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشااروع وفقااا للخطااة التااي تاام إقرارهااا
في مساق المقدمة  ،ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إل،ماله بشكله النهائي .ثم تقاادم المشاااريع

لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصاص من داخل وخار الجامعة.
4199التدريب الميداني )CE 391( 1

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام
والتخط ايط والطاقااة والحماية.باإلضااافة إلااى القاادرة علااى االلت ازام والااتحكم بااالزمن والتعاماال مااع المجتمااع الماادني
تحت إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
4200التدريب الميداني )CE491( 2

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة
بالتخصااا أثن اااء العماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليليااة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة ما بعد التخر .
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هندسة الطرق

3

CE 261

4827

CE 575

هندسة البيئة

3

ME 331

5209

CE 516

إنشاءات تطبيقية

3

4196

CE 561

تصميم الطرق

3

CE 413,
CE 412
CE 343

Pazement design

5435

CE463

تصميم رصفات

3

CE 361

Pazement design

5215

CE582

تخطيط مدن

3

CE 525

City Planning

المجموع

3

Hydrology
High way
Engineering
Environmental
Engineering
Applied Structures

وصف مساقات التخصص االختيارية:
 5165إنشاءات معدنية )CE 518( 2

مقدمة ،تصمي م المرابط الواقعة تحت تأثير قول قا غير مركزية والواقع أيضا تحت تأثير قول القااا والشااد،
تصميم اللحام المتعاارض لقااول قااا غياار مركزيااة والواقعااة تحاات تااأثير العاازوم ،تصااميم األعماادة الواقعااة تحاات

تأثير األحمال الالمركزية ،تصميم المقاطع تحت تأثير قول اللااي ،تصااميم الجسااور الواقعااة تحاات تااأثير العاازوم
المزدوجة ،وتصميم المقاطع الواقعة تحت تأثير اللى الناااتج عاان العاازوم ،وتصااميم الجسااور الواقعااة تحاات تااأثير
األحمال المركزية.

للمقارنة بين المساق من تخصات مختلفة وبنفس الرقم
 5166أخالقيات وقوانين مهنة الهندسة ()CE 501
هذا الوصف من خطة المباني

هدف هذا المساق هو توسعة رةية الطالب لمهنة الهندسة وكي ية حل المشا،ل الهندسية بطريقة مهنية.

خالل السنوات الماضية تغيرت النظرة لمهنة الهندسة من ناحية مس وليات المهندسين والمتوقع منهم خالل

ممارستهم للعمل .المتطلبات الجديدة تشمل باإلضافة الى المهارات الفنية في مجال التخصا ،طرق

االتصال والتعامل مع مختلف المستويات في المجتمع ،عوامل إنسانية ،عوامل الصحة واألمان والبيئة في
موقع العمل ،أخالقيات الهندسة كعلم وممارسةااللتزامات والمس وليات القانونية من قبل المهندس.

األخالق الهندسية وحل المشا،ل بطرق أخالقية :مهارات االتصال وعرض المشاريع الهندسية ،التنمية
الشخصية والتنمية المستدامة ،بيئة العمل ومس ولية حماية المصلحة العامة ،القوانين الهندسية واالتفاقيات
المهنية الدولية.
 5184قوانين وأخالقيات المهنة ()CE 501
هذا الوصف من خطة المساحة

يهدف إلى مساعدة الطالب على التركيز على كي يةتأثير القيمواالخالق على مهاراتهم كمشرفين .سوف يتعلم
الطلبة ما هي االخالق والقيم ،والقيمواالخالق وكي ية تأثيرها على نتائج الق اررات التي يقدمونها على فرص
العمل .وسوفيتعلم الطالب التعرف على المشكالت االخالقيه ،وتحليل تلك المشكالت ،والعمل فياتجاه

الحل ول باستخدام استراتيجيات التخاذ القرار االخالقي .كماسيحدداستراتيجيات االشراف لتحفيز الموظفين ،و
تاثير االخالق والقيم على نتائج االستراتيجيات.

 5205كاد ()CE513

يهاادف هااذا المساااق إلااى اسااتخدام تقنيااات الكمبيااوتر الحديثااة والبرمجااة المتطااورة فااي تحلياال وتصااميم المشااا،ل

المتعلقة بالهندسة المدنية وإعداد برامج جاهزة ( )Softwareللتحليل والتصميم.
 5208ترميم المباني ()CE514

تهدف دراسة هذا المساق إلى دعم المعلومات التاريخية واألثرية والتراثية المعماريااة وغيرهااا عنااد الطالااب علميااا

وعملي ااا ،ك ااذلك توس اايع م اادارك فه اام الطال ااب للمعن ااى الج ااامع لكلم ااة الت اارميم وتعريفه ااا  ،الص اايانة ،اإلص ااالح،
التاارميم ،التطااوير ،األحياااء ،إعااادة البناااء

الااخ  ،تمكااين الطالااب ماان عماال د ارسااات ميدانيااة لمناااطق ومباااني

قديم ااة وكتاب ااة التق ااارير ح ااول أي مبن ااى أو منطق ااة موض ااحا فيه ااا ما اواد البن اااء وط اارق اإلنش اااء للمبن ااى ،حالت ااه

الحاليااة ،مشااا،له ،رساام ياادوي للمبنااى (  )Free Hand Sketchوتوثيقااه بالصااور للتعاارف علااى الناواحي الفنيااة
والمعمارية له.

 4629نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية()CE525

مقدمة نظم المعلومات الجغرافية  ،GISالتجهيزات الالزمة لا ، GISأهميااة وجاادول  GISوتطبيقاتااه خاصااة فااي
مجا ااال الهندس ا ااة المدني ا ااة ،تطبيقا ااات عملي ا ااة عل ا ااى البرمجيا ااات المس ا ااتخدمة مث ا اال (،)Arcinfo( ، )Arcview

( ،) ArcGISويااتم التركيااز فيهااا علااى مواضاايع ذات صاالة بد ارسااة الطالااب ،مقدمااة عاان بناااء الخريطااة الرقميااة
ومعالجتها واستغاللها.
 4584هندسة الطرق ()CE 361

العوامل التي تااوثر علااى التصااميم الهندسااي للطاارق ،عناصاار جساام الطريااق ،أناواع المسااارات ،مسااافات الرةيااة،
توسعه الطريق عند المنحنيات ،تصااميم الرصاافة المرنااة والرصاافة الصاالبة ،طبقااات الرصاافة والماواد المسااتخدمة

بها وسما،ة هذه الطبقات .تصريف المياااه علااى سااطح الطريااق وحمايااة سااطح الطريااق ماان المياااه المتدفقااة ماان
المناطق المجاورة.
 4310هيدرولوجيا))CE571

تعري ااف الهيا اادرولوجي  ،دورة الهيا اادرولوجيا ،المطا اار( أشا ااكال وأنا اواع المطا اار ،قيا اااس المطا اار) ،الا ااثلج  ،التبخا اار

والنااتح ،التس اارب ،المط اار الج اااري ( قي اااس المط اار الج اااري) ،تحلي اال الهي اادروغراف ،ال يض ااان ،تحلي اال البيان ااات
والقراءات المتعلقة بالهيدرولوجيا ،هيدرولوجية المياه الجوفية.

 4827هندسة البيئة ()CE 575

يشمل مقدمة في علاام وتكنولوجيااا البيئااة ،والمياااه والمياااه العادمااة (نوعيااة المياااه والتلااوث :تعريفااات ،الخصااائا
والمنظور ،وعمليات تقنية المياه ،ومعالجة المياه العادمة والااتخلا منهااا) ،والمخلفااات الصاالبة (أناواع وأصااناف

ومصا ااادر المخلفا ااات الصا االبة ،والتركيا ااب الفيزيا ااائي والكيميا ااائي ،وتكا ااون وإنتا ااا المخلفا ااات الصا االبة ،والتخ ا ازين

والتجميع ،ونقل المخلفات الصلبة ،والتخلا منها ومعالجة المخلفات الصاالبة) ،وتلااوث الهاواء (أناواع وأصااناف
ملوثااات اله اواء وخصائصااها ،ومصااادر التلااوث والملوثااات ،وتأثيراتهااا ،وأخااذ العينااات ،وتحلياال ومراقبااة ملوثااات
الجسيمات والغازات القياسات المناخية) ،ا،تشاف ودراسة الوضااع الحااالي للمشااا،ل البيئيااة والتكنولوجيااا األخيارة

والحديثة المتوفرة لمعالجة هذه المشا،ل.

 3.2تخصص هندسة المساحة والجيوماتكس
ملخص خطة التخرج

المتطلبات

الرقم

المتطلبات

عدد الساعات المعتمدة

االختيارية

اإلجبارية

.1

متطلبات الجامعة

3

18

20

.2

متطلبات الكلية

0

30

30

.3

متطلبات الدائرة

0

59

59

.4

متطلبات التخصا

6

51

57

المجموع

9

153

166

متطلبات التخصص االجبارية ( 51ساعة معتمدة)
رقم

رمز

المساق

المساق

اسم المساق

معتمدة

المتطلب

المتطلب

السابق

المرافق

5167

CE227

مساحة متقدمة

3

CE225

5169

CE228

مساحة متقدمة عملي

1

CE226

8205

CE321

هندسة مساحة

2

CE227

5170

CE327

هندسة مساحة عملي

1

CE228

5171

CE328

3

CE227

4584

CE361

5172

CE329

5173

CE429

5174

CE420

الجبر ونظرية األخطاء

()1

هندسة الطرق

CE227

CE321

Course Name
Advanced Surveying
Advanced
Surveying/Practical
Surveying
Engineering I
Surveying
Engineering/Practical
& Linear Algebra
Theory of Errors I

SC311

3

CE321
CE261

Highway Engineering

2

CE328

& Computations
Theory of Errors II

3

CE227

CE329

1

CE228

CE429

5210

CE424

نظم المعلومات الجغرافية

3

CE429

5175

CE438

رسم الخرائط

3

،CE429
CE424

الحسابات ونظرية

األخطاء ()2

الجيوديسيا والفلك

للمساحة

الجيوديسيا والفلك
للمساحة عملي

GE 114

Geodesy and
Astronomy for Land
Surveying
Geodesy and
Astronomy for Land
Surveying/ Practical
Geographical
Information Systems
Cartography

،CE227
CE329

3

CE228

1

Property Cost
Evaluation

CE 511

2

Land Laws

CE 526

2

CE429

2

Photogrammetry
Photogrammetry /
Practical

CE431

Global Navigation
Satellites Systems
(GNSS)
Global Positioning
Systems / Practical
Legal Principles of
Surveying & Land
Percolation
Legal Principles of
Surveying & Land
Percolation / Practical
Digital
Photogrammetry &
Image Processing
Digital
Photogrammetry &
Image Processing /
Practical

1

CE435

CE526

CE 435

2

CE 524

1

CE433

3

مساحة التصوير الجوي

واألرضي

مساحة التصوير الجوي

واألرضي عملي

CE431

5211

CE432

5212

التخمين العقاري

8209

قوانين و نزاعات

8210

األراضي

أنظمة المالحة العالمية

CE435

5188

CE436

5177

CE526

5178

CE524

5189

CE531

4605

ومعالجة الصور الرقمية

CE532

5190

باألقمار الصناعية
نظام تحديد الموقع

باألقمار الصناعية عملي

قوانين وتشريعات في
المساحة واإلفراز

قوانين وتشريعات في

المساحة واإلفراز عملي
مساحة التصوير الرقمي

ومعالجة الصور الرقمية
مساحة التصوير الرقمي

CE534

CE437

1

عملي

Remote Sensing

CE424

3

االستشعار عن بعد

CE533

5191

Asphalt lab
Introduction to
Graduation Project
Graduation Project

CE361
SC142
CE391
CE591

1

مختبر اإلسفلت

CE461

5180

1

مقدمة مشروع تخر

CE591

4400

3

مشروع تخر

CE592

4401

0

1 التدريب الميداني

CE391

4199

0

2 التدريب الميداني

CE491

4200

Field Training I
Field Training II

CE391

51
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وصف متطلبات تخصص المساحة اإلجبارية

 5167مساحة متقدمة ()CE 227

جها اااز الثيودوليا اات بأنواعا ااه ومبا اادأ عملا ااه ،أن ا اواع أجها ازة الثيودوليا اات  ،قيا اااس الزوايا ااا األفقيا ااة وال أرسا ااية ،قيا اااس

االنح ارفااات بجهاااز الثيودولياات ،التطبيقااات المختلفااة باسااتخدام جهاااز الثيودولياات  ،المضاالعات بأنواعهااا وطاارق

تصااحيحها باسااتخدام قااانون البوصاالة ،نبااذة عاان أنظمااة اإلحااداثيات المختلفااة  ،حساااب اإلحااداثيات المسااتطيلة
وتص ااحيحها  ،حسا اااب اإلح ااداثيات باسا ااتخدام ط اارق التقا اااطع األم ااامي والخلفا ااي  ،ط اارق التحويا اال ب ااين أنظما ااة
اإلحداثيات المستطيلة  ،نبذه عن المساحة التا،يوميترية وتطبيقاتها.
 5169مساحة متقدمة  /عملي ()CE 228

التعاارف علااى اسااتخدام جهاااز الثيودولياات وضاابطة  ،قياااس الزوايااا االفقيااة وال أرسااية  ،قياااس طااول هاادف يمكاان
الوصول اليه وهدف ال يمكن الوصول اليه وبواسطة الثيودوليت  ،توقيع الزوايا  ،عمل مضلع مقفل ومفتااوح ،
توقيااع أبنيااة مختلفااة بواسااطة الثيودولياات  ،التعاارف علااى اسااتخدام اللوحااة المسااتوية ورفااع قطعااة أرض صااغيرة

بواسطتها بالطرق المختلفة  ،الرفع بإستخدام التا،يوميتر.
 5168هندسة المساحة ()CE321

التوقي ااع والمح اااذاة األفقي ااة :زواي ااا االنحا اراف ،اإلح ااداثيات ،أنا اواع المنحني ااات األفقي ااة الدائري ااة المختلف ااة وط اارق
توقيعه ا ااا باس ا ااتخدام الثيودولي ا اات وأجه ا ازة المحط ا ااة الش ا اااملة ،المنحني ا ااات المتدرج ا ااة وط ا ارق توقيعه ا ااا باس ا ااتخدام

الثيودوليا اات وأجها ازة المحطا ااة الشا اااملة ،التعليا ااة وطا اارق تنفيا ااذها.التوقيع والمحا اااذاة ال أرسا ااية :المنحنيا ااات ال أرسا ااية
وحساباتها وطرق توقيعها ،ميزانيااة األوتاااد ،حساااب األعمااال الترابيااة ماان المقاااطع الطوليااة والعرضااية والميزانيااة

الشبكية والخرائط الكنتورية ،مقدمة عن مساحة اإلنفاق وطرق نقل اإلحداثيات السااطحية إلااى المسااتويات تحاات
السطحية.
 5170هندسة المساحة  /عملي ()CE327

رفااع منطقااة مشااروع طاارق .مساااحة الطاارق العمااال المقاااطع الطوليااة و العرضااية .هجاراء التصااميم للطريااق.
توقيع المسار التطبيقي للطريق  .تحديد عالمات التقاء الميول الجانبية لطريق مع االرض الطبيسية.

 5171الجبر ونظرية األخطاء )CE 328( 1

المعاادالت الخطيااة  ,المصاافوفات و محاادداتها و و معكوسااها ,مقدمااة وإعااادة مراجعااة لموضااوع االحتماااالت ,

فت ارات الثق ااة  ,الفحااا االحص ااائي و ا،تشاااف االخط اااء ،أس ااس نظريااة األخط اااء ،تصااحيح ش اابكات المس اااحة

البساايطة ومسااائل علااى التصااوير الجااوي ،طاارق المصاافوفات ،اسااتخدام الكمبيااوتر فااي حلااول المسااائل ،د ارسااة
انتشار االخطاء في األعمال المساق ,اوزان و امية القراءات و عالقتها بالدقة.
 4584هندسة الطرق ()CE361

العوامل التي تااوثر علااى التصااميم الهندسااي للطاارق ،عناصاار جساام الطريااق ،أناواع المسااارات ،مسااافات الرةيااة،
توسعه الطريق عند المنحنيات ،تصااميم الرصاافة المرنااة والرصاافة الصاالبة ،طبقااات الرصاافة والماواد المسااتخدمة
واالمتيااازات المتعلقااة بهااا وسااأله هااذه الطبقااات .لطريااق المياااه علااى سااطح الطريااق وحمايااة سااطح الطريااق ماان
المياه المتدفقة من المناطق المجاورة.

 5172الحسابات ونظرية األخطاء )CE 329( 2

طرق الحسابات المتقدمة بالتركيز على المعادلة الغير خطية  ،المسااألة العامااة لطريقااة اقاال مربعااات االخطاااء،
الش ااروط والمح ااددات (الضا اوابط)  ،التحلي اال اإلحص ااائي لألخط اااء  ،تطبيق ااات عل ااى مس ااائل مس اااحية ومس اااحة
التصوير الجوي  ,الحل العام لنظرية االخطاء  ,تطبيقات نظم تحديد المواقع و نقل االحداثيات.

5173الجيوديسيا والفلك للمساحة ()CE 429

مقدمة عن علم الجيوديسيا وأغراضه ،لمحة تاريخية لألسطح المختلفة والمعتمدة في القياسات الجيوديسية،

اإلحداثيات والحسابات على سطح الكرة األرضية ،الشبكات الجيوديسية والتثليث ،التسوية الدقيقة

واالرتفاعات ،والسطح المرجعي لالرتفاعات ( ، )Geoidأنظمة وطرق اإلسقاط المستخدمة( map
 ،) projectionsالمثلث الفلكي ،انظمة االحداثيلت الفلكية و عالقتها بانظمة االحداثيات االرضية ،انظمة
الوقت.
5174الجيوديسيا والفلك للمساحة  /عملي ()CE420
وتتكون من جزأين رئيسين :

أ .الرصد الجيوديسي ويشمل عمل شبكة جيوديسية لمساحة ال تقل عن.10 km2
ب .الحس ااابات الجيوديس ااية وتش اامل رص ااد وتعبئ ااة نم ااوذ رص ااد الزواي ااا األفقي ااة وال أرس ااية  ،تص ااحيح الزواي ااا ،
تصحيح المسافات .
 5210نظم المعلومات الجغرافية ()CE424

مقدم ااة ع اان نظ اام المعلوم ااات الجغرافي ااة الا ا  ، GISالتجهيا ازات الالزم ااة لا ا  ، GISالبا ارامج الالزم ااة والمت ااوفرة،
عملي ااات الزما ااة للتطبيا ااق علا ااى ال ا ا  ،GISأهميا ااة وج اادول ال ا ا  ، GISالتطبيقا ااات المتعا ااددة ل ا ا  ، GISالترميا ااز
 ، Codingانتشار الخطأ وموضوع الدقة في الا  ، GISيشتمل هذا المساااق أيضااا علاى تاادريبات عمليااة علااى

اسااتخدام ب ارامج الا ا  GISمثاال  Geomedia, AreGISوغيرهااا  ،تشااتمل التاادريبات علااى بناااء قواعااد البيانااات
والتحرير وتبادل الملفات واالستفسارات وغيرها من العمليات الالزمة في استخدامات . GIS
 5175رسم الخرائط ()CE 438

اسااتمرار علااى االسااقاط ماان الك ارة الااى االحااداثيات المسااتوية .خصااائا اسااقاطات الخ ارائط و اسااقاط .UTM

تنسيق التحويالت وحسابات اال حداثيات في اسقاط الخارائط .الجوانبالمختلفااة العااداد خريطااه والمعااايير الختبااار
دقااة الخ ارائط  .مقدمااة نظريااة لرساام الخ ارائط باسااتعمال الكمبيااوتر ،طاارق بناااء الخريطااة الرقميااة  ،واالحتف اااظ

بال خرائط  ،وتعديلها وعيوبها  ،واستغاللها  .تاريخ مبسط عـن تطـور علـم الخـرائط ،أنـواع الخـرائط ،تصـميم
الخرائط ،آلية وضع النصوص على الخريطـة ،الخـرائط الطبغرافيـة و طـرق تقييمهـا و اسـقاطات الخـرائط،
أسس التعميم للخرائط  Generalizationو أنواعها ،و يشمل ذلك تدريبات عمليـة لكـل مـا سـبق و مشـاريع
تطبيقية ألنواع مختلفة من الخرائط.

 8207مساحة التصوير الجوي واألرضي ()CE431
مقدمة عن نشأة وتطوير المساحة الجوية  ،رحلة الطيران المساحية  ،نقاط الضبط األرضي  ،طرق المسـاحة
الجوية البسيطة  ،الصور األرثوغرافية ( اإلسقاط العمودي)  ،معايرة الكاميرا .طرق التناظر (Analogue
)  ،التوجيه الداخلي والنسبي والمطلق  ،العناصر الميكانيكية والبصرية في أجهزة التناظر المجسمة لألجهـزة
التحليلية المجسمة ) ، ( Analyticalالطرق التحليلية بما فيها التقاطع الفراغي والتوجيه النسبي والمطلق

 8208مساحة التصوير الجوي واألرضي /عملي ()CE432
طرق التقاطع المختلفة في تحضـير الخـرائط  ،تحديـد االرتفاعـات ،حسـاب احـداثيات النقـاط .تطبيقـات علـى
استخدام األجهزة التحليلية المجسمة تشـمل التوجيـه الـداخلي والنسـبي والمطلـق  ،تحضـير الخـرائط المختلفـة
باستخدام األجهزة الرقمية المجسمة  ،رسم الخرائط الكنتورية والتثليث الجوي.

( )CE435أنظمة المالحة العالمية باألقمار الصناعية ()CE435

أنواع األقمار الصناعية المستخدمة في تحديد المواقع الجيوديسية  ،األنظمة المختلفة المستخدمة في تحديد

المواقع بواسطة األقمار الصناعية  ،مدارات األقمار الصناعية  ،استخدامات األقمار الصناعية في
التطبيقات الهندسية  ،مصادر األخطاء في المسح بواسطة األقمار الصناعية ،حساب األحداثيات والمواقع

باستخدام األقمار الصناعية ،طرق القياس العملية المطلقة )Absolute( ،والتنسيق  ،elativeوالقياس
السريع  RTKولديناميكي (.)Static

5177نظام تحديد الموقع باألقمار الصناعية/عملي ()CE 436

مقدمة هي اجهزة  GPSالمستخدمة  ,المسح بواسطة األقمار الصناعية ،حساب األحداثيات والمواقع

باستخدام األقمار الصناعية ،طرق القياس العملية المطلقة )Absolute( ،والنسبية  ،relativeوالقياس
السريع  RTKوالثابت (.)Staticو ذلك باستخدام االجهزة المالحية و الجيوديسية.وتحديد االرتفاعات
باستخدام  GPSو عالقتها بالجيوئيد و االرتفاعات في المساحة المستوية.
 5178قوانين وتشريعات في المساحة واإلفراز  /عملي

مقدمة حول أهمية وتاريخ المساحة العقارية  ،معرفة أنواع األراضي ( األراضي األميرية  ،األراضي الموقوفة
 ،األراضي المملوكة)  ،التعريف بالم سسات والدوائر التي تعني بقضايا الملكية واإلستمالك والتنظيم لقطع

األراضي والطرق والممرات  ،معرفة القوانين واألنظمة والتعليمات واألسس المتبعة لدل دائرة األراضي

والمساحة والبلديات والم سسات األخرل ذات العال قة  ،معرفة اإلجراءات المتبعة في تسجيل العقارات ونقل
ملكيتها  ،إفراز األراضي بطرق مختلفة مع التركيز على إعطاء مشروع متكامل وإف ارزه بأ،ثر من طريقة ،
توضيح كي ية إفراز العقار ( إفراز شقة)  ،إعادة الحدود المفقودة وتعديل الحدود بين المجاورين.

 4605مساحة التصوير الرقمي ومعالجة الصور الرقمية ()CE 531

مقدم ااة لمعالج ااة الص ااور الرقمي ااة  ،هندس ااة التص ااوير  ،تحس ااين خص ااائا الص ااورة الرقمي ااة  ،ض ااغط الص ااورة

الرقمي ااة  ،فص اال الص ااورة  ،التحلي اال والتفس ااير للص ااور الرقمي ااة  ،الماس ااحات الرقمي ااة  ،أجها ازة األبع اااد الرقم ااي
المزدوج ااة ومتطلباته ااا  ،ق اادراتها ومزاياه ااا ،تحدي ااد النق اااط المتش ااابهة بش ااكل اتوم اااتيكي عل ااى زو م اان الص ااور

الجوية ( ،)Imagematchingطرق تحضير مجسم للطبوغرافية ( )dtmبشكل اتوماتيكي ،الخارائط الصااورية
(.)Orthomaps
 5190مساحة التصوير الرقمي ومعالجة الصور الرقمية  /عملي ()CE532

يرك ااز ه ااذا المس اااق عل ااى الت اادريب ات العملي ااة والتحلي اال وإ،س اااب الطال ااب الخب ارة ف ااي اس ااتعمال تقني ااات معالج ااة
الصااورة الرقميااة ،ويشاامل هااذا المساااق تحسااين خصااائا الصااورة واسااتخالص العناصاار واسااتعمال المرشااحات

وغيرهااا ،كمااا ويركااز هااذا المساااق علااى طاارق اسااتخدام أجه ازة اإلبصااار الرقمااي الماازدو فااي تحضااير الخارائط،
والخرائط الصورية والخرائط الكنتورية األتومانيكية.
 5191االستشعار عن بعد ()CE533

أنواع المستشعرات التصويرية  ،الماسحات ،المستشعرات غير التصويرية  ،التصحيحات الهندسااية واإلشااعاعية
 ،البصمة الطي ية االسكاترغرام ،تفسير الصورة وتحسااينها وتصاانيف الصااورة  ،تطبيقااات االستشااعار عان بعااد،
و يتخلل المساق مشروع عملي باستخدام برامج متخصصة في االستشعار عن بعد.
 5209التخمين العقاري
تقدير قيمة العقار ،المعايير العالمية للتقييم و األساليب والطرق المتنوعة للوصول إلىىت تقيىىيم العقار،وضىىق قيمىىة
للعقارات بقصد تحديد الثمن ومعايير الخبير و المىىثمن و طبيعىىة الخبىىرة التىىت يكتسىىبها بالممارسىىة درايىىة تامىىة
بالنواحت االقتصادية والعلمية والتاريخية والفنية واالجتماعية التت يقوم باستثمارها فت خدمة المجتمىق مىىن أجىىل
التخمين .بالتشريعات والقوانين ذات العالقة بالسوق العقاري خصوصا تلك التت تطبقها الجهات المعنيىىة بالعقىىار
كالبلدايات وقوانينها فت التقسيمات لألرض والعقارات كنسبة البناء من العقارات أو القضاء ،والقىىوانين المتصىىلة
بقانون اإليجار ،وقانون التملك .الخطوات الالزمة لتداول ونقل ملكية العقارات بين البائعين والمشترين .المعرفىىة
بالمعادالت الحسابية فت السوق العقاري المعرفة باختصاصات العقار أو طريقىىة االسىىتعانة بالجهىىات التىىت تحىىدد
االختصاص للعقار  ،المعرفة بالمؤثرات فت السوق العقاري ،المؤثرات السياسية المحلية والخارجيىىة ،األوضىىا
االقتصادية المحلية ،معدالت العرض والطلب ،التغيرات التت تطرأ علت القوانين والنظم المؤثرة سلبيا أو ايجابيا
بالسوق العقاري ،واالسواق المنافسة والفرص البديلة (سوق األسهم) والعالقة العكسية.

 8210قوانين و نزاعات األ راضي
انــواع االراضــي و الملكيــات فــي فلســطين  ,طــرق امــتالك و نقــل الملكيــة فــي فلســطين .القــوتنين المتعلقــة
باالراضي في فلسطين ,تسوبة االراضي و قوانينها .معامالت االراضي و اجراءاتها.

 5180مختبر اإلسفلت ()CE 461

الخل ية التاريخية لإلسفلت ،صناعة اإلسفلتوأنواعه ،استعماالته ،ونظام تدريج اإلسفلت ،واالختبارات على

الرخام المستخدم في الخلطات اإلسفلتية ،التدر الجسمي ،والوزن النوعي ،تجربة  CBRواالمتصاص،
تجارب اإلسفلت ،اللزوجة ،االختراق ،نقطة الوميض ،االستطالة الوزن النوعي ،نقطة االنصهار وتجربة
البية وتجربة تحليل الخلطة اإلسفلتية.
مارشال وتصميم الخلطة اإلسفلتية ،تجربة العينات و
 4400مقدمة مشروع التخرج ()CE591

ماان خااالل المقدمااة ،يااتم إختيااار وتحديااد عن اوان لمشااروع التخاار  ،وتشااكيل مجموعااات العماال للطااالب وتحديااد
المش ارفين .ثاام يسااتمر الطااالب فااي العماال علااى المشااروع إلعااداد تقرياار يشااتمل علااى فك ارة المشااروع ،أهميتااه،

الدراسات السابقة ،خطة العمل للمشروع مااع تفاصاايل األعمااال ،ويااتم تعااديل هااذا التقرياار وفقااا لتعليمااات ماادرس

المس اااق والمش اارف .يض اااف إل ااى التقري اار تفاصا ايل الص ااعوبات المتوقع ااة خ ااالل تنفي ااذ مش ااروع التخ اار وكي ي ااة
اإلعداد للتغلب عليها ،وتحديد أية مساعدات يمكن أن تقوم الجامعة وهيئتها التدريسية بتقديمها.

 4401مشروع التخرج ()CE594

يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصااا أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه

تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة .تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشااروع وفقااا للخطااة التااي تاام إقرارهااا
في مساق المقدمة  ،ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إل،ماله بشكله النهائي .ثم تقاادم المشاااريع

لإلمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل اإلختصاص من داخل وخار الجامعة.
 4199التدريب الميداني )CE391(1

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسااية األساسااية مثاال السااالمة واألماان الصااناعي والمصااطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة والرساام

والتخطيط والطاق ة والحماية.باإلضافة الى القدرة على االلتزام والتحكم بالزمن والتعاماال مااع الناااس تحاات إشاراف
فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.
 4200التدريب الميداني )CE 491( 2

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى تا اادريب الطالا ااب علا ااى مجموعا ااة ما اان المها ااارات الفنيا ااة المتخصصا ااة ذات العالقا ااة

بالتخصااا أثن اااء ا لعماال اإلنت اااجي للم سسااة وإج اراء جميااع الد ارس ااات التحليليااة ذات العالق ااة ،وإعااداد الطال ااب
لمرحلة العمل.
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وصف مساقات متطلبات التخصص االختيارية
 5192الجيوفيزياء ()CE428

تعريااف الجيوفيزي اااء كعل اام رياضااي وعالقته ااا ب ااالعلوم األخ اارل ( الجيولوجيااا  ،الجغرافي ااا )  ،الجاذبي ااة األرض ااية
وتطبيقاته ااا وتقني ااات المس ااح الج اااذبي األرض ااية ،لمح ااة ع اان المغناطيس ااية األرض ااية  ،الكهربائي ااة  ،اإلش ااعاعية
وكي ية استغاللهم في المسااح الجيوفيزيااائي .لمحااة عاان الازالزل الطبيسيااة ونظريااة الصاافائح ،القياسااات الزلزاليااة،
الا ازالزل االص ااطناعية واس ااتخداماتها ف ااي المس ااح الجيوفيزي اااء األرض ااية والتقني ااات المتبع ااة ف ااي قي اااس األعم ااال

المختلفة .

 5215تخطيط المدن ()CE528

تعريااف تخط اايط الم اادن ،مب ااادئ وموضااوع تخط اايط الم اادن ،عناص اار مخطااط المدين ااة ،المس ااح ال ااالزم لتخط اايط
الماادن بأنواعااه المختلفااة  ،اسااتعماالت األ ارضااي المختلفااة ،تحضااير مخطااط الماسااتر وأهدافااه ،أهااداف ومبااادئ

تقسيم المدن إلى قطاعات ومناطق األحياء الفقيرة ،أنظمة الطرق المختلفة .
 5181التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ()CE 529

مقدمة إلى التحليل المكاني ،واساس استخدام نظم المعلومات الجغرافية .تاريخ نظم المعلومات الجغرافية،
االخطاء ،وتحليل الشبكات .مصادر البياناتالمكانيه والوص يه .نظم المعلومات الجغرافية وتحليلها

والنمذجه.باستخدام Rasterالتوزيعات المكانيه التي تتميز بها ،وتدابير الكثافة المكانيه ،وتدابير مناالرتباط
المكاني ،و  geostatisticsواالستيفاء .التفصيل وتطبيقات متقدمة من التحلياللمكان،و بناء النماذ التحليلية
.

 5216خرسانة مسلحة (CE413( 2

تحليل وتصنيف األعمدة ،تصااميم األعماادة المعرضااة ألحمااال مركزيااة ،مقاومااة األعماادة للقااول غياار المركزيااة،

تصميم عقدات األعصاب ،تصميم البالطات ذات االتجاهين ،التصميم لمقاومااة عاازم الفتاال المحااوري ،تصااميم
األساسات والقواعد المنفصلة والمستمرة ،تصميم الجدران اإلستنادية.
 5182رسم الخرائط )CE 528( 2

مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية و رسم الخرائط باستخدام  Vector Dataو نظام  . ArcGISمباديء

و اساسيات رسم الخرائط الموضوعية باستخدام نظام  , ArcGISادارة و اتمتتة البيانات ،تصميم وادارة
وتحديث قواعد البيانات ،إنتا الخرائط الرقمية.
 5183الجيوديسيا الهندسية وجيوديسيا االقمار الصناعية ()CE 527

مبادئ جيوديسيا ألقمار الصناعية ،االقمار الصناعية و مداراتها ،نظم ( .)GPS , SLR , LLR ,VLBI
االرتفاعات وأنظمتها ،انظمة المالحة ،و انظمة مراقبة المنشآت الهندسية وتحليل التشوهات.

 5185البرمجة المرئية و برمجة قواعد البيانات ()CE 520

أساسيات قواعد البيانات ،اساسيات  ،MS ACCESS & MS EXCELمباديء و اساسيات البرمجة
المرئية باستخدام  ، VBAالبرمجة المرئية لنظم المعلومات الجغرافية و رسم الخرائط باستخدام

VBA

اساسيات  , HTMLالبرمجية العداد الخرائط على الشبكة االلكترونية . Internet
 5585قانون األ راضي وحل النزاعات ()CE 536

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بقانون التسجيل العثماني وقانون مساحة األراضي والتسوية اإلنجليزي

وقوانين األراضي األردنية والقانون الفلسطيني لسنة  1996بخصوص تمليك الطبقات والشقق والمحالت
بحيث يتم تعريف الطالب على كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل األراضي وتقسيم األموال المنقولة

وغير المنقولة وإزالة الشيوع وتوحيد قطع األراضي واقتطاع أجزاء منها للطرق كما يهدف هذه المساق إلى أن

يكون الطالب قاد ار على إتمام معمالت الطابو وتخمين األراضي وتخميسها ودور ذلك في حل المنازعات.
 5211برمجة نظم المعلومات الجغرافية

تخصيص برامج نظم المعلومات الجغرافية و انشاء برامج داخلية فيها ,برمجة االضافات  ,برمجة قواعد
البيانات  ,اعداد نظم المعلومات الجغرافية للعرض علةى االنترنت.البرمجة بلغات مثل بايثون و الفيجوال
بيسك لبرامج نظم المعلومات الجغرافية المفتوحة و التجارية.
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وصف مساقات متطلبات دائرة الهندسة المعمارية
 4178تكنولوجيا مواد البناء ()CE211

الخا اواص المختلفا ااة للما اواد اإلنشا ااائية ،تصا اانيف الما اواد المسا ااتخدمة فا ااي البنا اااء ما اان حيا ااث التركيا ااب ،الخا اواص
المختلفا ااة مثا اال قابليا ااة االمتصا اااص للما اااء والرطوبا ااة ...الا ااخ ،بعا ااض الخا اواص الميكانيكيا ااة للما اواد اإلنشا ااائية.
األحج ااار الطبيسي ااة ،تصا اانيفها ،تركيبه ااا ،المعا ااادن األساس ااية الت ااي تا اادخل ف ااي تركيا ااب الص ااخور ،اسا ااتخدامات
الحج ااارة الطبيسي ااة ،التج ااارب األساس ااية واالختب ااارات عل ااى األحج ااار الطبيسي ااة .األخش اااب ،تركيب ااة األخش اااب
الطبيسيا ااة ،أنواعها ااا ،مميزاتها ااا وعيوبها ااا ،خا اواص األخشا اااب المختلفا ااة واالختبا ااارات التا ااي يا ااتم إجراةها ااا .الم ا اواد

البالسااتيكية ،الم اواد العازلااة للحا اررة ،البيتااومين والم اواد العازلااة للرطوبااة ،الماواد العازلااة للصااوت .حجااارة البناااء،
الطااوب الطينااي والطااوب الخرساااني المصاامت والمفاارو ،الاابالط وأنواعااه .الم اواد الرابطااة المسااتخدمة فااي البناااء،
الج اابس ،الش اايد ،االس اامنت .الخرس ااانة ،مكوناته ااا ،الرك ااام الن اااعم والخش اان ،الم ااادة الرابط ااة والم اااء ،اإلض ااافات
المسااتخدمة فااي الخرسااانة ،خاواص الخرسااانة ومكوناتهااا ،تصااميم الخلطااات الخرسااانية ،خلااط الخرسااانة ونقلهااا
وصاابها وإنهائهااا ،خاواص الخرسااانة المتصاالبة والعواماال الما ثرة عليهااا ،الحديااد والفاوالذ اإلنشااائي المسااتخدم فااي
اإلنشاءات الفوالذية وفي الخرسانة المسلحة.
4179مختبر تكنولوجيا مواد البناء ()CE212

أهميا ااة الفحا ااوص ومتطلباتها ااا ،المواصا اافات ،فحوصا ااات الطا ااوب ،فحوصا ااات الخشا ااب ،فحوصا ااات اإلسا اامنت

وفحوص الخرسانة المائعة والمتصلبة،الفحوصات غير المتلفة.
 4024ميكانيكا تطبيقية (استاتيكا) ((ME211

أساس اايات االس ااتاتيكا ،منظوم ااات الق ااول ،اتا ازان الجس اايمات واألجس ااام الص االبة ،تحلي اال إنش اااءات مث اال الهيا ،اال
الجمالونيااة وا الت ،اس ااتخدام طريق ااة القطااع للحص ااول عل ااى القااول الداخلي ااة ،التمثي اال البياااني للق ااول الداخلي ااة،

مركز الثقل وعزم القصور الذاتي للمساحات.
 4027مقاومة المواد )(ME213

مب ااادئ االس ااتاتيكا األساس ااية ،طريق ااة القط ااع .األعت اااب (الجس ااور) :تص اانيفها ،أنا اواع األحم ااال الما ا ثرة عليه ااا،
المساند وأنواعها وردود أفعالها ،تحديد القول الداخلية عند نقطة معينة على العتبة ،مخططااات القااول المحوريااة
وقااول القااا والعاازوم لألعتاااب .االجهااادات :مركباتهااا العموديااة والمماسااية ،إجهاااد القااا المسااموح ،تصااميم

الوصالت البسيطة .االنفعاالت (التشوهات) :مخطااط اإلجهاااد-االنفعااال ،قااانون هااوك ،معاماال بواسون،حساااب

االنفعاالت للعناصر المعرضة إلى قول محورية .عزم اللي :انفعاالت اللي لعمود نقل الحركة الاادائري ،معادلااة
اللااي ،انتقااال القااوة ،تصااميم العناصاار الدائريااة المعرضااة لعاازم لااي ،زاويااة االلتاواء .االنحناااء الصااافي لألعتاااب:
انفعاااالت االنحناااء ،معادلااة االنحناااء ،حساااب عاازم القصااور الااذاتي لمقاااطع األعتاااب ،العالقااة بااين قااوة القااا
وعزم االنحناء ،تدفق قول القا ،معادلة اجهااادات القااا الخاصااة باألعتاااب .االجهااادات المركبااة (المعقاادة)،
طريقة الترا،ب ،شروطها وحدودها.
 4111مختبر مقاومة المواد ()ME214

العالقااة بااين التماثاال فااي االجهاااد واالنفعااال فااي حالااة الشااد واالنضااغاط ،إيجاااد معاماال المرونااة ،حساااب وإيجاااد
معاماال الجساااءة فااي المطاااط ،مقارنااة لقااوة الشااد لم اواد مختلفااة ،حساااب الجساااءة فااي الزنبركااات ،حساااب عاازم

االنحناء.

 5198الرسم باستخدام الحاسوب )(CE201

إعداد لوحة إلكترونية ،أوامر الرسم ،أوامر تعديل الرسم ،أوامر معاينة الرساام ،الطبقااات ،الااتحكم فااي خصااائا
عناصر الرسم ،أنماط الكتابة والخطوط ،رسم األبعاد ،رسم المناظير أاليزومترية ،الطباعة ،تطبيقات مختلفة.
 5199العقود وحساب الكميات )(CE511

تعريااف العقااود وأنواعهااا وأهمي تهااا ،المواصاافات والمقاااييس للمشاااريع اإلنشااائية ،أن اواع المواصاافات والم سس ااات
العالمية والمحلية المعتمدة ،أسلوب كتابة المواصفات.
المق اااوالت ودور المهن اادس ف ااي كتاب ااة مواص اافات وحس اااب كمي ااات بن ااود األعم ااال المختلف ااة لكاف ااة م ارح اال تنفي ااذ

المشروع.

 5233المساحة لهندسة العمارة ((CE220

أهمية المساحة وأنواعها ،فكرة عن شكل األرض ،مقياس الرسم واسااتخداماته قياااس المسااافات الخطيااة والتغلااب

على العوائق عمليات الرفع بواسااطة االشاارطه والطاارق المختلفااة لقياااس الزوايااا ،االتجاهااات ،إيجاااد المساااحات

بالطرق المختلفة .التسوية والميزانية وطرق التصحيح المختلف ة لها .الخطوط الكنتوريااة وحساااب كميااات الحفاار
والا ااردم بواسا ااطتها .أجها ازة قيا اااس الزوايا ااا البص ا ارية وااللكترونيا ااة .تطبيقا ااات علا ااى قيا اااس الزوايا ااا (مضا االعات،

ارتفاعات ،أهداف )،،،مقدمة عن الخرائط الرقمية ونظام تحديد المواقع باألقمار الصناعية.
 5234المساحة لهندسة العمارة /عملي )(CE229

أصا ااول السا ااالمة المهنيا ااة والحفا اااظ علا ااى األجه ا ازة فا ااي الحقا اال والمختبا اار .التعا اارف علا ااى األشا اارطة واألدوات
المساااعدة فااي قي اااس المسااافات الخطيااة( .ش اواخا ،شااوك ،شاااقول )،،،اس ااتخدام األشاارطة والش اواخا ف ااي
عمليات القياس المختلفة بما فيها التغلب على العوائق .رفع منطقة بالقياسااات الخطيااة .التعاارف علااى أجهازة

التسوية وطرق ضبطها والقراءة عليها .عمل سلسلة ميزانية وحساب المناسيب بالطرق المختلفة مااع التحققااات

الالزمااة .عماال خارطااة كنتوريااة لقطعااة أرض .التعاارف علااى أجهازة الثيودوالياات واألجهازة االليكترونيااة لقياااس

الزوايا وطرق ضبطها والقراءة عليها .تطبيقات بسيطة على قياس الزوايا (مضلعات إيجاد ارتفاع أهداف)...

 5201إنشاء مباني ()CE213

الخط اوات التسلساالية ف ااي عمليااة إنشاااء المب اااني ،استكشاااف الموق ااع وفحااا التربااة ،أن اواع األساسااات وش ااروط

اسااتخدام كاال منهااا ،عمليااة الحفاار لألساسااات ،الطوبااار ،الخرسااانة مكوناتهااا وخصائص اها ،الفواصاال اإلنشااائية

وفواصا ا اال التم ا ا اادد ،البنا ا اااء ب ا ا ااالحجر ،الح ا ا اوائط وأنواعها ا ااا ،الط ا ا ااوب وأنواع ا ا ااه ،طا ا اارق ع ا ا اازل المب ا ا اااني ،األد ار

وأنواعها،التمدياادات الصااحية والكهربائيااة ،أعمااال التدفئااة والتبريااد ،أعمااال القصااارة ،الاابالط  ،القرميااد ،الزجااا ،
الدهانات.
 5147العمارة البيئية ()ARE 301
يها اادف ها ااذا المسا اااق لشا اارح العالقا ااة ما ااابين العما ااارة والبيئا ااة ،حيا ااث يوضا ااح للطالا ااب المفا اااكيم التاليا ااة :العما ااارة

المسااتدامة ،العمااارة الخضاراء ،الحفاااظ علااى الطاقااة ،التهويااة الطبيسيااة ،الطاقااة الشمسااية ،طاقااة الرياااح ،وإعااادة
استخدام المواد.باإلضافة إلى ذلك يوضح المساق المدن البيئية و التي تحترم البيئة.
يقااوم الطااالب بتحلياال حاااالت د ارسااية لمبااان علااى المسااتويين المحلااي والعااالمي تتعاماال مااع البيئااة ،و تصااميم
بيوتتراعي النواحي البيئية آخذين بعين االعتبار مفاكيم العمارة الخضراء في مرحلة التصميم.
 4953الهندسة الوصفية ()ARE 271

اإلسقاااط العمااودي (تمثي ال النقطااة  ،المسااتقيم والمسااتول  ،مسااائل علااى الموضااوع  ،اإلسااقاط علااى المسااتويات
اإلضااافية) .التااآلف المت اوازي المسااتول (القطااع الن اااقا ،تمثياال الاادائرة والك ارة وتقاطعاتهااا) .السااطوح الدوراني ااة

(المخروطا ااي ،اإلس ا ااطواني ،المنح ا ااى البريم ا ااي والس ا ااطوح البريميا ااة) .اإلس ا ااقاط اإل،س ا ااونومتري (تمثي ا ال النقط ا ااة
والمسااتقيم والمسااتول  ،مسااائل علااى الوضااع والقياااس وتمثياال األجسااام) ،تقاااطع المسااتويات والحجااوم وتقاااطع

الخطوط والمستويات مع الحجوم.
 4955مبادئ التخطيط العمراني والحضري ()ARE 361

يتناول هذا المساق اساسيات التخطيط وأهدافه وخصائصااه ومسااتوياته وإدارتااه واألنظمااة المطبقااة فااي التخطاايط
العم ارنا ااي ،األبحا اااث والد ارسا ااات والخ ا ارائط المسا اااحية الالزما ااة ،الما ا ثرات الطبيسيا ااة والمنا اااطق علا ااى التخطا اايط
والم ا ا ثرات االجتماعي ا ااة واالقتص ا ااادية عل ا ااى التخط ا اايط ،اس ا ااتعماالت األ ارض ا ااي ومعاييره ا ااا ،الخ ا اادمات العام ا ااة

والمرافق ،الطرق.

 5235الظل والمنظور()ARE 372

المنظا ا ور :أسا ااس المنظا ااور ،المنظا ااور بإسا ااتعمال نقطا ااة تالشا ااي واحا اادة ،المنظا ااور بإسا ااتخدام نقطتا ااى تالشا ااي،
المنظااور بإسااتخدام ثااالث نقااط تالشااي  ،المنظااور الااداخلي ،الظاال :ظاال النقطااة والخااط والمسااتول والمجساامات،
تطبيقات على الظالل في المباني.
 5157التصميم المعماري )ARE 251( 1

أها ااداف التصا ااميم بشا ااكل عا ااام ،أها ااداف التصا ااميم المعما اااري ،المقيا اااس اإلنسا اااني ،القواعا ااد القياسا ااية ،النسا اابة
والتناسااب ،النسااب اإلنسااانية ،نظريااة التوزيااع المعماااري ،فك ارة عامااة عاان المساااحات الالزمااة للعربااات المتعااددة

األنا اواع ،البيئا ااة ،تجميا اال األ ارضا ااي ،مما ارات الموقا ااع ،اإلنا ااارة الطبيسيا ااة ،التوجيا ااة ومالحظا ااات حا ااول الظا ااروف

المحلية ،المخطط العضوي ،العالقات والتوزيع ،المخطط التحليلي ،تصميم كروكيات ،مشروع تصميم أولي.
 5082رسم معماري ( )ARE122

يااتعلم الطالااب مبااادلء االسااقاط فااي الرساام المعماااري وتطبيقاتااه فااي رساام األشااكال المعماريااة وإسااقاطها علااى
الثالثااة مسااتويات ويااتعلم الطال ا ب ق اراءة األعمااال المعماريااة وفهمهااا  ،ثاام اسااتخدام التحبياار فااي رساام وإخ ا ار

المشاريع المعمارية  ،وكذلك يتعرف على عناصر االظهار المعماري وتطبيقاتها في مشاريع معمارية بسيطة.

 5149الكهرباء التطبيقية للعمارة ()ECE 305

يهاادف هااذا المساااق إلااى د ارسااة المبااادئ األساسااية للتيااار الكهربااائي المسااتمر والمتااردد وق اوانين اوم وكرشااوف

وبعااض النظريااات الالزمااة لحساااب التيااار والجهااد و القاادرة و معاماال القاادرة شااامال دوائاار الوجااه الواحااد والثالثااة
أوج ااه وتوص اايالتها  .كم ااا يه اادف ه ااذا المس اااق إل ااى د ارس ااة المب ااادئ األساس ااية للمحرك ااات والمول اادات ودوائ اار
التشغيل والتحكم الخاصة بها بأنواعها المختلفة ذات الوجااه الواحااد والثالثااة أوجااه ود ارسااة أنظمااة حمايااة الاادوائر
واألحمال.

 5015مختبر الكهرباء التطبيقية للعمارة ((ECE 406

اسااتخدام أجهازة القياااس المختلفااة مثاال جهاااز قياااس التيااار والجهااد والمقاومااة ومصااادر الجهااد  ،اسااتخدام جهاااز

راسم اإلشارة والمذبذبات  ،تحقيااق القاوانين مثاال أوم وكيرشااوف  ،تحقيااق بعااض النظريااات  ،تشااغيل المحركااات
واحد فاز وثالثة فاز  ،توصيل عدادات الطاقة واحد فاز وثالثة فاااز للقاادرة والقاادرة الغياار فعالااة ،تطبيقااات علااى
تأثير التيار الح اررية والمغناطيسية.

 5151الصوتيات البصريات ( )ARE 302

الج اازء األول :ويتن اااول الس اامسيات م اان حي ااث :الموج ااات وأنواعه ااا( الطولي ااة ،المستعرض ااة ،الواقف ااة ،األحادي ااة،

المركبااة والحبيبيااة) ،الموجااات الصااوتية وساارعتها ،شاادتها ،انتشااارها واختراقهااا للحاواجز ،ارتاادادها وامتصاصااها،
ظاهرة دوبل ،الطاقة المرافقة للموجات ،االهت اززات الصوتية.
الجا اازء الثا اااني ::ويتنا اااول الصا ااوتيات للمبا اااني ما اان حيا ااث :تا ااردد وانعكا اااس الصا ااوت فا ااي المبا اااني ،الضا ااجيج،
المستويات المقبولة للضجيج ومستويات السمع ،ومعالجة الضجيج في المباني.
الجزء الثالث :من هذا المساق و يتناول البصريات من حيث :ساالوك الضااوء عناادما ينتقاال ماان وسااط إلااى آخاار
من حيث االنعكاس واالنكسار ،البصريات الهندسااية وطبيعااة الصااورة المتكونااة فااي العدسااات والم اريااا واألجسااام
الش اافافة م ااع تطبيق ااات عل ااى بع ااض األجها ازة البصا ارية ،الت ااداخل ،التش ااتت ،االس ااتقطاب وم ااا يتعل ااق ب ااذلك م اان
تطبيقات عملية.
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 4937رسم حر وألوان ()ARE 121

نوعيااة األدوات المسااتخدمة ماان أق ااالم وورق ،كي يااة تقساايم ورق ااة الرساام إلااى ع اادد ماان المسااتطيالت وتوض اايح
عمله ،التظليل لكل مستطيل ،دراسة ألحد العناصاار الطبيسيااة د ارسااة دقيقااة ،د ارسااة خمااس أوضاااع مختلفااة ليااد
اإلنسا ااان ،رسا اام نما ااوذ مبسا ااط ،عما اال تكوينا ااات با ااالخطوط المسا ااتقيمة ،إعا ااداد زيا ااارات مختلفا ااة للطلبا ااة وعما اال

رسااومات ماان موج ااودات األمااا،ن الت ااي تماات زيارته ااا (متاااحف ،مب اااني ،مناااظر طبيسي ااة ) ...،إعااداد بع ااض
الرسومات كالرسوم المتحركااة ،نسااب جساام اإلنسااان وأعضاااةه ،نسااب وجااه اإلنسااان ونسااب األعضاااء ،األلاوان،
بعض التشكيالت الفنية ،عدد من لوحات بعض الفراغات الداخلية ،عمل منحوتات وتشكيالت فراغية.
 5152التصميم الداخلي ()ARE 552

يه اادف ه ااذا المس اااق إل ااى د ارس ااة مح ااددات التص ااميم ال ااداخلي ( الموق ااع ،الفا اراو ،الوظيف ااة ،الخص ااائا) وفه اام

معااايير التصااميم الجماليااة والنفسيااة والمتانااة واالقتصاااد وربااط التصااميم الااداخلي بالتصااميم المعماااري ألن كاال

منهمااا مبنااي علااى أساااس أن اإلنس ااان هااو المقياااس الااذي تخضااع ل ااه كافااة عناصاار التصااميم بكافااة أغ ارض ااه
وأهدافه وتنمية القدرة على ابتكار التصميمات الداخلية.

 5153نظريات العمارة )ARE 132( 1

يتناااول هااذا المساااق عالقااة المقياااس باإلنسااان وعالقااة اإلنسااان بااالفراو المعماااري ،العمااارة تعبياار عاان الحاجااات

اإلنسااانية للف اراو ،أشااكال الف اراو المعماااري ،العمااارة والجمااال ،العمااارة وعقالنيااة التصااميم ،الوحاادة فااي التصااميم،
ووحدة الشكل المعماري ،اإلنشاء والوظيفة والجمال واالقتصاد في العمارة.
 5154نظريات العمارة )ARE 433( 2

يشمل هذا المساق على مواضيع معمارية فلس ية وعلى مواضيع تبرز أعمال وأعااالم العمااارة العالميااة الحديثااة،

وكااذلك يتناااول أسااس التكااوين المعماااري ومصااادرها التراثيااة ،د ارسااة وتحلياال لمكونااات التش اكيل المعماااري ،لغااة

التكوين البصري في العمارة ،اسس تصميم المباني عمالقة العمارة والمدارس المعمارية الحديثة.
 4942الفكر والنقد المعماري ()ARE 531

يهااتم هااذا المساااق بااالفكر المعماااري اإلسااالمي والعااالمي ،وتطااوره عباار م ارحاال التاااريخ المختلفااة ود ارسااة فلساافة

أع ااالم الفكا اار المعم اااري اإلسا ااالمي ،بها اادف إرس اااء قواعا ااد للنظريا ااة اإلس ااالمية فا ااي العما ااارة ،وإع ااداد جيا اال ما اان
المعماريين معد فكريا لتطوير الطابع العربي واإلسالمي للعمارة ،والكااف عاان اسااتيراد الطاارز المعماريااة الغربيااة

التي ال تتناسب والبيئة المحليااة .كمااا يهاادف المساااق إلااى تعريااف الطالااب بالمااذاهب الفكريااة المعماريااة الحديثااة

وط اارق تحليله ااا ونق اادها وأهمي ااة النق ااد المعم اااري لخل ااق المن ااتج المعم اااري ض اامن الس ااياق االجتم اااعي والثقا ااافي

والحضاري للبيئة.

 4943تاريخ عمارة )ARE 241( 1

يدرس في هذا المساق أول لبنة للتاريخ من الناحية المعمارية ،فيدرس الطالااب تاااريخ العمااارة القديمااة منااذ نشااأة

اإلنسان وياادرس أفقيااا العمااارة المصارية والفاان المصااري القااديم وكااذلك العمااارة الرافديااة (عمااارة مااا بااين النهارين)
والعمارة اإلغريقية والعمارة الرومانية.
 4944تاريخ عمارة )ARE 242( 2

يعتبر مساق تاريخ العمارة  2استكماال لتاريخ العمااارة  ،1وفيااه يااتم التعاارف بشااكل أفضاال علااى مكااامن الجمااال

في العمارة األوروبية منذ العصر المسيحي المبكر وحتى بداية القرن العشرين.

 4945تاريخ عمارة )ARE 341( 3

يتم في هااذا المساااق تاادريس العمااارة والفاان اإلسااالمي حيااث نتعاارف علااى تاااريخ النشااوء وكي يااة اإلتساااع والتااأثر

والتأثير على العمارات والفنون األخرل في دول العال المختلفة وأهم المباني اإلسالمية.
 5225التصميم المعماري )ARE 351( 2

تصااميم مباااني صااغيرة المساااحات خصوصااا السااكنية منهااا  ،شااروحات عاان المباااني السااكنية بأنواعهااا وأشااكالها
المختلفااة  ،وشاارح وتوضاايح بعااض المباااني العامااة المتعلقااة بالمجتمعااات السااكنية صااغيرة الحجاام مثاال رياااض
األطفال  ،المدارس  ،دار مسننين  ،فنادق صغيرة . ... ،

 5226التصميم المعماري )ARE 352( 3

تقاادم وتطااور نظريااات التصااميم المعماااري ،تصااميم المشاااريع المعماريااة التااي لهااا عالقااة ،بمتطلبااات مجتمعنااا
المعاصر ،خلق ملكه تصميمية للطلبة ،تصميم وحدات سكنية متعددة الطوابق ومحددة الفعاليات...،

 5227التصميم المعماري )ARE 451( 4

التركي ااز عل ااى المب اااني العام ااة ،م اادخل تحلي اال إحتياج ااات المب اااني العام ااة ،الوظ ااائف ،تص اانيف المب اااني العام ااة

(مباااني تجاريااة متنوعااة ،مباااني ثقافيااة ،مباااني سااياحية) .والتركيااز علااى تصااميم مشااروعين ماان هااذا القبياال مااع
إيجاد حلول لبعض الصعوبات في الموقع والمتطلبات وتحديد المساحات. ...،
 5228التصميم المعماري )ARE 452( 5

يااتم التركيااز علااى المباااني الخاصااة بالصااناعة بجميااع أنواعهااا وفعالياتهااا وإحتياجاتهااا (ماان إنااارة وخطااوط إنتااا

وخدمات إدارية ومرافق باإلضافة إلى العالقات بين هذه المباني والمواصالت والبنى التحتيااة والناحيااة الصااحية
داخاال وخااار المبنااى مااع التركيااز أيضااا علااى بعااض المباااني الزراعيااة والمسااتخدمة بشااكل كبياار فااي منطقتنااا
،ااالبيوت البالسااتيكية ،م ازارع تساامين الحيوانااات ،م ازارع األبقااار واألغنااام والاادواجن ،مااع التركيااز علااى متطلبااات
ه ااذه المبا ا اني م اان إن ااارة وتوجي ااه وتمدي اادات  ....م ااع العم اال عل ااى تص ااميم مش ااروعين األول ص ااناعي والث اااني
زراعي.
 5229التصميم المعماري )ARE 551( 6

يختااار الطالااب مشااروع أو أ،ثاار ماان المشاااريع العامااة الكبي ارة مثاال صااالة ألعاااب ،صااالة معاارض ،مستشاافى،

مباني إدراية ،فندق سياحي ،مطاعم سياحية ،مرا،ز تجارية ضخمة إلى غياار ذلااك ماان المشاااريع بحيااث ياادخل
فيها إختيار الموقع وتنظيمه.

 4956تخطيط المدن )ARE 461( 1

لمحااه عاان نشااأة المدنيااة وتطورهااا عباار العصااور ,المدينااة اإلسااالمية ،تااأثير الثااورة الصااناعية علااى التخطاايط،

ومشا،ل المدن بعد الثورة الصناعية ،نظريااات تكااوين المديناة ،رواد التخطاايط واالقت ارحااات فااي القاارن العشارين.

النظريااة العضااوية فااي تخطاايط المدنيااة ،المعااايير التخطيطيااة لالسااتعماالت الرئيسااية ،الطاارق الحضارية وحركااة
المرور ،وسائل التطبيق وتنفيذ التخطيط ،مشروع عملي لتطبيق لما سبق.

 5230التصميم العمراني واإلسكان ()ARE 561

يه ااتم ها ا ذا المس اااق بمش ااا،ل اإلس ااكان م اان النا اواحي العمراني ااة واالقتص ااادية واألجتماعي ااة وك ااذلك فه ااو يتن اااول:
اإلس ااكان والتصا ااميم العم ارنا ااي ،أبعا اااد التص ااميم العم ارنا ااي ،أها ااداف وعواما اال التص ااميم ،تحليا اال با ارامج اإلسا ااكان

والمعااايير القياسااية لإلسااكان ،تحلياال المناااطق السااكنية فااي المدينااة ،تحلياال الموقااع ،األسااس النظريااة فااي توزيااع

االستعماالت والحركة ،التكوين البصري للمدينة ،مشروع تطبيقي.
 5158مخططات تنفيذية )ARE 421( 1

يهااتم هااذا المساااق بإعطاااء الطالااب المهااارات الالزمااة لتجهيااز خارائط تنفيااذ المشاااريع المعماريااة والم اواد الداخلااة

ف ااي التنفي ااذ والتركيب ااات التفصا اايلية له ااا وا لجه ااات ذات العالقا ااة ،وك ااذلك فه ااو يتنا اااول مقدم ااة ع اان المخططا ااات
التنفيذيااة ،تحضااير وتجهيااز الخ ارائط التنفيذيااة ،تحوياال المخططااات التصااميمية إلااى مخططااات تنفيذيااة ،تحديااد
الم اواد المس ااتخدمة ،تركيب ااات ومكون ااات أج ازاء المب اااني ،مخطط ااات البن اااء المختلف ااة ،التفاص اايل المعماري ااة ف ااي
المباني ،تفاصيل خارجية في الموقع  ،مشروع تطبيقي تنفيذي.
 5148مخططات تنفيذيه )ARE 422( 2

يكون هذا المساق مكمال لمساق مخططات تنفيذية ( )1وهو يتناول مشروعا معماريا تنفيذيا كااامال ماان مرحلااة

تحوي اال التص ااميم المعم اااري إل ااى عم اال تنفي ااذي ب اادء م اان تحدي ااد المق اااييس والما اواد وانته اااء بالتفاص اايل الدقيق ااة
لألعمال المعمارية واألثاااث والمنجااور ،ويسااتعل الترميااز والتاارقيم والتهشااير فااي إعااداد المخططااات والتعبياار عاان
المواد ويتناول المشروع خرائط الموقع والتركيبات المختلفة ألجزاء البناء ومكوناته مع إظهااار كاماال للتشااطيبات
والمواد في كل جوانب البناء ،باإلضافة إلى تجهيز مخططات اإلنارة والتمديدات الميكانيكية للمشروع.

 4960تحليل إنشاءات معمارية ()ARE 311

تحليا اال القا ااول وردود األفعا ااال للجسا ااور المحا ااددة سا ااتاتيكيا ،الجسا ااور المسا ااتمرة بمفاصا اال (جيربا اار) ،مخططا ااات

األحمال ،القول المحورية ،قول القا ،والعزوم ومعادالتها ،العالقات فيماا بينهااا ،تحلياال الجمالونااات واألقاواس

واألطر اإلنشائية ،حسابات اإلنحناء والهبوط ،تحليل الجسور غير المحددة والجسور المسااتمرة ،معادلااة العاازوم
الثالثة ،معادلة الميل والهبوط ،طريقة توزيع العزوم ،التحليل باستخدام الحاسوب.
 4971خرسانة مسلحة ()ARE 411

مكونا ااات الخرسا ا انة المسا االحة وخواصا ااها الميكانيكيا ااة ،المبا اادأ األساسا ااي لتسا االيح الخرسا ااانة ،القا اوانين اإلنشا ااائية

الضااابطة والمواصاافات ،الطاارق المتبعااة فااي التصااميم اإلنشااائي ،تصااميم وتسااليح الجسااور لمقاومااة قااول العاازم

باستخدام طريقة المقاومة القصول ،التسليح المزدو  ،تصميم وتسليح الجسور لمقاومة قول القا ،تطور قااول
الشد والضغط في حديد التسليح ،الروابط بين الخرسااانة وحديااد التسااليح ،تصااميم العكفااات والوصااالت ،تصااميم
البالطا ااات ذات االتجا اااه الواحا ااد ،تصا ااميم الجسا ااور المجنحا ااة ،تصا ااميم الجسا ااور المسا ااتمرة ،حسا ااابات االنحنا اااء

والهبوط.

 5159اإلنارة والتمديدات الكهربائية ()ECE 408

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمتطلبااات اإلضاااءة االصااطناعية الصااحيحة ماان خااالل تعريااف طبيعااة
الضااوء ونظرياتااه و تعري ااف الكميااات الضااوئية و وح ااداتها وقياسااها واسااتخدامها والنظري ااات والق اوانين المتعلق ااة

بهااا .كمااا يتضاامن المساااق الطاارق المسااتخدمة لحسااابات اإلنااارة وأنواعهاوأنظمتهااا المختلقااة و العواماال والم ا ثرة
عليه ااا وتطبيقا ااات عليها ااا ود ارس ااة األنا اواع المختلفا ااة للمصا ااادر الض ااوئية ومميزاتها ااا ومواصا اافاتها واسا ااتخداماتها.

ويتضمن المساق أمثله وتطبيقات مختلفة لجميع طرق اإلنارة بما في ذلك استخدام الحاسب ا لي .كمااا يهاادف

هذا المساق إلى تعريف الطالب بمتطلبات التصميم وحساب الكميات والرسم للتمديدات الكهربائيااة للمباااني ماان
مص اادر التي ااار الكهرب ااائي وحت ااى مواق ااع اس ااتخدامها ف ااي المبن ااى ش ااامالس دوائ اار الض ااغط الم اانخفض المسا اااعدة
لش اابكات الها اااتف واالتصا ااال الا ااداخلي وش اابكات اإلرسا ااال الها اوائي والفضا ااائي ومتطلب ااات اإلنا ااذار ضا ااد السا ارقة
والحريا ااق  .وذلا ااك ش ا ااامال الرما ااوز والمخطط ا ااات الالزما ااة والمواص ا اافات الفنيا ااة والتعليم ا ااات والشا ااروط المحلي ا ااة
وحس ااابات التص ااميم ل اادوائر اإلن ااارة والتمدي اادات ومواص اافات الما اواد المس ااتخدمة كاألس ااالك والمج اااري والمف اااتيح
والحماية ضد التسرب األرضي والقصر وزيادة الحمل.

 5231التمديدات الصحية ()ME 333

إختيااار موق ااع البناااء ،مص ااادر الرطوبااة ف ااي المب اااني وطاارق معالجته ااا ،مصااادر المي اااه وطاارق اإلس ااتفادة منه ااا
وتوزيعهااا ،األجه ازة الصااحية وطريقااة تركيبهااا وتزوياادها بالمياااه وتص اريفها ،تص اريف مياااه األمطااار عاان أسااطح

المباني ،سياسة المجاري وغرف التفتيش ،الطرق الصماء وطريقة تصميمها.

 5155تجميل األ راضي () ARE 552

ي ااتم ف ااي ه ااذا المس اااق ت اادريس أنا اواع الح اادائق وتاريخه ااا وكي ي ااة التص ااميم والتنس اايق والتظ اايم واألنا اواع المختلف ااة

والمسااميات والموزوعااات ويتطاارق المس اااق إلااى معلومااات عالمي ااة علميااة تخااتا بالح اادائق العامااة فااي الم اادن

األوروبيااة مثاال (لناادن ،نااابولي ،باااريس ،ب رشاالونه ،لشاابونه ...الااخ) الهاادف ماان تاادريس هااذا المساااق هااو إعطاااء
الطالب معلومات ألهمية إقامة المسطحات الخضراء من حدائق وغيرهااا للتخ يااف ماان التلااوث البئااي باإلضااافة
إلى العامل الجماعي.
 4180إدارة المشاريع )(CE512

مفهوم تنظيم المشاااريع ,تحلياال فعاليااات مشاااريع التشااييد ألغاراض البرمجااة ,تخطاايط المشاااريع ,طاارق التخطاايط
وحس اااب زم اان المش ااروع ,إدارة المش اااريع ومراقبته ااا وال ااتحكم به ااا.التخطيط الح اار ومتطلب ااات األم ااان ف ااي موق ااع

العمل .إدارة العقد الهندسي .التطبيقات الهندسية واستعمال برامج المختلفة الحاسوب.
 5232مقدمة مشروع التخرج ()ARE 591

بحااث معماااري يق ااوم الط ااالب بإع ااداده منفااردا فااي مجاااال محاادد يخت اااره بناااء علااى المتطلب ااات المحليااة الس ااائدة
(إسكان ،مباني ثقافية ،تعليمية ،ترفيهية ...ألخ) ويتبلور على أساسه البرنامج المعاري للمشروع المقترح.

 5156مشروع التخرج ()ARE 593

باإلضافة إلى ما سبق إعداد مشروع معماااري وتقرياار مساااند ،علااى أن ي خااذ فااي اإلعتبااار العواماال اإلجتماعيااة
واإلقتصادية واإلنشائية والبيئية المحلية والثقافية والحضارية.

 4973التدريب الميداني )ARE 391( 1

يق ااوم الطال ااب بزي ااارة مش اااريع ع اادة قي ااد اإلنش اااء بحي ااث يتع اارف عل ااى م ارح اال البن اااء الهيكل ااي ب اادء م اان أعم ااال

الحفريااات واألساسااات ووصاوال إلااى العقاادات ،حيااث يتعاارف الطالااب علااى طاارق تنفيااذ المشاااريع وكي يااة إدراتهااا
واإلشراف عليها ،كذلك التعرف على طريقة التعامل بين صاحب المشروع والمشرف والمتعهد.
 4974التدريب الميداني )ARE 491( 2

يركز هذا المساق علىعمليااات التشااطيب الااداخلي والخاارجي ماان أعمااال التمدياادات الكهربائيااة والصااحية وأعمااال
بناااء الط ااوب والتقس اايمات الداخلي ااة والبطانااة وأعم ااال الكحل ااة عل ااى بااالط األرض اايات ،وأعم ااال المنج ااور الحدي ااد

وااللمنيوم باإلضافة إلى أعمال الطراشة والدهان مع األخذ بعين االعتبار التسلسل في هذا األعمال.
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وصف مساقات المتطلبات االختيارية
 4965تاريخ الفنون ()ARE 541

التركيااز علااى الت اراث اإلنساااني عامااة والت اراث القااومي بشااكل خاااص  ،النماااذ واألشااكال الفنيااة المتعااددة إبتااداء
م اان العص اار الحج ااري  ،الفا اان الفرع ااوني والف اان ال ارف اادي واإلغريقا ااي والروم اااني والبيزنط ااي واإلس ااالمي وعصا اار

النهضااة فااي أوروبااا.دور الفنااون والعمااارة التااي إنتجهااا الساالف فااي الماضااي البعيااد وأثرهااا علااى الساالف القريااب
وأثرها في فنون الحاضر.أهم المدارس الفنيااة المعاصارة وأساااليبها المختلفااة.تأثير الثااورة الصااناعية علااى التطااور

الفنى اإلبداعي المعاصر.تعزيز النمو اإلدرا،ي من خالل مشاااهدة النماااذ الفنيااة والمعماريااة المعاصارة.التمييز

بين اإلقتباس في الفن والعمارة وبين التقليد الكلي لألعمال الفنية والمعمارية وإيجابيات وسلبيات كل منها.
 5208ترميم المباني ()CE 514

تهدف دراسة هذا المساق إلى دعم المعلومات التاريخية واألثرية والتراثية المعماريااة وغيرهااا عنااد الطالااب علميااا
وعملي ااا ،ك ااذلك توس اايع م اادارك فه اام الطال ااب للمعن ااى الج ااامع لكلم ااة الت اارميم وتعريفه ااا  ،الص اايانة ،اإلص ااالح،
التاارميم ،التطااوير ،األحياااء ،إعااادة البناااء

ألااخ  ،تمكااين الطالااب ماان عماال د ارسااات ميدانيااة لمناااطق ومباااني

قديم ااة وكتاب ااة التق ااارير ح ااول أي مبن ااى أو منطق ااة موض ااحا فيه ااا ما اواد البن اااء وط اارق اإلنش اااء للمبن ااى ،حالت ااه

الحالية ،مشا،له ،عمل رساام ياادوي ( )sketchللمبنااى وتوثيقااه بالصااور للتعاارف علااى الناواحي الفنيااة والمعماريااة

لتلك المباني.

 5217مخططات تنفيذية )ARE 521( 3

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطالااب كي يااة رساام وإخ ا ار كافااة المخططااات والتفاصاايل اإلنشااائية التنفيذيااة

واختي ااار مقي اااس الرس اام المناس ااب لك اال عنص اار م اان العناص اار اإلنش ااائية التالية:األساس ااات :االسا اواره ،القواع ااد
المنفصا االة ،القواعا ااد المشا ااتركة ،األسا اااس المسا ااتمر ،جسا ااور الا اربط....،الخ .األعما اادة بكافا ااة أشا ااكالها وأنواعها ااا
وتفاصاايل تش اريك الحديااد م ااع تص ااغير المقاااطع ف ااي الطوابااق المختلف ااة .األس ااقف المختلفااة المعمق ااة ،المفرغ ااة،

المسااطحة باادون جسااور باتجاااه واحااد واتجاااهين .الجسااور المختلفااة -مقاااطع طوليااة ومقاااطع عرضااية .األد ار

بكافااة أنواعهااا .الجاادران المساالحة والجاادران اإلسااتنادية بكافااة أنواعهااا .الجمالونااات الخشاابية والفوالذيااة .فواصاال

التمدد والتقلا.

 5218تطبيقات حاسوبية متقدمة ()ARE 522

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطااالب باس اتخدام التكنولوجيااا فااي الرسااومات الهندسااية خااالل ب ارامج تصااميم

ثالثية اإلبعاد كبرنامج  ArchiCADحيث يتم تعريف الطالب على واجهته المستخدمة في آليااة بناااء النماااذ ،
اإلضاااءة ،الك اااميرات ،تلب اايس الخام ااات ،اس ااتخدام الحرك ااة ومف اااكيم التحري ااك ،كم ااا وان ااه س اايتعرف عل ااى ب ارامج

مساعده أخرل تستخدم في تلباايس الماواد مثاال برنااامج  Artlantisوبرنااامج  ،3Dsmaxوساايقوم الطالااب بإنجاااز
مشااروع متكاماال ومخاار بصااورته النهائيااة بعااد معرفااة كي يااة تجميااع مااا تاام عملااه علااى البرنااامج األساسااي فااي
لوحة مخرجة باستخدام الجانب المهم بتخصا الهندسة المعمارية في برنامج .Photoshop
 4608نظم المعلومات الجغرافية ()CE 424

مقدمة في نظم المعلومااات الجغرافيااة  ،التجهيازات الالزمااة ل ا ، GISالبارامج الالزمااة والمتااوفرة  ،أهميااة وجاادول

الا  ، GISالتطبيقات المتعددة للا  ، GISيشااتمل هااذا المساااق أيضااا علااى تاادريبات عمليااة علااى إسااتخدام بارامج
ال ا  GISمثاال  :Arc Viewتشاامل التاادريبات للتعاارف علااى أناواع الملفااات المختلفااة وتشاامل أيضااا علااى بناااء
قواع ااد البيان ااات ودما ااج المعلوم ااات الوصا ا ية ف ااي الج ااداول المختلفا ااة والتحري اار وتبا ااادل الملفا ااات واإلستفسا ااارات
والتحليا اال الفا اراغي والا ااوصفي وعملي ااات دما ااج وفص اال العنا اااصر وغيا اارها .يعط ااي الطا ااالب ف ااي نهايا ااة المسا اااق
مشروع صغير يعمل على إعداده وتحليلاه باإستخدام برناامج الا( .)Arc View

 4968تخطيط المدن )ARE 562( 2

تطبي ااق عمل ااي حقيق ااي ف ااي مج ااال التخط اايط :تحدي ااد موض ااوع التخط اايط ،بح ااث مي ااداني وتحلي اال نتائج ااه إلبا اراز

المشااكلة التخطيطيااة ،تحدي ااد الهاادف والغ اارض ماان الموضااوع ،جم ااع المعلومااات وتحليله ااا ،تجهيااز مخطط ااات
تعكااس صااورة الواقااع الحااالي .طاارح أفكااار الحاال التخطيطااي ،االختيااار بااين الباادائل المختلفااة ،التنب ا ات للوضااع
المستقبلي للمنطقة ،االقتراحات التي تم األخذ بها واعتمادها.
 4969تخطيط المواصالت والبنية التحتية ()ARE 563

تخطاايط النق اال :تص اانيف الط اارق الحض ارية ف ااي المدين ااة ،مواق ااف الساايارات ،حج اام الم اارور ومش ااا،ل االزدح ااام،
خطوط الرغبة والميل للحركة في اتجاهات معينة ،إدارة الطاارق والماارور والااتحكم فااي التقاطعااات ،وسااائل النقاال
المختلفة .البنى التحتية ،تقييم وضع البنااى التحتيااة الحاليااة ،إمكانيااة تااوفر عناصاار البنااى التحتيااة مكااان وتوزيااع
وسائل الخدمات العامة ،عرض موجودات البنى التحتيااة الحاليااة ،التنساايق بااين وسااائل البنااى التحتيااة المختلفااة،

اقتراحات لتطوير البنى التحتية.
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وصف متطلبات القسم
 5524أساسيات الكيمياء العامة والتحليلية ()ETE022

يحتااوي المساااق علااى موضااوعات أساسااية فااي مجاااالت الكيمياااء العامااة أهمهااا :المحالياال المائيااة ،األحماااض
والقواعد ،ذائبية األمالح ،مقدمة حول تركيب المركبات العضوية.
إضااافة إلااى األسااس النظريااة للكيمياااء التحليليااة وتطبيقاتهااا وأهمهااا أسااس التحلياال اإلحصااائي للنتااائج ،ودرجااة
الحموضااة ،والتحلياال ألحجم ااي والغ ارفااومتري .وأس ااس طاارق السبيكترس ااكوبي ( فااوق البنفس ااجي ،تحاات الحمااراء
واالمتصاص الذري) .وأسس الكوموتوغرافيا (.)HPLC, GC
5525مختبر أساسيات الكيمياء العامة والتحليلية ()ETE026

يشمل المساق تجارب بواقع  3ساعات زمنية أسبوعيا حول :تحضير المحالياال ،واألحماااض والقواعااد ،وذائبيااة

األم ا ااالح ،إض ا ااافة إل ا ااى تج ا ااارب ح ا ااول ط ا اارق التحلي ا اال الكم ا ااي والن ا ااوعي المختلف ا ااة مث ا اال المع ا ااايرة والترس ا اايب،
والسبيكترسكوبي ،الكروموتوغرافيا .وتركز التجارب على تحاليل الماء والهواء والتربة.
5526موائع حرارية (ETE321)1

الموائ ااع وخواص ااها ،ومقدما ااة ح ااول اسا ااتاتيكا وديناميك ااا الموائا ااع ،وق ااانون حفا ااظ الكتل ااة وتا اادفق الم ااائع ،والتا اادفق

الطباااقي واالضااطرابي ،وقااانون الااديناميكا الح ارريااة األول ،والخصااائا الح ارريااة للموائااع .ومعااادالت بيرنااوللي
والطاقة وزخم الحركة ،والتدفق في المجاري المائسية ،والتدفق خالل األنابيب ،أسس حسابات المضخات.

 5527موائع حرارية )ETE322( 2

تطبيقااات هندس ااية قااانون ال ااديناميكا الح ارريااة األول ،وق ااانون ال ااديناميكا الح ارريااة الث اااني ،وآليااات انتق ااال الحاا اررة
الرتيااب بالتوصاايل والحماال واإل شااعاع ،وحساااب معاماال انتقااال الح ا اررة بالحماال فااي التاادفق علااى األسااطح وفااي

األنابيب ،واالتزان الحراري ،وتطبيقات هندسية على حسابات المبادالت الح اررية.
5528الرسم بالحاسوب ()ETE421

اسااتخدام الحاسااوب (برنااامجي األوتوكاااد والكاتيااا) لرساام األشااكال والمناااظير الهندسااية وتطبيااق جميااع المفاااكيم
الهندس ااية المعمول ااة بالي ااد الحا ارة وذل ااك م اان خ ااالل :تعي ااين ح اادود اللوح ااة ,رس اام العناص اار األساس ااية ك ااالخطوط
والا اادوائر ,كتابا ااة النصا ااوص داخا اال الرسا ااومات  ,اسا ااتخدام أواما اار المعاينا ااة والتعا ااديل والتغييا اار ,اسا ااتخدام أواما اار

الطبق ا ااات واألل ا اوان والخط ا ااوط  ,كتاب ا ااة األبع ا اااد للرس ا ااومات وتهش ا ااير المس ا اااحات المطلوب ا ااة  ,رس ا اام المن ا اااظير
بااليزوماترك ,وضع اإلطار والجدول ,طباعة الرسومات ،واستخدام الحاسوب في عمليات التصميم.

5529علوم األرض ((ETE522

مقدم ااة عام ااة ،والجغرافي ااة والطبوغرافي ااا ،وتك ااوين األرض األساس ااي ،والترب ااة والص ااخور وخواص ااها ،والص اافائح

التكتونية ،والزال زل ،والمعادن ،ومكونات الغالف الجوي ،والطاقة واتزانهااا فااي الغااالف الجااوي ،والضااغط الجااوي
والري اااح ،والطق ااس ونماذج ااه ،والمن اااا والتغي اار المن اااخي ،وم اادخل ح ااول مص ااادر المي اااه والمس ااطحات المائي ااة،

والدورات الطبيسية واالتزان على سطح الكرة األرضية.
5530حساب الكميات في العمليات ((ETE025

تطبيقات هندسية علااى قاوانين حفااظ المااادة والطاقااة فااي العلميااات البيئيااة والمعاادات المسااتخدمة فيهااا ،لألنظمااة

متعددة المكونات والتفاعالت الكيمائية في الحاالت الرتيبة وغير الرتيبة.
5531مختبر موائع حرارية ()ETE321

يتضمن المختبر عدة تجارب حول الموائع وانتقال ال ح اررة ،تتضمن تطبيق القوانين العامة لحركااة الموائااع ،مثاال

قااانون حفااظ الطاقااة وقااانون حفااظ الكتلااة لمااائع متحاارك فااي مجاارل ذو مقطااع عرضااي متغياار ،وتمكااين الطالااب
ماان اسااتخدام أجهازة قياااس التاادفق مثاال جهاااز الفنشااوري واألوري اايس ميتاار .إضااافة إلااى تجااارب لقياااس خاواص

السوائل مثل الكثافة واللزوجة ،وقياسات الضغط ودرجة الح اررة .وتجارب لقياس التدفق ماان الفوهااات ،وحساااب
معامل انتقال الح اررة ،والتوصيل الحراري .وتجارب على المبادالت الح اررية.
5532انتقال المادة ()ETE332

ما اادخل حا ااول محا،ا اااة انتقا ااال الحا ا اررة والما ااادة ،وانتقا ااال الما ااادة باالنتشا ااار (الرتيا ااب) وتطبيقاتا ااه ،وانتقا ااال الما ااادة

بالحمل ،وحسابات معامل انتقااال المااادة بالحماال ،تطبيقااات هندسااية مختااارة النتقااال المااادة فااي العمليااات البيئيااة
مثل االمتصاص واالستخالص.
5533علم البيئة ()ETE531

يتناااول هااذا المساااق مفهااوم علاام البيئااة ومفهااوم األنظمااة البيئيااة ومكوناتهااا وأن اواع الاانظم البيئيااة ،وأسااس ات ازان
النظااام البيئ ااي والتعاق ااب ،وت اادفق الطاق ااة للنظ ااام البيئااي الطبيع ااي ،وترا،ي ااب اله اارم البيئ ااي واإلنت اااجي ،وال اادورات

البيوجيوكميائية والعوامل البيئية والتداخالت الحيوية.ومدخل حول ا ثار الصحية للملوثااات األساسااية وتأثيراتهااا
على التربة والزراعة.

5534القياسات البيئية ((ETE532

مفاااكيم محااددة بالقياااس البيئااي ،وقياسااات عناصاار المناااا ،وأسااس قياسااات تركيااز الغااازات واألبخ ارة ،والم اواد

الصلبة العالقة في الهواء ،وخصائا األيروسول والمواد الحيوية العالقة في الهاواء ،والماواد العالقااة فااي المياااه،
وتركي ااز الما اواد الكيماوي ااة ف ااي المي اااه ،وت حدي ااد المتغيا ارات البيئي ااة وتط ااوير قياس ااات خاص ااة به ااا مث اال الض ااجيج

واإلشعاع.

5535خصائص ومقاومة المواد ()ETE131

حسااابات الق ااول وات ازان الثب ااات الميكااانيكي ،وحس ااابات الش ااد ومتطلبااات التص ااميم الميكااانيكي والص ااالدة ،أن اواع

المواد ،وفكرة إجمالية حول ترا،يبها والخصائا الميكانيكية للمواد ،ومبادئ المعالجات الح اررية.
 5536مختبر خصائص ومقاومة المواد ()ETE132

تجااارب حااول رد الفعاال لألحم ااال المرك ازة والموزعااة ،ومرك ااز الثقاال ،وإيجاااد معام اال المرونااة ومعاماال الجس اااءة

لما اواد متنوع ااة ،وتج ااارب إلع ااداد رس اام منحن ااى اإلجه اااد واالنفع ااال لما اواد معروف ااة المواص اافات ،وتج ااارب رب ااط

خصائا المواد بالمعالجات الح اررية.

 5537معادالت تفاضلية وتحليل عددي ()ETE533

تصاانيف المعااادالت التفاضاالية وطاارق حلولهااا التحليليااة ،والسالساال الرياضااية ،والمصاافوفات وطرقهااا لألنظمااة

الخطيااة ،والطاارق العدديااة لاانظم المعااادالت غياار الخطيااة ،والطاارق العدديااة لحاال المعااادالت التفاضاالية ،وقواعااد
النظم الالخطية.
 5538مختبر القياسات البيئية ()ETE534

تجااارب فااي قياااس التلااوث الهاوائي ،قياااس منسااوب األ،سااجين والنيتااروجين فااي الجااو (داخليااا وخارجيااا) ،قياااس
الضااجيج ومسااتوياته ،قياااس اإلشااعاع (الكهرومغناطيسااي) ،قياااس القاايم الح ارريااة ،قياااس عناصاار المناااا مث ال
درجااة الحا اررة ،الرطوبااة ،واإلشااعاع الشمسااي ،وقياسااات الرياااح (ساارعة واتجاااه الرياااح والضااغط الجااوي) .وجمااع
العين ا ا ااات وفحص ا ا ااها ،وقي ا ا اااس مس ا ا ااتويات التل ا ا ااوث ف ا ا ااي الترب ا ا ااة ،وتج ا ا ااارب الطل ا ا ااب األوكس ا ا ااجيني الكيمي ا ا ااائي

والبيولوجي(.)COD, BOD
 5539مختبر ظواهر االنتقال ()ETE332

تجااارب فااي المحا،اااة ب اين انتقااال الحا اررة والمااادة فااي الموائااع ،وتجااارب لقياااس انتقااال المااادة باالنتشااار ،وقياااس
معاماال انتق ااال المااادة بالحم اال ،إضااافة إل ااى تجااارب باس ااتخدام باار الترطي ااب ،باار االمتص اااص واإلدمص اااص
واالستخالص.
 5540الطاقة المتجددة ((ETE844

مفهااوم الطاقااة التقليديااة والمتجااددة ،والتااأثيرات المصاااحبة ،وأن اواع الطاقااة المتجااددة ،وأنظمااة الطاقااة المتجااددة،
واألنظمااة الهجينااه للطاقااة المتجااددة ،وقياااس أداء أنظمااة الطاقااة المتجااددة ،ونمذجااة الطاقااة المتجااددة ،وخ ارائط
مصادر الطاقة المتجددة ،ومفهوم كفاءة الطاقة ،وإدارة الطاقة ،واألثر البيئي الناجم عن الطاقة.

 5542التلوث الهوائي والتحكم به ()ETE141

مفهوم التلوث الهوائي ،أنواع ومصادر التلوث الهوائي ،الملوثات العالقة ،ملوثات الهاواء الخطيارة ،تغياار المناااا

العالمي ،التأثيرات على الصحة ،التأثيرات على الزراعة ،التااأثيرات علااى الحياوان ،التااأثيرات علااى المااادة ،تلااوث

اله اواء الااداخل ي ،انتشااار التلااوث األفقااي والعااامودي ،االنتشااار اله اواء الجااوي ،قياااس مسااتويات التلااوث ،الااتحكم
بتل ااوث الها اواء ،مع اادات معالج ااة التل ااوث الها اوائي ومب ااادئ تص ااميمها ،التل ااوث الض ااجيجي ،الت ااأثيرات الص ااحية
والتحكم بالتلوث الصحي.
 5544مقدمة في الهندسة البيئية ((ETE521

تعريااف ع ااام بهندس ااة البيئ ااة ،وم اادخل ح ااول عناص اار البيئ ااة الرئيس ااة والك ارات البيئي ااة األربع ااة ،ومفه ااوم التل ا واوث

ومصادره ،ومفهوم التحكم بالتلوث وطرقه التكنولوجية ،ومجاالت هندسة البيئة وتطبيقات بيئية محلية .وماادخل

حا ااول مشا ااكالت بيئيا ااة عالميا ااة مثا اال ثقا ااب األوزون والدفيئا ااة الكونيا ااة والضا ااباب الصا ااناعي ( )smogوالمطا اار
الحمضي.
 5546هندسة التربة ()ETE831

مبااادئ هندسااة التربااة ،وتحلياال وتصاانيف التربااة حس ااب نظااام اشااتو والنظااام الموحااد ،وعالقااات التربااة الوزني ااة

والحجمية ،والمياه والتربة وتشمل النفاذية وساريان المياااه فااي وسااط حبيبااي ،ونظريااة تر ازقااي للضااغط الفعااال فااي
التربة ،وخصائا الق وه واإلجهاد واالنفعال في التربة ،ودراسة لنظريااة دمااك التربااة ،ود ارسااة لنظريااة انضااغاطية
التربة ،ودراسة نظرية مور إلجهاد القا في التربة ،ومقدمة لطرق استكشاف التربة.

 5549مختبر التربة ()ETE832

تجارب في نسبة الرطوبة الطبيسية ،وحدود أتربر  ،وحد االنكماه ،والكثافة النوعيااة للتربااه ،والتحلياال بالمناخاال

للتربة والكثافة النسبية للرمل والتربة الحصوية ،وكثافة الموقع باستخدام القمااع المخروطااي والبااالون المطاااطي،

وكثافااة التربااة الطينيااة والرمليااة فااي المختباار ،واختبااار إجهاااد القااا المباشاار ،واختبااار الضااغط الغياار محصااور
للتربااة ،وإجهاااد القااا الثالثااي المحااور ،واختبااار دمااك التربااة ،واختبااار النفاذيااة حسااب طريقااة االرتفاااع ال ارسااي
الثابت ،وتجربة هبوط التربة.
 5551مصادر المياه وتلوثها ()ETE842

دورة الميا اااه لطبيسيا ااة ,والميا اااه السا ااطحية وخصائصا ااها ,والميا اااه الجوفيا ااة وخصائصا ااها ,وتعريا ااف البيئا ااة المائيا ااة

وخصائصا ااها ومكوناتها ااا  ,وتلا ااوث الميا اااه السا ااطحية وتكنولوجيا ااا معالجتها ااا ،وتلا ااوث الميا اااه الجوفيا ااة وتكنولوجيا ااا
معالجتهااا ,ومصااادر المياااه والتحااديات البيئيااة ،ومقدمااة حااول مصااادر المياااه العادمااة ،وعناصاار ومعااايير جااودة
المياه.
 5557مختبر جودة وتلوث المياه ()ETE849

طرق جمع وحفظ العينات ,وإجراء تجارب في الفحوصات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية للماء ،مثاال العكااارة,
التوصا اايل الكهرب ا ااائي ,األما ااالح الذائب ا ااة ,الكلا ااور المتبق ا ااي ,الا اارقم الهي ا اادوجيني ,القلويا ااة ,الكلوري ا اادات ,النت ا ارات,

الكبريتات ،ومستول الطلب األوكسااجيني البيولوجيااة والكيميااائي ( ،)COD, BODوتجااارب حااول كيمياااء الميااه
العادمة وفحوصاتها ،والتحليل الفيزيائي والكيميائي للمياه العادمة.

 5640نظم المعلومات الجغرافية ()ETE953

مقدمه في نظم المعلومات الجغرافية ,وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية ,وفوائد نظاام المعلومااات الجغرافيااة فااي

المجاالت الهندسية ,والتحليل الفراغي ,وأناواع البيانااات ,وكي يااة إدخااال البيانااات ,وإدارة البيانااات ,وانتشااار الخطااأ
وتقدير الدقة ,واستخدام نظم المعلومات في دراسة الظواهر البيئية وتحليلها ,وتطبيقات بيئية مختلفة.
 5576اإلحصاء البيئي ()ETE024

يركز هذا المساااق علااى كي يااة د ارسااة العالقااة بااين نشاااطات اإلنسااان المختلفااة و تأثيرهااا علااى البيئااة ماان ناحيااة
إحصائية ,أساليب جمااع البيانااات ,وأناواع العينااات اإلحصااائية ومعااايير اختيارهااا ،ومعاماال االرتباااط ،واإلحصاااء
السا ااكاني ,واإلحصا اااء الحيا ااوي ,واإلحصا اااء الصا ااحي ,وإحصا ااائيات األم ا اراض ,وإحصا ااائيات التوالا ااد والوفيا ااات,

ومعدالت تكرار اإلصابة ,ومعدل الخطورة ,ودراسة حاالت.

 5565الكهرباء التطبيقية ()ETE652

دارة التي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار المباش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار (المقاوم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااةوقانونأوم ,القوةالدافعةالكهربائية،القدرةالكهربائي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة،

توصياللمقاوماتعلىالتواليوالتوازي،قانونا،يرتشوفللجهدوالتيار،قانونامجزءالجهدوالتيار،تحلياللداراتالكهربائيةباس ا ا ا ااتخدا
متياراتالحلقاتوالتحلياللعقديللدارات،توصيلكلمنالمواسعاتوالملفاتعلىالتواليوالتوازي،داراتالشا ا ا ا ااحنوالتفريغلكلمندوائرRCو
 .) RLدارةالتيارالمتن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااوب
(الترددوالزمنالدوريللموجةالجيبية،القيمةالمتوسطةوالقيمةالفعالةلمصا ا ا ا اادرالجهدالجيبي،الطوروفرقالطور ،الممانعا ا ا ا ااة
للمقاوم ااة والمواس ااع والملف،تحليلدوائ رالتيارالمترددالمكونةمنمقاوماتومحثاتومواس ااعات باس ااتخدام األرق ااام التخيلي ااة،
القدرةوعاماللق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادرة ,تحليل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادوائرال  3فازوتحويالتمثل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااث–نجم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة) .مقدمةفيأشباهالموص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالت
(ديود،ترانزيس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتوركمفتاح(بايبولر و موسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اافيت)،
دوائرالتوحيدباستخدامالديودات،ودوائرالتوحيدباستخدامالترانزيستورات) .دوائرالقطااع ،و دوائرالتحااويلمنDCالااىAC

(انفيرترز).
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تصميم المشاريع
البيئية
إدارة المخلفا
الصلبة
هندسة المعدا
البيئية 2
مختبر المعدا
البيئية
تصميم محطا
معالجة المياه
أخ ،يا مهنة
الهندسة
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صناعية
النماذج البيئية
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& Environment
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Environmental
Equipments
Engineering1
Design of
Environmental Projects
Solid Waste
Management
Environmental
Equipments
Engineering1
Environmental
Equipments Lab
Design of Water
Treatment Plants

2

9003

Engineering Ethics

3

4015
9008

3

4005

EnvironmentalIndustrial Applications
Environmental Models
& Climate Change

مختبر معالجة
المياه
مقدمة مشروع
تخرج

5560

ETE853

5561

ETE951

5562

ETE952

مشروع تخرج

5563

ETE651

تقييم األثر البيئ
والتشريعا البيئية

3

5566

ETE655

مختبر نمذجة بيئية

2

5570

ETE351

تصميم أنظمة المياه
والصرف الصح

3

5577

ETE854

التدري الميدان 1

0

5641

ETE863

التدري الميدان 2

0

المجموع

1

5554

Water Treatment Lab

1

9004

Introduction to
Graduation Project

3

5561

Graduation Project

4011
5533
5559

Environmental Impact
Assessment & Env.
Regulations
Environmental
Modeling Lab
& Design of Water
Sanitary Systems
Field Training 1

5577

Field Training 2
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية:
 5541اإلنتاج النظيف ()ETE847

طاارق حمايااة البيئ ااة (إسااتراتيجيات تفاعلي ااة ووقائيااة) ،المف اااكيم األساسااية لإلنت ااا النظيااف ،ط اارق أساسااية ف ااي

اإلنتا النظيف ،مقدمة فاي اسااتخدام اإلنتااا النظيااف فااي الم سسااات ،والتشاريعات والقاوانين الخاصااة باإلنتااا
النظيااف ،والعالقااة بااين اإلنتااا النظيااف وحمايااة البيئااة ،وأدوات مساااعدة لإلنتااا النظيااف (تحلياال دورة الحياااة،
واإلنتا صديق البيئة ،والتصميم البيئي ،الخ) ،وم سسات االعتماد ومنح شهادات الجودة وأنظمة التشريع.
 5545البيئة والتنوع الحيوي ()ETE021

أن اواع الكائن ااات الحي ااة وأجهزته ااا الحيوي ااة ،ونش اااطاتها الحيوي ااة وعالقته ااا بالمكون ااات البيئي ااة ل ااألرض ،وتعري ااف

التنوع الحيوي ،والنشاطات البيئية وتأثيرها على التنوع الحيوي.
 5547هندسة المعدات البيئية )ETE833( 1

يتنا اااول ها ااذا المسا اااق أساسا اايات عما اال ومبا ااادئ تصا ااميم األنظما ااة الحبيبيا ااة الجافا ااة والمائعا ااة ،وطا اارق ومعا اادات
المعالج ااات البيئي ااة له ااا مث اال التنخي اال والترس اايب الفيزي ااائي والميك ااانيكي والكيمي ااائي والفلت ارة والس ااايكلون ،وإجا اراء
حسابات التصميم لألعمدة الحبيبية مثل العمود المرصوص والمائع ،مع دراسة خصائا األنظمة الحبيبية.
 5548تصميم المشاريع البيئية ()ETE834

يتنا اااول ها ااذا المسا اااق أسا ااس التصا ااميم للمشا اااريع البيئيا ااة واسا ااتخدام األدوات الالزما ااة مثا اال اسا ااتخدام الحاسا ااوب
والبرمجيا ااات التصا ااميمية ،وب ا ارامج إدارة قواعا ااد البيانا ااات الهندسا ااية ،والحلا ااول الهندسا ااية لمشا ااا،ل تلا ااوث التربا ااة
والمخل فات الخطرة المنتشرة فيهااا .وتطبيقااات فااي تصااميم مشاااريع إعااادة تأهياال التربااة وتصااميم مكبااات النفايااات
حسب األسس الهندسية.
 5550إدارة المخلفات الصلبة ()ETE841

يتن اااول ها ااذا المسا اااق قواعا ااد اإلدارة الهندس ااية للمخلفا ااات الصا االبة وطا اارق وتقني ااات معالجا ااة المخلفا ااات الناتجا ااة،
ومبا ااادئ تا اادوير النفايا ااات الصا االبة ،إضا ااافة إلا ااى تصا اانيفات المخلفا ااات الصا االبة البلديا ااة والصا ااناعية والمخلفا ااات
الخدماتيااة (مثاال الطبيااة) وخواصااها وتقساايماتها ،وإدارة جمااع المخلفااات المختلفااة ،ونقلهااا وفرزهااا فااي المكبااات
الخاصة ،وفرز المخلفات في مواقع إنتاجها ،ومبادئ التعامل مع المخلفات الخطرة.

 5552هندسة المعدات البيئية )ETE843( 2

يتن اااول ه ااذا المس اااق أساس اايات عم اال ومب ااادئ تصا ااميم مع اادات المعالج ااات البيئي ااة للغ ااازات والسا اوائل متعا ااددة

المكونااات وحساااباتها مثاال الترطيااب والتج يااف واالمتصاااص الفيزيااائي والكيميااائي ،واألنظمااة الغشااائية وماادخل

ح ااول المعالج ااات البيولوجي ااة ،م ااع التركي ااز عل ااى إجا اراء الحس ااابات التص ااميمية الالزم ااة للمع اادات مث اال أبعاده ااا
الهندسية وظروف تشغيلها.
 5553مختبر المعدات البيئية ()ETE845

تجااارب متنوعااة حااول التنخياال والفلت ارة والترساايب الميكااانيكي والكيميااائي ،وعمليااة التج يااف ،وباار االمتصاااص

والمح ااول المحف ااز ،وتجرب ااة إنت ااا الغ اااز أو الوق ااود الحي ااوي ،وغيره ااا مم ااا يدرس ااه الطال ااب ف ااي مس اااقي هندس ااة
المعدات البيئية.
 5554تصميم محطات معالجة المياه ()ETE846

ه ااذا المس اااق ( 4س اااعات معتم اادة) يغط ااي أسياس اايات عم اال وتص ااميم محط ااات تنقي ااة ومعالج ااة مي اااه الش اارب
ومعالجااة المياااه العادمااة البلديااة والصااناعية (األساسااية والثانويااة ) ،بمااا يشاامل اختيااار أنظمااة المعالجااة وإج اراء
د ارسااة الجاادول الفنيااة واالقتصااادية (األوليااة) ،مااع تصااميم وحاادات المعالجااة التفصاايلية مثاال التهويااة ،ووحاادات
الم اادخل ،ووح اادات إ ازل ااة الم اواد العالق ااة ،ووح اادات الحم ااأة النش ااطة ،ووح اادات الترس اايب ،والمعالج ااة الكيميائي ااة،

والتطهير ،ووحدات معالجة وتدوير المياه العادمة الصناعية مثل الطرق الفيزيائية والكيميائية.
 5555أخالقيات مهنة الهندسة ()ETE641

يوضااح هااذا المساااق المفاااكيم األساسااية لألخالقيااات البيئيااة ،ودورهااا فااي حمايااة البيئااة ،وتنميااة الساالوك البيئااي،
والمنظور اإلسالمي للبيئة ،واألخالقيات البيئية في ال مناهج التعليمية والتزامات المهندس تجاه البيئااة ،واإلعااالم
والتوعية البيئية ،دراسة حاالت خاصة لمشا،ل بيئية.
 5556تطبيقات بيئية صناعية ()ETE848

يختا هذا المساق بدراسة حاالت بيئية محلية خاصة ،بما يشمل الملوثااات األساسااية الناتجااة وأنواعهااا وطاارق

عالجهااا والوقايااة وال حااد ماان آثارهااا ،وتقااويم الممارسااة المحليااة ،وذلااك فااي موضااوعات زراعيااة أو صااناعية مااع
المقارنة مع الممارسات العالمية في نفس المجال .ويشمل المساق زيارات ميدانية ،وإعداد تقرير دراسة حالة.

 5559النماذج البيئية والتغير المناخي ()ETE852

مفاااكيم عام ااة حااول البيئ ااة والمن اااا ،ورياضاايات البيئ ااة والمناااا ومعادالته ااا األساس ااية ،ونماااذ رياض ااية للبيئ ااة
والمنا اااا ،ونما ااوذ العالقا ااة الرياضا ااية الخطيا ااة ،والعالقا ااة ا سا ااية ،والعالقا ااة الرياضا ااية الغيا اار خطيا ااة ،والنما ااو

الديموغرافي ،واالنحالل الكيماااوي ،والمحا،اااة ،والمعااامالت البيئيااة ،والنماااذ اإلحصااائية ،وتقياايم النماااذ البيئااة
وتحليل الحساسية ،ونماذ رياضية لجودة المياه ،ونماذ رياضية لجودة الهواء ،ونماذ رياضية ايكولوجية.
 5560مختبر معالجة المياه ()ETE853

تجااارب فااي عمليااات الترساايب (بأنواعااه) ،والترشاايح ،والتلبيااد والتخثياار ،وتجااارب عمليااة علااى الوحاادة الهندسااية

لمعالجااة المياااه ال عادمااة ،وتجااارب مشاااهدة حااول عمليااات وحاادات معالجااة المياااه العااادة البلديااة والمياااه العادمااة
الصناعية من خالل زيارات ميدانية لمحطات معالجة.

 5561مقدمة مشروع تخرج ()ETE951

إج اراء د ارسااة أوليااة وإعااداد مقت اارح عماال لمشااكلة فااي الهندسااة البيئي ااة ،وتكااون المقدمااة كمرحلااة أوليااة لل اادخول
لمشروع التخر  ،بحيث يعمل الطالب على تطبيق ما تم ا،تسابه من معلومات علمية علااى هااذه المشااكلة ،بمااا
يشمل بناء تصاميم علمية وحلول هندسية لمعالجة المشكلة أو تطوير بعض األنظمة البيئية.

 5562مشروع تخرج ()ETE952

يقااوم الطالااب فااي مشااروع التخاار بااالتطبيق العملااي والتحليلااي لمااا تاام إعااداده فااي مقدمااة مشااروع التخاار  ،وقااد
يشمل ذلك الفحوصات العملية أو الحسابات التصميمية والجدول االقتصادية وتحليل النتااائج وعرضااها وإعطاااء
التوصيات العلمية.
 5563تقييم األثر البيئي والتشريعات البيئية ()ETE651

مفاااكيم أساسااية وأصاال مصااطلح تقياايم األثاار ،أهميااة تقياايم األثاار البيئااي ،إجاراءات تقياايم األثاار البيئااي ومراحلااه،
وأساساايات التنخياال وتحديااد المجااال ،والتنب ا باااألثر البيئااي وطرقااه ،وإج اراءات التخ يااف والتعااويض ،وإج اراءات
المراقبا ااة والتقيا اايم ،وأساسا اايات التخطا اايط وصا ااناعة الق ا ارار ،والجها ااات المشا اااركة ،ومشا اااركة المجتما ااع ،واألثا اار

االجتماعي ،إضافة للتشريعات البيئية العالمية والمحلية ،وإجراء مشروع تقييم بيئي ضمن المساق.
 5566مختبر نمذجة بيئية ()ETE655

يشاامل تطبيااق عملااي علااى نمااوذ بيئااي حاسااوبي بماادخالت ومخرجااات متخصصااة فااي العناصاار البيئيااة ماان

هواء وتربة ومياه ومناا لتمكين الطالب من تحليل وترجمة المخرجات ووضع التوصيات.
 5570تصميم أنظمة المياه والصرف الصحي ()ETE351

يتناول هذا المساق أساسيات عمل وقواعد تصميم أنظمة تزويد المياه وجمعها والتحكم بهااا ،بمااا يشاامل تصااميم

ا بااار ،والمضااخات ،وتصااميم شاابكات المياااه ،والوصااالت المنزليااة ،ومعااايير التنفيااذ ،واسااتخدام الحاسااوب فااي
التصميم ،ومعاير اختيار األنابيب والصمامات ،وعدادات المياه ،وصيانة الشبكات ،ومحطااات الضااخ ،والنظااام
المشترك لجمع المياه العادمة ،ومحطات ضخ المياه العادمة.
 5577التدريب الميداني )ETE854( 1

يهاادف ه ااذا المس اااق إل ااى ت اادريب الطال ااب ف ااي م سسااة ذات عالق ااة بالتخص ااا عل ااى مجموع ااة م اان المه ااارات

الهندسية األساسية مثل األمن السالمة المهنية ،والمصطلحات الفنيااة والتجاريااة ،العالقااات اإلداريااة ،والتخطاايط
والحماية ،وغيرها .باإلضافة إلى القدرة على االلتازام والااتحكم بااالزمن مااع الناااس تحاات إشاراف فنااي وتوجيااه ماان
قبل الجامعة والم سسة.
 5641التدريب الميداني )ETE863( 2

هذا المساق الميداني يكسب الطالب الخبرات العملية الكاملة لتسهيل اندماجه في الحياة العملية الهندسااية ،مااع

التركيااز علااى مهااارات المهااام الص ااناعية ،والتعاماال مااع المخاااطر الص ااناعية ،وااللت ازام ،ودقااة الوقاات ،والعم اال
بروح الفريق .وكذلك اندما الطالااب فااي مختلااف التطبيقااات المتعلقااة بهندسااة تكنولوجيااا البيئااة ،وتطبيااق الماواد
النظرية التي تمت دراستها من خالل التدريب.

متطلبات التخصص االختيارية (  6ساعا معتمدة)
رم
المساق

رمز
المساق

اسم المساق

س.م

5564

ETE653

الوا ع البيئ الفلسطين

3

5567

ETE854

التكنولوجيا الحيوية
وتطبيقاتها البيئية

3

5568

ETE551

5569

ETE855

الكيماويا الزراعية
والبيئة
تكنولوجيا المعالجة
البيولوجية للمخلفا

المتطل
المرافق

المتطل
السابق
9010

3
3

Course Name
Palestinian
Environmental Status
Biological Technology
& Environmental
Applications
& Agrochemicals
Environment
Waste Bioremediation
Technology
& Environmental
Natural Resources
Management

5543

ETE652

إدارة المشروعا البيئية
والمصادر الطبيعية

3

5571

ETE857

عوادم المحركا

3

5572

ETE856

التنمية المستدامة
والتخطيط البيئ

3

5573

ETE860

التلوث اإلشعاع
والصوت

3

5191

CE533

االستشعار عن بعد

3

Remote Sensing

5575

ETE859

مواايع خاصة

3

Special Topics

5558

ETE861

النفايا الخطرة

3

Hazardous Waste

المجموع

6

وصف متطلبات التخصص االختيارية (  6ساعا معتمدة)
 5564الواقع البيئي الفلسطيني ((ETE653

4011
5533

Engine Pollution Gases
Sustainable
& Development
Environmental
Planning
Radiation & Sound
Pollution

الم ارح اال التاريخي ااة لفلس ااطين ،والجغرافي ااة والطبوغرافي ااة ،والمص ااادر الطبيسي ااة لفلس ااطين ،والمن اااا الفلس ااطيني،
والتنا ااوع الحيا ااوي الفلسا ااط يني ،واسا ااتخدامات األ ارضا ااي لفلسا ااطين ،والز ارعا ااة والصا ااناعة فا ااي فلسا ااطين ،والتحليا اال
االقتص ااادي االجتماعي ،وتح ااديات البيئ ااة ف ااي فلس ااطين (المي اااه الجوفي ااة الس ااطحية ،والمي اااه العادم ااة ،والترب ااة،
والتصا ا ااحر ،وميا ا اااه البحا ا اار ،والتلا ا ااوث الها ا اوائي ،والتغيا ا اار المنا ا اااخي) وقا ا اوانين وتشا ا اريعات البيئا ا ااة الفلسا ا ااطينية،
واستراتيجيات البيئة الفلسطينية.
 5567التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها البيئية ()ETE854

هااذا المساااق مصاامم لتعريااف الطالااب باسااتخدامات التكنولوجيااا الحيويااة فااي د ارسااة وتسااخير البيئااة مثاال د ارسااة

تلااوث المياااه والتربااة واله اواء وفااي تصاانيع منتجااات صااديقة للبيئااة مثاال الوقااود الحيااوي .ويتناااول المساااق أيضااا
أمثلااة حيااة السااتخدامات التكنولوجيااا الحيويااة فااي إعااادة تأهياال بعااض الاانظم البيئيااة التااي لحقهااا الضاارر بساابب
التلوث سواء من مخلفات البلدية أو المصانع أو النفط وكي ية اسااتخدام التكنولوجيااا الحيويااة إلعااادة تأهياال هااذه
النظم.
 5568الكيماويات الزراعية والبيئة ()ETE551

يركز هذا المساق على المواد الكيماوية الصناعية والطبيسيااة التااي تسااتخدم فااي الز ارعااة مثاال األساامدة ومبياادات
ا ف ااات واألعش اااب ومنظم ااات النم ااو وكي ي ااة تأثيره ااا عل ااى النبات ااات وا ف ااات والبيئ ااة بعناص اارها (الترب ااة والم اااء

واله اواء) .كمااا يركااز علااى مااا ت ا ول إليااه هااذه ال م اواد بعااد اسااتخدامها ماان تحطاام أو تحلاال أو تغيياار ،ووسااائل
التحكم بها.
 5569تكنولوجيا المعالجة البيولوجية للمخلفات ()ETE855

يتناااول هااذا المساااق توظيااف النباتااات واألحياااء الدقيقااة لمعالجااة المخلفااات وخاصااة التااي تلااوث التربااة والمياااه

الجوفيا ااة ،ويتنا اااول مواضا اايع ذات صا االة مثا اال النظ ا اام الميكروبا ااي أو النبا اااتي وخصائصا ااه ودوره فا ااي معالجا ااة
المخلفات ،والمراحل التي تمر فيها عملية المعالجة ،وإدارة المشاريع التي تقوم عليها هذه المعالجة.
 5543إدارة المشروعات البيئية والمصادر الطبيعية ()ETE652

مقدمةعامةعنالمشاريعوكيفيتمالتخطيطلها،محدداتالتخطيط،تخصيص الموارد،تخطيطالمصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادر
البشرية،تخطيطالتكلفة،تخطيطمراحاللمشروعوالزمن،تخطيطالتنفيذوقياسالكفاءة،إدارةالمخاطر،دورمديرالمش ا ا ااروع،أ
دواتالتوقيتوتحديدالوقت،القيادة،تحضيرتقاريرالتنفيذوالمالية،تقييمالمشاريع،التخطيطوحمايةالبيئة،أدواتصا ا ا ااديقةالبيئةف

يإدارةالمشاريع،أخالقياتإدارةالمشاريعوإدارةالتنمية،واإلدارةالمستدامةللمصادرالطبيسية.
 5571عوادم المحركات ()ETE857

م اادخل ح ااول االحتا اراق وتفاعالت ااه ونواتج ااه وتأثيراته ااا البيئي ااة وط اارق معالجته ااا وال ااتحكم به ااا م ااع التركي ااز عل ااى
التكنولوجيا الحديثة ومراجعة الواقع الفلسطيني.
 5572التنمية المستدامة والتخطيط البيئي ()ETE856

مفهااوم التنميااة المسااتدامة وعالقتااه بنشاااطات اإلنسااان االقتصااادية(الزراعية والصااناعية .......الااخ) ,ومف اااكيم

التخطيط البيئي واالستراتيجي ,والخطة البيئية اإلسااتراتيجية لفلسااطين ,وأبعادهاوأهاادافها ,وإعااداد تقرياار أو د ارسااة
حالة محلية.
 5573التلوث اإلشعاعي والصوتي ()ETE860

تعريف التلوث اإلشعاعي والصوتي وتفصيل مصادر وأنواع التلوث اإلشعاعي والصوتي الناااتج عاان النشاااطات
اإلنس ااانية والتطويري ااة المختلف ااة مث اال محط ااات الطاق ااة النووي ااة والمستشا ا يات والمص ااانع وض ااجيج المواص ااالت

وأب ار االتصاالت ومحطات التقوية الكهربائية ودراسة تأثير تلك المصادر على البيئااة واإلنسااان وطاارق الوقايااة
منها.
 5191االستشعار عن بعد ()CE533

أساسياتاالستش ااعار ع اان ب ااد ،األش ااعة الكهرومغناطيس ااية ،وأن اواع المستش ااعرات غي اار التص ااويرية ،ط ااول الموج ااه

وترددها ،التصااحيحات الهندسااية واإلشااعاعية ،البصاامة الطي يااة ،تفسااير الصااورة وتحساانها وتصاانيفها ،تطبيقااات

االستشعار عن بعد في مجال البيئة.
 5575مواضيع خاصة ()ETE859

يطرح هذا المساق مواضيع بيئية هامة حسب تنسيق القسم األ،اديمي.

 5558النفايات الخطرة ((ETE861

مصادر وأنواع وخواص النفايات الخطرة ،والمشا،ل التي تسااببها ،وكي يااة التعاماال مااع تلااك النفايااات (معالجااة،

نقل ،ترسيب ،تخزين ،حرق ،إعادة تدوير... ،الخ)،وشروط التعامل معها ،والشروط الخاصااة بمنتجااي النفايااات

الخطرة.

متطلبات تخصص الهندسة المدنية والبنى التحتية االجبارية ( 50ساعة معتمدة)
رقم

رمز

اسم المساق

س.

المتطلب

المتطلب

اسم المساق باإلنجليزي

التسجيل

المساق

جديد

CE229
CE 320

مساحة المضلعات والمسارات
مساحة المضلعات والمسارات
عملي

م.

السابق

3

المساحة 1

1

المساحة / 1
عملت

4310

CE571

هيدرولوجيا

3

4827

CE575

هندسة البيئة

3

هيدوليكا

3

ميكانيك تربة 2

3

البنية التحتية المستدامة
والخضراء

2

5180

CE461

مختبر االسفلت

1

5180

CE461

منشات معدنية

3

5435

CE462

تحليل و تصميم الرصفات

3

5210

CE424

نظم المعلومات الجغرافية

3

الجودة والصحة والسالمة
والبيئة

2

5203

CE413

خرسانة مسلحة 2

3

5206

CE441

هندسة االساسات

3

جديد

CE363

هندسة الطرق1

3

هندسة صحية متقدمة

3

جديد

CE519

هندسة الجسور

3

4400

CE591

مقدمة مشروع

1

4401

CE592

مشروع تخر

3

4199

CE391

5924
4185

CE343

5925

5926

5928

تدريب ميداني 1

0

المرافق
Polygon and route surveying

مساحة
المضلعات
والمسارات

ميكانيكا
الموائق
ميكانيكا
الموائق
هيدرولوجت
ميكانيكا
التربة 1

Polygon and route
surveying/practical
Hydrology and hydraulics
Environmental Engineering
Hydraulics
Soil Mechanics 2

هندسة البيئة
ميكانيكا
الموائق
تحليل
االنشاءات
1
هندسة
الطرق1

Asphalt lab
Steel Structures
Pavement Analysis and design

مساحة
المضلعات
والمسارات

Geographic Information
System

هندسة البيئة
خرسانه
مسلحه 1
ميكانيكا
التربة 2
هندسة نقل
ومرور
هيدرولوجت
خرسانه
مسلحه 2
لغة انجليزية
2
مقدمه
مشرو
التخرج

Reinforced Concrete II

خرسانه
مسلحه 2

Foundation Engineering
Highway Engineering I

Bridge Engineering
Introduction to Graduation
Project
Graduation Project
Field Training I

4200

CE491

تدريب ميداني 2

0

التدريب
الميدانت 1

Field Training II

50

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية:
جديد مساحه المضلعات والمسارات CE 229

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بجهاز الثيودواليت والمحطه الشامله وكي ية استخدامهما في قياس

الزوايا االفقيه والراسيه باالضافه الى حسابات االحداثيات بالطرق المختلفه وحسابات وتوقيع عناصر

المنحنيات االفقيه والراسيه في مشاريع الطرق والبنى التحتيه( .مراجع مقترحة  :المساحه المستويه  ,المساحه
وتخطيط المنحنيات  ,أسس ومبادئ المساحة التفصيلية Elementary , Advanced Surveying ,
.) Surveying
جديد مساحة المضلعات والمسارات  /عملي((CE320

سوف يتعلم الطالب في هذا المساق التطبيقات العمليه لقراءة الزوايا االفقيه والراسيه وكي ية تنفيذ المضلعات

المغلقه والممتده بانواعها وحساب االحداثيات بالطرق المختلفه وتوقيع المنحنيات االفقيه والراسيه

 4310هيدرولوجيا ))CE 571

تعريف الهيدرولوجي  ،دورة الهيدرولوجيا ،المطر( أشكال وأنواع المطر ،قياس المطر) ،الثلج  ،التبخر

والنتح ،التسرب  ،المطر الجاري ( قياس المطر الجاري) ،تحليل الهيدروغراف  ،ال يضان  ،تحليل البيانات
والقراءات المتعلقة بالهيدرولوجيا ،هيدرولوجية المياه الجوفية( .مراجع مقترحة Hydrology and :

, Hydraulic Systems

Applied Hydrology , Hydrology: An Introduction ,

)Hydrology for Engineers
 4827هندسة البيئة ()CE 575

يشمل مقدمة في علم وتكنولوجيا البيئة ،والمياه والمياه العادمة (نوعية المياه والتلوث :تعريفات ،الخصائا

والمنظور ،وعمليات تقنية المياه ،ومعالجة المياه العادمة والتخلا منها) ،والمخلفات الصلبة (أنواع وأصناف
ومصادر المخلفات الصلبة ،والتركيب الفيزيائي والكيميائي ،وتكون وإنتا

المخلفات الصلبة ،والتخزين

والتجميع ،ونقل المخلفات الصلبة ،والتخلا منها ومعالجة المخلفات الصلبة) ،وتلوث الهواء (أنواع وأصناف

ملوثات الهواء وخصائصها ،ومصادر التلوث والملوثات ،وتأثيراتها ،وأخذ العينات ،وتحليل ومراقبة ملوثات
الجسيمات والغازات القياسات المناخية) ،ا،تشاف ودراسة الوضع الحالي للمشا،ل البيئية والتكنولوجيا األخيرة
والحديثة المتوفرة لمع الجة هذه المشا،ل( .مراجع مقترحة :

ENVIRONMENT AND

 , Environmental Engineering , DEVELOPMENTالهندسة البيئية )
 5180مختبر اإلسفلت ()CE 461

الخل ية التاريخية لإلسفلت ،صناعة اإلسفلت وأنواعه ،استعماالته  ،ونظام تدريج اإلسفلت ،واالختبارات على

الرخام المستخدم في الخلطات اإلسفلتية ،التدر الجسمي ،والوزن النوعي ،تجربة  CBRواالمتصاص،
تجارب اإلسفلت ،اللزوجة ،االختراق ،نقطة الوميض ،االستطالة الوزن النوعي ،نقطة االنصهار وتجربة
البية وتجربة تحليل الخلطة اإلسفلتية.
مارشال وتصميم الخلطة اإلسفلتية ،تجربة العينات و
 4188إنشاءات معدنية )CE 412( 1

التصميم اإلنشائي والقوانين اإلنشائية الضابطة ،طرق التصميم اإلنشائي  ،أنواع وخواص الفوالذ اإلنشائي،
تصميم األجزاء المعرضة لقول الشد المباشر  ،تصميم الوصالت بإستخدام المرابط وباللحام ،تصميم األعمدة
 ،تصميم الجسور المعرضة لالجهاد ال بسيط واالجهاد المركب وقول القا ،حسابات االنحناء إلى الجسور .
(مراجع مقترحة Design , Analysis and Details of , Basics of Structural Steel Design :
,DESIGN IN STRUCTURAL STEEL , Steel Structures and Timber Structures
تحليل وتصميم العناصر اإلنشائية األساسية للمنشآت المعدنية)

 5435تحليل وتصميم الرصفات CE462

التحليل االنشائي للرصفات المرنه والصلبه  ,تصميم الرصفات المرنه والصلبه للطرق والمطارات ,المنهجيه
الميكانيكيه والتجريبيه لرصفات الطرق  ,تحليل خصائا مواد الرصفات  ,تحضير العينات وفحصها ,
تحليل االنهيار للرصفات المرنه( .مراجع مقترحة ENGINEERING , Asphalt Paving Manual :
PROPERTIES OF ASPHALT MIXTURES & THE RELATIONSHIP TO THEIR
)Thickness Design , PERFORMANCE

 5210نظم المعلومات الجغرافية CE 424

مقدمة عن نظم المعلومات الجغرافية الا  ، GISالتجهيزات الالزمة لا  ، GISالبرامج الالزمة والمتوفرة،

عمليات الزمة للتطبيق على الا  ،GISأهمية وجدول الا  ، GISالتطبيقات المتعددة لا  ، GISالترميز
 ، Codingانتشار الخطأ وموضوع الدقة في الا  ، GISيشتمل هذا المساق أيضا على تدريبات عملية

على استخدام برامج الا  GISمثل

 Geomedia, ArcGISوغيرها  ،تشتمل التدريبات على بناء قواعد

البيانات والتحرير وتبادل الملفات واالستفسارات وغيرها من العمليات الالزمة في استخدامات ( . GISمراجع
مقترحة , GIS Environmental Modeling and Engineering :
, Geographical Information Systems
Computer Cartography

An Introduction to

(Geographical Information Systems and

 5203خرسانة مسلحة CE 413 2

تصنيف األعمدة ،تصميم األعمدة القصيرة المعرضة ألحمال مركزية  ،مقاومة األعمدة القصيرة للقول غير
المركزية ،تصميم عقدات األعصاب  ،تصميم البالطات ذات االتجاهين  ،التصميم لمقاومة عزم الفتل

المحوري  ،تصميم األساسات والقواعد المنفصلة والمركبة والمستمرة  ،تصميم الجدران اإلستنادية.
 5206هندسة األساسات )CE 441

حساب قدرة تحمل التربة حسب النظريات المختلفة لذلك ،أنواع األساسات وشروط استخدام كل منها ،تحليل

وتصميم األساسات السطحية ،حس اب الهبوط لألساسات السطحية على التربة الطينية والتربة الرملية ،مقدمة
عن أنواع األساسات العميقة ،حساب الهبوط لألساسات العميقة ،أنواع الحوائط الساندة وتحليلها وتصميمها
واأللواح الخازوقية واستخداماتها في الجدران وتدعيم الحفريات ،أساس اللبشة تحليل وتصميم.

(مراجع

مقترحة  :هندسة االساسات  ,هندسة األساسات تصميم وتنفيذ األساسات السطحية THE DESIGN ,
, OF FOUNDATIONS FOR BUILDINGS

A SHORT COURSE IN

) Foundation Analysis and Design , FOUNDATION ENGINEERING
جديد هندسة الطرقCE 363 1

العوامل التي توثر على التصميم الهندسي للطرق ،عناصر جسم الطريق ،أنواع المسا ارت ،مسافات الرةية،
توسعه الطريق عند المنحنيات ،تصميم الرصفة المرنة والرصفة الصلبة ،طبقات الرصفة والمواد المستخدمة

واالمتيا ازت المتعلقة بها وسأله هذه الطبقات .لطريق المياه على سطح الطريق وحماية سطح الطريق من

المياه المتدفقة من المناطق المجاورة( . .مراجع مقترحة  :البسيط في تصميم و إنشاءات الطرق  ,تغطية
مساحية للطرق  ,دليل االساليب الحديثة لتصميم وانشاء الطرق A policy on Geometric Design ,

, of Highways and Streets

) HIGHWAY ENGINEERING

, Guidelines for Urban Major Street Design

جديد هندسة الجسور CE 519

مقدمة عن الجسور الخرسانية و المعدنية و أنواعها ،العناصر اإلنشائية المكونة للجسور  ،التحليل االنشائي
للجسور ،خطوط التأثير ،التصميم الخرساني للجسور ،

الجسور ذات العناصر المسبقة التصنيع ومسبقة

االجهاد  ،التصميم ا لمعدني للجسور الجملونية ،الكوابل و انظمة التدعيم في الجسور المعدنية  ،التفاصيل
االنشائية( .مراجع مقترحة STANDARD SPECIFICATIONS , Bridge Management :
Roads, Railways, Bridges and Tunnel Engineering , FOR HIGHWAY BRIDGES
)
 4400مقدمة مشروع التخرج CE 591

من خالل المقدمة ،يتم إختيار وتحديد عنوان لمشروع التخر  ،وتشكيل مجموعات العمل للطالب وتحديد

المشرفين .ثم يستمر الطالب في العمل على المشروع إلعداد تقرير يشتمل على فكرة المشروع ،أهميته،
الدراسات السابقة ،خطة العمل للمشروع مع تفاصيل األعمال ،ويتم تعديل هذا التقرير وفقا لتعليمات مدرس

المساق والمشرف .يضاف إلى التقرير تفاصيل الصعوبات المتوقعة خالل تنفيذ مشروع التخر وكي ية

اإلعداد للتغلب عليها ،وتحديد أية مساعدات يمكن أن تقوم الجامعة وهيئتها التدريسية بتقديمها.
 4401مشروع التخرج CE 592

يتم من خالل المشروع تعم يق الفهم لجانب من جوانب التخصا أو محاولة تحقيق إضافة علمية بناءه

تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة .تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشروع وفقا للخطة التي تم إقرارها
في مساق المقدمة  ،ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إل،ماله بشكله النهائي .ثم تقدم المشاريع

لإلمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل اإلختصاص من داخل وخار الجامعة.
 4199التدريب الميداني )CE391( 1

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب في م سسة ذات عالقة بالتخصا على مجموعة من المهارات

الهندسية األساسية مثل السالمة واألمن الصناعي وال مصطلحات الفنية والتجارية ،العالقات اإلدارية والرسم
والتخطيط والطاقة والحماية .باإلضافة الى القدرة على االلتزام والتحكم بالزمن والتعامل مع الناس تحت
إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والم سسة.

 4200التدريب الميداني )CE 491( 2

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطا لب على مجموعة من المهارات الفنية المتخصصة ذات العالقة
بالتخصا أثناء العمل اإلنتاجي للم سسة وإجراء جميع الدراسات التحليلية ذات العالقة ،وإعداد الطالب
لمرحلة العمل.
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وصف متطلبات التخصص االختيارية:
جديد هندسة طرق (:)2

يحتوي هذا المساق على مواضيع متقدمة في تصميم التقاطعات األرضية والعلوية باإلضافة إلى تصميم

التقاطعات الدائرية باإلضافة إلى مواضيع متنوعة في األمان على الطرق ( .مراجع مقترحة Highway :
 , Highways , Highway Engineering Handbook , Engineeringهندسة الطرق والمطارات )

 5184أخالقيات وقوانين مهنة الهندسه CE 501

يهدف إلى مساعدة الطالب على التركيز على كي ية تأثير القيم واالخالق على مهاراتهم كمشرفين .سوف
يتعلم الطلبة ما هي االخالق والقيم ،والقيم واالخالق وكي ية تأثيرها على نتائج الق اررات التي يقدمونها على

فرص العمل .وسوف يتعلم الطالب التعرف على المشكالت االخالقيه ،وتحليل تلك المشكالت ،والعمل في
اتجاه الحلول باستخدام استراتيجيات التخاذ القرار االخالقي .كما سيحدد استراتيجيات االشراف لتحفيز

الموظفين ،و تاثير االخالق والقيم على نتائج االستراتيجيات.
هندسة الزالزل الجيوتقنية CE 542

في هذا المساق سوف يدرس الطالب العالقة التبادلية بين المنشأة الخرسانية فوق فوق سطح األرض
والطبقات التحتية سواء تربة او صخر ،وذلك خالل الهزات األرضية .وسوف يتعلم الطالب كي ية تحديد
األضرار المتوقعة للمنشأة  ،وظاهرة تميع التربة  ،وحساب الهبوط الناتج عن الحركات اإلهت اززية  ،وحساب

قدرة تحمل التربة وثبات الميول وحساب الضغوط الجانبية للتربة وتأثيرها على الحوائط اإلستنادية خالل

الهزات األرضية .وسوف يتعلم الطالب كي ية تحديد األساس المناسب للمناطق النشطة بالزالزل وطرق

تحسين خصائا التربة لزيادة مقاومتها للحركات اإلهت اززية (مراجع مقترحة  :مقدمة في هندسة الزالزل ,
Introduction to Computational , Earthquake Resistant Design And Risk Reduction
SIMPLIFIED BUILDING DESIGN FOR WIND AND , Earthquake Engineering
)EARTHQUAKE FORCES

 4969تخطيط المواصالت والبنية التحتية ARE 563

تخطيط النقل :تصنيف الطرق الحضرية في المدينة ،مواقف السيارات ،حجم المرور ومشا،ل االزدحام،
خطوط الرغبة والميل للحركة في اتجاهات معينة ،إدارة الطرق والمرور والتحكم في التقاطعات ،وسائل النقل

المختلفة .البنى التحتية ،تقييم وضع البنى التحتية الحالية ،إمكانية توفر عناصر البنى التحتية مكان وتوزيع
وسائل الخدمات العامة ،عرض موجودات البنى التحتية الحالية ،التنسيق بين وسائل البنى التحتية المختلفة،

اقتراحات لتطوير البنى التحتية( .مراجع مقترحة  :التخطيط المديني INTERCITY TRANSPORT ,
METROPLITAN TRANSPORTATION , / ENGINEERING AND PLANNING
) PLANNING
جديد خرسانة مسبقة اإلجهاد CE 415

مقدمة للخرسانة مسبقة اإلجهاد,خواص المواد المستعملة في الخرسانة مسبقة اإلجهاد  ,تأثيرات الزحف
وارتخاء الشد  ,تحليل وتصميم المقاطع الخرسانية مسبقة اإلجهاد المعرضة للعزم بطريقة االجهادات
المسموحه وطريقة المقاومة ,تصميم الجسور الخرسانية المعرضة لقول القا ,وتحليل وتصميم العقدات

مسبقة االجهادات ( .مراجع مقترحة , Design of Prestressed Concrete :
( PRESTRESSED CONCRETE

MODERN

جديد نمذجة منشآت البني التحتية CE568

في هذا المساق سوف يتعرف الطالب من خالل المحاضرات والتدريب العملي على مجموعة من برامج
الكمبيوتر الحديثة المستخدمة في تحسين وتطوير عملية إنشاء وتشغيل وصيانة المباني والبني التحتية ،

وتأثير العوامل المختلفة مثل العامل الزمني واالقتصادي والبيئي على التكلفة اإلجمالية لإلنشاء والتشغيل

والصيانة خالل العمر الزمني للمشروع .وأهم البرامج التي سيتم دراستها هي :

Autodesk Map,

. Infrastructure Modular, Storm and Sanitary Analysis , BIM , MS-Project , BEES
( .مراجع مقترحة Computational Modeling of , Structural Modeling And Analysis :
) transportation GIS , Concrete Structures
جديد إدارة المخلفات الصلبة CE 579

الم خلفات الصلبة البلدية والصناعية والمخلفات الخدماتية (الطبية) خواصها وتقسيماتها ،جمع المخلفات
المختلفة ،نقلها وفرزها في المكبات الخاصة ،فرز المخلفات في مواقع إنتاجها ،إدارة ,جمع ونقل المخلفات،
المكبات الصحية ،التعامل مع المخلفات الخطرة( .مراجع مقترحة :

CHEMICAL TREATMENT

Pollution Engineering Flow Sheets , OF SEWAGE & INDUSTRIAL WASTES
) WASTE TREATEMENT , Hazardous Wastes Treatment and Unit Operations

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
متطلبات كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
متطلبات الكلية االجبارية ( )29ساعة معتمدة:
اسم المساق

رقم المساق

Course Name

الساعات المعتمدة

Calculus 1
Management and
Economics
Methods of
Scientific
Research
English Language
2
Discrete Math

3

4004

تفاضل وتكامل 1

5999

ادارة واقتصاد

4015

اساليب البحث العلمي

4070

لغة انجليزية 2

4076

الرياضيات المتقطعة

5675

التدريب الميداني ()1

5059

برمجة الحاسوب

5050

تركيب البيانات

)Field Training (1
Computer
Programming
Data Structure

5678

المنطق الرقمي

Digital Logic
Operating
Systems
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كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 4004تفاضل وتكامل )SC 111( 1

يتحدث هذا المساق عن :اإلقترانات والنهايات واالتصال ،وتعريف المشتقة ،وقواعد االشتقاق ،وتطبيقات على

المشتقات ،والتكامل المحدود ،والتكامل غير المحدود والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،وتطبيقات
على التكامل.
 4005تفاضل وتكامل )SC 112( 2

يتناول هذا المساق :اإلقترانات الزائدية ،وطرق في التكامل ،والمتتاليات والمتسلسالت الالنهائية ،والقطوع

المخروطية ،واإلحداثيات القطبية ،ومتسلسالت القول.
 4015اساليب البحث العلمي ()GE 301

يتناول هذا المساق :مقدمة ،العلم وأهدافه ،التفكير العلمي ،مفاكيم وميادين البحث العلمي ،المعرفة اإلنسانية،

المكتبة ودورها في البحث والمعرفة ،أساليب البحث العلمي (األسلوب التاريخي ،واألسلوب الوصفي ،واألسلوب

اإلجرائي ،واألسلوب التجريبي) ،مشكلة البحث ،خطة البحث ،فروض البحث ،العينات ،االستبيان ،طرق جمع

البيانات اإلحصائية ،أقسام البحث( ،الصفحات التمهيدية ،كيكلية البحث ،المالحق).
 4070لغة انجليزية )SC 142( 2

استم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،) 1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطالب
الفرص الكافية للتعرف على كي ية كتابة التقارير والمقاالت العلمية ،باإلضافة إلى االستراتيجيات الخااصة

باق ارءة وفاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.

 4076الرياضيات المتقطعة ()SC 312

ويتناول المجموعات والمنطق ،ونظرية االعداد ،وطرق العد ،والعالقات اإلقترانات ،والجبر البولي ،ونظرية

المخططات.
 5675التدريب الميداني ()1

يسعى هذا المساق لتدريب الطالب على الجوانب العملية والنظرية التي درسها ضمن الخطة التدريسية

للتخصا .هذا المساق ويهدف لتأهيل الطالب لمواجهة التحديات الحقيقية في مجال العمل .حيث يقوم
الطالب بأداء  150ساعة زمنية في احدل الم سسات الشركات ضمن مجال تخصصه.
 5059برمجة الحاسوب ()IT 103

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يهدف هذا المساق إلى تع ليم الطالب قواعد إحدل لغات البرمجة الحديثة ،حل المشكالت ،بحيث يتعلم
الطالب كتابة البرامج المختلفة باستخدام الجمل الشرطية ،جمل التكرار ،اإلقترانات ،السالسل النصية،
المصفوفات األحادية والمصفوفات الثنائية ،والملفات النصية .كما يحتوي هذا المساق على مقدمة للمواضيع
التالية :االستدعاء الذاتي ،الم شرات ،مقدمة في الفرز والبحث ومقدمة في برمجة الكيانات.

 5050تركيب البيانات ()IT 213

يتعلم الطالب في هذا المساق طرق بناء الترا،يب البيانية المختلفة بحيث يشمل المواضيع التالية :السجالت،
والقوائم المتصلة (األحادية ،الثنائية ،الدائرية) ،والمكدسات والطوابير (باستخدام المصفوفات والقوائم

المتصلة) ،واالستدعاء الذاتي ،والهيا،ل الشجرية ،والمخططات .كما يتعلم الطالب طرق الفرز والبحث
المختلفة ودرجة تعقيدها ،والتعامل مع الملفات بأنواعها.

 5678المنطق الرقمي ()ECE221

مقدمة عن الجبر البولي ،ونظريات وقواعد الجبر البولي ،وبوابات المنطق ،وتبسيط اإلقترانات البولية،

ومخطط كارنو ،ودوائر المنطق التجميسية ،وتصميم أنظمة مختلفة تتضمن عمليات الجمع ،والطرح ،وتحويل
الشيفرة وغيرها ودوائر المنطق التجميسية المتكاملة ( )MSIمثل المقارنات ،والمرموز ،وفك
الترميز).(DEMUX،MUX
 5684مختبر تطبيقات أنظمة التشغيل

يقوم مختبر نظم التشغيل بفتح آ فاق معرفية جديدة لدل الطالب حول أنظمة تشغيل الحاسوب الموجودة،

حيث أ ن خطة المساق تتدر في عرض المعلومات بحيث تضمن تفاعل الطالب العملي أثناء ا،تساب
المعلومة ،فيبدأ با،تشاف الفروقات األساسية بين نظامي التشغيل ويندوز ولينوكس ،ثم تطبيق عملية تنصيب
نظام تشغيل لينوكس وتصفحه لمعرفة أهم الميزات ،والتعود على بيئته الجديدة ،ومن ثم يتم تدريب الطالب
على استخدام النظام بشكل تفصيلي أ ،ثر ،تمهيدا الستخدامه خالل مسيرته التعليمية في الجامعة معتمدين

بشكل أ ساسي على ا،تسابه مهارة البرمجة تحت هذه البيئة.
 5643أخالقيات الحاسوب وأمن المعلومات

الهدف الرئيسي من الجزء األول من المساق هو تزويد الطالب بمفهوم أمن المعلومات وأساسياته ،يتضمن

هذا الجزء من المساق مواضيع متعددة منها :أمن الحاسوب والسرية والتكامل والتوافر ( ،)CIAوالتوثيق،

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
واأل ذونات ،ومراقبة الدخول ،والهجمات ،والفيروسات ،وسياسات أمن الشبكات...الخ ،الهدف الرئيسي من
الجزء الثاني من المساق هو تزويد الطالب بالخل ية النظرية لفهم دور القيم واألخالق في جميع القضايا
المتعلقة بصنع القرار والمتصلة باألم ور الفنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والشخصية خصوصا في
عصر المعلومات.
 5676التدريب الميداني ()2

الهدف الرئيسي من هذا التدريب هو تزويد الطالب بالخل ية النظرية لفهم دور القيم واألخالق في جميع

قضايا صنع القرار المتعلقة باألمور الفنية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والشخصية خصوصا في
عصر المعلومات بواقع  150ساعة زمنية.

متطلبات الكلية االختيارية يختار الطالب ( )3ساعات معتمدة:
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3

 5677أسس اإلدارة الحديثة

يهدف المساق إلى تعرف الطالب إلى المفاكيم والوظائف اإلدارية األساسية ،وتحسين قدرة الطالب على

استيعاب وفهم العوائق التي تتعرض لها المنظمة ،كما يهدف المساق إلى التركيز على مفهوم العنصر

البشري وأهميته ودوره في نجاح المنظمة من خالل دراسة وظائف التخطيط ،والتنظيم ،ومداخل التوجيه

والرقابة على المنظمة ،باإلضافة إلى دراسة البيئة اإلدارية ،وتطور الفكر اإلداري وما يشمله من مدارس

تقليدية وحديثة.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
 5011توجهات حديثة في تكنولوجيا المعلومات ()IT 377

يركز هذا المساق على التوجهات الحديثة والتقنيات المتجددة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم

المعلومات ،وتأثير هذه المستجدات في الميزة التنافسية في شتى المجاالت ،وتشمل المواضيع التالية:
القضايا الحديثة في تكنولوجيا المعلومات ،ونظم معلومات الرعاية الصحية ،والقضايا االفتراضية ،وأعمال
الحوسبة السحابية ،ونماذ وبيئة االعمال ،وتوجهات تكنولوجيا االتصاالت والشبكات المعلوماتية وتأثيراتها،
وتوجهات حديثة في ضمان سرية وحفظ المعلومات وغيرها.
 5644الريادة واإلبداع

يهدف هذا المساق إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسة هي :رفع مستول الوعي لدل الطالب باألعمال الريادية

الخاصة كاختيار مهني ،وتطوير الشخصية ذات المواصفات الريادية العالية ،وتعزيز صفات االبتكار
والمغامرة وتحمل المس ولية ،وتزويد الطلبة بمهارات إدارية وعملية تجارية يحتاجونها للشروع بتنفيذ أفكارهم

الريادية على أرض الواقع في مشاريع تجارية ناشئة.

 5645إدارة المشاريع

يعنى هذا المساق بتخطيط وجدولة وضبط المشاريع ،وتوزيع الموارد ،ونماذ الجدولة ،وتحليل القيم المالية،

دراسة طرق  CPMو PERTفي إدارة المشاريع الحكومية والمنظمات غير الربحية _حيث أن الربحية ليست

الهدف المنشود_ باإلضافة إلى أمثلة واقسية من فلسطين ومن دول أخرل.
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كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 5060رسم هندسي ()GE 123

يتناول المساق لغة الرسم ،وأدوات الرسم ،قياسات وأحجام لوحات الرسم ،وأنواع الخطوط ،والعمليات

الهندسية ،وتنفيذ رسم بمقياس رسم محدد (تكبير وتصغير) ،واإلسقاط المتعامد ،ورسم المناظير الهندسية،
والرسم باليد الحرة ،واستنتا المسقط الثالث.
 5061مشاغل هندسية ()GE 124

يتم تدريب الطالب عن طريق القيام بعمل تمارين مختلفة وذلك باستخدام المهارات الهندسية اليدوية المختلفة
مثل :البرادة ،والنشر ،والثقب ،والتسنين ،والبرشمة ،والقا والثني والتخطيط ،والسبك ،واألزملة ،إضافة إلى
بعض المهارات التي تتعلق بمز األلوان والقا والحفر على الزجا .

 5123الدوائر الكهربائية ()ECE216

ويتضمن المساق :عناصر وقوانين الدوائر الكهربائية ذات التيار المباشر ،ونظريات وطرق تحليل الدوائر

الكهربائية (توالي ،وتوازي ،ومركب) ،وأنواع مصادر التغذية وتحويالتها ،والدوائر المكافئة ،والمكثفات،
والملفات ودراسة حاالتها العابرة في دوائر التيار المباشر ،والدوائر المغناطيسية.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 5124مختبر الدوائر الكهربائية ()ECE217

ويتم فيه التعرف إلى أجهزة القياس واستخدامها معايرتها ،وبعض التجارب المختارة لدراسة مكونات
وخصائا الدوائر الكهربائية في حالة التيار المباشر والمتردد ،وتصنيف التغيرات المختلفة في التحليل،

والتعرف إلى عدد من التطبيقات الكهربائ ية باستخدام عناصر ودوائر خاصة مثل :المرحالت ،ودوائر الرنين.
 5144اإللكترونيات )ECE214( 1

ويشمل المساق :نظرية أشباه الموصالت ،وعملية التطسيم ،والبلورات السالبة والموجبة ووصالت ”،“N/P

وانحياز الثنائي ،وتطبيقات مختلفة على الثنائيات وعملية التوحيد ،وجهاز التغذية المستمرة وثنائيات ذات
أغراض خاصة ،والترانزستور (” ،)“NPN” ،“PNPودوائر انحياز الترانزستور المختلفة ،واالنتقال.
 5242مختبر اإللكترونيات ()ECE312

ويتضمن المساق :دراسة خصائا الديود (جرمانيوم وسيليكون) وتطبيقاته العملية ،وخصائا ديود Zener
واستخدامه في تطبيقات عملية ،وخصائا BJTترانزستور وأهم التطبيقات المستخدمة مثل :دوائر التكبير،
واستخدامه كعنصر تحكم في الدوائر اإللكترونية ،ودراسة خصائا .Operational Amplifier

 4354االشارات واألنظمة ()ECE323

يتناول المساق :اإلشا ارت المتصلة والمتقطعة ،والتحويالت الزمنية لإلشارات ،وخصائا األنظمة (الذا،رة،

الخطية ،االستقرار ،)... ،واألنظمة الخطية نوعية  ،LTIونظرية  ،Convolutionونظريات فورييه
لإلشارات الدورية وغير الدورية ،وأنظمة االتصاالت المستمرة ،ونظرية أخذ العينات ،وتحويالت .Z
 4043معادالت تفاضلية ()SC 212

يشمل المساق :معادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقات عليها ،ونظرية وجود الحلول و وحدانيتها،

والمعادالت الخطية من الرتبة ن ،وتحويالت البالس واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية ،والحل
باستخدام متسلسالت القول.
 4071االحتماالت واإلحصاء ()SC 311

يدرس الطالب في هذا المساق :اإلحصاء الوصفي ،واالحتمال ،واالحتمال الشرطي ،ونظرية بايز ،والمتغيرات
العشوائية والتوزيعات االحتمالية المنفصلة والمتصلة ،والتوزيعات االحتمالية المشتركة ،والتوقع ،والتباين،

والتباين المشترك ،ومعامل االرتباط ،واقترانات التوزيعات االحتمالية ،وتوزيعات المعاينة.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
 4169جبر خطي )SC 213( 1

وفيه يتعرف الطالب الى :أنظمة المعادالت الخطية ،والمصفوفات والمحددات ،والمتجهات ،وفضاء

المتجهات والفضاء الجزئي ،والتحويالت الخطية ،والقيم الذاتية والمتجهات الذاتية ،وتحويل المصفوفة إلى
الصورة القطرية.
 5193تحليل عددي ()SC 313

ويشمل :األخطاء ،ونظرية تايلر ،وحل المعادالت ذات المتغير الواحد بطرق مختلفة ،واالستكمال وطرق
مختلفة فيه ،والتفاضل والتكامل العددي ،وحل المعادالت التفاضلية بطرق عددية.

 4006فيزياء )SC 121( 1

يبحث هذا المساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم الميكانيكا ،في البداية يتم مناقشة موضوع وحدات
القياس األساسية ،ثم الكميات المتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم ،فالحركة في خط مستو ،ثم

يناقش المساق قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفة.
 4068فيزياء )SC 123( 2

يناقش هذا المساق المفاكيم األساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية ،يبدأ المساق بتوضيح المفاكيم

المتعلقة بالكهرباء السا،نة والمجال الكهربائي ،ثم يشرح قانون سجاوسس وتطبيقاته ،ثم يناقش مفهوم الجهد
الكهربائي ،فموضوع المكثفات والمواد العازلة.

 4007مختبر فيزياء)SC 122( 1

يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء في المواضيع الرئيسة التالية :الميكانيكا وحركة

األجسام ،والح اررة والديناميكا الح اررية ،والضوء والبصريات ،ويوزع المختبر على اثنتي عشرة تجربة خالل
الفصل الدراسي.
 5243قياسات ومجسات ()ECE411

يشمل هذا المساق :مقدمة في نظام القياس وأهم مكوناته ,ود ارسة استجابة جهاز القياس الستاتيكية
والديناميكية ،ودراسة أهم مسببات الخطأ في جهاز القياس ،ودراسة أساليب التخلا من المسببات أو تقليا

تأثيرها على القراءة ,ودراسة جهاز فحا الجهد والتيار والقدرة وأهم متطلبات كل منهم ,ودراسة العديد من
أنواع المجسات من حيث تركيبها ومبدأ عملها مثل :مجسات اإلزاحة والح اررة والرطوبة والضغط والقوة
الميكانيك والمجال المغناطيسي والدخان واألموا

فوق الصوتية والضوء وغيرها من المجسات باختالف

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
تركيبها ومبدأ عملها وتطبيقاتها ،وتصميم جهاز قياس متكامل يبدأ بمرحلة التقاط اإلشارة الفيزيائية وينتهي
بجهاز العرض من خالل اختيار العناصر الكهربائية واإللكترونية التي تتناسب مع طبيعة كل مجس.

متطلبات التخصص اإلجبارية ( )46ساعة معتمدة:
رقم المساق
5704

اسم المساق
تنظيم وعمارة الحاسوب
المعالج الدقيق وربط

Course Name
Computer Organization
and Architecture
Microprocessors and
Interfacing

3

Digital System design

3
1
1

5708

االنظمة

5709

تصميم أنظمة رقمية

5710

مختبر االنظمة الرقمية

Digital Systems Lab.

مختبر المعالج الدقيق

Microprocessors and
Interfacing Lab.

5711

وربط االنظمة

5681

المعالجات المتقدمة

5682

تصميم وعمارة الحاسوب

5703

مقدمة مشروع التخرج

5679

مشروع التخرج

5683

مختبر المعالجات المتقدمة

5321

برمجه النظم

5268

نظم قواعد البيانات

الساعات المعتمدة

Advanced
Microprocessors
Computer Design and
Architecture
Introduction to
Graduation Project
Graduation Project

3

3
3
1
3

Advanced
Microprocessors Lab.
Systems Programming

3

Database Systems

3

5706

شبكات الحاسوب

Computer Networks

3

5273

هندسة البرمجيات

Software Engineering

3

5705

نظم التشغيل

Operating Systems

3

5307

برمجة الكيانات

5270

تصميم وتحليل

الخوارزميات

Object-Oriented
Programming
Algorithms Design and
Analysis

1

3
3

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

5658

األنظمة المضمنة

Embedded Systems

3

 5704تنظيم وعمارة الحاسوب

يتضمن المساق :مقدمة في تنظيم وعمارة الحاسوب ،وأجيال الحاسوب ،وعمارة  ،Von Neumannوأنظمة

النواقل ،وعناصر تصميم النواقل ،والذا،رة الرئيسة ،والذا،رة المخبأة ،وأنظمة اإلدخال واإلخ ار  ،وتقنيات
اإلدخال واإلخ ار  ،ومجموعة التعليمات ،وأنماط العنونة ،وأساسيات كيكلية وحدة المعالجة المركزية.
 5708المعالج الدقيق وربط األنظمة

يدرس الطالب في هذا المساق :تعريف عام بالمعالجات الدقيقة ،والتركيب الداخلي للمعالج الدقيق ( 8خانات

ثنائية) ،وربط المعالج الدقيق بالذا،رة ،وربط المعالج الدقيق بوحدات اإلدخال واإلخ ار  ،والمبادئ األساسية
لربط األنظمة.
 5709تصميم أنظمة رقمية

وفيه يتعرف الطالب الى اساسيات التصميم الحديث لألنظمة الرق مية والدوائر التي تحتويها باستخدام التقنيات

المتزمنة وغير
ا
المختلفة بما يشمل وصف الدوائر المنطقية بمستوياتها المختلفة بلغة ،–Verilog-والعدادات
المت ازمنة والمخزنات ومخزنات اإلزاحة.
 5710مختبر األنظمة الرقمية

وهو تجارب عملية على دوائر المنطق التجميسية ،والمتزامنة (لتغطية الجانب العملي في مساقي أسس
المنطق الرقمي وتصميم األنظمة الرقمية).

 5711مختبر المعالج الدقيق وربط األنظمة

يشمل هذا المختبر تجارب عملية على برمجة معالجات دقيقة من نوع  8خانات ثنائية ،والمبادئ األساسية

لربط األنظمة.
 5681المعالجات المتقدمة

وفيه يتعرف الطالب الى اساسيات عمارة المعالجات الدقيقة من نوع  32 ,16خانات ثنائية ،وربط الذا،رة
وأجهزة اإلدخال واإل خ ار .

 5682تصميم وعمارة الحاسوب المتقدمة

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يشمل المساق دراسة لتطور عمارة الكمبيوتر والعوامل التي ت ثر على تصميم المكونات المادية والبرمجيات
ألنظمة الكمبيوتر ،وتشمل المواضيع ما يلي :تصميم المعالج بما يشمل التعليمات التي ينفذها وال
( )Pipeliningفيه ،تنظيم ذا،رة الكاه والذا،رة االفتراضية ،المقاطعات ووحدات اإلدخال واإل خ ار  ،تصميم
المعالجات فائقة السرعة والعمل بطريقة الا ( )in-orderوالا ( ،)out-of-orderمعالجات الا ، VLIWأجهزة
الكمبيوتر العمالقة ،التصاميم متعددة م شرات الترابط ،واألنظمة متعددة المعالجات المتماثلة.

 5703مقدمة مشروع التخرج

دراسة مشكلة حقيقية في السوق وتحليلها ،ووضع الحلول المناسبة ،وتصميم الحل األنسب ،يشمل المشروع
مكونات مادية  Hardwareومكونات برمجية .Software

 5679مشروع التخرج

يقوم الطالب باختيار المشروع الذي يتناسب مع اهتماماته والمساقات التدريسية التي تم تغطيتها ،ويراعى في

اختيار المشروع إمكانية توفر القطع الالزمة ،وأهميته ،ورأي المشرف ومشورته ،والتنفيذ العملي للمشروع
يعتبر جزءا أساسيا منه.
5683مختبر المعالجات المتقدمة

وفيه تجارب على معالجات ذات -32ثنائية ،وربط الذا،رة ووحدات اإلدخال واإلخ ار  ،والمتحكمات الدقيقة،

وتطبيقات.
 5321برمجة النظم

يشمل المساق :مفاكيم أساسية في برمجة النظم ،ومبادئ مترجمات لغات التجميع (،)Assemblers
ومبادئ المحمالت (،)Loadersومبادئ الرابط الديناميكي واإلستاتيكي ،والمفسرات والمحررات ،ومشروع .

 5268نظم قواعد البيانات ()CS 441

وفيه :مفاكيم أساسية في قواعد البيانات ،وبيئة قواعد البيانات ،ونظم إدارة قواعد البيانات ،ونماذ

البيانات ،وقواعد البيانات العالئقية ،و ،ER- modelومقدمة إلى ،SQLوأمن قواعد البيانات.
5706شبكات الحاسوب

قواعد

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب المختلفة وطرق ربطها ،وتشمل المواضيع:
أنواع البيانات وأثرها على متطلبات الشبكات ،وأساسيات نقل البيانات على شكل اإلشارات التناظرية والرقمية،
والتعرف على الوسائط المختلفة لنقل البيانات السلكية والالسلكية.
 5273هندسة البرمجيات ()CS 320

المبادئ واأل ساسيات النظرية لتقنية هندسة البرمجيات ،ودورة حياة تطوير األنظمة وأنواعها ،والتخطيط،
وجمع وتحليل المتطلبات ،وتحديد المتطلبات ،والتصميم األولي والتفصيلي ،والترميز ،والفحا ،والتوثيق،
وإدارة عملية تطوير البرمجيات.

5705نظم التشغيل

يعتبر هذا المساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاكيم األساسية الخاصة

با ،software, hardwareوأنظمة التشغيل ومكوناتها ،وإدارة العمليات ،وجدولة وحدة المعالجة المركزية،
وإدارة الذا،رة ،ومفاكيم الذا،رة االفتراضية ،واألمان والحماية في أنظمة التشغيل.

 5307برمجة الكيانات ()CS 351

يتناول هذا المساق :مفاكيم وتطبيقات في مجال برمجة الكيانات ،وطرق حل المشكالت وتصميم الحلول
باستخدام البرمجة الكينونية ،والتركيز على إحدل لغات البرمجة الكينونية مثل جافا أو  ،C++واستخدام
األصناف واألصناف المشتقة والقوالب ،ويحتوي هذا المساق على مجموعة من المشاريع والبرامج المختلفة.

 5270تصميم وتحليل الخوارزميات ()CS 341

يدرس الطالب طرق تحليل الخوارزميات ،وتصميم وتقييم الخوارزميات المتعلقة ب الفرز والبحث والمخططات
والهيا،ل الشجرية وخوارزمية فرق تسد

Divide –and- conquer and Greedy Design

 ،Techniquesوالبرمجة الديناميكية ،وخوارزميات التراجع.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
 5658األنظمة المضمنة

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم النظم المضمنة ،وتشمل :تعريف ما هي أجزاء النظم

المضمنة ،وخصائا النظم المضمنة ،وأ مثلة على التطبيقات المختلفة التي تحتا

إلى نظم مضمنة،

ومراحل الوثائق خالل تصميم وتطوير النظم المضمنة ،والبناء الهيكلي وتطبيقه وفحصه ،ومقدمة للتصميم
الكياني والبرمجي المشترك.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
متطلبات التخصص االختيارية ( )21ساعة معتمدة:

رقم المساق

اسم المساق

Course Name

الساعات
المعتمدة
3

5141

نظرية المعلومات

4369

معالجة االشارات الرقمية

5247

أنظمة التحكم

5660

المتحكمات المتقدمة

5655

معالجة الصور

5661

األ نظمة المستقلة والروبوت

5662

انظمة الحوسبة السحابية

Robots and Autonomous
Systems
Cloud Computing Systems

3

5714

شبكات الحاسوب المتقدمة

Advanced Networking

3

4618

الشبكات الالسلكية والسريعة

5287

األنظمة الموزعة

Wireless and High
Speed Networks
Distributed Systems

3
3

5106

برمجة الشبكات

Networks Programming

3

5133

نظم التشغيل المتقدمة

5013

مواضيع خاصة

Advanced Operating
Systems
Special Topics

3
3

5079

أمن المعلومات

Information Security

3

5130

عمارة الحاسوب المطورة

4447

انظمة الوكالء المتنقلة

Advanced Computer
Architecture
Mobile Agents Systems

3

5130

عمارة الحاسوب المطورة

5907

الشبكات المعرفة بالبرمجيات

5649

انظمة التشفير

Advance Computer
Architecture
Software Defined
Networks
Encryption Systems

3

5659

األنظمة المحمولة

Mobile systems

3

5657

األنظمة الذكية

Intelligent Systems

3

Information Theory
Digital Signal Processing

3

Control Systems

3

Advanced
Microcontrollers
Image Processing

3
3
3

3
3
3

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
 5141نظرية المعلومات

مقدمة إلى نظرية المعلومات والتحكم بنسبة خطأ الترميز ،وأنظمة االتساع الطيفي ،وسعة القناة ،ونظرية

شانون لقنوات بتغذية راجعة او بدون تغذية راجعة.
 4369معالجة اإلشارات الرقمية ()ECE525

يدرس الطالب في هذا المساق :اإلشارات المتقطعة ،ومراجعة تحويالت  ،Zوخصائا األنظمة المتقطعة

(االستقرار ،األنظمة الخطية ،)،ونظرية  ،Convolutionواالستجابة المحدودة لألنظمة ،واالستجابة غير
المحدودة لألنظمة ،والمرشحات ،ومعالجات اإلشارات الرقمية ،وتطبيقات.
 5247أنظمة تحكم ()ME 411

يشمل هذا المساق :تمثيل األنظمة الفيزيائية مع التركيز على الميكانيكية منها ،وأنواع التغذية الراجعة،
وتمثيل األنظمة بالرسم ،وتحليل األنظمة وتصميمها في المجالين الزمني والترددي ،ومقدمة إلى تمثيل
وتصميم أنظمة التحكم بوساطة المصفوفات واستخدامات الجبر الخطي ،وتحليل وتصميم أنظمة التحكم.
 5660المتحكمات المتقدمة

رزة وسائقات األجهزة ،والم لف ومتتبع األخطاء،
المْف َ
مبادئ وتصميم أجهزة السيطرة ،وأنظمة التشغيل َ
والم قت ونظام المقاطعة ،وتوصيل األجهزة ،واالتصاالت ،هذا الم ساق يتضمن تنفيذ مشروع عملي باستخدام
المْف َرْز.
المتحكم ُ
 5655معالجة الصور

هذا المساق يعد مقدمة في أسس معالجة الصور الرقمية ،المواضيع التي تتم تغطيتها تتضمن طرق تحصيل

الصور وعرضها ،وفضاءات األلوان وتمثيلها ،وأخذ العينات والتكميم ،والعمليات التي تجري على النقط،
ومخطط توزيع األلوان ،وعمليات الترشيح الخطية (مرشحات الترددات العالية والمنخفضة) ،وا،تشاف
الحواف ،والتحويالت والعمليات الخاصة بمجال الترددات ،والمرشحات غير الخطية ،ومقدمة إلى تقطيع
الصور ،ومقدمة إلى استخالص الخصائا من الصور وتمييز الكيانات.
 5661األنظمة المستقلة و الروبوت

هذا المساق يغطي القضايا الراهنة في مجال الروبوتات واألنظمة الذكية المضمنة ،ويدخل في المكونات

الرئيسية للروبوت المتحرك ،وكيف يتفاعل مع البيئات من خالل أنواع مختلفة من أجهزة االستشعار والتكامل
فيما بينها ،باإلضافة لدراسة اإلجراءات وآليات التخطيط ،والموضوعات الرئيسة هي القضايا األساسية الثالث

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
في مجال الروبوتات المتنقلة :رسم الخرائط ،وبناء خريطة للمحيط ،وتحديد الموقع :معرفة أين هو الروبوت،
وتخطيط المسار :حيث الروبوت يريد أن يذهب ،باإلضافة إلى بعض المواضيع المختارة في علوم
الروبوتات.

 5662أنظمة الحوسبة السحابية

يقدم هذا المساق دراسة حول مفهوم الحوسبة السحابية وتطبيقاتها ،حيث يتم دراسة مواضيع مختلفة تشمل
مقدمة حول الحوسبة السحابية ،وتقنيات المحا،اة االفتراضية ،والمعماريات المختلفة ،وشبكات الحاسوب

المستخدمة في الحوسبة السحابية ،وبرمجة إدارة مصادر النظام المختلفة ،باإلضافة إلى أمن المعلومات في

الحوسبة السحابية.

 5714شبكات الحاسوب المتقدمة

يتناول هذا المساق :الشبكات الحديثة ومحتوياتها من ناحية نظرية وعملية مع تطبيقات على آلية تمرير
البيانات في الموجهات ،وبروتوكوالت تبادل البيانات بين الموجهات ،وشبكات الربط الفقرية ،ودعم شبكات

تعدد الوسائط ،والتحكم في االزدحام والتدفق ،وأمن شبكات الحاسوب.
 4618الشبكات الالسلكية والسريعة ()IT 455

يركز هذا المساق على مفاكيم متعلقة بالشبكات السريعة الصغيرة والكبيرة ،باإلضافة إلى االتصاالت

الالسلكية والتكنولوجيا المتعلقة بها ،يتضمن المساق :أهداف الشبكات الالسلكية والسريعة ،وشبكة اإليثرنت
السريعة ،وشبكة  ،FDDIوشبكة  ATMالمحلية ،وشبكة  IDSNو.Frame Relay
 5287األنظمة الموزعة ()CS 477

يتضمن هذا المساق :خصائا أنظمة التوزيع ،ونموذ

الخادم -الزبون ،واالتصاالت المتداخلة ،وفئة

اإلجراء عن بعاد ،ونظم التشغيل الموزعة ،والتسمية والحماية ،وتصميم خدمة الملفات ،ومشاركة البيانات
والعمليات عليها ،والتحكم والتزامن ،وتنسيق وتمييز الوقت ،واستخ ار نسخة مطابقة.

 5106برمجة الشبكات

يدرس الطالب في هذا المساق :اَلية الترقيم في الشبكات ،وخدمات الشبكة، FTP، SMTP،DNS ،

وخدمات النقل في الشبكة وبرمجتها  ،UDP TCPوبرامج الدخول عن بعد ،وبرمجة تطبيقات الخادم

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
والمخدوم ،برمجة تطبيقات األجهزة المتماثلة ،والبيانات الموزعة على الشبكات والخادمات ،والبرمجة على
التوازي.
 5133نظم التشغيل المتقدمة ()ECE555

يشمل المساق على :أنظمة التشغيل المبنية على  ،micro-kernelواألنظمة الموزعة ،واالتصال بين
العمليات ،والتفاعل بين نظام التشغيل وعمارة الحاسوب ،وأنظمة الملفات الموزعة.
 5013مواضيع خاصة ()IT 478

يتم تغطية مواضيع خاصة في أنظمة هندسة الحاسوب حسب اهتمامات الطلبة والكادر التدريسي بحيث

يشمل مواضيع حيوية لم تغطى في أي مساق آخر.
 5079أمن المعلومات

يتضمن هذا المساق :نقل البيانات الواضحة والبيانات المشفرة ،والتشفير المتماثل والتشفير غير المتماثل

تطبيقاتها وخوارزمياتها ،والتوقيع اإللكتروني ،والتحكم بالصالحيات واألذونات ،وإدارة مفاتيح التشفير ،وسرية
نقل البيانات عبر بروتوكوالت  IPsecو ،SSLوحماية الشبكات عبر الجدار الناري وفلترة البيانات،

والشبكات الخاصة عبر اإلنترنت ،وتطبيقات أنظمة التشغيل في سرية وأمن البيانات والشبكات.
 4447أنظمة الوكالء المتنقلة

يقوم المساق بتقديم المعارف األساسية في تكنولوجيا الوكالء المتنقلون ،ويشمل المساق مقدمة سريعة
لألنظمة الموزعة ،ومفهوم الوكالء ،وأنواع الوكالء ،والتطبيقات ،والمزايا والعيوب ،والهيكلة العامة ألنظمة

الوكالء المتنقلون ،واألنظمة المختلفة للوكالء المتنقلون ،والمشا،ل التي يتم حلها باستخدام الوكالء المتنقلون.
 5130عمارة الحاسوب المطورة

أسس تصميم أنظمة الحاسوب الحديثة ،مواضيع متقدمة في إدارة ومعالجة الذا،رة ،المعالجة المتوازية،

()Instruction, Thread
 5907الشبكات المعرفة بالبرمجيات

وفيه يتعرف الطالب على التوجه الجديد في شبكات الحاسوب المرنة القابلة للتعديل والتحكم بسهولة باستخدام

البرمجيات للتعامل بشكل مناسب مع التغير في الطلب على موارد الشبكة في بيئات الحوسبة المتطورة مثل

مرا،ز البيانات
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 5649انظمة التشفير

يتناول هذا المساق المواضيع التالية - :نظرية االعداد ،علم التشفير والترميز المستخدم في أمن المعلومات
والشبكات ،دراسة خوارزميات التشفير المتماثل وغير المتماثل من حيث مختلف معايير االداء ،إدارة وتبادل
مفاتيح التشفير ،التوقيع الرقمي وبروتوكوالت التوثيق ،دراسة خوارزميات توليد وانشاء الرموز الثنائية
العشوائية ،وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

5657األنظمة الذكية

يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب من فهم وتطوير حلول مختلفة في هندسة األنظمة الذكية عن طريق
تجميع حلول لمشا،ل حسابية محددة ،تشمل مواضيع المساق :أنظمة الحكم ،االستدالل االحتمالي ،والشبكات
العصبية ،والمنطق التقريبي ،وتقنيات التحسين الذكية ،باإلضافة إلى ذلك يناقش المساق بعض التطبيقات
في مجال الروبوتات ،والرةية المحوسبة وغيرها من المناطق حيث يتم تطبيق األنظمة الذكية.

5659األنظمة المحمولة

وفيه :كيكليات الشبكات النقالة الخلوية ،وشبكات الند للند ،وآ لية الوصول لموجات الراديو وإدارة المصادر،

وجودة الخدمات من النواحي التقنية ،وبروتوكوالت التنقل داخل وخار الشبكة ،وبروتوكوالت توجيه البيانات
في الشبكات الالسلكية ،وعناوين اإلنترنت المتنقلة ،وشبكات السلكية حديثة ،وتقنيات الربط البلوتوث
والزيجبي ،وأنظمة التشغيل ولغات البرمجة الخاصة باألجهزة الخلوية.

دائرة علوم الحاسوب Computer Science Department
تضم دائرة تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب تخصص ات علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .اسست
دائرة تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب عام  .2012خرجت الدائرة رواد هذا القطاع في المجال العلمي
والعملي على مدل االعوام الماضية في الجنوب الفلسطيني.
لقد ساهم خريجي هذه التخصصات في تطوير الخدمات االلكترونية وأتمته انظمة الم سسات العامة
والخاصة مما وضعها في مكانة مرموقة بين قريناتها في الجامعات االخرل .يعتبر خريجي تخصا علم
الحاسوب من اال،ثر توظيفا حسب االحصائيات العالمية حيث يعتبر الطلب على توفر خريجين في هذا
التخصا اعلى من عدد الخريجين عالميا .من انجازات طلبة الكلية حصول فريق الكلية على المركز
االول في مسابقة البرمجة الفلسطينية اال،بر  ACM-PCPCفي األعوام التالية س 2014و 2013و2017
س.
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تخصص علم الحاسوب Computer Science
نظ ار لتطور استخدام الحاسوب وبرمجياته في المجتمع الفلسطيني وحاجته إلى كوادر م هلة في مختلف
المجاالت والتخصصات المرتبطة بالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .فقد ارتأت الجامعة طرح هذا البرنامج
منذ العام األ،اديمي  2003 2002م لمنح شهادة البكالوريوس في سعلم الحاسوبس حيث أصبح هذا البرنامج
جزءا من كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب منذ انطالقها في العام األ،اديمي .2013 2012
يتميز هذا البرنامج بتغطيته للمجاالت األساسية في علم الحاسوب بما في ذلك قواعد البيانات وهندسة
البرمجيات والخوارزميات ،وشبكات الحاسوب مما يتيح لل خريجين فرص عمل عديدة في مجاالت الحاسوب
المختلفة وخاصة تطوير االنظمة المحوسبة الكبيرة ذات االداء العالي .ويعتبر هذا البرنامج مساهمة فعالة في
رفد المجتمع المحلي والعربي بالمتخصصين في مجال علم الحاسوب.
يهدف تخصص علم الحاسوب ف جامعة بوليتكنك فلسطين إلى تخريج كوادر مؤهلة ومميزة من حيث:
•
•

تزويد الطلبة بأحدث المعارف األساسية المتعلقة بعلوم الحاسوب ،والتت تمكنهم من إيجاد حلول لمختلف
المشكالت المرتبطة بمجال الحوسبة ومتابعة التطورات فت المعلوماتية.
تطوير االنظمة المحوسبة الكبيرة ذات االداء العالت.
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•
•
•
•

تزويد الطلبة بقدرات معرفية مميزة فت مجاالت الرياضيات واإلحصاء تمكنهم من تطوير أنظمة برمجية
خاصة بالتطبيقات العلمية.
إعداد وتأهيل الطلبة للعمل المهنت فت مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
تقديم برنامج واسق ومعمق من شأنه تأهيل الطلبة لمتابعة الدراسات العليا أو مواصلة التعليم المستمر فت
حقل علم الحاسوب والحقول العلمية المرتبطة به.
القدرة علت العمل ضمن فريق يتحلت بقدر عا ٍل من اإلبدا والتعاون واألخالق.

مسار برمجة الموباي :
يركز على برمجة االجهزة المحمولة ،يوا،ب المسار التطورات السريعة والمذهلة في مجال األجهزة المحمولة

وتطبيقاتها ،كما ويتكون من ثالث مساقات بواقع تسع ساعات معتمدة تركز على أشهر انظمة التشغيل
لألجهزة المحمولة مثل:
•
•
•

نظام األندرويد (.)Android
نظام .Apple IOS
ونظام ميكروسوفت (.)Windows Phone

يتعرف الطالب من خاللها على لغات البرمجة واالدوات والتقنيات المستخدمة في التطوير لهذه
االنظمة ،يتوقع من الطالب بعد اتمام هذا المسار أن يتمكن من برمجة وتطوير التطبيقات ألشهر االسواق
االلكترونية العالمية هذا المجال.

مخرجا الطال :
التزاما من الكلية بمعايير الجودة والنوعية فان الكلية تعمل حاليا على تطوير الخطط بما يتناسب مع معايير
الجودة واالعتماد ومنها السعي للحصول على االعتماد األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا  .ABETولتحقيق
هذه المعايير فان الخطط الحالية تم تطويرها لتحقيق المخرجات التالية لخريجي علم الحاسوب:
•
•

القدرة على تطبيق المعرفة المحوسبة والرياضيات التي تتوافق مع مخرجات الطالب للبرامج
واالنضباط.
القدرة على تحليل ومعرفة المشكلة وتحديد متطلبات الحوسبة المناسبة لحلها
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم نظام حاسوبي أو عملية أو عنصر أو برنامج وذلك لتلبية
االحتياجات المطلوبة
القدرة على العمل بفعالية ضمن مجموعات لتحقيق هدف مشترك.
فهم القضايا والمسؤوليات المهنية واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتماعية
القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة من الجماهير
القدرة على تحليل التأثير المحلي والعالمي للحوسبة على األفراد والمنظمات والمجتمع.
االعتراف بالحاجة إلى التطوير المهني المستمر والقدرة على المشاركة فيه
القدرة على استخدام التقنيات الحديثة والمهارات واالدوات الالزمة لممارسة العمل المحوسب.
القدرة على تطبيق األسس الرياضية ومبادئ الخوارزميات ونظرية علم الحاسوب في نموذجة
وتصميم انظمة حاسوبية تقوم بتوضيح فهم المقايضات التي تنطوي عليها خيارات التصميم.
القدرة على تطبيق مبادئ التصميم والتطوير في بناء أنظمة البرمجيات المتباينة التعقيد.
ملخص خطة التخرج لعلم الحاسوب
الرقم

الساعات المعتمدة

متطلبات

.1

الجامعة اإلجبارية

17

.2

الجامعة االختيارية

3

.3

متطلبات الكلية

.4

متطلبات الدائرة

.5

التخصص اإلجبارية

34

.6

التخصص االختيارية

9

.7

حرة

3

 29اجباري 3+اختياري

 18اجباري 12+اختياري
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متطلبات الدائرة االجبارية لتخصص علم الحاسوب ( )18ساعة معتمدة:
رقم المساق

اسم المساق

Course Name

الساعات المعتمدة
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5307

برمجة الكيانات

4071

االحتماالت واإلحصاء

4169

جبر خطي 1

5193

تحليل عددي
تصميم

5270

الخوارزميات

4005

تفاضل وتكامل 2

وتحليل

Object-oriented
programming
Probability and
Statistics
Linear Algebra 1

3

Numerical Analysis

3

Algorithm Design
and Analysis

3

Calculus 2

3

3
3

متطلبات الدائرة االختيارية لتخصص علم الحاسوب ( )12ساعة معتمدة:
رقم المساق

اسم المساق

4006

فيزياء 1

4007

مختبر فيزياء 1

4068

فيزياء 2

الساعات المعتمدة

Course Name
Physics 1

3

Physics Lab 1

1

Physics 2

3

Physics Lab2

1

General Chemistry
1
General Chemistry
Lab 1
General Biology 1

3

4069

مختبر فيزياء 2

5387

كيمياء عامة1

5389

مختبر كيمياء عامة 1

4243

االحياء العامة 1

4244

مختبر االحياء العامة 1

4316

االحياء العامة 2

General Biology
Lab 1
General Biology 2

4317

مختبر االحياء العامة 2

5388

كيمياء عامة 2

5390

مختبر كيمياء عامة 2

General Biology
Lab 2
General Chemistry
2
General Chemistry
Lab 2

1
3
1
3
1
3
1
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 5307برمجة الكيانات )(CS 351
يتضمن المساق :مفاكيم وتطبيقات في مجال برمجة الكيانات ،وطرق حل المشكالت وتصميم الحلول
باستخدام البرمجة الكينونية ،والتركيز على إحدل لغات البرمجة الكينونية مثل جافا أو  ،C++واستخدام
األصناف واألصناف المشتقة والقوالب ،ويحتوي هذا المساق على مجموعة من المشاريع والبرامج المختبرية.
 4071االحتماالت واإلحصاء )(SC 311

واإلحصاء الوصفي ،االحتمال ،االحتمال الشرطي ،نظرية بايز ،المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية

المنفصلة والمتصلة ،التوزيعات االحتمالية المشتركة ،التوقع ،التباين ،التباين المشترك ،معامل االرتباط ،و

اقترانات التوزيعات االحتمالية ،توزيعات المعاينة.

 4169الجبر الخطي ()SC 213

أنظمة المعادالت الخطي ة ،المصفوفات والمحددات ،المتجهات ،فضاء المتجهات والفضاء الجزئي،
التحويالت الخطية ،القيم الذاتية والمتجهات الذاتية ،تحويل المصفوفة إلى الصورة القطرية.

 5193تحليل عددي )(SC 313

األخطاء ،نظرية تايلور ،حل المعادالت ذات المتغير الواحد بطرق مختلفة ،االستكمال وطرق مختلفة فيه،
التفاضل والتكامل العددي ،حل المعادالت التفاضلية بطرق عددية.

 5270تصميم وتحليل الخوارزميات )(CS 341

طرق تحليل الخوارزميات ،تصميم وتقييم الخوارزميات المتعلقة بالفرز والبحث والمخططات والهيا،ل الشجرية
 ،Divide –and- conquer and Greedy Design Techniquesالبرمجة الديناميكية ،خوارزميات

التراجع.
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متطلبات تخصص علم الحاسوب االجبارية ( )34ساعة معتمدة:
رقم المساق

اسم المساق

الساعات المعتمدة

Course Name
Internet Programming

3
3

5286

برمجة االنترنت

5281

برمجة قواعد البيانات

Database Programming

5312

مبادىء المترجمات

Principles of Compilers

3

5271

مبادىء الرسم الحاسوبي

Computer Graphics

3

5311

نظرية الحوسبة

Theory of Computing

3

5679

مشروع التخرج

Graduation Project

3

5703

مقدمة مشروع التخرج

5268

نظم قواعد البيانات

5273

هندسة البرمجيات

5704

تنظيم وعمارة الحاسوب

5705

نظم التشغيل

5706

شبكات الحاسوب

Introduction to Graduation
Project
Database Systems

3

Software Engineering

3

1

Computer Organization
and Architecture
Operating Systems

3

Computer Networks

3

3
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 5286برمجة االنترنت
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب إلى إحدل اللغات الحديثة والمتخصصة بإنتا

تطبيقات على

اإلنترنت ،سوف يكون في استطاعة الطالب كتابة برامج كاملة وتصميم استعالمات ونماذ وقوائم وخيارات
الستخدامها وإظهارها في صفحات اإلنترنت.
 5283برمجة قواعد البيانات )(CS 304

بحث وتطبيق المفاكيم المتقدمة في قواعد البيانات وتشمل إدارة قواعد البيانات ،وتقنية قواعد البيانات

واختيارها والحصول على نظم قواعد البيانات ،ودراسة عملية على نماذ البيانات وتطوير تطبيقات عملية
في قواعد البيانات ،ونظرة على التوجه المستقبلي إلدارة البيانات.

 5313البرمجة المرئية )(CS 331

يشمل المساق مواضيع مثل :مقدمة عن لغات البرمجة ،لغات برمجة الكيانات والمقادة باألحداث(Event-

) ،drivenواألساليب والخصائا ،والنماذ ومكوناتها ،وعناصر التحكم ) (Controlsالمتقدمة ،وصناديق
األدوات ،وتصميم أشرطة األدوات والقوائم الخاصة بالمستخدم ،واألصوات وتعدد الوسائط.
 5310لغات البرمجة)(CS 242

مقدمة إلى تعريف وأهداف لغات البرمجة ،واألنماط البيانية ،ومواصفات األنماط البيانية وتنفيذها ،وفحا
األنماط البيانية والتحويل بينها ،وطرق وصف اللغات قواعديا ( ،)language syntaxوإدارة التخزين الثابتة

والديناميكية ،والبرامج الفرعية ،وعائالت لغات البرمجة :اللغات المنطقية ،واللغات الكيانية ،ولغات قواعد
البيانات.
 5312مبادئ المترجمات )(CS 484
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يشمل المساق :مفاكيم أساسية ،ومراجعة القواعد ،ومكونات الترجمة ،وتحليل المفردات ،وتداول جدول

الرموز ،وطرق العرض ،وتداول األخطاء ومعالجتها ،وترجمة بناء الجمل المباشر ،وفحا النوع ،ونظام
وقت التنفيذ ،وتوليد شيفرة وسطية ،وتوليد شيفرة ،وجعل الشيفرة أقرب إلى الكمال والفعالية.
 5271مبادئ الرسم الحاسوبي )(ECE442

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالبرامج والحزم المستخدمة في الرسم والطرق المتبعة لتصميم برامج الرسم
الحاسوبي من خالل دراسة المبادئ األساسية للبرمجيات والمعدات الفيزيائية المستخدمة في الرسم الحاسوبي،

مثل المتجهات وأنظمة الرسم ،والتعريف برسم الخطوط والدوائر وخوارزميات القا والتعبئة ،والتخزين
ومقدمة في الثالث أبعاد والتحريك.

 5311نظرية الحوسبة )(CS 483

مقدمة في نظرية األ وتوماتا ولغات البرمجة وقواعدها ،ذاتيات الحركة المنتهية ،والتغيرات المنتظمة،

والمميزات ،واألوتوماتا ذات االتجاهين ،والمجموعات المنتظمة ،ونظرية الضخ ،ومقدمة في حسابات
التعقيدات والجهد). (P, NP
 5679مشروع التخرج)(ECE 599

يقوم الطالب باختيار المشروع الذي يتناسب مع اهتماماته والمساقات التدريسية التي تم تغطيتها ،ويراعى في

اختيار المشروع إمكانية توفر القطع الالزمة وأهميته ورأي ومشورة المشرف ،التنفيذ العملي للمشروع يعتبر
جزءا أساسيا منه.

 5703مقدمة مشروع التخرج )(ECE598

دراسة مشكلة حقيقية في السوق وتحليلها ،وضع الحلول المناسبة ،وتصميم الحل األنسب .يشمل المشروع
مكونات مادية  Hardwareومكونات برمجية. Software

 5272الذكاء االصطناعي

يغطي هذا المساق المبادئ األساسية للذكاء االصطناعي وتطبيقاته المختلفة بما في ذلك استراتيجيات

البحث ،وخوارزميات اللعب ،وتمثيل المعرفة بما في ذلك المنطق المسند ،وعناصر النظم الخبيرة ،والتعامل

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
مع حاالت عدم اليقين ،والتخطيط ،واستعراض النهج آلة التعلم ،والرةية الكمبيوتر ،والروبوتات ،باإلضافة
إلى مواضيع مختارة للذكاء االصطناعي.
 5268نظم قواعد البيانات )(ECE445

مفاكيم أساسية في قواعد البيانات ،بيئة قواعد البيانات ،نظم إدارة قواعد البيانات ،نماذ قواعد البيانات ،قواعد

البيانات العالئقية ،ER- Model ،مقدمة إلى ، SQLأمن قواعد البيانات.
 5273هندسة البرمجيات)(ECE442

المباد ئ واالساسيات النظرية لتقنية هندسة البرمجيات ،دورة حياة تطوير األنظمة وانواعها ،التخطيط ،جمع
وتحليل المتطلبات ،تحديد المتطلبات ،التصميم األولي والتفصيلي ،الترميز ،الفحا ،التوثيق ،إدارة عملية
تطوير البرمجيات.
 5704تنظيم وعمارة الحاسوب )(ECE467

مقدمة في تنظيم و عمارة الحاسوب .أجيال الحاسوب ،عمارة ، Von Neumannأنظمة النواقل ،عناصر
تصميم النواقل .الذا،رة الرئيسة ،الذا،رة المخبأة ،أنظمة اإلدخال واإلخ ار  ،تقنيات اإلدخال واإلخ ار ،
مجموعة التعليمات ،أنماط العنونة ،أساسيات كيكلية وحدة المعالجة المركزية.

 5705نظم التشغيل )(ECE361
يعتبر هذا المساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاكيم األساسية الخاصة با
 ،software, hardwareأنظمة التشغيل ومكوناتها ،إدارة العمليات ،جدولة وحدة المعالجة المركزية ،إدارة
الذا،رة ،مفاكيم الذا،رة االفتراضية ،األمان والحماية في أنظمة التشغيل.
 5706شبكات الحاسوب )(CS 321
يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب المختلفة وطرق ربطها ،وتشمل المواضيع:
أنواع البيانات وأثرها على متطلبات الشبكات ،أساسيات نقل البيانات على شكل اإلشارات التناظرية والرقمية،
التعرف على الوسائط المختلفة لنقل البيانات السلكية والالسلكية.
متطلبات تخصص علم الحاسوب االختيارية ( )9ساعة معتمدة:

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
الساعات
المعتمدة
3
3

Course Name
Bioinformatics

اسم المساق

رقم المساق

نظم المعلومات الحيوية

5707

تعلم االلة

5646

تقنيات برمجية عصرية

5647

النمذجة والمحاكاة

5648

الحوسبة السحابية

5651

برمجة النظم

5321

Machine Learning

3

Modern Programming
Technologies
Modeling and Simulation

3

Cloud Computing

3
3

Systems Programming
Distributed Systems

األنظمة الموزعة

5287

3

Parallel Computing

الحوسبة المتوازية

5652

3

Information Security

أمن المعلومات

5079

3

Cryptography

انظمة التشفير

5649

هندسة برمجيات متقدمة

5139

مواضيع خاصة

5013

3

3

Advanced Software
Engineering
Special Topics

3

Expert Systems

األنظمة الخبيرة

5653

3

Semantic Web

الويب الداللي

5654

3

Image Processing

معالجة الصور

5655

3

Computer graphics

مبادئ الرسم الحاسوبي

5271

3

Human Computer Interaction

تفاعل اإلنسان والحاسوب

5033

3

Mobile Agents Systems

أنظمة الوكالء المتنقلة

4447

3

Visual Programming

البرمجة المرئية

5313

3

Programming Languages

لغات البرمجة

5310

مبادىء الذكاء االصطناعي

5272

تطوير تطبيقات المحمول

5650

3

3
3
3
3

Principles of Artificial
Intelligence
Mobile Applications
Development
Modern Trends in Mobile
Applications Development
Virtual Reality

المحمول

تطوير تطبيقات

المتقدمة

الحقيقة االفتراضية

5981
4620

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
مساقات حرة 3( :ساعات)
رقم المساق
9000

اسم المساق

الساعات

Course Name

مساق حر

Free Course

المعتمدة
3

 5707نظم المعلومات الحيوية
في هذا المساق يتعلم الطالب المفاكيم الخاصة في نظم المعلومات الحيوية ،وحقل التقاطع بين البيولوجيا
والحوسبة ،وهو يستعرض مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك التحليل التسلسلي الحسابي التماثل
وتسلسل البحثي والتقصي ،وتقصي الجين والجينوم ،وتحليل بنية البروتين و النمذجة ،وعلم الجينوم
وتحليل ،SNPالحمض النووي وتحليل التعبير الجيني ،البروتيوميات ،شبكة

نظم علم األحياء ،وا،تشاف

المعرفة البيولوجية.
 5646تعلم اآللة

يقدم المساق مجموعة من الطرق وتطبيقات التعلم ا لي ،أنه يقدم للطالب مع أحدث تقنيات التعلم ا لي
وأثر تطبيقها على مختلف المجاالت ،وتشمل الموضوعات التي تمت تغطيتها في الحال ،فإن الدافع
وراء ،MLومجاالت التطبيق ،الفضاء المميز ثم يقدم المساق مجموعة من تقنيات التعلم ا لي مثل الشبكات
العصبية ،وآلة ناقالت الدعم ،خريطة التنظيم الذاتي ،ال مجموعات ،K-meanواالنحدار الخطي وتحليل

المكون الرئيسي ،مصنف Bayesianوأساليب .Ensemble
 5647تقنيات برمجية عصرية

يهدف المساق على تناول لغة أو لغتين من لغات الحاسوب الحديثة وتدريسها بشكل كامل.

 5648النمذجة والمحاكاة

هذا المساق يهدف إلى تقديم المنهجيات المستخدمة في المحا،اة الحاسوبية ذات الطبيعة المنفصلة للحصول
على النتائج المتوقعة للظواهر الطبيسية أو التجارب المختبرية لغرض تطور األنظمة الخاصة بالظواهر

المعقدة من خالل ومناقشة التحليل نتائج المحا،اة للتطبيقات العملية باستخدام بعض البرمجيات الخاصة .

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 5650تطوير تطبيقات األجهزة المحمولة

في هذا المساق يتم تعريف الطالب إلى أنظمة التشغيل الخاصة باألجهزة المحمولة وبشكل خاص نظام

التشغيل األندرويد ،ويعتبر نظام األندرويد نظام تشغيل مفتوح المصدر وهو األ،ثر انتشا ار واستخداما على
أجهزة المحمول .بالرغم من أن برمجة التطبيقات الخاصة باألندرويد هي موضوع كبير ،ويهدف هذا المساق
إلى التعريف باألساسيات وفهم الهيكلية الخاصة بحزمة تطوير البرمجيات ) (SDKالخاصة باألندرويد ،وتتم
برمجة التطبيقات الخاصة باألندرويد باستخدام لغة الجافا لذا يتوقع من الطالب اإللمام بلغة الجافا قبل
اإلقدام على هذا المساق ،وبعد االنتهاء من هذه المساق بنجاح وإتمام التدريبات الخاصة بالمختبر وانجاز
مشروع المساق يكون الطالب مجهز بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير أي تطبيق خاص باألجهزة المحمولة

التي تعمل بنظام األندرويد.
 5651الحوسبة السحابية

يقدم هذا المساق دراسة حول مفهوم وتطبيقات الحوسبة السحابية ،وسيتم دراسة مواضيع مختلفة تشمل مقدمة

حول الحوسبة السحابية ،وتقنيات المحا،اة االفتراضية ،والمعماريات المختلفة ،وشبكات الحاسوب المستخدمة
في الحوسبة السحابية ،وبرمجة إدارة مصادر النظام المختلفة ،باإلضافة إلى أمن المعلومات في الحوسبة
السحابية.
 5321برمجة النظم

مفاكيم أساسية في برمجة النظم ،مبادئ مترجمات لغات التجميع)( ، (Assemblersمبادئ المحمالت
 )Loadersمبادئ الرابط الديناميكي واإلستاتيكي ،المفسرات والمحررات ،مشروع.

 5287األنظمة الموزعة

خصائا أنظمة التوزيع ،نموذ الخادم – الزبون ،االتصاالت المتداخلة ،فئة اإلجراء عن بعاد ،نظم التشغيل

المتزمن،
الموزعة ،التسمية والحماية ،تص ميم خدمة الملفات ،مشاركة البيانات والعمليات عليها ،التحكم و ا
تنسيق وتمييز الوقت ،استخ ار نسخة مطابقة ،تداول البيانات.
 5652الحوسبة المتوازية

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يتناول هذا المساق جوانب مختلفة من الحوسبة المتوازية بما في ذلك التقنيات المتوازية ،والخوارزميات
واألنظمة ،ولغات البرمجة وقضايا التنفيذ ،وينصب التركيز على حل مشا،ل حقيقية على األجهزة الموازية
القائمة.
 5079أمن المعلومات

نقل البيانات الواضحة والبيانات المشفرة ،التشفير المتماثل والتشفير غير المتماثل تطبيقاتها وخوارزمياتها،

التوقيع اإللكتروني ،التحكم بالصالحيات واالذونات ،إدارة مفاتيح التشفير ،سرية نقل البيانات عبر

بروتوكوالت  IPsecو ،SSLحماية الشبكات عبر الجدار الناري وفلترة البيانات ،الشبكات الخاصة عبر
اإلنترنت ،تطبيقات أنظمة التشغيل في سرية وأمن البيانات والشبكات.
 5649أنظمة التشفير

يقدم هذا المساق دراسة متعمقة وحديثة لتشفير البيانات ،وسيتم البحث في أربع مواد هامة في التشفير:

تشفير البيانات ،وتوثيق النا ،والتحقق من هوية المستخدم ،وتوزيع مفتاح التشفير ،كما سيتم تحليل
المعلومات األساسية النظرية والحسابية ألنظمة التشفير الكالسيكية والحديثة ،وفي هذا المسار ستغطى جميع
المعلومات األساسية الرياضية الضرورية ،وسيتم التعرض لمفاكيم المفتاح الخاص في خوارزميات مثل
التشفير القياسي للبيانات  DESوخوارزميات التشفير المتناظرة والمقياس الدولي للتشفير ،AESوكذلك سيتم
تناول التشفير بالمفتاح العام وخوارزمية .RSA
 5139هندسة برمجيات متقدمة

يهدف هذا المساق إلى تعزيز فهم الطالب للمنهجيات المتقدمة في هندسة البرمجيات والتطبيقات المناسبة،

التوجه الكياني في التصميم ) ،(OODوهندسة برمجيات األجزاء وإعادة االستخدام ،والتحقق والتثبت،
والفحا ،وتقدير تكلفة البرمجيات ،وإدارة الجودة ،وأساليب تطويرية حديثة ،وتوجهات حديثة في منهجيات
التطوير وتحليل وتطوير حاالت دراسية.
 5013مواضيع خاصة

في كل مرة يتم تقديم هذا المساق يعالج موضوعا في علوم الكمبيوتر لم يتم تغطيته في دورة منتظمة .وتشمل

المواضيع الممكنة التوافقية والفنية ومنطق البرمجة ،تفاعل اإلنسان مع الكمبيوتر وتصور البيانات واستخ ار
البيانات.
 5653األنظمة الخبيرة

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يتضمن هذا المساق مفاكيم وتقنيات النظم الخبيرة ،وتمثيل المعرفة ،واستدالالت الرسم ،وأدوات ولغات النظم
الخبيرة وهندسة المعرفة وتطوير النظم الخبيرة ،وا،تساب المعرفة ،والتطبيقات ال حالية في األنظمة األساسية.
 5654الويب الداللي

جوهر الويب الداللي هو في التمثيل الداللي والمنطقي للبيانات باستخدام األنطولوجيا في جوانب مختلفة مثل

التصميم ،والمنطق ،والبرمجة والتطبيقات ،والموضوعات التي يتم تناولها هي التالية :الرةية ويب الداللي،
األنطولوجيا لغات ، OWL، RDFS،RDF :وتصميم وإدارة األنطولوجيا باستخدام محرر المحمي،
والمنطق األنطولوجيا مع بيليه ،األنطولوجيا االستعالم مع  ،SPARQLبرمجة األنطولوجيا مع،API
والتطبيقات الحالية من الويب الداللي.
 4447أنظمة الوكالء المتنقلة

سيقوم المساق بتقديم المعارف األساسية في تكنولوجيا الوكالء المتنقلون .ويشمل المساق مقدمة سريعة

لألنظمة الموزعة ،ومفهوم الوكالء ،وأنواع الوكالء ،والتطبيقات ،والمزايا والعيوب ،والهيكلة العامة ألنظمة

الوكالء المتنقلون .األنظمة المختلفة للوكالء المتنقلون .والمشا،ل التي يتم حلها باستخدام الوكالء المتنقلون.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 3دائرة تكنولوجيا المعلومات Information Technology Department
تضم دائرة تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب تخصا علم الحاسوب وتخصا تكنولوجيا
المعلومات .اسست دائرة تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب عام  ،2012ولقد خرجت رواد هذا القطاع في
المجال العلمي والعملي على مدل االعوام الماضية في الجنوب الفلسطيني.

لقد ساهم خريجي هذه التخصصات في تطوير الخدمات االلكترونية وأتمته انظمة الم سسات العامة

والخاصة مما وضعها في مكانة مرموقة بين قريناتها في الجامعات االخرل .من انجازات طلبة الكلية
حصول فريق الكلية على المركز اال ول في مسابقة البرمجة الفلسطينية اال،بر  ACM-PCPCفي األعوام
التالية س 2014و 2013و 2017س.

تخصص تكنولوجيا المعلومات Information Technology
أصبحت المعلومات في العصر الحالي أساسا جوهريا لعمليات المنافسة بين الدول والم سسات مهما كان
حجمها ،فمن يمتلك المعلومات الصحيحة يمتلك أساسا متينا للمنافسة على كافة األصعدة ،وتكنولوجيا

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
المعلومات هي المس ولة عن إنتا وتوزيع المعلومات الالزمة للمنافسة واتخاذ الق اررات الدقيقة التي ترقى
بمستول الكفاءة واألداء .إن تكنولوجيا المعلومات – بشقيها :تكنولوجيا الحواسيب وتكنولوجيا االتصاالت -
أصبحت ضرورة ملحة للم سسات ،واستخدامها ضروريا لكافة المستويات اإلدارية .ونظ ار لالنخفاض
الملموس في أسعار أجهزة الحواسيب ،فقد أصبحت المسألة ال تتعلق بامتال،ها ،وإنما بكي ية استخدامها
بالشكل الصحيح لتلبية الهدف العام للم سسات.
لهذا تم استح داث تخصا تكنولوجيا المعلومات الذي يمنح الدرجة الجامسية األولى (البكالوريوس) بخطة
دراسية تتوزع بمجملها على مجاالت تكنولوجيا المعلومات المختلفة ،والتي تشمل :تكنولوجيا الحاسوب بكافة

تفرعاتها من األجهزة المادية والبرمجيات وقواعد البيانات وغيرها ،وتكنولوجيا االتصاالت والتي تشمل كافة

أنواع الشبكات الحاسوبية السلكية والالسلكية وبرمجتها.
ويهدف تخصص تكنولوجيا المعلوما إلى تخريج كوادر متخصصة ومتميزة بما يل :
•
•
•
•
•

القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات بكفاءة عالية.
القدرة الفنية في مجال إدارة وإنتاج وتطوير البرمجيات والشبكات وصفحات اإلنترنت.
قدرة متميزة من المعرفة في المجاالت ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات مثل الرياضيات واإلدارة
واإلحصاء والحاسوب والمحاسبة..
القدرة على متابعة التطورات والتغيرات التقنية والمعلوماتية.
قدر عا ٍل من اإلبداع والتعاون واألخالق.

مسار تطبيقا الموباي وهندسة االلعاب:
للطالب المبدعين ،ألصحاب األفكار ،وغير التقليديين .هل لديك فكرة لتطبيق ما أو لعبة لألجهزة الذكية
لطالما حلمت بتحقيقها؟
يهدف هذا المسار الى تعزيز قدرات الطالب في مجال تطبيقات الموبايل وهندسة االلعاب عن طريق اعطاء
الخرية للطالب في اختي ار مساقات تطبيقات الموبايل وهندسة االلعاب ضمن المسار.

مخرجا الطال :
التزاما من الكلية بمعايير الجودة والنوعية فان الكلية تعمل حاليا على تطوير الخطط بما يتناسب مع معايير
الجودة واالعتماد ومنها السعي للحصول على االعتماد األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا  .ABETولتحقيق
هذه المعايير فان الخطط الحالية تم تطويرها لتحقيق المخرجات التالية لخريجي تكنولوجيا المعلومات:
•
•
•
•

القدرة على تطبيق المعرفة المحوسبة والرياضيات التي تتوافق مع مخرجات الطالب للبرامج
واالنضباط.
القدرة على تحليل ومعرفة المشكلة وتحديد متطلبات الحوسبة المناسبة لحلها.
القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم نظام حاسوبي أو عملية أو عنصر أو برنامج وذلك لتلبية
االحتياجات المطلوبة.
القدرة على العمل بفعالية ضمن مجموعات لتحقيق هدف مشترك.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
•
•
•
•
•

•
•
•
•

فهم القضايا والمسؤوليات المهنية واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتماعية.
القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة من الجماهير.
القدرة على تحليل التأثير المحلي والعالمي للحوسبة على األفراد والمنظمات والمجتمع.
االعتراف بالحاجة إلى التطوير المهني المستمر والقدرة على المشاركة فيه.
القدرة على استخدام وتطبيق المفاهيم التقنية الحديثة وممارسة العمل في صميم تكنولوجيا
المعلومات المتعلقة بالتفاعل البشري للحاسوب وادارة المعلومات والبرمجة والتشبيك وانظمة
الشبكات والتكنولوجيا.
القدرة على تحديد وتحليل احتياجات المستخدمين والنظر فيها عند اختيار وانشاء وتقييم وادارة
النظم الحاسوبية.
القدرة على دمج الحلول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال في بيئة المستخدم
فهم أفضل للممارسات والمعايير وتطبيقها.
القدرة على المساعدة في وضع خطة مشروع فعالة.

خطة تكنولوجيا المعلومات
ملخص خطة التخرج

الساعات المعتمدة

الرقم

متطلبات

.1

الجامعة اإلجبارية

17

.2

الجامعة االختيارية

3

.3

متطلبات الكلية

.4

متطلبات الدائرة

.5

التخصص اإلجبارية

46

.6

التخصص االختيارية

9

.7

حرة

3

 29اجباري 6+اختياري
 12اجباري 3+اختياري

المجموع
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متطلبات دائرة تكنولوجيا المعلومات االجبارية ( )12ساعة معتمدة:
رقم المساق
5029
5712

اسم المساق

Course Name

الساعات
المعتمدة

مقدمة في االحصاء

Introduction to Statistics

3

إدارة تكنولوجيا

Information Technology
Management

3

المعلومات

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

5673

مقدمة في المحاسبة

5307

برمجة الكيانات

Introduction to
Accounting
Object-oriented
programming

3
3

متطلبات دائرة تكنولوجيا المعلومات االختيارية ( )3ساعة معتمدة:
رقم المساق
4005
5983
5665

اسم المساق
تفاضل و تكامل 2

Course Name

الساعات المعتمدة

Calculus 2

3

تسويق و اعمال

Marketing and eBusiness

3

مقدمة في الحكومة

Introduction to eGovernment

3

الكترونية

االلكترونية

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
 5029مقدمة في االحصاء
اإلحصاء الوصفي ،االحتمال ،االحتمال الشرطي ،نظرية بيز ،المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية
المنفصلة والمتصلة ،التوزيعات االحتمالية المشتركة ،التوقع ،التباين ،التباين المشترك ،معامل االرتباط،
اقترانات التوزيعات االحتمالية ،توزيعات المعاينة ،التقدير اإلحصائي واختبار الفرضيات ،العالقة الخطية بين
المتغيرات العشوائية.
 5712ادارة تكنولوجيا المعلومات

يهدف هذا المساق الى تنمية قدرات ومهارات الطالب في ادارة الموارد المختلفة لتكنولوجيا المعلومات،
ويتضمن مفهوم ادارة تكنولوجيا المعلومات ،وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها ،ونظم معلومات

الم سسات المختلفة ،تحليل نظم المعلومات من وجهة نظر قطاع األعمال ،ومفهوم العمليات في

الم سسات ،ورةية ومعمارية المعلومات ،واستراتيجية تكنولوجيا المعلوم ات ،وتحقيق التوافق بين تكنولوجيا
المعلومات وقطاعات األعمال.
 5673مقدمة في المحاسبة

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالدورة المحاسبية للمشروع الفردي ،ويتم خالل المساق مناقشة ماكية

المحاسبة ونظرياتها األساسية التي تستند عليها المبادئ واإلجراءات المالية ،ومعالجة العمليات المالية من
حيث التسجيل والتصنيف والتبويب ،والتسويات الجردية في نهاية السنة المالية وفقا ألساس االستحقاق،
واستخدام اليوميات المساعدة ودفاتر األستاذ المساعدة ،وإعداد القوائم المالية المختلفة.
 5307برمجة الكيانات ( ) CS 351

يهدف المساق الى تعريف الطالب بأساسيات البرمجة الهدفية ،تصميم الكيانات ،مبادئ قواعد الكتابة ،الفئات
واألساليب ،الوراثة ،آليات إعادة استخدام البرمجيات ،الفئات العليا والدنيا ،تأثير الوراثة على هندسة
البرمجيات ،الوراثة المتعددة ،تعدد األوجه ،مواضيع في هندسة البرمجيات (الوضوح واالعتيادية ،االرتباط
والتجانس) والكيانات.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

متطلبات تخصص تكنولوجيا المعلومات االجبارية ( )46ساعة معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

Course Name

الساعات
المعتمدة

5313

البرمجة المرئية

Visual Programming

3

5273

هندسة البرمجيات

Software Engineering

3

5292

الوسائط المتعددة

Multimedia

3

5268

نظم قواعد البيانات

Database Systems

3

4704

تنظيم وعمارة الحاسوب

Computer Organization
and Architecture

3

5705

نظم التشغيل

Operating Systems

3

5706

شبكات الحاسوب

Computer Networks

3

5663

إدارة الشبكات

Network Administration

3

5006

إدارة وبرمجة قواعد
البيانات

Database management and
programming

3

تفاعل اإلنسان

Human Computer

3

تكنولوجيا الويب

Web Technology

3

تكنولوجيا الخادم

Client Server Technology

تطبيقات الحاسوب

PC Applications

3

تطوير تطبيقات

Mobile Applications

3

5679

مشروع التخرج

Graduation Project

3

5703

مقدمة مشروع تخرج

Introduction to Graduation

1

5033
5009
5297
5713
5731

والحاسوب

والعميل

الشخصي
المحمول

Interaction

Development

3

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
Project

 5313البرمجة المرئية ()CS 331

مقدمة عن لغات البرمجة ،لغات برمجة الكيانات والمقادة باألحداث ( ،)Event-drivenاألساليب
والخصائا ،النماذ ومكوناتها ،عناصر التحكم ( )controlsالمتقدمة ،صناديق األدوات ،تصميم أشرطة
األدوات والقوائم الخاصة بالمستخدم ،األصوات وتعدد الوسائط ،بيئة التطوير ،الربط مع اإلنترنت وقواعد

البيانات والتطبيقات المختلفة.
 5273هندسة البرمجيات ()CS 320

المبادئ واالساسيات النظرية لتقنية هندسة البرمجيات ،دورة حياة تطوير االنظمة وانواعها ،التخطيط ،جمع

وتحليل المتطلبات ،تحديد المتطلبات ،التصميم االولي والتفصيلي ،الترميز ،الفحا ،التوثيق ،ادارة عملية
تطوير البرمجيات.
 5292الوسائط المتعددة ()IT 330

يهدف هذا المساق إلى إعطاء الطالب وصف تفصيلي عن الوسائط المتعددة ،وفوائدها ،وعناصرها،

واستخداماتها ،وعملية ضغط وتدفق البيانات والملفات ،كذلك يهدف إلى تفسير النظريات والمبادئ الخاصة
بعملية تصميم الوسائط المتعددة وربط عناصرها مع بعضها البعض ،وتصميم وإنتا

تطبيقات مختلفة

باستخدام برامج الوسائط المتعددة الحديثة.
 5268نظم قواعد البيانات ()CS 441

مفاكيم أساسية في قواعد البيانات ،بيئة قواعد البيانات ،نظم إدارة قواعد البيانات ،نماذ قواعد البيانات ،قواعد

البيانات العالئقية ،ER- model ،مقدمة إلى ،SQLأمن قواعد البيانات.
 4704تنظيم وعمارة الحاسوب

يشمل المساق :مقدمة إلى تنظيم وعمارة الحاسوب  ،Von Neumannوأنظمة الناقالت ،وذا،رة الحاسوب،
وأنظمة اإلدخال واإلخ ار  ،وطواقم التعليمات ،والعنونة ،وتركيب وعمل وحدة المعالجة المركزية ،وتعريف عام
بالمعالجات الدقيقة وتصنيفها ،واألنظمة المبنية على المعالج الدقيق ،والتركيب الداخلي للمعالج الدقيق ( 8
خانات ثنائية) ،وربط المعالج الدقيق بالذا،رة ،وربط المعالج بوحدات اإلدخال واإلخ ار  ،وبرمجة المعالج

الدقيق.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 5705نظم التشغيل

يعتبر هذا المساق مقد مة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاكيم األساسية الخاصة

با ، software, hardwareأنظمة التشغيل ومكوناتها ،إدارة العمليات ،جدولة وحدة المعالجة المركزية ،إدارة
الذا،رة ،مفاكيم الذا،رة االفتراضية ،األمان والحماية في أنظمة التشغيل.
 5706شبكات الحاسوب

يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب المختلفة وطرق ربطها ،وتشمل المواضيع:
أنواع البيانات وأثرها على متطلبات الشبكات ،أساسيات نقل البيانات على شكل اإلشارات التناظرية والرقمية،
التعرف على الوسائط المختلفة لنقل البيانات السلكية والالسلكية.

5663إدارة الشبكات

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب إلى مفاكيم أساسية في شبكات الحاسوب ،وأنواعها ،وتصنيفها ،كما

يتعرف الطالب إلى كي ية بناء شبكة باستخدام نظم التشغيل الخاصة بإدارة الشبكات ومواردها من أجهزة
وملفات ومستخدمين ،كما يتعرف إلى آلية إدارة الشبكات المتقدمة كحفظ البيانات واسترجاعها.
5006إدارة وبرمجة قواعد البيانات

يوفر هذا المساق مدخال إلدارة نظم قواعد البيانات ،يتم التركيز على فهم مختلف وظائف إدارة قواعد

البيانات وتمكين الطالب من التعامل مع قواعد البيانات للم سسات ،كما تشمل الموضوعات أنواع نماذ
ا لبيانات ونظم إدارة قواعد البيانات ،وتعريف البيانات ومعالجتها ،وإدارة نظم قواعد البيانات ،كما يغطي
بالتزمن،
ا
المساق إدارة قواعد البيانات ،بما في ذلك حماية قواعد البيانات ،والتعامل مع األخطاء ،والتحكم
ونظم قواعد البيانات الموزعة.
 5033تفاعل اإلنسان والحاسوب ()IT 216

يهدف هذا المساق تعريف الطالب بأهمية واجهات الحاسوب في تصميم وتطوير ما يستخدمه االنسان .يدمج

المساق بين عناصر كل من علم النفس (االدراك) ،التصميم وعلم الحاسوب .يشمل المساق عده مواضيع
مثل دراسة طبيعة االنسان (االنتباه ،االدراك ،طريقه التفكير) والتعرف على انواع الواجهات مثل الواجهات

المعبرة والمقنعة ،وخطوات تصميم الواجهات التفاعلية ،وعمل النماذ  ،وتقنيات التقييم.

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 5009تكنولوجيا الويب

يغطي هذا المساق مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تستخدم في بناء وتصميم مواقع اإلنترنت على

الشبكة العالمية وتشمل مواضيع المساق البروتوكوالت الرئيسية لإلنترنت ،وتصميم المواقع بالطرق الحديثة،
وهندسة المواقع لتلبية متطلبات تطبيقات الاخادم والعميل.
 5297تكنولوجيا الخادم والعميل ()IT 441

يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلبة على تطبيقات اإلنترنت المختلفة واستخداماتها وذلك من خالل دراسة

وتعريف هذه التطبيقات بشكل عام ،دراسة لمفهوم خادم عميل ،وتصميم ونشر الصفحات اإللكترونية،
وخدمات البريد اإللكتروني ونقل المعلومات وتنسيق المواعيد باستخدام  ،Exchange Serverوخدمات نقل

الملفات  ،FIPوخدمات األخبار وحلقات الدردشة والنقاه ،JC, NNIP ،وتطبيقات الحلقات الجماعية

 ،NetMeetingواستخدام اإلنترنت التعليمية باإلضافة إلى بعض التطبيقات األخرل مثل تقنيات ،ASP
والتجارة اإللكترونية.

 5713تطبيقات الحاسوب الشخصي

يدرس الطالب في هذا المساق تطبيقات عملية للحاسوب الشخصي في مجال القياس المبرمج ،وأنظمة

استحواذ البيانات  ،acquisition dataواستخدام الحاسوب في تصميم الدوائر اإللكترونية وتحليلها وعمل

اللوحة المطبوعة ،وأية تطبيقات يرل المدرس أنها مفيدة للطالب.

 5731تطوير تطبيقات المحمول
هذا المساق هو عبارة عن مقدمة لتطوير تطبيقات لنوع من الحواسيب يسمى االجهزة المحمولة ،يهدف
المساق الى فهم وتقدير الفرص والمحددات التي تمثلها االجهزة المحمولة مقارنة بالحواسيب الشخصية .جزء
كبير من هذا المساق يركز على تطوير تطبيقات االجهزة المحمولة التي تعمل ضمن منصة اندرويد .المساق
يبدأ مع الطالب باألساسيات من اجل المساعدة في فهم أعمق لهيكلة منصة اندرويد وبيئة تطوير التطبيقات
الخاصة بها .انه ليس من ضمن نطاق هذا المساق تغطية كل شيء يتعلق بتطوير التطبيقات لمنصة اندرويد،
لكن بعد االنتهاء من هذا المساق بنجاح – وعمل جميع تمارين المختبر باإلضافة الى مشروع المساق – فان
الطالب سوف يكون قادر على تطوير تطبيقات لألجهزة المحمولة تعمل على منصة اندرويد.
 5679مشروع التخرج

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يقوم الطالب بتنفيذ فكرة المشروع التي تم اختيارها واقرارها في مساق مقدمة مشروع التخر وذلك بما يتناسب
مع اهتماماته والمساقات التدريسية التي تم تغطيتها ،ويراعى إمكانية توفر القطع الالزمة ورأي ومشورة
المشرف ،التنفيذ العملي للمشروع يعتبر جزءا أساسيا منه.
 5703مقدمة مشروع التخرج

يهدف المساق إلى تمكين الطالب من اختيار وتحديد عنوان لمشروع التخر  ،وتقديم مقترح مشروع ضمن

مجموعة عمل وبإشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية ويتوقع من الطالب إن جاز المرحلة األولى من المشروع
والتي تشتمل على فكرة المشروع ،أهميته ،الدراسات السابقة ،خطة العمل للمشروع مع تفاصيل األعمال ،ويتم
تعديل هذا التقرير وفقا لتعليمات مدرس المساق والمشرف.

متطلبات تخصص تكنولوجيا المعلومات االختيارية ( )9ساعة معتمدة.

رقم المساق
5666
5667
5669

اسم المساق

Course name

إدارة نظم التجارة

e-Commerce Systems
Management

إدارة نظم التعليم

e-Learning Systems
Management

االلكترونية
االلكتروني

قواعد البيانات غير

Non-relational Databases

الساعات
المعتمدة
3
3
3

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
العالئقية
5670

تقييم االنظمة وضبط

الجودة

تطبيقات الحوسبة

5671

السحابية

5079

Systems Evaluation and
Quality Assurance
Cloud Computing
Applications

3
3

أمن المعلومات

Information Security

3

الوسائط المتعددة

Internet Multimedia

3

5293

لإلنترنت

5013

مواضيع خاصة

5664

عمارة خدمات الويب

5724

تكنولوجيا الويب المتقدم

5725

هندسة برمجيات للويب

4447

أنظمة الوكالء المتنقلة

5139

هندسة برمجيات متقدمة

Advanced Software
Engineering
Special Topics in
Networking

تطوير تطبيقات المحمول

Advanced Mobile
Applications
Development
User Experience Design

3

Ubiquitous Computing

3

Virtual Reality

3

Enterprise Resource
Planning

3

5796

5981

مواضيع خاصة في

الشبكات

المتقدمة

5985

تصميم تجربة المستخدم

5986

الحوسبة السائدة

4620

الحقيقة االفتراضية

5690

تخطيط موارد المنظمة

Special Topics

3

architecture Web services
technology Advanced web

3

engineering for Software
web
Mobile Agents Systems

3
3
3
3
3
3

5666إدارة نظم التجارة اإللكترونية

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمقدمة عامة عن التجارة اإللكترونية من خالل االقتصاد العالمي ،ويقدم

هذا المساق أيضا فلسفات اإلدارة المعاصرة الستخدامها في التسويق والبيع والتوزيع خالل شبكة اإلنترنت،
وغيرها من وسائل اإلعالم اإللكترونية ،كما يشمل المساق دراسات ومشاريع تتعلق بالتجارة اإللكترونية.
5667إدارة نظم التعليم اإللكتروني

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يقدم هذا المساق للطالب عدد من المنصات البرمجية التي يشيع استخدامها في التعلم اإللكتروني والتعليم
عن بعد والتدريب عبر اإلنترنت ،كما يعرض المساق نماذ

التصميم التعليمي المطبق لالستخدام على

المنصات المختلفة بما يشمل التدريب ،وفحا األداء ،وتطوير عدد من الدروس للمراحل الدراسية المختلقة
في المدارس االبتدائية ،كما يشمل المساق على تدريب عملي يتم من خالله عرض ومناقشة وتنفيذ عدد من
المشاريع المختلفة ،عالوة على ذلك فإن هذا المساق يشتمل على شرح االختالفات بين نظم إدارة التعلم ونظم
إدارة المحتول ،باإلضافة إلى أنظمة المنصات اإلعالمية المتكاملة وكي ية استخدامها على النحو الصحيح.
 5669قواعد البيانات غير العالئقية

يقدم هذا المساق الفرق بين أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية وغير العالئقية ،ويشمل المساق أيضا
الخصائا التالية لقواعد البيانات غير العالئقية وهي :القياسية ،وأنظمة االستعالمات ،والثابتية ،وتنوع

الوا جهات ،والتناسق النهائي.
 5670تقييم األنظمة وضبط الجودة

هذا المساق يشمل قسمين رئيسين بحيث يشمل الجزء األول تقييم األنظمة ،والقسم الثاني مراقبة الجودة ،فيما

يتعلق بتقييم األنظمة يغطي المساق المسار الدوري لعملية التقييم من حيث التوقعات األصلية أو الحالية

ورسم اتجاهه في المستقبل ،أما فيما يتعلق بالتحكم في الجودة ،فإنه يغطي جميع السياسات واألنشطة
المنهجية التي تنفذ ضمن نظام الجودة ،وتشمل األطر لمراقبة الجودة )1( :تحديد المتطلبات التقنية الكافية
من المدخالت والمخرجات )2( ،شهادة وتقييم الموردين )3( ،اختبار المواد المشترات لمطابقة نوعية المنشأة
واألداء والسالمة ،ومعايير الموثوقية )4( ،االستالم الصحيح ،والتخزين وأمور المادة )5( ،مراجعة جودة
العملية )6( ،تقييم عملية إنشاء الرد الصحيح المطلوب )7( ،مراجعة الناتج النهائي من حيث المطابقة

للتقنية ،والموثوقية ،والصيانة ،ومتطلبات األداء.
 5671تطبيقات الحوسبة السحابية

يقدم هذا المساق دراسة حول مفهوم وتطبيقات الحوسبة السحابية ،سيتم دراسة مواضيع مختلفة تشمل مقدمة

حول الحوسبة السحابية ،وتقنيات المحا،اة االفتراضية ،والمعماريات المختلفة ،وشبكات الحاسوب المستخدمة
في الحوسبة السحابية ،وبرمجة إدارة مصادر النظام المختلفة ،باإلضافة إلى أمن المعلومات في الحوسبة
السحابية.
 5079أمن المعلومات

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
يجب على الطالب ان يمتلك مهارات أساسية في الشبكات الجتياز المساق ،من خالل هذا المساق يتعرف
الطالب على مفاكيم أساسية تشمل :سرية المعلومات والبيانات ،وسالمتها وتكامل البيانات وصحتها والتحكم
في الوصول األمن عبر الشبكة .من أهم المواضيع التي يشملها هذا المساق مقدمة عن الكمبيوتر والشبكات

وأمن المعلومات ،االختراقات التي يمكن ان تواجه الشبكات ،اهم طرق تشفير البيانات وحمايتها،

 ،Firewalls, IDS, IPS ،SSL/TLS/VPNأمن الشبكات ،أمن الشبكات الالسلكية وغيرها من
المواضيع ذات الصلة.
 5293الوسائط المتعددة لإلنترنت ()IT 322

هذا المساق يتناول مواضيع أساسية في تصميم وتنفيذ تطبيقات الوسائط المتعددة على اإلنترنت ،كما يتناول

المساق المفاكيم والتقنيات الحديثة لنشر الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت بشكل مناسب ،ويطلب من الطالب
تنفيذ مشاريع مختلفة لتعزيز فهم مواضيع المساق.
 5013مواضيع خاصة ()IT 478

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة المرتبطة بالتطورات الجارية في قطاع

تكنولوجيا المعلومات ،ويتضمن مجموعة من المواضيع الحديثة الالزمة لسوق األعمال.
 5664عمارة خدمات الويب

يهدف هذا المساق إلى تعزيز معرفة الطالب في مجال تكامل نظم المعلومات للم سسات ،وال سيما في سياق
البيئات الموجهة للخدمات .كما يهدف المساق إلى تعريف الطالب على مبادئ تصميم خدمات الويب.

 5724تكنولوجيا الويب المتقدم

يتطرق هذا المساق ،والذي يأتي بعد مساق تكنولوجيا الويب ،الى اخر التكنولوجيا المستخدمة في بناء
تطبيقات الويب .حيث يغطي هذا المساق بشكل موسع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في بناء الواجهة

االمامية والواجهة الخل ية لتطبيقات الويب .خالل هذا المساق يتعرف الطالب على مجموعة من األدوات
القياسية المستخدمة هذه االيام في بناء تطبيقات الويب الحديثة.
 5725هندسة برمجيات للويب

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
هذا المساق مصمم للطالب الذين لديهم معرفة مسبقة بالبرمجة وهندسة البرمجيات ،يمكن هذا المساق
الطالب من بناء الخبرة الالزمة للتعامل مع ا لتحديات فيما يخا بناء تطبيقات اإلنترنت بما يشمل تحديات
التزمن ،وزيادة التحميل بصورة كبيرة وغير متوقعة ،والمخاطر األمنية.
ا

 4447أنظمة الوكالء المتنقلة

سيقوم المساق بتقديم المعارف األساسية في تكنولوجيا الوكالء المتنقلون .ويشمل المساق مقدمة سريعة

لألنظمة ال موزعة ،ومفهوم الوكالء ،وأنواع الوكالء ،والتطبيقات ،والمزايا والعيوب ،والهيكلة العامة ألنظمة
الوكالء المتنقلون .األنظمة المختلفة للوكالء المتنقلون .والمشا،ل التي يتم حلها باستخدام الوكالء المتنقلون.

 5139هندسة البرمجيات المتقدمة

يهدف هذا المساق إلى تعزيز ف هم الطالب للمنهجيات المتقدمة في هندسة البرمجيات والتطبيقات المناسبة،

التوجه الكياني في التصميم ) ،(OODوهندسة برمجيات األجزاء وإعادة االستخدام ،والتحقق والتثبت،
والفحا ،وتقدير تكلفة البرمجيات ،وإدارة الجودة ،وأساليب تطويرية حديثة ،وتوجهات حديثة في منهجيات
التطوير وتحليل وتطوير حاالت دراسية.
 5796مواضيع خاصة في الشبكات

 5981تطوير تطبيقات المحمول المتقدمة
بعد االنتهاء من مساق تطوير تطبيقات االجهزة المحمولة ،والذي هو متطلب سابق لهذا المساق ،أصبح
الطالب على استعداد للشروع في معالجة قضايا متقدمة في تطوير تطبيقات المحمول ،هذا يشمل :بناء
تطبيقات تستخدم المجسات الموجودة في االجهزة المحمولة ،بناء تطبيقات تعتمد على خدمات الويب ،بناء
تطبيقات تستخدم االشعارات ،وبناء تطبيقات تعتمد على موقع المستخدم .معظم التطبيقات التي سوف يتم
تطويرها تستهدف بيئة اندرويد ،باقي المساق سوف يركز على خيارات اخرى لتطوير التطبيقات مثل Cross
PlatformوWeb Mobile .
 5985تصميم تجربة المستخدم

في الوقت الذي أصبح فيه تطوير تطبيقات الويب وتطبيقات االجهزة المحمولة سهل بفضل توفر االدوات
وبيئات التطوير المتكاملة ،اصبحت عملية قياس مدل فاعلية هذه التطبيقات بالنسبة للمستخدمين أصعب.

في هذا المساق سوف يتعلم الطالب كي ية تصميم تطبيقات للويب واالجهزة المحمولة بفاعلية بحيث تلبي
متطلبات المستخدمين المتعلقة بتجربة االستخدام .تصميم تجربة المستخدم هو تصميم متمحور حول

كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
المستخدم ،الهدف هو تصميم تطبيقات تلبي حاجات المستخدمين بالشكل اال،ثر فاعلية وكفاءة بحيث ترضي
المستخدم وتتناغم مع تجربته .اثناء هذا المساق سوف يتعرف الطالب على مجموعة من التقنيات لجمع
المعلومات حول  )1ما هي حاجات المستخدم  )2كيف يتم تصميم وبناء نماذ الواجهات بناء على هذه
الحاجات وكي ية قياس مدل تلبية ه ذه التصاميم ألهداف المستخدم .هذه التقنيات هي ادوات تستخدم بشكل
قياسي وتعطي البيانات التي تستخدم في التصميم.
 5986الحوسبة السائدة :دمج الحوسبة في البيئة ،بدال من امتالك أجهزة كمبيوتر كعناصر مستقلة ومميزة.
يتم في هذا المساق التعريف باألسس التي تعمل على تمكين الناس من التنقل والتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر

بشكل طبيعي .يركز المساق على الجوانب الفنية والتصميم والتنفيذ لمفهوم الحوسبة السائدة
 4620الحقيقة االفتراضية :يهدف المساق إلى توضيح التكنولوجيا األساسية الخاصة بالحقيقة االفتراضية

وطريقة استخدامها حاض ار ومستقبال .تشمل المواضيع :مقدمه للحقيقة االفتراضية وبيئتها ،المتطلبات المادية
والبرمجية ،النماذ الفراغية التحويالت في الفراو ثالثي األبعاد تقنيات ونماذ المحا،اة والحركة طرق

التفاعل ،إضافة إلى تطبيقات الحقيقة االفتراضية في مجاالت مختلفة.
 5690تخطيط موارد المنظمة:

أساسيات ومفاكيم نظم تخطيط موارد الم سسة) ، (ERPوأهمية المعلومات المتكاملة .يركز هذا المساق على
توضيح أعمال الشراء واإلنتا والمبيعات والعمليات باستخدام برنامج تخطيط موارد الم سسات .استخدام
بعض التطبيقات مثل ، SAPمثال على نظامERP

كلية العلوم التطبيقية

كلية العلوم التطبيقة

كلية العلوم التطبيقية

دائرة الرياضيات والفيزياء التطبيقية

 -1تخصص الرياضيات التطبيقية
أ.

متطلبات الكلية (  19ساعة معتمدة)

المتطلب

المساق باللغة االنجليزية

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق

معتمدة

4004

SC 111

تفاضل وتكامل 1

3

4005

SC 112

تفاضل وتكامل 2

3

4006

SC 121

فيزياء 1

3

Physics 1

4007

SC 122

مختبر الفيزياء 1

1

Physics Lab1

4068

SC 123

فيزياء 2

3

4069

SC 124

مختبر الفيزياء 2

1

4070

SC 142

لغة إنجليزية 2

3

SC141

4015

GE 301

أساليب البحث العلمي

2

مستول ف5

السابق

Calculus1
Calculus 2

SC111

Physics 2

SC121

Physics Lab2
English Language 2
Methods of Scientific
Research

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية
 4004تفاضل وتكامل 1

اإلقترانات والنهايات واالتصال ،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشااتقات ،التكاماال المحاادود،

التكامل غير المحدود ،النظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.
 4005تفاضل وتكامل2

االقت ارنا ااات الزائديا ااة ،طا اارق فا ااي التكاما اال ،المتتاليا ااات والمتسلسا ااالت الالنهائيا ااة  ،متسلسا ااالت القا ااول ،القطا ااوع
المخروطية ،اإلحداثيات القطبية.

 4006فيزياء 1

كلية العلوم التطبيقية

يبحااث هااذا المساااق فااي موضااوعات مختلفااة متعلقااة بعلاام الميكانيكااا ،فااي البدايااة يااتم مناقشااة موضااوع وحاادات
القياااس األساسااية ،ثاام الكميااات المتجهااة ثاام معااادالت الحركااة فااي خااط مسااتقيم ،فالحركااة فااي خااط مسااتو ،ثاام
يناقش قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفااة ،مفهومااي الشااغل والطاقااة بأنواعهمااا ،والتصادمااات

و قاانون حفاظ كامية التحارك ومركاز الكاتلة ،وأخي ار الحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.
 4007مختبر فيزياء 1

يغطا ااي  4068ذا المسا اااق الناحيا ااة العمليا ااة المتعلقا ااة بما ااادة الفيزيا اااء ( )1فا ااي المواضا اايع الرئيسا ااية التاليا ااة:
الميكانيكااا وحركااة األجسااام ،الحا اررة والااديناميكا الح ارريااة ،الضااوء والبصاريات ،موزعااة علااى اثنتااي عشارة تجربااة
خالل الفصل الدراسي.

 4068فيزياء 2

ينا اااقش ها ااذا المسا اااق المفا اااكيم األساسا ااية المتعلقا ااة بالكهربا اااء والمغناطيسا ااية ،يبا اادأ المسا اااق بتوضا اايح المفا اااكيم

المتعلقااة بالكهرباااء السااا،نة والمجااال الكهربااائي ،ثاام يشاارح قااانون سجاااوسس وتطبيقاتااه ،ث ام يناااقش مفهااوم الجهااد
الكهربااائي ،فموضااوع المكثفااات والم اواد العازلااة ،ثاام المفاااكيم المتعلقااة بالكهرباااء المتحركااة ،حيااث يااتم توضاايح
مفه ااومي التي ااار والمقاوم ااة ث اام الا اادوائر الكهربائي ااة وقا اوانين س،يرتش ااوفس .ثا اام ينتق اال إل ااى المج ااال المغناطيسا ااي

وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
 4069مختبر فيزياء 2

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( )2في المواضيع األساسااية التاليااة :أجهازة القياااس،
الكهرباااء ،المغناطيسااية ،وبناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة ،موزعااة علااى اثنتااي عش ارة تجربااة خااالل
الفصل الدراسي.
 4070لغة إنجليزية 2

إستم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،) 1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطااالب
الفاارص الكافيااة للتعاارف علااى كي يااة كتابااة التقااارير والمقاااالت العلميااة ،باإلضااافة إلااى اإلستراتيجي ااات الخاااصة
باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4015أساليب البحث العلمي

كلية العلوم التطبيقية

العلم واهدافه ،التفكير العلمي ،مفاااكيم وميااادين البحااث العلمااي ،المعرفااة اإلنسااانية ،المكتبااة ودورهااا فااي البحااث
والمعرف ااة ،أسا اااليب البح ااث العلما ااي( األسا االوب الت اااريخي ،األسا االوب الوصا اافي ،األس االوب اإلج ارئا ااي ،األسا االوب

التجريبااي) ،مشااكلة البحااث ،خطااة البحااث ،فااروض البحااث ،العينااات ،االسااتبيان ،طاارق جمااع البيانااات ،أقسااام
البحث.
ب .متطلبات الدائرة )  26ساعة معتمدة )
ساعة

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق

4507

SC 103

مقدمة في اإلحصاء

3

معتمدة

المتطلب
السابق

المساق باللغة االنجليزية
Introduction to Statistics

4508

SC 201

نظرية المجموعات

3

SC112

Set Theory

4504

SC 211

تفاضل وتكامل 3

3

SC112

Calculus 3

4043

SC 212

معادالت تفاضلية 1

3

SC112

Differential Equations1

4509

SC 215

نظرية االحتماالت

4

SC103,
SC211

Probability Theory

5059

GE114

برمجة الحاسوب

3

GE113

Computer Programming

4169

SC 213

جبر خطي 1

3

SC112

Linear Algebra1

5050

CS211

تركيب البيانات

3

GE114

Data Structure

4862

SC 104

مختبر إحصاء 1

1

Statistical Lab 1

وصف مساقات متطلبات الدائرة:

 4507مقدمة في اإلحصاء

اإلحصا اااء الا ااوظيفي ،االسا ااتبانة ،االحت ما ااال والمتغي ا ارات العشا اوائية ،التوزيعا ااات االحتماليا ااة ،المعاينا ااة ،التقا اادير
النقطي ،فترات الثقة ،اختبار الفرضيات واالرتباط الخطي ومعادلة االنحدار.

 4508نظرية المجموعات

أساسا اايات المنطا ااق الرياضا ااي وطا اارق البرهنا ااة ،نظريا ااة المجموعا ااات ،العالقا ااات واالقت ارنا ااات ،عالقا ااة الترتيا ااب،

المجم وعات المنتهية وغير المنتهية ،المجموعات المعدودة وغير المعدودة ،األعداد األساسية.

كلية العلوم التطبيقية

 4504تفاضل وتكامل3

المتجهااات ،االقت ارنااات المتجهااة ومشااتقاتها وتكامالتهااا ،االقت ارنااات المعتماادة علااى أ،ثاار ماان متغياار ،المشااتقات

الجزئية ،التكامالت المضاعفة وبعض تطبيقاتها.
 4043معادالت تفاضلية 1

معااادالت تفاضاالية ماان الرتبااة األولااى وتطبيقاتهااا ،المعااادالت التفاضاالية الخطيااة ماان الرتااب العليااا وتطبيقاتهااا،

حل المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس ،حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسالت القول.
 4509نظرية احتماالت

االحتمال ،االحتمال الم شروط ،المتغيرات العشاوائية ،اسااتقالل الحاوادث ،متباينااة ماااركوف ،التوزيااع االحتمااالي
الترا،م ااي ،االقت ارن ااات المول اادة للع اازوم ،المتغيا ارات العشا اوائية والتوزيع ااات االحتمالي ااة لمتغي اار عشا اوائي واح ااد أو

أ،ثر ،التوزيع االحتمالي القترانات تعتمد على متغير عشوائي أو أ،ثر ،نظرية النهاية المركزية .
 5059برمجة الحاسوب

يااتعلم الطلبااة مبااادئ البرمجااة بإح اادل لغااات الحاسااوب المتقدمااة وتطبيقاته ااا فااي الرياضاايات ،التجااارة والعل ااوم،

توضاايح فك ارة البرمجااة المركبااة ،ومفاااكيم الب ارامج الجزئيااة والفرعيااة ،مااع التركيااز علااى نوعيااة البرمجااة ،الشااكل
العام ،التوثيق وإظهار العمل المبرمج بشكل الئق.
 4169جبر خطي1
انظمااة المعااادالت الخطيااة ،المصاافوفات والمحااددات ،المتجهااات فااي  ، Rفضاااءات المتجهااات والفضاااءات
n

الجزئية ،القيم والمتجهات الذاتية للمصفوفات ،التحويالت الخطية.
 5050تركيب البيانات

يهدف المساق إلى تعريف الطالااب بمبااادئ تركيااب البيانااات وطاارق البرمجااة ،العناااوين ،الطاوابير ،المترا،مااات،
الطوابير ذات النهاية المزدوجة والمغلقة ،القوائم المتصاالة ،الم شارات ،)Recursion( ،الشااجرة الثنائيااة ،طاارق

الفرز والبحث.

كلية العلوم التطبيقية

 4862مختبر إحصاء 1

تجا ااارب ل ا اا :تنظا اايم وعا اارض البيانا ااات بإسا ااتخدام الرسا ااومات والجا ااداول التك ارريا ااة  ،ولحسا اااب مقا اااييس النزعا ااة
المركزي ااة ،ولحس اااب مقايس ااس التش ااتت ،ولحس اااب التكا ا اررات النس اابية ولتولي ااد األرق ااام العشا اوائية ،تج ااارب عل ااى

اختبار الفرضيات وفترة الثقة ،ولتحليل اإلنحاادار الخطااي ومعاماال اإلرتباااط وذلااك بإسااتخدام واحاادة أو أ،ثاار ماان
الحزم اإلحصائية Minitab :أو .SPSS
 .متطلبات تخصص الرياضيات التطبيقية االجبارية 51( :ساعة معتمدة)
رقم المساق رمز المساق

اسم المساق

ساعة

المتطلب

معتمدة

السابق

4865

SC 214

اإلحصاء الرياضي

3

SC215

4511

SC 271

اقترانات خاصة

3

SC211
SC212

المساق باللغة االنجليزية
Mathematical Statistics
Special Functions

4525

SC465

تبولوجيا

3

SC301

Topology

5270

CS341

تصميم وتحليل الخوارزميات

3

*CS211

Algorithm Design & Analysis

4512

SC 301

تحليل حقيقي 1

3

4513

SC 411

تحليل حقيقي 2

3

4514

SC 302

تحليل عقدي

3

4526

SC261

هندسة إقليدية وال اقليدية

3

5193

SC 313

تحليل عددي 1

3

SC201,
SC112
SC301
SC211,
SC201
SC201
SC213
GE114

Real Analysis 1
Real Analysis 2
Complexe Analysais
Euclidean and Non-Euclidean
Geometry
Numerical Analysis1

4515

SC 342

جبر مجرد 1

3

SC201

Abstract Algebra 1

4516

SC 343

نظرية األعداد

3

SC201

Number Theory

4517

SC 351

تحليل اإلنحدار

3

SC214,
SC213

Regression Analysis

كلية العلوم التطبيقية

4533

SC443

جبر مجرد 2

3

SC342

Abstract Algebra 2

4535

SC352

تحليل التباين

3

SC 351

Variance Analysis

4521

SC 498

ندوة

1

senior

Seminar

4863

SC 353

مختبر إحصاء 2

1

Statistical Lab 2

4864

SC 354

مختبر إحصاء 3

1

Statistical Lab 3

4527

SC222

معادالت تفاضلية جزئية

3

5453

SC464

تحليل البيانات النوعية

3

المجموع

SC212

Partial Differential Equations
Categorical Data Analysis

51

وصف مساقات متطلبات تخصص الرياضيات االجبارية:

 4865إحصاء رياضي

طرق التقدير النقطي والتقدير بفترة  ،خصائا التقدير اإلحصائي (عدم االنحياز ،الثبات ،تباين أقل ،التقادير
الكافية والكاملة) ،اختبار الفرضيات االحصائية ،نظرية نيمان بيرسون  ،اختبار.LR

 4511اقترانات خاصة

اقترانات جاما وبيتا ،االقترانات فوق الهندسية ،كثيرات حدود تشبيشف ،اقترانات لجندر ،كثيرات حدود الجير.
 4525تبولوجيا
الفضاءات التبولوجية ،القواعد والقواعد الجزئية ،االقترانات المفتوحة والمتصلة و التبولوجية ،مسلمات العد

والفصل ،الفضاءات المتراصة ،الفضاءات المتصلة ،فضاءات القياس.
 5270تصميم وتحليل الخوارزميات

طرق تحليل الخوارزميات ،تصميم وتقييم الخوارزميات المتعلقة بالفرز والبحث والمخططات والهيا،ل الشجرية

 ،Divide –and- conquer and Greedy Design Techniquesالبرمجة الديناميكية ،خوارزميات

التراجع.
 4512تحليل حقيقي1

كلية العلوم التطبيقية

ا لخصائا الجبرية والترتيبية وخاصية التمام لنظام األعداد الحقيقية  .Rتقارب المتتاليات ونظرية بولزانو -
فايشترس .المتسلسالت الالنهائية ( مقدمة مختصرة) .االقترانات المتصلة واالقترانات المنتظمة االتصال.

المشتقة ونظرية القيمة المتوسطة.
 4513تحليل حقيقي 2

تكامل ريمان والنظرية األساسية للتفاضل والتكامل .التقارب والتقارب المنتظم لمتتاليات االقترانات .تقارب
متسلسالت األعداد ومتسلسالت االقترانات .توبولوجيا  .Rتكامل ريمان -ستيلجيه.

 4514تحليل عقدي

العقدية ،معادالت كوشي-ريمان ،االقترانات
العقدية وتمثيلها ،النهايات واالتصال لإلقترانات
األعداد
و
و
العقدية (تايلر ،ما،لورين ولورانت)
التحليلية ،التكامل العقدي ،نظرية كوشي للتكامل ،المتسلسالت
و
 ،نظرية البواقي.

 5193تحليل عددي1

األخطاء ،نظرية تيلور ،حل معادلة متغير واحد عدديا ،االستكمال ،التفاضل والتكامل العددي ،حل مسائل

القيمة األبتدائية.
 4515جبر مجرد 1

العمليات الثنائية ،الزمر والزمر الجزئية ،الزمر الدورية  ،زمر التباديل والتماثالت ،الزمر الجزئية السوية
والزمر الكسرية ،نظرية الجرانج وتطبيقاتها ،تشا،ل وتماثل الزمر.

 4516نظرية األعداد

العمليات على األعداد الصحيحة وخصائصه ا ،القسمة  ،األعداد األولية ،النظرية األساسية في الحساب،
المعادالت الديوفنتية ،المتطابقات ،نظرية الباقي الصينية ،نظرية أويلر وفيرما ،االقترانات الضربية.

 4517تحليل إنحدار
نموذ

اإلنحدار الخطي البسيط والمتعدد  ،نظرية جاوس– ماركوف  ،التنب  ،مفهوم اإلرتباط ولوحة

اإلنتشار ،اإلرتباط الجزئي والمتعدد ،معامل التحديد ،المقاييس التشخيصية والعالجية ،إختبار معنوية إضافة

متغير واحد على المتغيرات المستقلة األخرل المضمنة في النموذ .

كلية العلوم التطبيقية

 4526هندسة اقليدية وال اقليدية

البناء الرياضي للهندسة االقليدية ،نظام المسلمات لهندس ة امكيدس ،عالقة الوقوع والبينونة ،الخط المستقيم،

الشعاع ،المستول ،الزوايا ،المثلثات والمضلعات  ،تطابق المثلثات ،التوازي ،التشابه ،المسامات وتكاف
األشكال الهندسية  ،الدائرة و نماذ على الهندسة الالإقليدية.
 4533جبر مجرد 2

الحلقات ،حلقات خار القسمة ،المجال المثالي  ،المجال الصحيح ،الحقل ،حلقات كثيرة الحدود ،المجال

االقليدي ،توسيعات الحقل.
 4535تحليل التباين

تحليل التباين األحادي ،دراسات متعددة العوامل ،تصميم المربعات العشوائية الكاملة ،تحليل التغاير.

 4521ندوة

محاضرة يلقيها الطالب تتناول موضوعا مختا ار بتعمق في العلوم الرياضية وتهدف إلى تدريب الطالب على
استخدام المراجع العلمية وممارسة المناقشة العلمية.

 4863مختبر إحصاء 2

االنحدار البسيط والمتعدد (فحا البيانات ،االنحدار البسيط ،االنحدار المتعدد ،تحويل المتغيرات ) ،مقاييس

تشخيصية (القيم الشاذة ،اختبار التوزيع الطبيعي ،اختبار التباين ،اختبار االرتباط المتعدد ،اختبار العالقة
الخطية) ،االنحدار بمتغيرات نوعية وذلك باستخدام احدل الحزم االحصائية.
 4864مختبر إحصاء 3

تحليل التباين االحادي والمتعدد ،التحليل الالبارامتري ،المقاييس الشخصية ،التحليل البعدي ،وذلك باستخدام

احدل الحزم االحصائية.
 4527معادالت تفاضلية جزئية

كلية العلوم التطبيقية

متسلسالت فورير ،المعادالت التفاضلية الجزئية من الدرجة األولى وطريقة الخصائا ،المعادالت التفاضلية

الجزئية الخطية من الدرجة الثانية وتصنيفها ،طريقة فصل المتغيرات ،معادالت الح اررة واألموا والبالس،

االقترانات الخاصة ومتسلسالت فورير المعممة ،مسائل الحدود وطرق التحويالت التكاملية.
 5453تحليل البيانات النوعية
االستدالل على التوزيع

االسمي متعدد الحدود ،والتصنيفات المشتركة ،والجداول التوافقية ،واختبارات

مربعات كاي ،واختبارات حسن المطابقة للتوزيعات المنفصلة والمتصلة ،وطرق التقدير واالختبار في جداول
التوافق ،ومقاييس االرتباط والتوافق ،ونماذ

للبيانات النوعية  ،نظرية العينات الكبيرة .استخدام الحزمة

اإلحصائية مثل  Rأو .SPSS
د .متطلبات تخصص الرياضيات التطبيقية االختيارية12( :ساعة معتمدة)

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق

س.م

المتطلب
السابق

المساق باللغة االنجليزية

4524

SC281

ضبط الجودة

3

SC215

Quality Control

5273

CS320

هندسة البرمجيات

3

CS441

Software Engineering

4519

SC 427

متسلسالت زمنية والتنب ات

3

Time Series and Forecasting SC215

4528

SC322

بحوث عمليات

3

4529

SC323

عمليات عشوائية

3

4530

SC491

مواضيع خاصة في العلوم
الرياضية

SC103
SC213
SC215

Operations Research
Stochastic Processes
Special Topics in

3

Mathematics

4531

SC412

تحليل دالي

3

SC411

Functional Analysis

5268

CS441

نظم قواعد البيانات

3

CS211

Database Systems

5269

CS442

مختبر نظم قواعد البيانات

1

CS441

Database Systems Lab.

4534

SC461

تحليل متتالي

3

SC214

Sequential Analysis

4520

SC414

نظرية الق اررات

SC214

Bayesian Decision Theory

كلية العلوم التطبيقية

5272

CS470

مبادئ الذكاء االصطناعي

3

CS341

5282

BUS261

مقدمة في نظم المعلومات

3

GE113

تعليم رياضيات1

3

9502

تاريخ الرياضيات

3

9510
4538

SC334

4536

SC462

طرق إحصائية متقدمة

3

Principles of Artif. Intel
Introduction to Information
Systems

Math. Teaching1
History of Mathematics

Advanced Statistical Methods SC352

4866

SC415

معادالت تفاضلية 2

3

SC212

Differential Equations 2

4869

SC 371

نظرية العينات

3

SC214

Sampling Theory

4867

SC416

جبر خطي 2

3

SC213

Linear Algebra 2

قياس وتقويم

3

9500

Measurement and Evaluation

مبادئ الرسم الحاسوبي

3

SC341

Computer Graphics

3

SC214

تحليل عددي 2

3

SC313

Numerical Analysis 2

9511

تعليم الرياضيات2

3

9510

Math. Teaching 2

9500

اصول التربية

3

Educational Foundation

5442

التربية والتعليم في فلسطين

3

Education in Palestine

9502
5271

CS322

4522

SC463

5454

SC465

تحليل إحصائي كثير
المتغيرات

Multivariate Statistical
Analysis

هـ .مساق حر ( 3ساعات معتمدة)
وصف متطلبات تخصص الرياضيات االختيارية:

 4524ضبط الجودة

معنى الجودة وأسباب التغير فيها ،مخططات تحكم شيوهارت للخصائا والمتغيرات ،الداالت المميزة

للتشغيل ،الوسط الحسابي المتحرك االأسي ،مخططات التحكم باالوساط الحسابيةللعينة ،ومحطات قبول
العينات للصفات والمتغيرات.
 5273هندسة البرمجيات

كلية العلوم التطبيقية

يشمل المساق مواضيع مثل ماكية هندسة البرمجيات ،التخطيط للمشاريع ،دورة حياة النظام ،التحري وجمع
البيانات والمعلومات ،تحليل المواصفات ،طرق وأساليب تصميم النظم المتكاملة ،تصميم البرامج وكتابتها،
الفحا والصيانة ،وعدد من الحاالت الدراسية ومشروع.
يتم استخدام أحد برامج مساعدة هندسة البرمجيات بالحاسوب (.)CASE
 4519متسلسالت زمنية وتنبؤات

أنواع المتغيرات ،الترابط التلقائي ،عناصر التوجه ،طرق التقدير ،المتسلسالت الزمنية ،تحليل

نماذ  ،ARIMAالتنب باستخدام أنماذ  ،ARIMAنماذ المتسلسالت الزمنية الثابتة.
 4528بحوث العمليات

المجموعات المقعرة واالقترانات ،البرمجة الخطية ،طريقة الصف البسيط  ،نظارية االزدواجياة ،تحليال

الحساسياة ،التحليال ا لشبكاي ،البارمجة الدينااميكياة ،نظارية المبااراة ،البرمجاة الالخطياة ،نظارية صفوف
االنتظاار ،نظارية المخازون ،نظرية القرار.
 4529عمليات عشوائية

المشي العشوائي ،سالسل ماركوف ،تصنيف الحاالت والعمليات ،مصفوفات االنتقال ،عمليات رينوال،

الحجم المتوقع للمجتمع ،عمليات الوالدة والوفاة ،تأثير للهجرة البسيط والعام.
 5268نظم قواعد البيانات

مفاكيم أساسية في قواعد البيانات ،بيئة قواعد البيانات ،نظم إدارة قواعد البيانات ،نماذ قواعد البيانات ،قواعد

البيانات العالئقية ، ER/EER- models ،معايرة

تطبيع قواعد البيانات العالئقية ،مقدمة إلى ،SQL

أمن قواعد البيانات.
 5269مختبر نظم قواعد البيانات

استخدام محرر  ،SQLتحديد البيانات ،عمل الجداول والعناصر األخرل  ،استخدام أدوات التطوير.

 4530مواضيع خاصة في العلوم الرياضية

مواضيع في إحدل حقول الرياضيات أو االحصاء تختارها الدائرة حسب اهتمامات الطلبة واهتمامات أعضاء

الهيئة التدريسية.

كلية العلوم التطبيقية

 4534تحليل متتالي

االختبارات المتتالية للفرضيات اإلحصائية ،فترات الثقة لحجم العينة والتسلسل ،SPRT ،والد،identity

واإلنهاء مع احتمال واحد من  ،SPRTونطاقات الثقة لحجم العينة و.SPRT
 4531تحليل دالي

الفضاء االتجاهي ،النورم ،الضرب الداخلي ،فضاء بناا ،الم ثرات الخطية المتصلة ،نظرية هان بناا،

فضاء هلبرت ،مجموعة المتعامدات.
 4520نظرية الق اررات

نظرية بيز ،مبدأ األرجحية ،خاصية التقعر ،اقتران الكثافة القبلية والبعدية ،التوزيعات الهامشية ،العائالت

المترافقة ،تقديرات بيز ،اختبار الفرضيات باستخدام نظرية بيز ،تحليل بيز التجريبي.
 5282مقدمة في نظم المعلومات

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بنظم المعلومات وأهميتها ودورها في المنظمة ومجتمع األعمال يغطي

المساق مواضيع مثل مفهوم النظم وأنواعها ،التوجهات الحديثة في نظم المعلومات .مدخل إلى التجارة

اإللكترونية والبعد العالمي لنظم المعلومات ،طرق حل المشا،ل واتخاذ الق اررات ،ودور نظم المعلومات في

ذلك .دورة حياة نظم المعلومات وتطويرها ،مدخل إلى قواعد البيانات ،أنواع نظم المعلومات المحاسبية
واإلدارية ونظم دعم الق اررات ونظم إدارة التسويق ،ونظم إدارة التصنيع وغيرها.
 4538تاريخ الرياضيات

األنظمة العددية ،أنظمة الحساب ،الحساب و المساحة في الرياضيات المصرية (الفرعونية) ،الرياضيات عند

البابليين وما بين النهرين ،الرياضيات عند الهنود ،الرياضيات عند اإلغريق ،الرياضيات في العصور
اإلسالمية ،الرياضيات األوروبية حتى سنة 1600م ،الرياضيات األوروبية الحديثة.
 4536طرق إحصائية متقدمة

جداول تصنيف اإلرتباط التقاطعي ،النسب األرجحية ،نسب المخاطرة اللوغراتمية ،أنظمة خطية رقمية،

الرتب.
إنحدار لوجستي ،إختبارات تحليل الجودة  ،إختبار اإلستقالل ،اإلختبارات المنتظمة ،إختبارات ُ
مالحظة :استخدام الحزم االحصائية.

كلية العلوم التطبيقية

 4866معادالت تفاضلية 2

نظرية الوجود والوحدانية ،المعادالت التفاضلية الخطية العادية من الدرجة الثانية ،المعادالت التفاضلية

المضبوطة من الدرجة  ، nالمعادالت التفاضلية غير الخطية ذات الشكل المحدد ،المعادالت التفاضلية
الكلية ،حل المعادالت التفاضلية الخطية من الدرجة الثانية بإستخدام المتسلسالت.
 4869نظرية العينات

العينة العشوائية البسيطة ،العينة العشوائية الطبقية ،العينة العشوائية المنتظمة ،العينة العنقودية ،العينة

الحصصية ،مقدرات النسبة واالنحدار ،تقدير حجم المجتمع.
 4867جبر خطي2

فضاء المتجهات ،التحويالت الخطية ،الفضاءات المزدوجة ،القيم الذاتية والمتجهات الذاتية ،التشابه ،نظرية

،يلي هاملتون ،فضاء الضرب الداخلي وعمليات في فضاء الضرب الداخلي ،مصفوفات هيرمت.
 9502قياس وتقويم

التعريف بعمليتي ا لقياس والتقويم ،لمحة تاريخية ،دور القياس والتقويم في التدريس ،العوامل الم ثرة في
القياس ،التقويم التكويني التقويم الختامي ،الذكاء ،أغراض االختبارات الص ية ،تحديد األهداف ،تحليل
المحتول ،إعداد جدول المواصفات ،أسس تحديد نوعية الفقرات ،االختبارات الموضوعية اختبارات الصواب
والخطأ اختبارات المزاوجة ،إعداد االختبار ،وسائل التأ،د من صالحية االختبار ،االختبارات المقالية،
اختبارات األداء ،العالمة الخام ،العالمة المسيارية ،المئينات ،توجهات حديثة في القياس والقويم.

 5272مبادئ الذكاء االصطناعي

مقدمة في فلسفة وتقنيات الذكاء االصطناعي ،مقدمة في لغة  ، LISPاستراتيجية البحث ،نظرية االلعاب،

تمثيل المعرفة .العالقة بين المصطلحات البيولوجية واالحصائية والمنطقية ،الطرق االساسية للبحث

التجريبي ،نظرية االثبات ،التكيف ،تطبيقات الذكاء االصطناعي في :الرةية ،اللغة ،التخطيط ،االنظمة
الخبيرة .مقدمة في االنظمة الخبيرة وتسلسل القواعد ،مقدمة في :الرةية ومعالجة اللغات العصبية ،ترجمة

االلة ،تعلم االلة ،والشبكات العصبية.
 5454تحليل عددي2

كلية العلوم التطبيقية

الطرق العددية لحل األنظمة الخطية ،تقريب القيم المميزة ،الحلول العددية لألنظمة غير الخطية ،نظرية

التقريب ،مسائل القيم الحدودية.
 9510تعليم الرياضيات 1
انظر دبلوم التاهيل التربوي

 9511تعليم الرياضيات 2
انظر دبلوم التاهيل التربوي

 9500اصول التربية

انظر دبلوم التاهيل التربوي

 5271مبادئ الرسم الحاسوبي

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالبرامج والحزم المستخدمة في الرسم والطرق المتبعة لتصميم برامج الرسم
الحاسوبي من خالل دراسة المبادئ األساسية للبرمجيات والمعدات الفيزيائية المستخدمة في الرسم الحاسوبي،
مثل المتجهات وأنظمة الرسم ،التعريف برسم الخطوط والدوائر والنوافذ وعمليات القا ،والتحويالت المختلفة

في األبعاد الثنائية والتظليل ورسم المضلعات ،خوارزميات ملء المضلعات.
 4522التحليل اإلحصائي كثير المتغيرات

عناصر التحليل المتعدد ،هندسة المتغيرات المتعددة ،التوزيع الطبيعي المتعدد ،تقدير المعدل والمتجه

والتباين ،اختبار الفرضيات للمعدل المتجه ،المركبات االساسية والتحليل العاملي.
 5442التربية والتعليم في فلسطين
انظر دبلوم التاهيل التربوي

 .2تخصص الرياضيات التطبيقية -فرعي احصاء*
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وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية
 4004تفاضل وتكامل 1

اإلقترانات والنهايات واالتصال ،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشااتقات ،التكاماال المحادود،

التكامل غير المحدود ،النظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.
 4005تفاضل وتكامل2

االقت ارنا ااات الزائديا ااة ،طا اارق فا ااي التكاما اال ،المتتاليا ااات والمتسلسا ااالت الالنهائيا ااة  ،متسلسا ااالت القا ااول ،القطا ااوع
المخروطية ،اإلحداثيات القطبية.

 4006فيزياء 1

يبحااث ه ا ذا المساااق فااي موضااوعات مختلفااة متعلقااة بعلاام الميكانيكااا ،فااي البدايااة يااتم مناقشااة موضااوع وحاادات
القياااس األساسااية ،ثاام الكميااات المتجهااة ثاام معااادالت الحركااة فااي خااط مسااتقيم ،فالحركااة فااي خااط مسااتو ،ثاام
يناقش قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفااة ،مفهومااي الشااغل والطاقااة بأنواعهمااا ،والتصادمااات

و قاانون حفاظ كامية التحارك ومركاز الكاتلة ،وأخي ار الحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.
 4007مختبر فيزياء 1

كلية العلوم التطبيقية

يغط ااي ها اذا المس اااق الناحي ااة العملي ااة المتعلق ااة بم ااادة الفيزي اااء ( ) 1ف ااي المواض اايع الرئيس ااية التالي ااة :الميكانيك ااا
وحرك ااة األ جس ااام ،الح ا اررة وال ااديناميكا الح ارري ااة ،الض ااوء والبصا اريات ،موزع ااة عل ااى اثنت ااي عش ارة تجرب ااة خ ااالل

الفصل الدراسي.
 4068فيزياء 2

ينا اااقش ها ااذا المسا اااق المفا اااكيم األساسا ااية المتعلقا ااة بالكهربا اااء والمغناطيسا ااية ،يبا اادأ المسا اااق بتوضا اايح المفا اااكيم

المتعلقااة بالكهرباااء السااا،نة والمجااال الكهربااائي ،ثاام يشاارح قااانون سجاااوسس وتطبيقاتااه ،ثاام يناااقش مفهااوم الجهااد

الكهربااائي ،فموضااوع المكثفااات والم اواد العازلااة ،ثاام المفاااكيم المتعلقااة بالكهرباااء المتحركااة ،حيااث يااتم توضاايح
مفه ااومي التي ااار والمقاوم ااة ث اام الا اادوائر الكهربائي ااة وقا اوانين س،يرتش ااوفس .ثا اام ينتق اال إل ااى المج ااال المغناطيسا ااي
وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
 4069مختبر فيزياء 2

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( )2في المواضيع األساسااية التاليااة :أجهازة القياااس،
الكهرباااء ،المغناطيسااية ،وبناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة ،موزعااة علااى اثنتااي عش ارة تجربااة خااالل
الفصل الدراسي.
 4070لغة إنجليزية 2

إستم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،) 1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطااالب
الفاارص الكافيااة للتعاارف علااى كي يااة كتابااة التقااارير والمقاااالت العلميااة ،باإلضااافة إلااى اإلستراتيجي ااات الخاااصة
باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4015أساليب البحث العلمي

العلم واهدافه ،التفكير العلمي ،مفاااكيم وميااادين البحااث العلمااي ،المعرفااة اإلنسااانية ،المكتبااة ودورهااا فااي البحااث
والمعرف ااة ،أسا اااليب البح ااث العلما ااي( األسا االوب الت اااريخي ،األسا االوب الوصا اافي ،األس االوب اإلج ارئا ااي ،األسا االوب

التجريبااي) ،مشااكلة البحااث ،خطااة البحااث ،فااروض البحااث ،العينااات ،االسااتبيان ،طاارق جمااع البيانااات ،أقسااام
البحث.
ب .متطلبات الدائرة

كلية العلوم التطبيقية

رقم المساق

رمز المساق

س.م.

اسم المساق

االسم باللغة االنجليزية

5059

GE 114

3

برمجة الحاسوب

GE 113

4504

SC 211

3

تفاضل وتكامل 3

SC 112

4043

SC 212

3

معادالت تفاضلية 1

SC 112

4508

SC 201

3

نظرية المجموعات

5050

CS 211

3

تركيب البيانات

GE 114

4169

SC 213

3

جبر خطي 1

GE 114

وصف مساقات متطلبات الدائرة

 4504تفاضل وتكامل3

المتجهااات ،االقت ارنااات المتجهااة ومشااتقاتها وتكامالتهااا ،االقت ارنااات المعتماادة علااى أ،ثاار ماان متغياار ،المشااتقات

الجزئية ،التكامالت المضاعفة وبعض تطبيقاتها.
 4043معادالت تفاضلية 1

معااادالت تفاضاالية ماان الرتبااة األولااى وتطبيقاتهااا ،المعااادالت التفاضاالية الخطيااة ماان الرتااب العليااا وتطبيقاتهااا،

حل المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس ،حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسالت القول.
 4509نظرية احتماالت

االحتمال ،االحتمال المشروط ،المتغيرات العشاوائية ،اسااتقالل الحاوادث ،متباينااة ماااركوف ،التوزيااع االحتمااالي

الترا،م ااي ،االقت ارن ااات المول اادة للع اازوم ،المتغيا ارات العشا اوائية والتوزيع ااات االحتماليا اة لمتغي اار عشا اوائي واح ااد أو
أ،ثر ،التوزيع االحتمالي القترانات تعتمد على متغير عشوائي أو أ،ثر ،نظرية النهاية المركزية .
 5059برمجة الحاسوب

يااتعلم الطلبااة مبااادئ البرمجااة بإح اادل لغااات الحاسااوب المتقدمااة وتطبيقاته ااا فااي الرياضاايات ،التجااارة والعل ااوم،

توضاايح فك ارة البرمجااة المركبااة ،ومفاااكيم الب ارامج الجزئيااة والفرعيااة ،مااع التركيااز علااى نوعيااة البرمجااة ،الشااكل
العام ،التوثيق وإظهار العمل المبرمج بشكل الئق.
 4169جبر خطي1

كلية العلوم التطبيقية

انظمااة المعااادالت الخطيااة ،المصاافوفات والمحااددات ،المتجهااات فااي  ، Rفضاااءات المتجهااات والفضاااءات
n

الجزئية ،القيم والمتجهات الذاتية للمصفوفات ،التحويالت الخطية.
 5050تركيب البيانات

يهدف المساق إلى تعريف الطالااب بمبااادئ تركيااب البيانااات وطاارق البرمجااة ،العناااوين ،الطاوابير ،المترا،مااات،
الطوابير ذات النهاية المزدوجة والمغلقة ،القوائم المتصاالة ،الم شارات ،)Recursion( ،الشااجرة الثنائيااة ،طاارق

الفرز والبحث.
ج .متطلبات التخصص االجبارية  71ساعة
رقم المساق

رمز المساق

س.م.

4507

SC 103

3

مقدمة في اإلحصاء

4509

SC 215

4

نظرية االحتماالت 1

4862

SC 104

1

مختبر إحصاء 1

( SC 103مرافق)

4865

SC 214

3

اإلحصاء الرياضي

SC 215

4512

SC 301

3

تحليل حقيقي 1

SC 201

4514

SC 313

3

تحليل عددي

SC 201

4515

SC 342

3

جبر مجرد 1

SC 201

4516

SC 343

3

نظرية األعداد

SC 201

4511

SC 271

3

اقترانات خاصة

SC 211 + SC 212

5270

CS 341

3

تصميم وتحليل الخوارزميات

4517

SC 351

3

تحليل اإلنحدار

4535

SC 352

3

تحليل التباين

SC 351

4863

SC 353

1

مختبر إحصاء 2

SC351

4864

SC 354

1

مختبر إحصاء 3

SC352

5453

SC 464

3

تحليل البيانات النوعية

SC214

3

السالسل الزمنية والتنب *

SC 214

3

اإلحصاء المحوسب*

SC 464 + SC 352

3

التنقيب في البيانات*

SC 214

4519

اسم المساق

متطلبات سابقة
(مرافق)SC 103+ SC 211

CS 211
SC 214 + SC 213

كلية العلوم التطبيقية

3

اإلحصاء الالبارامتري*

SC 214

3

اإلحصاء السكاني*

SC 103

9510

3

تعليم رياضيات1

9502

3

قياس وتقويم

3

مشروع*

وصف مساقات التخصص االجبارية
 4865إحصاء رياضي

طرق التقدير النقطي والتقدير بفترة  ،خصائا التقدير اإلحصائي (عدم االنحياز ،الثبات ،تباين أقل ،التقادير
الكافية والكاملة) ،اختبار الفرضيات االحصائية ،نظرية نيمان بيرسون  ،اختبار.LR

 4511اقترانات خاصة

اقترانات جاما وبيتا ،االقترانات فوق الهندسية ،كثيرات حدود تشبيشف ،اقترانات لجندر ،كثيرات حدود الجير.
 5270تصميم وتحليل الخوارزميات

طرق تحليل الخوارزميات ،تصميم وتقييم الخوارزميات المتعلقة بالفرز والبحث والمخططات والهيا،ل الشجرية
 ،Divide –and- conquer and Greedy Design Techniquesالبرمجة الديناميكية ،خوارزميات

التراجع.
 4512تحليل حقيقي1

الخصائا الجبرية والترتيبية وخاصية التمام لنظام األعداد الحقيقية  .Rتقارب المتتاليات ونظرية بولزانو -
فايشترس .المتسلسالت الالنهائية ( مقدمة مختصرة) .االقترانات المتصلة واالقترانات المنتظمة االتصال.

المشتقة ونظرية القيمة المتوسطة.
 5193تحليل عددي1

األخطاء ،نظرية تيلور ،حل معادلة متغير واحد عدديا ،االستيفاء ،التفاضل والتكامل العددي ،حل مسائل

القيمة األبتدائية.

كلية العلوم التطبيقية

 4515جبر مجرد 1

العمليات الثنائية ،الزمر والزمر الجزئية ،الزمر الدورية  ،زمر التباديل والتماثالت ،الزمر الجزئية السوية

والزمر ا لكسرية ،نظرية الجرانج وتطبيقاتها ،تشا،ل وتماثل الزمر.
 4516نظرية األعداد

العمليات على األعداد الصحيحة وخصائصها ،القسمة  ،األعداد األولية ،النظرية األساسية في الحساب،

المعادالت الديوفنتية ،المتطابقات ،نظرية الباقي الصينية ،نظرية أويلر وفيرما ،االقترانات الضربية.
 4517تحليل إنحدار
نموذ

اإلنحدار الخطي البسيط والمتعدد  ،نظرية جاوس– ماركوف  ،التنب  ،مفهوم اإلرتباط ولوحة

اإلنتشار ،اإلرتباط الجزئي والمتعدد ،معامل التحديد ،المقاييس التشخيصية والعالجية ،إختبار معنوية إضافة

متغير واحد على المتغيرات المستقلة األ خرل المضمنة في النموذ .
 4535تحليل التباين

تحليل التباين األحادي ،دراسات متعددة العوامل ،تصميم المربعات العشوائية الكاملة ،تحليل التغاير.

 4863مختبر إحصاء 2

االنحدار البسيط والمتعدد (فحا البيانات ،االنحدار البسيط ،االنحدار المتعدد ،تحويل المتغيرات ) ،مقاييس
تشخيصية (القيم الشاذة ،اختبار التوزيع الطبيعي ،اختبار التباين ،اختبار االرتباط المتعدد ،اختبار العالقة

الخطية) ،االنحدار بمتغيرات نوعية وذلك باستخدام احدل الحزم االحصائية.
 4864مختبر إحصاء 3

تحليل التباين االحادي والمتعدد ،التحليل الالبارامتري ،المقاييس الشخصية ،التحليل البعدي ،وذلك باستخدام
احدل الحزم االحصائية.

 5453تحليل البيانات النوعية
االستدالل على التوزيع

االسمي متعدد الحدود ،والتصنيفات المشتركة ،والجداول التوافقية ،واختبارات

مربعات كاي ،واختبارات حسن المطابقة للتوزيعات المنفصلة والمتصلة ،وطرق التقدير واالختبار في جداول

كلية العلوم التطبيقية

التوافق ،ومقاييس االرتباط والتوافق ،ونماذ

اإلحصائية مثل  Rأو .SPSS

للبيانات النوعية  ،نظرية العينات الكبيرة .استخدام الحزمة

4507مقدمة في اإلحصاء

اإلحصا اااء الا ااوظيفي ،االسا ااتبانة ،االحتما ااال والمتغي ا ارات العشا اوائية ،التوزيعا ااات االحتماليا ااة ،المعاينا ااة ،التقا اادير

النقطي ،فترات الثقة ،اختبار الفرضيات واالرتباط الخطي ومعادلة االنحدار.
 4509نظرية احتماالت

االحتمال ،االحتمال المشروط ،المتغيرات العشاوائية ،اسااتقالل الحاوادث ،متباينااة ماااركوف ،التوزيااع االحتمااالي

الترا،م ااي ،االقت ارن ااات المول اادة للع اازوم ،المتغيا ارات العشا اوائية والتوزيع ااات االحتمالي ااة لمتغي اار عشا اوائي واح ااد أو
أ،ثر ،التوزيع االحتمالي القترانات تعتمد على متغير عشوائي أو أ،ثر ،نظرية النهاية المركزية .
 4862مختبر إحصاء 1
تجا ااارب ل ا اا :تنظا اايم وعا اارض البيانا ااات بإسا ااتخدام الرسا ااومات والجا ااداول التك ارريا ااة  ،ولحسا اااب مقا اااييس النزعا ااة
المركزي ااة ،ولحس اااب مقايس ااس التش ااتت ،ولحس اااب التكا ا اررات النس اابية ولتولي ااد األرق ااام العشا اوائية ،تج ااارب عل ااى

اختبار الفرضيات وفترة الثقة ،ولتحليل اإلنحاادار الخطااي ومعاماال اإلرتباااط وذلااك بإسااتخدام واحاادة أو أ،ثاار ماان
الحزم اإلحصائية Minitab :أو .SPSS
 4865إحصاء رياضي

طرق التقدير النقطي والتقدير بفترة  ،خصائا التقدير اإلحصائي (عدم االنحياز ،الثبات ،تباين أقل ،التقادير
الكافية والكاملة) ،اختبار الفرضيات االحصائية ،نظرية نيمان بيرسون  ،اختبار.LR

 5453تحليل البيانات النوعية
االستدالل على التوزيع

االسمي متعدد الحدود ،والتصنيفات المشتركة ،والجداول التوافقية ،واختبارات

مربعات كاي ،واختبارات حسن المطابقة للتوزيعات المنفصلة والمتصلة ،وطرق التقدير واالختبار في جداول
التوافق ،ومقاييس االرتباط والتوافق ،ونماذ

اإلحصائية مثل  Rأو .SPSS

للبيانات النوعية  ،نظرية العينات الكبيرة .استخدام الحزمة

كلية العلوم التطبيقية

1  تعليم الرياضيات9510
انظر خطة التأهيل التربوي

 القياس والتقويم9502

انظر خطة التاهيل التربوي
السالسل الزمنية والتنبؤ
Time Series and Forecasting
Types of variables, auto correlation, trend components, methods of estimation,
time series, analysis of ARIMA modes, prediction by using ARIMA modes,
stationary time series models.
االحصاء المحوس
Statistical Computing
This course will introduce students to analyze data using R. Topics include data
manipulation, structure and visualization, basic R programing, model construction,
simulation, and re-sampling.
التنقيب في البيانات
Data Mining and Statistical Learning
This course will help students to discover structural patterns in huge data sets.
Topics include principal components analysis, factor analysis, cluster analysis,
discriminant analysis, canonical correlation, correspondence analysis, and
multidimensional scaling. All techniques will be applied to real data applications
using a statistical software.

االحصاء الالبارامتري
Nonparametric Statistical Analysis
This course will help students to analyze data using nonparametric methods.
Topics include methods for paired and independent data (Wilcoxon Rank-Sum
Tests, Kruskal-Wallis Tests, Permutation test, Bootstrap, …), goodness-of-fit tests,
nonparametric linear correlation and regression, and nonparametric analysis of
variance.
االحصاء السكاني
Demographic Statistics

كلية العلوم التطبيقية
This course will introduce students to learn statistical techniques of population
development. Topics include demographic concepts and measures; current and cohort
methods of description and analysis; rates and ratios; construction of life tables.
Measurement of fertility, mortality and

د .متطلبات التخصا االختيارية  9ساعات
رقم المساق

رمز المساق

س.م.

اسم المساق

متطلبات سابقة

4522

SC 464

3

تحليل إحصائي كثير المتغيرات

SC214

4869

SC371

3

نظرية العينات

SC214

4524

SC 281

3

ضبط الجودة

SC215

4528

SC322

3

بحوث العمليات

SC103 + SC213

4529

SC323

3

عمليات عشوائية

SC215

4536

SC462

3

طرق إحصائية متقدمة

SC352

4520

SC 414

3

نظرية الق اررات

SC214

3

تصميم وتحليل التجارب

SC 352

4532

SC413

3

نظرية احتماالت 2

SC215

4534

SC461

3

تحليل متتالي

SC214

وصف مساقات التخصص االختيارية

وصف متطلبات تخصص الرياضيات االختيارية:

 4524ضبط الجودة

معنى الجودة وأسباب التغير فيها ،مخططات تحكم شيوهارت للخصائا والمتغيرات ،الداالت المميزة

للتشغيل ،الوسط الحسابي المتحرك االأسي ،مخططات التحكم باالوساط الحسابيةللعينة ،ومحطات قبول
العينات للصفات والمتغيرات.
 4528بحوث العمليات

المجموعات المقعرة واالقترانات ،البرمجة الخطية ،طريقة الصف البسيط  ،نظارية االزدواجياة ،تحليال
الحساسياة ،التحليال الشبكاي ،البارمجة الدينااميكياة ،نظارية المبااراة ،البرمجاة الالخطياة ،نظارية صفوف

االنتظاار ،نظارية المخازون ،نظرية القرار.

كلية العلوم التطبيقية

 4529عمليات عشوائية

المشي العشوائي ،سالسل ماركوف ،تصنيف الحاالت والعمليات ،مصفوفات االنتقال ،عمليات رينوال،

الحجم المتوقع للمجتمع ،عمليات الوالدة والوفاة ،تأثير للهجرة البسيط والعام.
 4534تحليل متتالي

االختبارات المتتالية للفرضيات اإلحصائية ،فترات الثقة لحجم العينة والتسلسل ،SPRT ،والد،identity
واإلنهاء مع احتمال واحد من  ،SPRTونطاقات الثقة لحجم العينة و.SPRT
 4520نظرية الق اررات

نظرية بيز ،مبدأ األرجحية ،خاصية التقعر ،اقتران الكثافة القبلية والبعدية ،التوزيعات الهامشية ،العائالت

المترافقة ،تقديرات بيز ،اختبار الفرضيات باستخدام نظرية بيز ،تحليل بيز التجريبي.
 4536طرق إحصائية متقدمة

جداول تصنيف اإلرتباط التقاطعي ،النسب األرجحية ،نسب المخاطرة اللوغراتمية ،أنظمة خطية رقمية،

الرتب.
إنحدار لوجستي ،إختبارات تحليل الجودة  ،إختبار اإلستقالل ،اإلختبارات المنتظمة ،إختبارات ُ
مالحظة :استخدام الحزم االحصائية.

 4869نظرية العينات

العينة العشوائية البسيط ة ،العينة العشوائية الطبقية ،العينة العشوائية المنتظمة ،العينة العنقودية ،العينة
الحصصية ،مقدرات النسبة واالنحدار ،تقدير حجم المجتمع.

 4522التحليل اإلحصائي كثير المتغيرات

عناصر التحليل المتعدد ،هندسة المتغيرات المتعددة ،التوزيع الطبيعي المتعدد ،تقدير المعدل والمتجه
والتباين ،اختبار الفرضيات للمعدل المتجه ،المركبات االساسية والتحليل العاملي.

تصميم وتحليل التجارب
Design and Analysis of Experiments
Topics include ANOVA model, complete block design, Latin squares and GrecoLatin squares, factorial experiments, confounding, nested design, split plots, and
incomplete block designs.

كلية العلوم التطبيقية

 .3تخصص االلكترونيات التطبيقية
أ .متطلبات الكلية (  19ساعة معتمدة)
المتطلب

ت .المساق باللغة
االنجليزية

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق

معتمدة

4004

SC 111

تفاضل وتكامل 1

3

4005

SC 112

تفاضل وتكامل 2

3

4006

SC 121

فيزياء 1

3

Physics 1

4007

SC 122

مختبر الفيزياء 1

1

Physics Lab1

4068

SC 123

فيزياء 2

3

4069

SC 124

مختبر الفيزياء 2

1

4070

SC 142

لغة إنجليزية 2

3

SC141

4015

GE 301

أساليب البحث العلمي

2

مستول ف5

السابق

Calculus1
Calculus 2

SC111

Physics 2

SC121

Physics Lab2
English Language 2
Methods of Scientific
Research

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية
 4004تفاضل وتكامل 1

اإلقترانات والنهايات واالتصال ،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشااتقات ،التكاماال المحاادود،

التكامل غير المحدود ،النظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.
 4005تفاضل وتكامل2

االقت ارنا ااات الزائديا ااة ،طا اارق فا ااي التكاما اال ،المتتاليا ااات والمتسلسا ااالت الالنهائيا ااة  ،متسلسا ااالت القا ااول ،القطا ااوع
المخروطية ،اإلحداثيات القطبية.

 4006فيزياء 1

كلية العلوم التطبيقية

يبحااث هااذا المساااق فااي موضااوعات مختلفااة متعلقااة بعلاام الميكانيكااا ،فااي البدايااة يااتم مناقشااة موضااوع وحاادات
القياااس األساسااية ،ثاام الكميااات المتجهااة ثاام معااادالت الحركااة فااي خااط مسااتقيم ،فالحركااة فااي خااط مسااتو ،ثاام

يناقش قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفااة ،مفهومااي الشااغل والطاقااة بأنواعهمااا ،والتصادمااات

و قاانون حفاظ كامية التحارك ومركاز الكاتلة ،وأخي ار الحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.
 4007مختبر فيزياء 1

يغط ااي ها اذا المس اااق الناحي ااة العملي ااة المتعلق ااة بم ااادة الفيزي اااء ( ) 1ف ااي المواض اايع الرئيس ااية التالي ااة :الميكانيك ااا
وحرك ااة األج س ااام ،الح ا اررة وال ااديناميكا الح ارري ااة ،الض ااوء والبصا اريات ،موزع ااة عل ااى اثنت ااي عش ارة تجرب ااة خ ااالل

الفصل الدراسي.
 4068فيزياء 2

ينا اااقش ها ااذا المسا اااق المفا اااكيم األساسا ااية المتعلقا ااة بالكهربا اااء والمغناطيسا ااية ،يبا اادأ المسا اااق بتوضا اايح المفا اااكيم

المتعلقااة بالكهرباااء السااا،نة والمجااال الكهربااائي ،ثاام يشاارح قااانون سجاااوسس وتطبيقاتااه ،ثاام يناااقش مفهااوم الجهااد

الكهربااائي ،فموضااوع المكثفااات والم اواد العازلااة ،ثاام المفاااكيم المتعلقااة بالكهرباااء المتحركااة ،حيااث يااتم توضاايح
مفه ااومي التي ااار والمقاوم ااة ث اام الا اادوائر الكهربائي ااة وقا اوانين س،يرتش ااوفس .ثا اام ينتق اال إل ااى المج ااال المغناطيسا ااي

وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
 4069مختبر فيزياء 2

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( )2في المواضيع األساسااية التاليااة :أجهازة القياااس،
الكهرباااء ،المغناطيسااية ،وبناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة ،موزعااة علااى اثنتااي عش ارة تجربااة خااالل
الفصل الدراسي.
 4070لغة إنجليزية 2

إستم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،) 1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطااالب
الفاارص الكافيااة للتعاارف علااى كي يااة كتابااة التقااارير والمقاااالت العلميااة ،باإلضااافة إلااى اإلستراتيجي ااات الخاااصة
باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4015أساليب البحث العلمي

كلية العلوم التطبيقية

العلم واهدافه ،التفكير العلمي ،مفاااكيم وميااادين البحااث العلمااي ،المعرفااة اإلنسااانية ،المكتبااة ودورهااا فااي البحااث
والمعرف ااة ،أسا اااليب البح ااث العلما ااي( األسا االوب الت اااريخي ،األسا االوب الوصا اافي ،األس االوب اإلج ارئا ااي ،األسا االوب

التجريبااي) ،مشااكلة البحااث ،خطااة البحااث ،فااروض البحااث ،العينااات ،االسااتبيان ،طاارق جمااع البيانااات ،أقسااام
البحث.
ث .متطلبات الدائرة 20(:ساعة معتمدة)
اسم المساق باللغة

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق باللغة العربية

5059

GE 112

برمجة الحاسوب

4504

SC 211

تفاضل وتكامل 3

Calculus 3

4008

SC 231

،يمياء 1

Chemistry 1

4009

SC 232

مختبر كيمياء 1

4043

SC 212

معادالت تفاضلية1

4802

AE211

الدوائر الكهربائية1

4803

AE213

مختبر دوائر كهربائية 1

4813

AE313

،هرومغناطيسية تطبيقية

االنجليزية

Computer

Programming

Chemistry 1

س.م

المتطلب السابق

3

*GE113

3

*SC 112

3
1

Laboratory

Differential
Equations

Electric Circuits 1
Electric Circuits
Lab

Applied

Electromagnetic

3

*SC 112

3

SC123

1

AE211

3

SC123,
SC211

متطلبات تخصص االلكترونيات التطبيقية اإلجبارية 63(:ساعة معتمدة)
رقم

4800

AE214

الكترونيات 1

Electronics 1

3

AE211

4801

AE215

مختبر الكترونيات

Electronics Lab

1

AE214

المساق

رمز المساق

اسم المساق باللغة

سام المساق باللغة االنجليزية

س.م

المتطلب السابق

العربية

كلية العلوم التطبيقية

Electrical Network

AE211

3

تحليل شبكات

1

AE214

3

Analysis Lab2
Electronics

AE311

1

Electronics Lab 2

AE311

3

Biomedical Electronics

SC123

3

Digital Design

AE322

1
1

AE214
AE321

3

AE311

3

AE311

3

AE311
AE313
5361
AE214
AE313
AE311

3
3
3
3

تحليل شبكات

AE212

5356

مختبر تحليل شبكات

AE222

5357

2االلكترونيات

AE311

4805

2مختبر االلكترونيات

AE312*

5358

AE385

5359

تصميم رقمي

AE321

5056

Digital Design Lab

مختبر التصميم الرقمي

AE322

4807

Microprocessor Lab

مختبر المعالج الدقيق

AE463

4808

Microprocessor And

المعالج الدقيق ولغة

Assembly Language

التجميع

AE340

5360

Industrial Electronics

االلكترونيات الصناعية

AE428

4852

مقدمة آالت كهربائية

AE333

4812

AE322

5361

AE415

5362

مجسات وأجهزة قياس

AE303

5363

االلكترونيات الضوئية

AE424

4652

AE309

5364

Analysis
Electrical Network

Introduction To
Electrical Machines

3

الطبية

Analog Communication

تكنولوجيا االتصاالت

Technology

التناظرية

Audio Video Technology
Sensors And
Measurements
Optoelectronics
Electronic Circuits

AE311

الكترونيات االجهزة

Drawing And
Maintenance

تكنولوجيا الصوت
والصورة

مخططات وصيانة
االجهزة االلكترونية

AE311

3

Electronics 3

3 الكترونيات

AE315

5043

5362

3

Radio, Tv Lab

مختبر راديو وتلفزيون

AE416

4791

كلية العلوم التطبيقية

Introduction To Final

4653

AE480

مقدمة مشروع

4654

AE490

مشروع تخر

Final Year Project

5366

AE422

تكنولوجيا االتصاالت

Digital Communication

الرقمية

Technology

5367

AE429

مختبر االلكترونيات

Industrial Electronics

5368

AE440

ربط األنظمة

Microcontrollers And

والمتحكمات الدقيقة

Interfacing

5369

AE429

مختبر االتصاالت

Communication Lab

5370

AE334

5371

AE304

الصناعية

Year Project

Lab

مختبر االالت الكهربائية Electrical Machines Lab

1
1
3

5361

3

AE428

3

5360

1

5366

1

AE333

1

5363

مختبر المجسات

Sensors And

والقياسات

Measurements Lab

4856

SC499

التدريب الميداني

Field Training

0

5372

AE499

التدريب الميداني2

Field Training 2

0

وصف مساقات تخصص االلكترونيات التطبيقية:

 4800إلكترونيات1

نظرية أشباه الموصالت .وصالت م س ،انحياز الثنائي ،تطبيقات مختلفة على الثنائيات :عملية التوحيد،

جهاز التغذية المستمرة .ثنائيات ذات أغراض خاصة  ،ترانزيستور ثنائي القطبية و دوائر االنحياز المختلفة،

ترانزيستور تأثير المجال و منحنياته وطرق االنحياز لهذا الترانزيستور .
 4801مختبر اإللكترونيات

دراسة خصائا الديود و تطبيقاته العملية ،خصائا ديود الزنر و استخدامه في تطبيقات عملية،
خصائا  BJTترانزيستور وأهم التطبيقات المستخدمة مثل دوائر التكبير و استخدامه كعنصر تحكم في
الدوائر اإللكترونية.
 5356تحليل شبكات

كلية العلوم التطبيقية

تطبيقات النظريات المختلفة لمبادئ الدوائر الكهربائية ذات اإلشارة المتغيرة وتحليلها إتجاكيا.التردد المركب
والدوال القسرية الجيبيبة المخمدة.

االستجابة الترددية.

رنين التوالي والتوازي .دارات مقترنة

مغناطيسيا.الشبكات العامة بمدخلين.عوا مل الممانعة والمسامحة والمهجنة والنقل.دوائر ثالثية الطور.
 5357مختبر تحليل شبكات

التعرف وإستخدام ومعايرة أجهزة القياس ،تجارب لدارسة مكونات وخصائا الدوائر الكهربائية في حالة

التيار المباشر والمتردد وتصنيف التغيرات المختلفة في التحليل .بعض التطبيقات الكهربائية  ،دوائر الرنين
ومحوالت .إستخدام برامج تحليل محوسبة.
 4805اإللكترونيات 2

مكبرات اإلشارة الصغيرة بأنواعها المختلفة .مكتبرات ترانزيستور تأثير المجال بأنواعها .المكبرات متعددة

المراحل .اإلستجابة الترددية للمكبرات ،مكبرات القدرة .المكبر التفاضلية.
 5358مختبر اإللكترونيات 2

المرشحات الفعالة لتمرير الترددات المنخفضة و العالية و نطاق التردد المعين ,دوائر المذبذبات المعتمدة عل

المقاومات و المكثفات  ,دوائر رنين خاصة ,دوائر تنظيم الجهد على التوالي و التوازي.
 5359إلكترونيات األجهزة الطبية

اإلشارات الكه ربائية في جسم اإلنسان ،االلكترودات الطبية المختلفة ،معالجة اإلشارة الطبية ،بعض أجهزة

القياس الطبية .
 5056التصميم الرقمي

األنظمة العددية والشيفرات  ،الجبر البولي ،بوابات المنطق  ،مخططات كارنوف ،تصميم الدوائر المنطقية

التجميسية (تطبيقات مختلفة :تحويل الشيفرات  )DeMUXs, MUXsدوائر المنطق التتابسية والمتزامنة
(النطاطات ،عدادات ،مسجالت)
 4807مختبر التصميم الر م

كلية العلوم التطبيقية

تجارب عملية على دوائر المنطق التجميسية و المتزامنة (لتغطية الجانب العملي في مساق التصميم

الرقمي).

 4808مختبر المعالج الدقيق

يشمل هذا المختبر تجارب عملية على برمجة معالجات دقيقة من نوع  8خانات ثنائية ،والمبادئ األساسية
لربط األنظمة.
 5360المعالج الدقيق ولغة التجميع

العناصر المكونة للمعالج الدقيق ،عنونة الذا،رة و توسيعها ،مجموعة التعليمات على المستول المادي و

البرمجي.التمثيل البرمجي و مجموعة التعليمات و طرق العنونة للمعالج الدقيق Intel 8085وكتابة برامج
بلغة التجميع . Assembly
 4852االلكترونيات الصناعية

ترانزيستور القدرة ،الثايريستور  ،الترياك والدياك  .دوائر قدح وإطفاء الثايريستور .دوائر التوحيد .دوائر قطع

التيار المباشر . DCChoppersدوائر تعيير الجهد
Inverters

 .VoltageControllerACدوائر العا،س

 4812مقدمة آالت كهربائي

أصناف ا الت الكهربائية ،آالت التيار المستمر ،اإلثارة ،خواص ا لة كمحرك و كمولد وطرق التحكم
بالجهد والسرعة ،الخواص الكهربائية للمحول ،الخاصية الميكانيكية للمحركات و تطبيقاتها المختلفة.
 5361تكنولوجيا االتصاالت التناظرية

مقدمة في االتصاالت ،أنظمة التعديل بما يشمل تعديل األتساع ،التعديل الزاوي ،أنظمة اإلرسال ،وأنظمة
االستقبال والكشف لألنظمة السابقة ،التعريف بنظم و أجهزة االتصال ونقل المعلومات المعمول بها في
بالدنا بما فيها التلفون ،الفا،س وغيرها.
 5362تكنولوجيا الصوت والصورة

كلية العلوم التطبيقية

المبادئ األساسية لنقل إشارة الصوت و الصورة بما في ذلك نظم التلفزيون الملون ،وأسس تكوين اإلشارة

التلفزيونية و الراديوية ومعالجتها و إرسالها واستقبالها .أنظمة البث الرقمي و األجهزة المستخدمة في

استقبالها و عرضها.
 5363مجسات وأجهزة قياس

تمثيل األنظمة الفيزيائية رياضيا ،خصائا و سمات حلقات التحكم المفتوحة والمغلقة وتطبيقاتها في نظم

التحكم و أجهزة القياس.أساسيات المجسات و تصنيفها حسب مدخالتها و مخرجاتها و المبادئ الفيزيائية
التي تعمل على المجسات (إشعاعية ،ح اررية ،ميكانيكية،

).

 4652إلكترونيات ضوئية

فيزياء اإلشعاع الضوئي ،التفاعل بين اإلشعاع الضوئي والمادة ،أساسيات األجهزة اإللكترونية الضوئية

وتطبيقاتها  ،االلياف الزجاجية مبدأ عملها وتطبيقاتها ،تكنولوجيا (الاليزر) الليزر.
 5364مخططات وصيانة األجهزة االلكترونية

طرق صيانة األجهزة اإللكترونية .صيانة وتجميع أجهزة الحاسوب وأجهزة الهاتف الثابته .توصيل المولدات
والمحوالت .عمل الرسومات ل لدوائر اإللكترونية المطبوعة ،قراءة الرسومات والكتالوجات بالصناعية ،رسم
وقراءة دوائر التحكم ،الرموز والمواصفات العالمية.

 5043الكترونيات 3

المكبرات التشغيلية وتطبيقاتها ،الم قتات وتطبيقاتها ،منظمات الجهد المتكاملة ،مولدات االشارة ،تطبيقات

باستخدام بعض القطع االلكترونية مثل ) ،(PUT, UJT, Diac, Tric, SCRودوائر تنظيم الجهد ،دوائر
متكاملة خاصة لالتصاالت.
 4791مختبر راديو وتلفزيون

تطبيق عملي لما جاء في مساق أساسيات الراديو والتلفزيون ).(AE 415

 4653مقدمة مشروع

يتم توجيه الطالب إلى الطرق العلمية الصحيحة التي يتم اختيار المشروع على أساسها بما يخدم أهداف

البرنامج ،تعريفه بطرق التعامل مع البيانات ومعالجتها وتحليلها ،والنظر في تقرير مسبق يعده الطالب عن
خططه لما ينوي عمله.

كلية العلوم التطبيقية

 4654مشروع تخرج

مشروع تخر بواقع ساعة معتمدة واحدة يخدم أهداف البرنامج.

 5366تكنولوجيا اإلتصاالت الرقمية

مقدمة إلى معالجة اإلشارات الرقمية .األنظمة واإلشارات المتقطعة مع الزمن .أنواع التعديل الرقمي .تصميم

المستقبل المثالي .مقدمة إلى الهواتف ونظرية الحركة والتعديل في األنظمة الخلوية  .مرمزات الصوت
وتشكيله ضغط.GSM

 5367مختبر اإللكترونيات الصناعي

خصائا ترانزيستور القدرة ،الثايريستور  ،الترياك والدياك  .دوائر قدح وإطفاء الثايريستور الطبيسية

واألجبارية  .دوائر التوحيد بانواعها  .دوائر قطع التيار المباشر . DC Choppersدوائر تعيير الجهد المتغير
دوائر العا،س .Inverters
 5368ربط األنظمة والمتحكمات الدقيقة

ربط المعالج الدقيق بوحدات اإلدخال واإلخ ار  ،المبادئ األساسية لربط األنظمة .ربط وحدات التحويل من

اإلشارة التناظرية إلى اإلشارة الرقمية و بالعكس .ربط القطع المبرمجة اإلضافية .اإلخ ار

و اإلدخال

المتوالي.المقاطعة و استخداماتها .برمجة المتحكمات الدقيقة و نموذ عليها.
 5369مختبر اإلتصاالت

نقل ثنائيات قاعدة االساس والمستقبل ذو المرشح المتوائم .أنواع التعديالت :المستمر والسعوي والزاوي و

الترددي والدوري .توليد واستقبال اإلشارات غير المتناغمة من نوع الثنائي  ASKو  PSKو .FSK
 5370مختبر اآلالت الكهربائية

يغطي بعض التجارب العملية والفحوصات ودراسة خواص التحميل لمحركات ومولدات التيار المستمر،

محوالت أحادية الطور .بدء المحركات الحثية ذات القفا السنجابي و ذات الحلقات األنزالقية  .تحميل
المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي.
 5371مختبر المجسات والقياسات

كلية العلوم التطبيقية

أجهزة القياس المختلفة من حيث المدل ،الحساسية ،الدقة ،تأثير الحمل ،نسبة الخطأ وغيرها وتطبيقها في

أنظمة التحكم المفتوحة والمغلقة.
 4856تدريب ميداني
 5372تدريب ميداني2

د .متطلبات تخصص االلكترونيات التطبيقية االختيارية 9(:ساعات معتمدة من المساقات التالية)
رقم

رمز

المساق

المساق

4667

AE 271

األلياف الضوئية

4668

AE 499

مواضيع خاصة

4810

AE314

تكنولوجيا تصنيع االلكترونيات

اسم المساق باللغة العربية

اسم المساق باللغة االنجليزية

س.م

Fiber Optics

3

Special Topics

3

Electronics Manufacturing

المتطلب
السابق
AE214

3

AE311

4664

GE431

إدارة المشاريع الصغيرة

Managing A Business

3

SC141

4790

AE425

استديوهات إذاعية وتلفزيونية

Radio And T.V Studios

3

AE311

5373

AE371

مصادر القدرة

Power Supplies

3

AE311

5374

AE471

أنظمة حماية كهربائية

Electrical Protection Systems

3

AE311

5375

AE477

تمديدات كهربائية

Electrical Wiring

3

5356

5642

AE478

متحكمات منطقية مبرمجة

5723

Technology

3

ربط الحاسوب باستخدام

Computer Interfacing with

البرمجة المرئية

Visual Programming

وصف المساقات:

 4667األلياف الضوئية

يتناول المساق الموضوعات التالية :تعريف األلياف البصرية ،مبدأ عملها ،أنواعها ،األلياف البسيطة

واأللياف المركبه ،طرق تصنيعها،تقنيات االتصال باستخدام األلياف البصرية.

كلية العلوم التطبيقية

 4668مواضيع خاصة

مساق يطرح باالتفاق مع الدائرة بواقع ثالث ساعات معتمدة ضمن موضوعات التخصا.

 4810تكنولوجيا تصنيع االلكترونيات

بعض طرق تجميع اللوحات االلكترونية المطبوعة وتشمل تصميم هذه اللوحات باستخدام برامج  CADثم
اخ ار هذه اللوحات وطباعتها وطرق تجميع القطع االلكترونية عليها .بعض المهارات االخرل مثل اللحام
والتوصيل وكذلك خطوات تطور صناعة القطع االلكترونية المختلفة.
 4664إدارة مشاريع خاصة

الريادة واألعمال الصغيرة ،توكيد األفكار ،الدراسة التمهيدية للمشروع ،دراسة السوق ،الدراسة الفنياة ،الدراسة
المالية ،اإلجراءات القانونية.

 4790استوديوهات إذاعية وتلفزيونية

يعرف هذا المساق الطالب بالمرا،ز واالستوديوهات اإلذاعية والتلفزيونية ،و يعالج مبادئ الصا اوت واإلضاءة

داخل هذه المرا،ز ،وأدوات تحويل الصوت مثل الميكروفونات والسماعات وطرق التسجيل المغناطيسي،

والكاميرات التلفزيونية واألجهزة الرقمية ،والتسجيل والبث عن بعد و طرق النقل الخارجي.
 5373مصادر القدرة

دراسة أنواع المصادر الخطية و تصميمها ,مصادر القدرة المتقطعة و أنواعها ،خصائا تنظيم الجهد والتيار

و دوائرها .مصادر القدرة البديلة من الخاليا الشمسية.
 5374أنظمة حماية كهربائية

انظمة

الحماية

الكهربائية،

المفاتيح

الكهربائية

،التمديدات

المنزلية،

التمديدات

الصناعية،

المصهرات.والمرحالت.والم قتات الكهربائية.والقواطع الكهربائية .مصادر التغذياة .دوائر توحيد ومرشحات
الجهد ،محوالت التيار والجهدومنظمات ومضاعفات الجهد.
 5375تمديدات كهربائية

شبكات الضغط المنخفض ،أجهزة الحماية ،التمديدات الداخلية ،رموز وأشكال الدوائر الكهربائية واألنظمة

المعمول بها في التمديدات المنزلية و الصناعية ,تحسين معامل القدرة.

كلية العلوم التطبيقية

 5642متحكمات منطقية مبرمجة PLC

أجهزة المتحكمات المنطقية المبرمجة للتحكم  ،و التعرف على طرق برمجتها و اللغات المستخدمة  ،دراسة
إمكانات هذه األجهزة (التوقيت و العد و المقارنة ) ،تطبيقات عملية للتحكم با الت الصناعية ،طريقة تجميع
و تركيب أجهزة التحكم المبرمجة.
 5723ربط الحاسوب باستخدام البرمجة المرئية

كلية العلوم التطبيقية

 .4تخصص الفيزياء التطبيقية
أ .متطلبات الكلية ( 19ساعة)
المتطلب

المساق باللغة االنجليزية

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق

معتمدة

4004

SC 111

تفاضل وتكامل 1

3

4005

SC 112

تفاضل وتكامل 2

3

4006

SC 121

فيزياء 1

3

Physics 1

4007

SC 122

مختبر الفيزياء 1

1

Physics Lab1

4068

SC 123

فيزياء 2

3

4069

SC 124

مختبر الفيزياء 2

1

4070

SC 142

لغة إنجليزية 2

3

SC141

4015

GE 301

أساليب الب حث العلمي

2

مستول ف5

السابق

Calculus1
Calculus 2

SC111

Physics 2

SC121

Physics Lab2
English Language 2
Methods of Scientific
Research

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية
 4004تفاضل وتكامل 1

اإلقترانات والنهايات واالتصال ،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشتقات ،التكامل المحدود،

التكامل غير المحدود ،النظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.
 4005تفاضل وتكامل2

االقترانات الزائدية ،طرق في التكامل ،المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية  ،متسلسالت القول ،القطوع
المخروطية ،اإلحداثيات القطبية.

 4006فيزياء 1

كلية العلوم التطبيقية

يبحث هذا المساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم الميكانيكا ،في البداية يتم مناقشة موضوع وحدات
القياس األساسية ،ثم الكميات المتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم ،فالحركة في خط مستو ،ثم
يناقش قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفة ،مفهوماي الشغل والطاقاة بأنواعهما ،والتصادماات

و قاانون حفاظ كامية التحارك ومركاز الكاتلة ،وأخي ار الحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.
 4007مختبر فيزياء 1

يغطي ه ذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( ) 1في المواضيع الرئيسية التالية :الميكانيكا
وحركة األجسام ،الح اررة والديناميكا الح اررية ،الضوء والبصريات ،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل

الفصل الدراسي.
 4068فيزياء 2

يناقش هذا المساق المفاكيم األساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية ،يبدأ المساق بتوضيح المفاكيم

المتعلقة بالكهرباء السا،نة والمجال الكهربائي ،ثم يشرح قانون سجاوسس وتطبيقاته ،ثم يناقش مفهوم الجهد

الكهربائي ،فموضوع المكث فات والمواد العازلة ،ثم المفاكيم المتعلقة بالكهرباء المتحركة ،حيث يتم توضيح
مفهومي التيار والمقاومة ثم الدوائر الكهربائية وقوانين س،يرتشوفس .ثم ينتقل إلى المجال المغناطيسي

وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
 4069مختبر فيزياء 2

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( ) 2في المواضيع األساسية التالية :أجهزة القياس،
الكهرباء ،المغناطيسية ،وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة والمركبة ،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل
الفصل الدراسي.
 4070لغة إنجليزية 2

إستم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،) 1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطالب
الفرص الكافية للتعرف على كي ية كتابة التقارير والمقاالت العلمية ،باإلضافة إلى اإلستراتيجياات الخااصة
باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4015أساليب البحث العلمي

كلية العلوم التطبيقية

الع لم واهدافه ،التفكير العلمي ،مفاكيم وميادين البحث العلمي ،المعرفة اإلنسانية ،المكتبة ودورها في البحث
والمعرفة ،أساليب البحث العلمي( األسلوب التاريخي ،األسلوب الوصفي ،األسلوب اإلجرائي ،األسلوب

التجريبي) ،مشكلة البحث ،خطة البحث ،فروض البحث ،العينات ،االستبيان ،طرق جمع البيانات ،أقسام
البحث.

ب .متطلبات الدائرة 20(:ساعة معتمدة)
رقم

المتطلب

رمز المساق

اسم المساق باللغة العربية

اسم المساق باللغة االنجليزية

س.م

5059

GE114

برمجة الحاسوب

Computer Programming

3

*GE113

4504

SC 211

تفاضل وتكامل 3

Calculus 3

3

*SC112

4008

SC 231

،يمياء 1

Chemistry 1

3

4009

SC 232

مختبر كيمياء 1

Chemistry 1 Laboratory
Introduction to Human
Anatomy and
Physiology
Differential Equations

1

3
3
1

المساق

AB220

مقدمة في علم التشريح

البشري ووظائف االاعضاء

4043

SC 212

معادالت تفاضلية1

5322

APPH214

الكترونيات فيزيائية

Physical Electronics

5323

APPH215

مختبر الكترونيات فيزيائية

Electronics lab

السابق

3
*SC112
APPH214

وصف مساقات متطلبات الدائرة:

 4292برمجة الحاسوب

يتعلم الطلبة مبادئ البرمجة بإحدل لغات الحاسوب المتقدمة وتطبيقاتها في الرياضيات ،التجارة والعلوم،
توضيح فكرة البرمجة المركبة ،ومفاكيم البرامج الجزئية والفرعية ،مع التركيز على نوعية البرمجة ،الشكل

العام ،التوثيق وإظهار العمل المبرمج بشكل الئق.
تفاضل وتكامل3

كلية العلوم التطبيقية

المتجهات ،االقترانات المتجهة ومشتقاتها وتكامالتها ،االقترانات المعتمدة على أ،ثر من متغير ،المشتقات

الجزئية ،التكامالت المضاعفة وبعض تطبيقاتها.
 4008كيمياء 1

يتضمن هذا المساق المواضيع التالية :المادة خصائصها وقياساتها ،النظرية الذرية وتطورها ،العناصر

والمركبات الكيميائية ،التفاعالت الكيميائية ،الغازات ،الكيمياء الح اررية ،التوزيع اإللكتروني للذرات ،الجدول
الدوري.
 4009مختبر كيمياء 1

يتضمن هذا المساق التجارب التالية :كي ية استعمال الموازين الكيميائية ،قياسات الخواص الفيزيائية للمركبات

الكيميائية ،حساب الوزن الجزئي ،الكشف عن األيونات ،معايرة الحامض بالقاعدة.
 4043معادالت تفاضلية 1

معادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقاتها ،المعادالت التفاضلية الخطية من الرتب العليا وتطبيقاتها ،حل

المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس ،حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسالت القول.
 5322الكترونيات فيزيائية
مجموعة متصلة من المحاض رات والتمارين المخبرية التي تركز على دوائر التيارات المباشرة والمترددة
للترانزيستورات والمعدالت والمضخمات وكذلك دوائر النبض  ،ويكون التركيز على بناء الدوائر بما في
ذلك الدوائر المتكاملة.
 5323مختبر االلكترونيات الفيزيائية

دراسة خصائا الديود (جرمانيوم و سيليكون) و تطبيقاته العملية ،خصائا ديود الزنر و استخدامه في

تطبيقات عملية ،خصائا  BJTترانزيستور وأهم التطبيقات المستخدمة مثل دوائر التكبير و استخدامه
،عنصر تحكم في الدوائر اإللكترونية،دراسة خصائا (  ) operational amplifierو استخدامه في
تطبيقات عملية مثل دوائر المكاملة و المفاضلة و استخدام م قت  )555في تطبيقات عملية.
ج .متطلبات تخصص الفيزياء التطبيقية اإلجبارية( 57ساعة معتمدة)
رقم المساق رمز المساق

اسم المساق باللغة العربية

المساق باللغة االنجليزية

س.م

متطلب سابق

كلية العلوم التطبيقية

SC121
SC211
SC212
SC211
PHYS210
SC123
SC123
SC211

3
3

physics

PHYS210

5324

فيزياء رياضية

APPH322

5349

Thermodynamics

فيزياء ح اررية

APPH230

5350

3

Optics

بصريات

APPH240

5325

3

Modern Physics

فيزياء حديثة

APPH250

5351

ميكانيكا كالسيكية

APPH310

5352

هرومغناطيسية تطبيقية،

APPH320

5353

فيزياء الحالة الصلبة

APPH471

4842

1ميكانيكا الكم

APPH330

5354

هروديناميكية تطبيقية،

APPH422

5326

1 مختبر فيزياء تطبيقية

APPH315

5332

APPH400

5355

2ميكانيكا الكم

APPH432

5327

فيزياء االشعاع

APPH410

5328

المطيافية

APPH421

5582

الوقاية من االشعاع والسالمة

APPH420

3

APPH322

3

APPH250

3

APPH322

Mathematical

3 فيزياء عامة

3

SC212

APPH250

General Physics 3

3

APPH320

3

APPH250

2

APPH330

3

APPH330

3
3

APPH250

3

APPH410

2

Classical
Mechanics
Applied
Electromagnetism
Solid State Physics
Quantum
Mechanics 1
Applied
Electrodynamics
Applied Physics lab
1
Particles & Applied

الجسيمات والفيزياء النووية

Nuclear Physics

التطبيقية

Quantum
Mechanics 2
Radiation physics
Radiation Therapy
Physics
Radiation
Protection and

5583

كلية العلوم التطبيقية

Safety
5331

APPH416

فيزياء التصوير الطبي

5333

APPH425

مختبر فيزياء تطبيقية2

APPH401

مقدمة مشروع تخر

APPH402

مشروع تخر

APPH438

فيزياء حاسوبية

5342

Medical Imaging
Physics
Applied Physics
Lab 2
Introduction to

Graduation Project
Graduation Project
Computational
Physics

3

APPH410

2

APPH315

2
2
2

GE114
APPH322

وصف المساقات:
 5324فيزياء عامة 3
تشتمل مواضيع المساق على :ميكانيكا الموائع ،الحركة الموجية والصوت ،التداخل والحيود في االموا

الصوتية ،درجة الح اررة ،القانون االول والثاني للديناميكا الح اررية ،النظرية الجزيئية للغازات ،البصريات.

 5349فيزياء رياضية
تحليل المتجهات ،التفاضل الجزئي والتكامالت المقررة ،المعادالت التفاضلية العادية ،األعداد المركبة،
المحددات ،المصفوفات ،مسلسلة فورييه التحويالت الخطية ،التحويل التكاملي وتطبيقاته ،الدوال
الخاصة في الفيزياء الرياضية .

 5350فيزياء حرارية

كلية العلوم التطبيقية

مقدمة لمف اكيم الح اررة ،الشغل  ،االنتروبي وقوانين الديناميكا الح اررية ،تطوير وتطبيق واستخدام مفاكيم
وتمثيالت الديناميكا الح اررية على خواص المادة الكلية ،الحد األدنى للشغل ،تغيرات الحالة ،االتزان

الديناميكي الحراري.
 5325بصريات
يحتوي هذا المساق على المواضيع التالية - :الطبيعة المزدوجة للضوء - .الضوء الهندسي ويتضمن
االنعكاس واالنكسار العدسات والمرايا واالدوات البصرية - .الطبيعة الموجية للضوء ،التداخل ،الحيود

واالستقطاب والتحليل - .االدوات البصرية مثل الميكروسوب والتلسكوب - .تداخل ميكلسون وفابري

بيروت - .مخززة الحيود - .والتصوير ذو االبعاد الثالثة.
 5351فيزياء حديثة

نبذة تاريخية عن والدة الفيزياء الحديثة ،تجربة ميكلسون ومورلين مدخل الى النظرية النسبيةن فيزياء
اشعاع الجسم االسود والنظرية الكمية لالشعاع ،مفهوم تكميم الطاقة ،النموذ الذري ،نموذجا رذرفورد
وبور للذرة  ،الصفات الجسيمية للموجات ،الصفات الموجبة للجسيمات ،التركيب الذري ،تجارب
تاريخية هامة فسرت مفاكيم الفيزياء الحديثةن االحتماالت الكمية ومشكلة القياس ،مبدأ عدم اليقين
لهايزنبر  ،مدخل الى ميكانيكا الكم.

 5352ميكانيكا كالسيكية
يشمل هذا المساق الميكانيكا التحلي لية من خالل المعالجات المتغيرة الالغرانجية والهاملتونية  ،وت كد
على التطبيقات على القوة المركزية لحركة واهت اززات االجسام المتماسكة.

 5353كهرومغناطيسية تطبيقية

كلية العلوم التطبيقية

تحليل الكميات المتجهة ،مجاالت الكهرباء السا،نة ،معادالت البالس ،التمددات المتعددة القطبية،

المج ال الكهربائي في المادة ،العازالت  ،المجاالت المغناطيسية ،المواد المغناطيسية والموصالت فائقة
التوصيل  ،تطبيقات الكهرومغناطيسية على أجهزة ومجاالت بحثية في الفيزياء التطبيقية.

 4842فيزياء الحالة الصلبة
مفاكيم أولية في الحيود المتعلقة بالتركيب البلوري ،الربط البلوري ،اهت اززاتالتركيبات البلورية ،الخواص

الح اررية للمواد العازلة،نظرية االلكترون الحرفي المعادن،نظرية الحزمة ،أشباه الموصالت ،مقدمة في
ظاهرة فائقية التوصيل.

 5354ميكانيكا الكم 1
يتناول المساق المبادئ األساسية لميكانيكا الكم غير النسبية  ،إخفاقات الفيزياء الكالسيكية في وصف
الظواهر الميكروسكوبية ،أدوات الرياضيات واالقتراحات االساسية لميكانيكا الكم ،تركيبات المصفوفات
لميكانيكا الكم ،معادلة شرودنجر وتطبيقاتها ألنظمة ذات بعد واحد وأبعاد متعددة ،كمية التحرك

الدوراني،تطبيقات ميكانيكا الكم في دراسة أنظمة ثالث ية االبعاد ،االقترانات الموجية لألنظمة المذكورة وقيم
التوقعات التي يمكن الحصول عليها من خالل برمجيات.
 5326كهروديناميكية تطبيقية
نظرة شمولية على خواص وتفاعالت المجاالت المغناطيسية والكهربائية السا،نة ،دراسة ظواهر المجاالت
الكهربائية والمغناطيسية التي تتغ ير مع الزمن ويشمل ذلك األموا الناتجة بالتأثير ،االشعاع والنظرية
النسبية الخاصة ،يتم التركيز على التطبيقات.
 5332مختبر الفيزياء التطبيقية1
تجارب في الميكانيكا والديناميكا الح اررية ،وميكانيكا المواقع والكهرباء والمغناطيسية.
*محاضرة واحدة وثالث ساعات مختبر.

كلية العلوم التطبيقية

 5327ميكانيكا الكم II
اوية ،نظرية االضطراب التي ال تعتمد على الزمن  ،طريقة المتغيرات وتطبيقاتها
جمع كميات التحرك الز و
 ،الصور التفاعلية وشرودنجر وهزنبرو ،نظرية االضطراب التي تعتمد على الزمن  ،نظرية التشتت ،نظم
الدقائق المتماثلة ،الحلول التقريبية لمعادالت شرودنجر باستخدام برمجيات.

 5328فيزياء االشعاع
يغطي المساق أساسيات االشعاعات الم ينة وغير الم ينة،

مصادر األشعه ومنها تعريف وتصنيف

اإلشعاعات  ،األشعة الم ينة المباشرة وغير المباشرة ،التعريض ،الجرعة المختصة ،الجرعة المكافئة،
معامل النوعية ،كيرما ،تحلل الفا ،تحلل بيتا ،التحول الداخلي ،الكترونات اوشي ،إصطياد األلكترون
المداري ،التركيب الذري والنووي لدراسة مصادر اإلشعاعات الكهرومغناطيسية، ،

أشعة جاما،

األشعة السينية  ،مبادئ األشعة األساسية ومنها التحلل اإلشعاعي ،تفاعالت األشعة مع المادة ،تفاعل
الجسيمات المشحونه الثقيلة مع المادة ،تفاعل األلكترونات السريعة مع المادة ،تفاعل الفوتونات مع
المادة ،مصادر النيوترونات ،تفاعل النيوترونات مع المادة .الكشف عن النشاط االشعاعي وطرق
قياسه
 5331فيزياء التصوير الطبي
يشرح هذا المساق المفاكيم والمصطلحات والمبادئ االساسية المتصلة بفيزياء وطرق التصوير االشعاعي
التي تعمل داخل أقسام التصوير االشعاعي في المستش يات مع دراسة االنظمه الداخلية لقسم األشعة السينية
ومبادئ التصوير الرقمي والتصوير المقطعي كما يشرح كي ية انتا

األشعة وكي ية تطور التصوير

اإلشعاعي منذ ا،تشافة .كما يشرح المساق المبادئ الرئيسية لطرق التصوير المختلفة بما فيها أجهزة

كلية العلوم التطبيقية

التصوير التشخيصية المختلفة مثل استخدام الموجات فوق صوتية ( )Ultrasoundالتصوير المقطعي (
) CTوالطب النووي ) (Nuclear Medicineوالتصوير بالرنين المغناطيسي(MRI) .

 5333مختبر الفيزياء التطبيقية2
تجارب في الضوء والحركة الموجية والفيزياء الحديثة ،والفيزياء الذرية والفيزياء النووية.
*محاضرة واحدة وثالث ساعات مختبر.

 5342الفيزياء الحاسوبية
محا،اة حاسوبية لألنظمة الفيزيائية والتعامل مع االجراءات واألدوات الحاسوبية األساسية للمعادالت
التفاضلية  ،تحليل الطيف وعمليات المصفوفات من خالل أمثلة ذات عالقة  ،كما يتم التعامل مع أمثلة
أ،ثر تقدما مثل محا،اة مونت كارلو والديناميكا الجزئية والحسابات الكمية.
 5582المطيافية

هذا المساق يهتم في تقنية االنبعاث االشعاعي الذري والنووي وتطبيقاتها المختلفة ،ويتضمن كذلك مطيافية
االنبعاث االشعاعي بإستخدام كل من اشعة جاما واشعة بيتا واشعة الفا ،ومطيافية الرنين المغناطيسي النووي

ومطيافية رامان.
 5355الجسيمات والفيزياء النووية التطبيقية

انماط االضمحالل االشعاعي ,الدالة الموجية لجسيم ألفا وعالقته بنفق ميكانيكا الكم أو النفق الكمومي،
استقرار األنوية ،بنية النواة والنماذ النووية ،استثارة النواة ،نموذ رذرفورد ،اشكال فاينمان ،عمليات التشتت
عالية الطاقة وإنتا الجسيمات ،الجسيمات األولية والقول المتبادلة بينها ،اللبتونات والكواركات ،القول النووية

الضسيفة والشديدة ،مباديء ا لتماثل ،تصنيفات الجسيمات ،ومقدمة لبعض التجارب التي تم بناةها لدراسة
الجسيمات والتقنيات المستخدمة في هذه التجارب.
 5583الوقاية من االشعاع والسالمة

كلية العلوم التطبيقية

يتناول المساق مراجعة لطبيعة اإلشعاع الم ين واشهر الحوادث النووية واألشعاعية

المستخدمة في الوق اية من اإلشعاع والسالمة بشكل عام.

و دراسة الطرق

كما يتناول المساق أنواع التلوث االشعاعي

الم ويزنة على الخلية الحية
(الداخلي والخارجي) والتاثيرات القطسية والعشوائية لالشعاع الم ين وتأثير األشعة ُ
و قوانين ومبادئ المنظمات العالمية الخاصة بحماية الفرد والمجتمع من التعرض لالشعاع.
مقدمة في علم التشريح البشري ووظائف االعضاء

يقدم هذا المساق مقدمة في تركيب جسم اإلنسان ووظائفه على مستول الخلية والنسيج والعضو ,واألجهزة

المختلفة ,ثم يبحث باستفاضة األجهزة المختلفة لجسم اإلنسان تركيبيا ووظي يا مثل الجهاز الدوري والجهاز

المناعي وال جهاز العضلي والجهاز العظمي والجهاز العصبي والجهاز البولي والجهاز التناسلي وجهاز الدم .
وهذا المساق يدرس على هيئة محاضرات نظرية و أمثلة توضيحية.
مقدمة مشروع التخرج
االساليب العلمية الختيار مشروع التخر  ،اساليب البحث العلمي  ،معالجة البيانات وتحليلها ،اعداد تقرير
لمشروع التخر في السنة االخيرة من الدراسة.
مشروع التخرج

عبارة عن مشروع تخر بحثي قصير.
د .متطلبات تخصص الفيزياء التطبيقية االختيارية 12( :ساعة معتمدة من المساقات التالية):

رقم

رمز المساق

اسم المساق باللغة العربية

4816

SC227

أساليب تدريس العلوم

المساق

اسم المساق باللغة االنجليزية
Science Teaching
Methods

س.م متطلب سابق
3

5335

APPH318

تكنولوجيا التربية

Technology In Education

3

5336

APPH319

المنها المدرسي

Curriculum Design

3

5337

APPH321

المدخل إلى التربية

Introduction To Education

3

4671

APPH436

فيزياء البالزما

Plasma Physics

3

SC141

APPH320
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5339

APPH434

بصريات فوريير

5340

SC222

معادالت تفاضلية جزئية

Fourier Optics
Partial Differential

3

APPH240
SC211

3

SC212

5341

APPH436

مقدمة في الفتونيكس

Introduction To Photonics

3

APPH240

4832

APPH362

فيزياء بيئية

Environmental Physics

3

4848

APPH450

مواضيع خاصة

Special Topics

3

4847

APPH461

الميكانيكا االحصائية

Statistical Mechanics

3

5344

APPH456

فيزياء الليزر

Laser Physics

3

APPH250

5345

APPH458

فيزياء الطاقة المتجددة

3

APPH250

5346

APPH460

نانوتكنولوجي

3

APPH330

Equations

Physics Of Renewable
Energy
Nanotechnology

9502

القياس والتقويم

3

9512

تعليم علوم1

3

9513

تعليم علوم2

3

تطوير المواد وتشخيصها

3

التربية والتعليم في فلسطين

3

معالجة اإلشارات

3

الكترونيات الكم

3

5338

APPH360

5442
5580

APPH320

5581
5583
4343
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ME581

5441
5329

APPH412

5329

APPH412

9505

Int.to Radiation Biology

2

التحكم باستخدام الحاسوب

3

اصول التربية

3

فيزياء االشعاع العالجية

3

مقدمة في البولوجيا
االشعاعية
علم النفس التربوي

3
3

SC111
SC123
APPH230
APPH330

APPH410
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5584

APPH215

فيزياء المجسات

Physics of Sensrs

3

4354

ECE323

االشارات واالنظمة

Signal and systems

3

4840

APPH231

الفيزياء والمجتمع

Physics & society

3

SC121

متطلبات حرة  3 :ساعات معتمدة
وصف المساقات:

 5583الوقاية من االشعاع والسالمة

يتناول المساق مراجعة لطبيعة اإلشعاع الم ين واشهر الحوادث النووية واألشعاعية
المستخدمة في الوقاية من اإلشعاع والسالمة بشكل عام.

و دراسة الطرق

كما يتناول المساق أنواع التلوث االشعاعي

الم ويزنة على الخلية الحية
(الداخلي والخارجي) والتاثيرات القطسية والعشوائية لالشعاع الم ين وتأثير األشعة ُ
و قوانين ومبادئ المنظمات العالمية الخاصة بحماية الفرد والمجتمع من التعرض لالشعاع.
متطلبات حرة  3 :ساعات معتمدة
وصف المساقات:

 4671فيزياء البالزما
مقدم ااة ف ااي البالزم ااا ،المواض اايع الت ااي ي ااتم ماقش ااتها تش ااتمل عل ااى حرك ااات الدقيق ااة الواح اادة ،البالزم ااا ،االنتش ااار
والمقاوميااة ،الت اوازن والثبااات ،مقدمااة مبسااطة للنظريااة الجزيئيااة ،ا ثااار غياار الخطيااة ،االلتحااام النااووي المااتحكم

فيه.

 5339بصريات فورير
الطرق الرياضية المتعلقة بنظرية األنظمااة الخطيااة ،حيااود فرناال وفرونهااوفر ،خاواص تحاوالت فااورير للعدسااات،
تحليل التردد لألنظمة البصرية ،التنقية الفراغية ،تطبيقات معالجة المعلومات البصرية والهلوغرافي.
 5340معادالت تفاضلية جزئية

كلية العلوم التطبيقية

متسلسالت فورير ،المعادالت التفاضلية الجزئية من الدرجة األولى وطريقااة الخصااائا ،المعااادالت التفاضاالية
الجزئية الخطيااة ماان الدرجااة الثانيااة وتصاانيفها ،طريقااة فصاال المتغيارات ،معااادالت الحا اررة واألماوا والبااالس،

االقترانات الخاصة ومتسلسالت فورير المعممة ،مسائل الحدود وطرق التحويالت التكاملية.

 5341مقدمة في الفوتونيكس
يكشف المساااق طبيسيااة الضااوء ويشاامل قاوانين االنعكاااس واالنكسااار  ،نظريااة تكااون الصااور ،قواعااد البصاريات

الموجيااة ويشاامل التااداخل والحيااود واالسااتقطاب ،المبااادئ األساسااية لنظريااة الخيااوط البص ارية ،مبااادئ اللياازر،

والسالمة في استخدامها ،مبادئ الهلوغرافي ومعالجة الصورة.

 4832فيزياء بيئية
تطبيااق مفاااكيم فيزيائ يااة أساسااية علااى مشااا،ل بيئيااة ناتجااة عاان التكنولوجيااا ،فهاام فيزيااائي لااألرض و مواردهااا،
التغيرات البيئية الناتجة عن اإلنسان.
 4848مواضيع خاصة
مواضاايع مختااارة تهاام الطلبااة ،يمكاان إعااادة المساااق كبحااث معمااق فااي موضااوع محاادد أو كمسااح لموضااوعات
عدة.
 4847الميكانيكا االحصائية
م ارجعااة الااديناميكا الح ارريااة الكالساايكية  ،النظريااة الحركيااة للغاااز المثااالي ،توزيااع ما،سااويل بولتزمااان ،االقت اران
التقسيمي ،توزيعات بوز-اينشتاين وفيرمي -ديراك  ،العمليات غير المنعكسة والمتموجة.

 5344فيزياء الليزر
الرنانااات الضااوئية ،تفاعاال االشااعاع مااع األنظمااة الذريااة  ،نظريااة االهت ا اززات فااي الليزر،أنظمااة لياازر خاصااة،
عمليات السرعة،التعديل ،توليد األموا التوافقية  ،تطبيقات.

كلية العلوم التطبيقية

 5345فيزياء الطاقة المتجددة
فيزياااء الطاقااة الشمسااية وتشاامل االشااعاع الشمسااي ،مياال الشاامس ،الااديناميكا الح ارريااة للطاقااة الشمسااية ،فيزياااء
الخاليا الشمسية ،تخزين وتوزيع الطاقة ،الفيزياء واالقتصاديات في العهد الشمسي.

 5330فيزياء االشعاع العالجية
لهذا المساق االبتدائي توجه سريري ،ويتضاامن مراجعااة العلااوم األساسااية ،والطاارق والتطبيقااات المختلفااة للعااال
االشعاعي في معالجة عدد كبير من األمراض البشرية ،يتم تغطيااة أشااكال االشااعاعات االساسااية ويشاامل ذلااك

المعالج ااة باس ااتخدام الفوت ااون ذو الطاق ااة العالي ااة والمنخفض ااة ،العملي ااة السا اريرية ف ااي المعالج ااة ،ط اارق حسا اااب
الجرعة للمريض ودور الفيزياء الطبي في معالجة األورام باالشعاع.

 5346نانوتكنولوجي
مقدمة في المبادئ األساسية والتطبيقات في مجال النااانوتكنولوجي ،صامم المساااق لطلبااة ذوي خل يااات مختلفااة
ويق اادم األدوات والمب ااادئ ذات العالق ااة باألبع اااد الدقيق ااة ج اادا  ،ويق اادم األدوات والمب ااادئ ذات العالق ااة باألبع اااد
الدقيق ااة ج اادا ،ويبح ااث تطبيق ااات الن ااانوتكنولوجي الحاليا ااة والمس ااتقبلية ف ااي الهندس ااة ،والما اوادو الفيزياءوالكيميا اااء
واألحياء،وااللكترونيات الدقيقة والطاقة.
 4840الفيزياء والمجتمع
فلساافة الفيزياء،تاااريخ الفيزياااء ماان القاادم حتااى الوقاات الحاضاار ،حاادود وامكانااات طاارق الفيزياااء،حلول للنقاشااات
في الفيزياء:فيزياء النظام الشمسي،فيزياء المناا األرضي،فيزياء الطاقة ومصادرها ومشااا،لها ،فيزياااء التصااوير
الضوئي والتصوير الطبي ،فيزياء األسلحة النووية ،الطاقة النووية والفضالت النووية.
 4816أساليب تدريس العلوم

يهدف هذا المساق الى معرفة وتطبيق تعليم العلااوم وفلساافتها لطلبااة جامعااة بوليتكنااك فلسااطين ،ومعرفااة طبيعااة

العلم وأهداف تعليم العلوم فااي الم ارحاال الد ارسااية المختل فااة ،وأهميااة تعلاايم العلااوم فااي الحياااة  ،و كمااا يهاادف الااى
معرفااة البناااء الهرمااي و المعرفااي للعلاام و ط ارئااق تعليمااه ،وكمااا يتناااول كااال ماان تكنولوجيااا الااتعلم كأساااس فااي

كلية العلوم التطبيقية

تعليم العلوم وأنواع الوسائل الضرورية في تعليم العلوم ثاام يتناااول نظريااات الااتعلم وتطبيقهااا فااي مجااال العلااوم ،

وأخي ار يتناول أهمية ودور  ICTفي تعليم العلوم
 5335تكنولوجيا التربية

يتناول المساق المواضيع االتية:
 معرفة الطالب لمفهوم التعليم وعالقتها بالوسائل التعليمية والمنحنى النظامي. ادراك اهمية استخدام تقنيات التعليم ا لية وغير االلية في عمليتي التعلم والتعليم. -معرفة الطالب لتقنيات التعليم االلية وغير االلية من حيث انواعها وخصائصها واسس تصميمها وتعليمها

وانتاجها.
 انتا بعض المواد التعليمية. ا،تساب المهارات واالتجاهات الالزمة الستخدام تقنيات التعليم االلية وغير االلية في التدريس الفعلي.المحتول:

 مدخل ت مهيدي :معنى تقنيات التعليم وعالقتها بالوسائل التعليمية ومنحى النظم واالتصال واسسها التقنيةواالجهزة والبرامج التعليمية.
 تاريخ تقنيات التعليم واجيالها وتصنيفاتها ومصادرها. -تقنيات التعليم غير االلية وخصائصها واسس تصميمها وانتاجها.

 5336المنهاج المدرسي

انظر دبلوم التاهيل التربوي

 5337مدخل إلى التربية

يتناول هذا المساق التعريف بماكية التربية والمعنى اللغوي للتربية والمعنى االصطالحي لها والمفهوم الشامل

للتربية كما يتناول المفاكيم المختلفة للتربية من وجهة نظر المدارس الفلسطينية المتعددة واالسس التي تقوم

عليها التربية الحديثة وعالقة التربية بالعلوم االخرل المختلفة مع اعطاء لمحة عن مشكالت التربية في
الوطن العربي بشكل عام.
 9505علم النفس التربوي
انظر دبلوم التاهيل التربوي

كلية العلوم التطبيقية

 5441التربية والتعليم في فلسطين
انظر دبلوم التاهيل التربوي

 9500اصول التربية
انظر دبلوم التاهيل التربوي

 9512تعليم علوم1
انظر دبلوم التاهيل التربوي
 9513تعليم علوم2
انظر دبلوم التاهيل التربوي
 4343التحكم باستخدام الحاسوب

الااتحكم بواسااطة الحاسااوب  ،أخااذ عينااات اإلشااارات المتصاالة  ،التمثياال الرياضااي المناسااب للحاسااوب  ،تحلياال

األنظمة الديناميكية ا لمتقطعة  ،ترجمة التصاميم المتصلة إلى متقطعة  ،التصميم من خااالل تحديااد األقطاااب،
التصميم األمثل  ،تمييز الثوابت  ،تنفيذ المتحكمات الرقمية.

 5580معالجة االشارات

مقدمة الى معالجة االشارات الرقمية .االنظمة واالشارات المتقطعة مع الزمن.تحاوير  Z .نماذ تمثياال وتنفياذ

االنظم ااة المتقطع ااة م ااع ال اازمن .التحلي اال الزمن ااي والت اارددي للمع ااالج الرقم ااي .تص ااميم المرش ااحات الرقمي ااة.ذات
االسا ااتجابة النبضا ااية المحا ااددة .التقريا ااب فا ااي المرشا ااحات الشبيهة.تصا ااميم المرشا ااحات الرقميا ااة ذات االسا ااتجابة

النبضااية غياار المححاادة .شاابكات المرشااحات الرقميااة .المسااوي الرقمااي .خوارزميااات تحاااوير فااورير المتقطعااة.
وتحاوير فورير السريعة .خوارزميات االجراءات االشارية الرقمية وتطبيقاتها.
 5329مقدمة في البيولوجيا االشعاعية

تناااول المساااق د ارسااة الجرعااة اإلشااعاعية ،وتااأثير اإلشااعاع الم ا ين علااى جساام اإلنسااان ماان حيااث المسااتويين

الوراثي ,والجسدي .والتااأثير علااى مسااتول الخليااة ،واألنسااجة ،واسااتجابة الخليااة والنساايج وحساساايتهما لإلشااعاع.

كلية العلوم التطبيقية

ود ارسااة االم اراض واالع اراض الجانبيااة للتعاارض لالشااعاع.ونظ ار الرتباااط المساااق بااالعال باالشااعاع والتصااوير

النووي ،فان مقدمة عن التقنيتان سوف تشرح في هذا المساق ،من حيث طريقة العال وآثاره على المريض
 5581الكترونيات الكم

يشمل المساق أساسيات األجهزة البصرية واإللكترونية على أساس الخصائا الكالسيكية والكمية لإلشعاع
والمادة وتطبيقاتها في انظمة الليزر .تتضمن األساسيات :الموجات الكهرومغناطيسية والمرددات والعوارض

من ما،سويل  ،والبصريات الكالسيكية واألنظمة البصرية  ،ونظرية الكم للضوء  ،والليزرات وديناميات الليزر
 ،والموجة المستمرة  ،وتوليد نبضات قصيرة  ،وتشكيل الضوء م أمثلة من البصريات المتكاملة وأشباه
الموصالت والبصريات غير الخطية.
دائرة الكيمياء واالحياء التطبيقية
 .1تخصص الكيمياء التطبيقية:
أ .متطلبات الكلية (  19ساعة معتمدة)
المتطلب

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق

معتمدة

4004

SC 111

تفاضل وتكامل 1

3

4005

SC 112

تفاضل وتكامل 2

3

4006

SC 121

فيزياء 1

3

Physics 1

4007

SC 122

مختبر الفيزياء 1

1

Physics Lab1

4068

SC 123

فيزياء 2

3

4069

SC 124

مختبر الفيزياء 2

1

4070

SC 142

لغة إنجليزية 2

3

SC141

4015

GE 301

أساليب البحث العلمي

2

مستول ف5

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

السابق

المساق باللغة االنجليزية
Calculus1

SC111

SC121

Calculus 2

Physics 2
Physics Lab2
English Language 2
Methods of Scientific
Research

كلية العلوم التطبيقية

 4004تفاضل وتكامل 1

اإلقترانات والنهايات واالتصال ،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشااتقات ،التكاماال المحاادود،

التكامل غير المحدود ،النظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.
 4005تفاضل وتكامل2

االقت ارنا ااات الزائدي ا اة ،طا اارق فا ااي التكاما اال ،المتتاليا ااات والمتسلسا ااالت الالنهائيا ااة  ،متسلسا ااالت القا ااول ،القطا ااوع
المخروطية ،اإلحداثيات القطبية.

 4006فيزياء 1

يبحااث هااذا المساااق فااي موضااوعات مختلفااة متعلقااة بعلاام الميكانيكااا ،فااي البدايااة يااتم مناقشااة موضااوع وحاادات

القياااس األساسااية ،ثاام الكميااات المتجهااة ثاام معااادالت الحركااة فااي خااط مسااتقيم ،فالحركااة فااي خااط مسااتو ،ثاام
يناقش قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفااة ،مفهومااي الشااغل والطاقااة بأنواعهمااا ،والتصادمااات

و قاانون حفاظ كامية التحارك ومركاز الكاتلة ،وأخي ار الحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.
 4007مختبر فيزياء 1

يغطا ااي  4068ذا المسا اااق الناحيا ااة العمليا ااة المتعلقا ااة بما ااادة الفيزيا اااء ( )1فا ااي المواضا اايع الرئيسا ااية التاليا ااة:
الميكانيكااا وحركااة األجسااام ،الحا اررة والااديناميكا الح ارريااة ،الضااوء والبصاريات ،موزعااة علااى اثنتااي عشارة تجربااة
خالل الفصل الدراسي.

 4068فيزياء 2

ينا ااا قش ها ااذا المسا اااق المفا اااكيم األساسا ااية المتعلقا ااة بالكهربا اااء والمغناطيسا ااية ،يبا اادأ المسا اااق بتوضا اايح المفا اااكيم
المتعلقااة بالكهرباااء السااا،نة والمجااال الكهربااائي ،ثاام يشاارح قااانون سجاااوسس وتطبيقاتااه ،ثاام يناااقش مفهااوم الجهااد

الكهربااائي ،فموضااوع المكثفااات والم اواد العازلااة ،ثاام المفاااكيم المتعلق اة بالكهرباااء المتحركااة ،حيااث يااتم توضاايح
مفه ااومي التي ااار والمقاوم ااة ث اام الا اادوائر الكهربائي ااة وقا اوانين س،يرتش ااوفس .ثا اام ينتق اال إل ااى المج ااال المغناطيسا ااي

وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
 4069مختبر فيزياء 2

كلية العلوم التطبيقية

يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء ( )2في المواضيع األساسااية التاليااة :أجهازة القياااس،
الكهرباااء ،المغناطيسااية ،وبناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة ،موزعااة علااى اثنتااي عش ارة تجربااة خااالل

الفصل الدراسي.
 4070لغة إنجليزية 2

إستم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،)1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطااالب
الفاارص الكافيااة للتعاارف علااى كي يااة كتابااة التقااارير والمقاااالت العلميااة ،باإلضااافة إلااى اإلستراتيجي ااات الخاااصة
باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4015أساليب البحث العلمي

العلم واهدافه ،التفكير العلمي ،مفاااكيم وميااادين البحااث العلمااي ،المعرفااة اإلنسااانية ،المكتبااة ودورهااا فااي البحااث
والمعرف ااة ،أسا اااليب البح ااث العلما ااي( األسا االوب الت اااريخي ،األسا االوب الوصا اافي ،األس االوب اإلج ارئا ااي ،األسا االوب

التجريبااي) ،مشااكلة البحااث ،خطااة البحااث ،فااروض البحااث ،العينااات ،االسااتبيان ،طاارق جمااع البيانااات ،أقسااام
البحث
ب .متطلبات الدائرة (  14ساعة معتمدة )
رقم

رمز

اسم المساق

المساق باللغة االنجليزية

س.م

المتطلب السابق

Mathematics For
Chemists
General Chemistry 1

3

تفاضل وتكامل2

General Chemistry 2
General Chemistry
Lab1
General Chemistry
Lab 2
Biology

3
3

،يمياء عامة2

3

،يمياء عامة2

المساق

المساق

5386

AC213

رياضيات للكيميائيين

5387

AC111

،يمياء عامة 1

5388

AC121

،يمياء عامة 2

5389

 AC122مختبر كيمياء عامة 1

5390

 AC112مختبر كيمياء عامة 2

5391

AC173

أحياء

5392

AC212

،يمياء تحليلية

Analytical Chemistry

5395

AC211

،يمياء عضوية1

Organic Chemistry1

3
3

،يمياء عامة1

1
1

كلية العلوم التطبيقية

5403

، AC317يمياء غير عضوية 1

5445

مختبر كيمياء تحليلية

AC225

Inorganic Chemistry1
Analytical Chemistry
lab

3

،يمياء عامة2

1

وصف متطلبات الدائرة:

 5386الرياضيات للكيميائيين

ويقاادم البرنااامج للطااالب المعرف اة الكافيااة فااي مواضاايع مختلفااة فااي الرياضاايات والكيمياااء الالزمااة لمثاال حساااب
التفاضل والتكامل وظائف عديدة المتغيرات ،المعادالت التفاضلية والجبر الخطي.

 5387كيمياء عامة1

يتضا اامن د ارسا ااة نظريا ااة وتطبيا ااق الكيمي ائيا ااة االساسا ااية ما ااع التركيا ااز علا ااى النظريا ااة الذريا ااة وكيكلها ااا  ،الا ااروابط

ا لكيميائيا ااة  ،غيا اار العضا ااوية التسا ااميات الكيميائيا ااة  ،التفا اااعالت الكيميائيا ااة  ،العناصا اار المتفاعلا ااة ورد الفعا اال،
العالقات الدورية ،التركيب الجزيئي ،خواص الغازات والنظرية الحركية الجزيئية.
 5387كيمياء عامة()2

يتضمن هذا المساق المواضيع التالية  :الروابط الكيميائية وأنواعها  ،نظرية رابطة التكاف  ،قول التجاااذب بااين
الجزيئااات  ،الخلاايط  ،ساارعة التفاعاال وميكانيكيااة التفاعاال  ،الكيمياااء الكهربائيااة  ،الح اوامض والقواعااد  ،ثاباات

االتزان،ثابت الذائبية.
 5389مختبر كيمياء عامة1

يتضا اامن ها ااذا المسا اااق التجا ااارب التاليا ااة :كي يا ااة اسا ااتعمال الم ا اوازين الكيميائيا ااة ،قياسا ااات الخ ا اواص الفيزيائيا ااة

للمركبات الكيميائية ،حساب الوزن الجزئي ،الكشف عن األيونااات ،معااايرة الحااامض بالقاعاادة حا اررة التفاااعالت
الكيميائية ،معايرة التأ،سد واالختزال.
 5390مختبر كيمياء عامة()2

يتضاامن هااذا المساااق التجااارب التاليااة  :ساارعة التفاعاال  ،التااأثير األيااوني المشااترك  ،اسااتخدام الكاشااف لقياااس
درجااة الحموضااة لألحماااض القويااة والضااسيفة  ،االسااتخالص ،تجااارب حااول تحديااد درجااة الحموضااة ،وثاباات

الحموضة لالحماض الضسيفة ،الخصائا الجمسية للمخاليط.

كلية العلوم التطبيقية

 5391االحياء

الخليا ااة ومكوناتها ااا،تحوالت الطاقا ااة ،التفا اااعالت الحيويا ااة با ااداخلها ،التا اانفس ال خلا ااوي ،التمثيا اال الضا ااوئي ،انقسا ااام
الخلي ااة ،االحم اااض النووي ااة ووظائفه ااا ،النب ااات والحيوان ااات ،تب ااادل الغ ااازات ف ااي الحيوان ااات والنبات ااات ،عملي ااات

النقل في النبات والحيوانات.
 5392الكيمياء التحليلية

ماادخل إلااى أسااس الكيمياااء التحليليااة النظريااة والعمليااة ،التحلياال االحصااائي للبيانااات ،االت ازان الكيميااائي،PH ،

التحليل الكمي والوزني ،مبادئ التحليل الطيفي ،الكيمياء الكهربائية ،وطرق الفصل.
 5403كيمياء عضوية 1

يحتااوي هااذا المساااق بدايااة علااى المبااادئ الكيميائي ااة العامااة المتعلقااة بالكيمياااء العضااوية  ،الرابطااة التس اااهمية

ودوره ااا ف ااي المركب ااات العض ااوية  ،ال مجموع ااات الوظي ي ااة  ،الا ارنين  ،التش ااا،ل ،تس اامية المركب ااات العض ااوية ،
الخصااائا الكيميائيااة لاللكان ااات وهالياادات االلكانااات ،تف اااعالت االحااالل والخلااع ،والش ارائد الح ارة ،الكح اوالت

وتأثيرها وخصائصها وطرق تحضيرها.
 5403الكيمياء غير العضوية1

يشا اامل المسا اااق التركيا ااب الا ااذري والجا اادول الا اادوري ،المركبا ااات غيا اار العضا ااوية ،الا ااروابط الكيميائيا ااة :التركيا ااب
الجزيئي ،الروابط التساهمية ،نظرية االفالك الجزيئية ،الحالة الصلبة ،االحماض والقواعد.

 5445مختبر الكيمياء التحليلية1

يحتااوي المساااق تجااارب حااول التحلياال الكيميااائي الكمااي والنااوعي :التحلياال الااوزني ،معااايير الترساايب ،والتأ،سااد

واالختزال ،ومعاير االحماض والقواعد.
ج .متطلبات التخصص االجبارية ( 52ساعة معتمدة)
رقم

رمز

المساق

المساق

5393

AC222

4142

اسم المساق باللغة العربية

اسم المساق باللغة االنجليزية

س.م

التحليل ا لي

Instrumental Analysis

3

مختبر تحليل آلي

Instrumental Analysis

1

المتطلب
السابق

،يمياء تحليلية

كلية العلوم التطبيقية

Lab
5396

AC221

،يمياء عضوية 2

5397

AC224

مختبر كيمياء عضوية 2

Organic Chemistry 2
Organic Chemistry Lab
2

3

،يمياء عضوية 1

1

5398

AC223

،يمياء فيزيائية1

Physical Chemistry 1

3

،يمياء عامة 2

5399

AC313

،يمياء فيزيائية 2

Physical Chemistry 2

3

،يمياء فيزيائية1

5400

AC314

مختبر كيمياء فيزيائية

Physical Chemistry Lab

1

5401

AC315

،يمياء حيوية

Biochemistry

3

االحياء

5402

AC318

مختبر كيمياء حيوية

Biochemistry Lab

1

،يمياءعضوية 2

5404

AC325

،يمياء غير عضوية 2

Inorganic Chemistry 2

3

،يمياء غير

5405

AC326

مختبر كيمياء غير عضوية

Inorganic Chemistry Lab

1

4084

AC327

الكيمياء الصناعية 1

Industrial Chemistry 1

3

4085

AC415

الكيمياء الصناعية 2

Industrial Chemistry 2

3

الصناعية 1

5408

AC422

،يمياء وتكنولوجيا المبلمرات

3

،يمياء عضوية2

5409

AC423

،يمياء وتكنولوجيا االغذية

3

،يمياء حيوية

5410

AC413

مختبر الكيمياء الصناعية

5411

AC424

الكيمياء الصناعية العملية

5413

AC419

5416

GE431

ادارة مشاريع صغيرة

5426

AC411

،يمياء المنتجات الطبيسية

Chemistry And
Technology of Polymers
Food Chemistry And
Technology
Industrial Chemistry Lab
Practical Industrial
Chemistry

مختبر كيمياء المنتجات

Chemistry Of Natural

الطبيسية

Products Lab
Small Business
Management

Chemistry Of Natural
Products

عضوية 1

،يمياء عضوية2
،يمياء غير
عضوية 1
الكيمياء

1
1
1

مختبر الكيمياء
الصناعية
،يمياء المنتجات
الصناعية

3
3

،يمياء حيوية

كلية العلوم التطبيقية

مختبر كيمياء عضوية 1

Organic Chemistry Lab1

5444

AC219

4062

،يمياء صناعية3

Industrial Chemistry 3

4061

،يمياء عضوية 3

Organic Chemistry3

4087

AC214

مقدمة في االحصاء التطبيقي

4086

AC226

مدخل إلى العلوم البيئية

Introduction to Applied
statistics
Introduction to
Environmental Science

1

2
2

وصف متطلبات التخصص االجبارية:

 5393التحليل اآللي

يحتوي المساق طرق التحليل الطيفي االساسية ، UV,NMR,FTIR :طرق الفصل وادارتها ل ا HPIC,GC :
وغيرها  ،إضافة إلى طرق وأدوات متقدمة في التحليل الكيميائي.

 5396كيمياء عضوية 2

د ارسااة كيمياااء الكحاوالت ماان حيااث تفاعالتهااا وطاارق تحضاايرها ود ارسااة كيمياااء االلكينااات المتواليااة وتفاعالتهااا
ودراسة المركبات االروماتية وطرق تحضيرها وتفاعالتها مثل االستبدال االلكترفيلي االروماتي.

 4142مختبر التحليل اآللي

يشاامل تج ااارب ح ااول اس ااتخدام ط اارق التحلي اال الطيف ااي ، IR,UV,AAS ،وط اارق التحلي اال الكهرب ااائي المختلف ااة،

الكروموتوغرافيا.
 5444مختبر كيمياء عضوية 1

يحت ااوي المس اااق عل ااى تج ااارب ح ااول المواض اايع التالي ااة :تحدي ااد خص ااائا المركب ااات العض ااوية (درج ااة الغلي ااان

واالنصهار) ،التقطير ،البلورة ،الكروموتوغرافيا ،فصل المركبات ،التصنيع
 5397مختبر كيمياء عضوية 2

كلية العلوم التطبيقية

يحتوي المساق على تجارب حولة استخدام السبكترسااكوبي( )IR,UVالكرموتوغرافيااا ،تصاانيع أناواع مختلفااة ماان

المركبات العضوية.

 5398كيمياء فيزيائية 1

يغطى هذا الجزء من الكيمياء الفيزيائية  ،الديناميكا الح اررية (القانون االول ،الثاني ،الثالااث) ،الجهااد الكيميااائي

واالتازان فااي حالااة فيزيائيااة واحاادة ،االت ازان الكيميااائي فااي الحالااة الغازيااة ،المحالياال المثاليااة ،الغااازات والمحالياال

غير المثالية ،االتزان الكيميائي في االنظمة غير المثالية ،االنظمة الكهروكيميائية.
 5399كيمياء فيزيائية 2

يشمل المساااق الكيمياااء الكهربائيااة وعالقتهااا بالااديناميكا الح ارريااة ،نشاااط االيونااات ،نظريااة ، Deby-Huckel
العمليات العكسية وغياار العكسااية  ،النظريااة الحركيااة للغااازات ،رتبااة التفاااعالت ،معادلااة أرهينااوس ،تحدياد رتبااة

التفاعالت ،نظريات في سرعة التفاعالت.
 5400مختبر الكيمياء الفيزيائية

يشمل المساق تجارب ترسخ المفاكيم في المساق النظري ،تغطي التجارب الااديناميكا الح ارريااة ،قاوانين االتازان،
الكيمياء الكهربائية ،سرعة التفاعالت الكيميائية ،الكيمياء السطحية.

 5401الكيمياء الحيوية

يحت ا ااوي الج ا اازء االول م ا اان المس ا اااق د ارس ا ااة تركي ا ااب ووظ ا ااائف وخص ا ااائا المركب ا ااات الحيوي ا ااة (البروتين ا ااات،

الكربوهي اادرات ،اللبي اادات ،االحم اااض النووي ااة ،االنزيم ااات) أم ااا الج اازء الث اااني يش ااتمل عملي ااات االي ااض وانت ااا
الطاقة.
 5402مختبر الكيمياء الحيوية

تحتوي تجارب المساق على عمليات في فصل وتحديد كميات وتوصيف بعض المركبااات الحيويااة إضااافة الااى

طرق الكشف عنها.

 5404الكيمياء غير العضوية 2

المركبااات التناسااقية ،التأ،سااد واالخت ازال ،كيمياااء الفل ازات ،الهياادروجين ومركباتااه ،المركبااات العضااوية الفلزيااة،

،يمياء الالفلزات.

كلية العلوم التطبيقية

 5405مختبر الكيمياء غير العضوية

يحت ااوي المس اااق تطبيق ااات عملي ااة الس ااس الكيمي اااء غي اار العض ااوية م اان خ ااالل تج ااارب ح ااول تص اانيع وتحدي ااد

الخصائا الفيزيائية للمركبات الفيزيائية للمركبات غير العضوية  ،توصيف المركبات وتحديد تركيبها.
 4084الكيمياء الصناعية1

يحتا ااوي المسا اااق علا ااى د ارسا ااة شا اااملة للصا ااناعات الكيميائيا اة تتعلا ااق بتنظا اايم المصا اانع والمعمليا ااات الصا ااناعية،

والنواحي االقتصادية والتسااويق ،ساايتم التطاارق إلااى صااناعات كيميائيااة مختلفااة  ،مستحضارات التجمياال ،الماواد
الالصقة ،االدوية  ،المبلمرات  ،المستحلبات وغيرها.
 4085الكيمياء الصناعية 2

يغطي المساق عمليات صناعية مختلفة في مجال الصناعات غير العضوية مثل االسمنت  ،الجاابس  ،الجياار

واالسمدة  ،إضافة إلى الصناعات العضوية مثل صناعة الصابون والمنظفات  ،الدهانات والصبغات.
 5410مختبر الكيمياء الصناعية

يحتوي المساق على تجارب مختارة حول طرق تصنيع كيميائية لمواد مختلفة تدرس في المساق النظري.

 4062الكيمياء الصناعية3

ز
اام ،منه ااا :الكل ااور  ،الص ااودا
يُح ااي ُ
ط المس اااق بموض ااوعات متع ااددة ف ااي الص ااناعات الكيماوي ااة َعل ااى نَح ااو ع ا و
إن
الغرض من هذا المساق هو مواصلةَ
الكاوية  ،االمونيا  ،حمض الكبريتيك ,األسمدة الكيمياويه واألسمنت .و
َ
ز
بالمبادئ األسا ز
ز
ز
الكيماوية
التطبيقات للصناعات
سية و
إحاطة الطالب العلم
 4061كيمياء عضوية 3

دراسة كيمياء مركبات الكاربونيل(االلااديهادات والكيتونات)وتفاعالتهااا  ،د ارسااة كيمياااء األحماااض الكاربوكساايلية

ومشتقاتها وتفاعالتها مثل تفاعل االستبدال النيوكلوفيلي الذي تخضع له مجموعة األسيل في هااذه المركبااات ،

،مااا يُادرس األمينااات وتفاعالتهااا وطاارق تحضاايرها والمركبااات االروماتيااة الهاليديااة ومركبااات ثنائيااة مجموعااة
الكاربونيل.
 5408تكنولوجيا وكيمياء المبلمرات

كلية العلوم التطبيقية

يحتوي المساق على المبادئ االساسية لكيمياااء المبلمارات  :تصاانيف المبلمارات  ،آليااات تصاانيعها ،تفاعالتهااا،

وس اارعة البلما ارة ،ال ااوزن الجزيئ ااي ،التش ااا،ل ف ااي المبلمرات،المرفول ااوجي ،الذائبي ااة ،التحا اوالت الح ارري ااة ،المط اااط
وخصائصه الفيزيائية.
 5409كيمياء وتكنولوجيا واالغذية

د ارسا ااة للخصا ااائا الفيزيائيا ااة والحيويا ااة للمكونا ااات االساسا ااية لالغذيا ااة (البروتينا ااات ،اللبيا اادات ،الكربوهيا اادرات،

وغيرهااا) ،تااأثير خصا ائا مكونااات الغااذاء ،وناواتج تفاعالتهااا علااى صااحة االنسااان إضااافة إلااى مبااادئ التغذيااة
،:م ااا ويعط ااي المس اااق المب ااادئ الرئيس ااية لتكنولوجي ااا تص اانيع االغذي ااة ،وأه اام العملي ااات في ااا  :البس ااترة ،التبري ااد،
الفصل ،التجميد وغيرها.
 5411الكيمياء الصناعية العملي

يحتااوي المساااق علااى تجااارب مخبريااة إضااافة لزيااارات ميدانيااة لمصااانع كيميائيااة محليااة ،وساايقوم الطالااب مااع
نهاية المساق لتقديم تقرير عن العمليات الصناعية في أحد المصانع الكيميائية المحلية.

 4087مقدمة في االحصاء التطبيقي

يحتا ااوي المس ا اااق عل ا ااى مواض ا اايع اساس ا ااية االحصا اااء وتحلي ا اال البيان ا ااات ،االحتم ا اااالت ،المتغي ا ا ارت العش ا اوائية،

التوزيعات االحتمالية ،معامل االرتباط واالنحدار الخطي.
 5426كيمياء المنتجات الطبيعية

يشا ا ا اامل المسا ا ا اااق عمليا ا ا ااات اسا ا ا ااتخالص وفصا ا ا اال وتنقيا ا ا ااة ووصا ا ا ااف المنتجا ا ا ااات الطبيسيا ا ا ااة مثا ا ا اال تربينا ا ا ااات،

سترويدات،الكلويدات ،اللبيدات ،الكربوهيدرات وغيرها مما يمكن استخالصه ن النباتات المحلية.
 5413مختبر كيمياء المنتجات الطبيعية

يحتوي المساق على تجارب حول استخالص فصل وتنقية المنتجات الطبيسية من النباتات المحلية.

 4086مدخل إلى العلوم البيئية
يص ااف ه ااذا المس اااق المف اااكيم االساس ااية ف ااي العل ااوم البيئي ااة  ،ب اادءا م اان التع اااريف االساس ااية ومكون ااات البيئ ااة،

ويصا ااف خصا ااائا اربا ااع مجا اااالت :الغا ااالف الجا ااوي ،الغا ااالف الما ااائي ،اليابسا ااة والمحا اايط الحيا ااوي ،انا ااه يقا اادم
المشااا،ل البيئيااة الرئيسااية علااى الصااعيدين الاادولي والمحلااي ،ويساالط الضااوء علااى المبااادئ ثاام الحااد ماان ا ثااار

كلية العلوم التطبيقية

البيئية ،مع امثلة على تقنيات معالجة النفايات ،ويختتم المساق من خالل تقديم دراسة حالة بيئية بسااطية علااى

واحدة من الصناعات المحلية.

 5419ادارة المشاريع الصغيرة

تنظيم المشاريع واالعمال الصااغيرة  :ظهااور االفكااار ،د ارسااة للجاادول االوليااة ،د ارسااة التسااويق ،الد ارسااة الفنيااة،

الدراسة المالية ،خطوات التسجيل الرسمي.

د .متطلبات التخصص االختيارية ( 12ساعة معتمدة من المساقات التالية):
رقم

المساق

رمز

المساق

5797

اسم المساق
مواضيع خاصة في العلوم البيئية

المساق باللغة االنجليزية
Special Topics In

س.م

المتطلب
السابق

3

،يمياء فيزيائية2

5421

AC002

الكيمياء الدوائية

Pharmaceutical Chemistry

3

،يمياء حيوية

5422

AC003

الحفز الكيميائي

Chemical Catalysis

3

،يمياء فيزيائية 2

مواضيع خاصة في المنتجات

Special Topics In Natural

الطبيسية

Products

3

،يمياء المنتجات

5799

علم المواد

Materials Science

5800

مواضيع خاصة في علم المواد

5798

5417

AC007

5801
5428

AC009

5429

AC010

5430

AC011

Environmental Science

Special Topics In

3

الطبيسية
،يمياء عضوية 2
،يمياء غير
عضوية 2

3

علم المواد

تحليل االغذية

Food Analysis

3

،يمياء حيوية

الكيمياء المحوسبة

Computational Chemistry

3

،يمياء فيزيائية 2

3

،يمياء حيوية

3

مختبر كيمياء غير

،يمياء تشخيا المركبات

Materials Science

Identification Of Chemical
Compounds

مواضيع خاصة في التكنولوجيا

Special Topics In

الكيميائية

Chemical Technology

مواضيع خاصة في الصناعات

Chosen Topics In Local

3

عضوية
مختبر كيمياء غير
عضوية

كلية العلوم التطبيقية

الكيميائية المحلية

Chemical Industry

5446

AC015

آليات التفاعالت الكيميائية

Reaction Mechanisms

9502

SC226

القياس والتقويم

Measurement And
Evaluations

3

،يمياء عضوية 2

3

لغة انجليزية 1

9512

تعليم علوم 1

3

9513

تعليم علوم 2

3

9500

اصول التربية

3

5413
5426

 AC419مختبر كيمياء المنتجات الطبيسية
AC411

،يمياء المنتجات الطبيسية

Chemistry Of Natural
Products Lab
Chemistry Of Natural
Products

،يمياء المنتجات

1

الصناعية

3

،يمياء حيوية

وصف متطلبات التخصص االختيارية :
 5797مواضيع خاصة في العلوم البيئية

يصاامم هااذا المس ا اق لنق اال ماادل واسااع م اان المهااارات المتعلقااة بحقاال البيئ ااة للطلبااة  ,كمااا ي ااتم طاارح كثياار م اان
المواضيع المتقدمة في البيئة والمبنية على التعليم بواسطة حل المشا،ل المتعلقة بالبيئة.

 5426كيمياء المنتجات الطبيعية

يشا ا ا اامل المسا ا ا اااق عمليا ا ا ااات اسا ا ا ااتخالص وفصا ا ا اال وتنقيا ا ا ااة ووصا ا ا ااف المنتجا ا ا ااات الطبيسيا ا ا اة مثا ا ا اال تربينا ا ا ااات،

سترويدات،الكلويدات ،اللبيدات ،الكربوهيدرات وغيرها مما يمكن استخالصه ن النباتات المحلية.
 5413مختبر كيمياء المنتجات الطبيعية

يحتوي المساق على تجارب حول استخالص فصل وتنقية المنتجات الطبيسية من النباتات المحلية.

 5421الكيمياء الدوائية

يعرف ه ذا المساق الطلبة على الجوانب النظرية والعملية وأساليب متقدمة في تصنيع وتحليل االدوية.

كلية العلوم التطبيقية

 5422الحفز الكيميائي

يغطااي المساااق مبااادئ الحفااز الكيميااائي ،بحيااث يحتااوي علااى الحفااز فااي االنظمااة الحيويااة العضااوية باالضااافة

الى الحفز المتجانس وغير المتجانس ،غير العضوي والعضوي الفلزي ،الحفااز غياار المتماثاال ،وينتهااي المساااق
بالنواحي العملية للحفز في الصناعات الكيميائية.

 5798موضوعات خاصة في المنتجات الطبيعية

وض ااع ه ااذا المس اااق لتغطي ااة متقدم ااة ش اااملة وأ،ت اار تخصص ااا للمنتج ااات الطبيسي ااة وم اان مص ااادر مختلف ااة مث اال

النباتات ,الفطريات ,البكتيريا ,األحياء البحريااة وغيرهااا .ساايكون التركيااز فااي هااذا المساااق علااى التطااور والتقاادم

فا ااي مصا ااادر المنتجا ااات الطبيسيا ااة ,التخليا ااق الحيا ااوي ,التحضا ااير المخبا ااري والصا ااناعي لها ااذه المنتجا ااات ,طا اارق
االستخالص الجديدة والتطبيقات الجديدة.
 5799علم المواد

هذا المساق يرسي اساس في علم المواد وعلم النانو وكي ية تعلق هذه المجاالت بالمواد المعاصرة والمواضاايع

البيئية وإنتا الطاقة والطب والصحة ومواضيع اخرل ذات عالقة.
 5800مواضيع خاصة في علم المواد

هذا مساق متقدم في علم الم واد ويطرح بناء على احتياجات طلبة الدائ رة والكلية.
 5417تحليل االغذية

يحتا ااوي المسا اااق علا ااى الطا اارق الرئيسا ااية لتحليا اال مكونا ااات االغذيا ااة ( ،PHالحموضا ااة ،الرطوبا ااة  ،المعا ااادن،
الكربوهيا اادرات،البروتينات ،اللبيا اادات ،الفيتامينا ااات) ،اضا ااافة الا ااى عمليا ااات اخا ااذ العينا ااات وتحضا اايرها ،موثوقيا ااة

عمليااات التحلياال ،تطبيقااات طاارق التحلياال الطيفااي) (AAS,UV,IRوالكرموتوغرافيااا( )HDIC,GCفااي تحلي اال
االغذية.
 5801الكيمياء المحوسبة

وص ااف أله اام النظري ااات االزم ااة للتنب ا بص اافات الجزيئ ااات (مث اال طاق ااات ال ااروابط ,أط اوال ال ااروابط ,االف ااالك و

طاقاتها ,الشكل الفراغي) وتطبيق ذلك باستخدام بعض البرامج الخاصة في مختبرات الحاسوب
 5428كيمياء تشخيص المركبات

كلية العلوم التطبيقية

المساااق يشاامل اساااليب وتحلياال التركيااب الجزيئااي للمركبااات العضااوية باسااتخدام طاارق التحلياال الطيفااي المتقاادم

مثل  IR,UV,NMRإضافة الى  MSوالكرموتوغرافي.
 5429مواضيع خاصة في التكنولوجيا الكيميائية

يتضمن المساق موضوعات خاصة تتناسب مع اهتمامات هئية التدريس والطالب

 5430مواضيع مختارة في الصناعات الكيميائية المحلية

يصمم المساق من قبل الماادرس بحيااث يختااار صااناعة واحاادة ويغطااي مختلااف جوانااب هااذه الصااناعة باادءا ماان
خصائا المواد الخام والمنتجات ،والعمليات التصنيسية ،وفحا المواد وا ثار البيئية ذات الصلة.

 5446آليات التفاعالت الكيميائية

يشمل هذا المساق تطبيقات لل مبادئ الكيميائية على المركبات وتفاعالتها  ،أسااباب وكي يااة حصااول التفاااعالت
الكيميائية  ،أثر التركيب على نشاط المركب الكيميااائي ،الحفااز الحمضااي القاعاادي ،تفاااعالت اال ،...االضااافة

و الخلع.
 9502القياس والتقويم
انظر دبلوم التاهيل التربوي
 9512تعليم علوم 1
انظر خطة التأهيل التربوي

 9513تعليم علوم 2
انظر خطة التأهيل التربوي

 9500أصول التربية

كلية العلوم التطبيقية

انظر خطة التأهيل التربوي

متطلبات المسار (يختار الطالب  2ساعة معتمدة من المساقات التالية)
رقم

رمز

اسم المساق باللغة

اسم المساق باللغة االنجليزية

س.م
1

المساق

المساق

العربية

5418

AC412

مقدمة مشروع تخر

Introduction To Final Year Project

5419

AC421

مشروع تخر

Graduation Project

1

5447

AC418

ندوة 1

Seminar 1

1

5448

AC429

ندوة 2

Seminar 2

1

•

المتطلب
السابق

متطلبات حرة ( الساعات المعتمدة المطلوبة .)3

 5418مقدمة مشروع التخرج
االساااليب العلميااة الختيااار مشااروع التخاار  ،اساااليب البحااث العلمااي  ،معالجااة البيانااات وتحليلهااا ،اعااداد تقرياار
لمشروع التخر في السنة االخيرة من الدراسة.
 5419مشروع التخرج

عبارة عن مشروع تخر بحثي قصير.

 5447ندوة 1

محاضرة يلقيها الطالااب تتناااول موضااوعا مختااا ار بت عمااق فااي العلااوم الكيمائيااة ويهاادف الااى تاادريب الطالااب علااى

استخدام المراجع العلمية وممارسة المناقشة العلمية.
 5448ندوة 2

محاضرة يلقيها الطالااب تتناااول موضااوعا مختااا ار بتعمااق فااي العلااوم الكيمائيااة ويهاادف الااى تاادريب الطالااب علااى

استخدام المراجع العلمية وممارسة المناقشة العلمية.

كلية العلوم التطبيقية

 -2تخصص األحياء التطبيقية
أ .متطلبات الكلية (  12ساعة معتمدة)
المتطلب

المساق باللغة االنجليزية

رقم المساق

رمز المساق

اسم المساق

معتمدة

4004

SC 111

تفاضل وتكامل 1

3

Calculus1

8022

الفيزياء الحيوية

3

Biophysics

8023

مختبر الفيزياء الحيوية

1

Biophysics Lab

4070

SC 142

لغة إنجليزية 2

3

SC141

4015

GE 301

أساليب البحث العلمي

2

مستول ف5

السابق

English Language 2
Methods of Scientific
Research

وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية
 4004تفاضل وتكامل 1

اإلقترانات والنهايات واالتصال ،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشااتقات ،التكاماال المحاادود،
التكامل غير المحدود ،النظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.

 8022الفيزياء الحيوية

يبحااث هااذا المساااق فااي موضااوعات مختلفااة متعلقااة بعلاام الميكانيكااا ،فااي البدايااة يااتم مناقشااة موضااوع وحاادات

القياااس ا ألساسااية ،ثاام الكميااات المتجهااة ثاام معااادالت الحركااة فااي خااط مسااتقيم ،فالحركااة فااي خااط مسااتو ،ثاام
يناقش قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفااة ،مفهومااي الشااغل والطاقااة بأنواعهمااا ،والتصادمااات

و قاانون حفاظ كامية التحارك ومركاز الكاتلة ،وأخي ار الحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.
 8023مختبر الفيزياء الحيوية

يغطا ااي  4068ذا المسا اااق الناحيا ااة العمليا ااة المتعلقا ااة بما ااادة الفيزيا اااء ( )1فا ااي المواضا اايع الرئيسا ااية التاليا ااة:
الميكانيكااا وحركااة األجسااام ،الحا اررة والااديناميكا الح ارريااة ،الضااوء والبصاريات ،موزعااة علااى اثنتااي عشارة تجربااة
خالل الفصل الدراسي.

كلية العلوم التطبيقية

 4070لغة إنجليزية 2

إستم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،) 1يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطااالب
الفاارص الكافيااة للتعاارف علااى كي يااة كتابااة التقااارير والمقاااالت العلميااة ،باإلضااافة إلااى اإلستراتيجي ااات الخاااصة

باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4015أساليب البحث العلمي

العلم واهدافه ،التفكير العلمي ،مفاااكيم وميااادين البحااث العلمااي ،المعرفااة اإلنسااانية ،المكتبااة ودورهااا فااي البحااث
والمعرف ااة ،أسا اااليب البح ااث العلما ااي( األسا االوب الت اااريخي ،األسا االوب الوصا اافي ،األس االوب اإلج ارئا ااي ،األسا االوب

التجريبااي) ،مشااكلة البحااث ،خطااة البحااث ،فااروض البحااث ،العينااات ،االسااتبيان ،طاارق جمااع البيانااات ،أقسااام
البحث.
ب -متطلبات الدائرة لتخصص األحياء التطبيقية ( الساعات المعتمدة المطلوبة)19 :
رقم

المساق

رمز

المساق

AC 111 4143

AC 122 4144

اسم المساق باللغة العربية
،يمياء عامة 1لطلبة االحياء
التطبيقية
مختبر كيمياء عامة 1لطلبة
االحياء

س.م

3

1

اسم المساق باللغة االنجليزية

متطلب
سابق

Applied Chemistry for
Students Biology
Lab for1Chemistry
Students Biology Applied
AC211

AC 315 4145

،يمياء حيوية

3

Biochemistry

AB210

AC 318 4210

مختبر كيمياء حيوية

1

Biochemistry Lab

AB211

SC 173 4243

األحياء العامة 1

3

)General Biology(1

SC 174 4244

مختبر احياء عامة 1

1

)General Biology Lab (1

AC 211 4245

الكيمياء العضوية

3

Organic Chemistry

AC111

AC 219 4291

مختبر كيمياء عضوية

1

Organic Chemistry Lab

AC122

كلية العلوم التطبيقية

AB 124 4315

التخطيط التجريبي والتحليل
االحصائي

3

Experimental Designand
Biostatistics

AC111

وصف متطلبات الدائرة لتخصص األحياء التطبيقية

 4143كيمياء عامة لطلبة االحياء التطبيقية

يشمل هذا المساق مقدمة لمبادئ ونظر ز
يات الكيمياء الحديثاة بمااا يتناسااب مااع برنااامج االحياااء التطبيقيااة ,حيااث
اذرزة ،التركيااب اإللكترونااي للعناصاار ,الجاادول الاادوري،
يتضاامن موضااوعات فااي الحسااابات الكيميائيااة ،تركيااب الا و
الغازات،خص ا ااائا الموادالص ا االبة والسا ااو ز
ائل والمحالي ا اال ,التف ا اااعالت الكيميائي ا ااة  ,الكيمي ا اااء الح ارري ا ااة وال ا ااروابط

الكيميائية.
 4144مختبر كيمياء عامة 1لطلبة االحياء

صاامم هااذا المساااق العملااي لياازود الطالااب بالمهااارات االساسااية المتعلقااة باسااتخدام األدوات واالجهازة
المخبرية،عالوة على ذلااك معرفااة قواعااد السااالمة العامااة داخاال المختبارات الكيميائيااة .هذاالمساااق ساايغطي أحااد
عشاار تجربااة نوقشاات مادتهااا النظريااة فااي مساااق كيمياااء عامااة س1س،،مااا يعنااى هااذا المساااق أيضااا بد ارسااة
الحسابات الرياضية المتعلقة بهذه التجارب.
 4145كيمياء حيوية
يعنى هذا المساق في تعليم طالب االحياء التطبيقية األسس التي تقوم عليهااا الكيمياااء الحيويااة ماان ناحيااة فهاام
العمليات االيضية المختلفة داخل الخاليا .كما يتطرق بشكل خاااص الااى د ارسااة الترا،يااب والتفاااعالت المتنوعااة
في الخاليا الحية والتي ت من الطاقااة الضاارورية للعمليااات والنشاااطات الحيويااة ودور المركبااات العضااوية مااثال

لكربوهياادرات والبااروتين والاادهون واألحماااض النوويااة .كمااا يتطاارق الااى دور االنزيمااات فااي العمليااات االيضااية

المختلفة مع وصف طرق كبح هذه االنزيمات والعوامل المساعدة لنشاطاتها.

،ما يعنى هذا المساق في دراسة طرق فصل المواد العضوية باستخدام الكروماتوغرافي.

 4210مختبر كيمياء حيوية

ساايقوم هااذه الجاازء العملااي ماان الكيمياااء الحيويااة بتاادريب الطااالب علااى تجااارب تعنااى بأسااس ومبااادئ الكيمياااء
الحيوي ااة بم ااا ف ااي ذل ااك الترا،ي ااب والتف اااعالت المتنوع ااة ف ااي الخالي ااا الحي ااة .ويش اامل ه ااذا الج اازء فح ااا ترا،ي ااز

كلية العلوم التطبيقية

الكربوهيدرات والبروتينات واالحماض النووية باإلضافة الى قياس سرعة وخواص التفاااعالت الحيويااة باسااتخدام

االنزيمات وطرق مختلفة من تقنيات فصل البروتينات والكروماتوغرافي.
 4245الكيمياء العضوية

هو مساق اجباري بواقع ثالث محاضرات أسبوعيا ,يقدم هذا المساق دراسة موجزة وشاملة للمركبااات العضااوية
وخواصااها وتفاعالتهااا وفقااا لمجموعاااتهم الوظي يااة وهااذا يشاامل الهياادروكربونات االليفاتيااة والعطريااة والكحاوالت

والفيناوالت وااليثارات وهالياادات االلكيلوااللدهياادات والكيتونااات واالحماااض الكربوكساايلية ومشااتقاتها واالمينااات
،ما يتناول هذا المساق دراسة الكيمياء الفراغية لبعض هذه المركبات.
 4291مختبر كيمياء عضوية

ه ااو مختب اار اجب اااري بواق ااع ث ااالث س اااعات مخبري ااة أس اابوعيا ,وه ااو عب ااارة ع اان تطبي ااق عمل ااي لمختل ااف الط اارق

والتقنيا ا ااات الم تعلقا ا ااة بتنقيا ا ااة وفصا ا اال المركبا ا ااات العضا ا ااوية (الصا ا االبة والسا ا ااائلة) كا ا ااالبلورة والتقطيا ا اار والتسا ا ااامي
والكروماتوغرافيا ااا وغيرها ااا كما ااا يشا اامل توصا اايف لا اابعض المركبا ااات العضا ااوية ما اان خواصا ااها الفيزيائيا ااة كدرجا ااة
االنصهار ودرجة الغليان.
 4243األحياء العامة 1

يهاادف المس اااق إلااى تعري ااف الطالااب بالمب ااادئ األساسااية الت ااي ماان خالله ااا تعماال ال اانظم البيولوجيااة .و يش اامل
موضوعات بيولوجيا الخليااة والمجاااهر بأنواعهااا ،والتنااوع البيولااوجي للحياااة ،بيولوجيااا النبااات وعلاام البيئااة ،وإنتااا
الطاقة.
 4244مختبر احياء عامة 1

يهاادف المختباار إلااى تعريااف الطااالب علااى التنااوع الحيااوي ماان خااالل جمااع عينااات كاملااة ،والاارحالت الميدانيااة

إل ااى الغاب ااات القريب ااة.ود ارس ااة المجه اار الض ااوئي والتشا اريحي وتعل اايم الطلب ااة كي ي ااة اس ااتخدامها ود ارس ااة شا ارائح
مجهريااة لألنسااجة النباتيااة والحيوانيااة، .مااا ويشااتمل علااى إج اراء بعااض التجااارب المتعلقااة بالخليااة والخصااائا
الكيميائية والفيزيائية للخلية وكي ية قياس إنتا الطاقة من النباتات و تسجيل وتحليل البيانات األساسية.
 4315التخطيط التجريبي والتحليل االحصائي

يعتمد هااذا المساااق علااى الاانهج القااائم علااى حاال المشااا،ل لحاااالت حقيقيااة فااي المجتمع.ساايتم تعريااف الطااالب

على عملية األبحاث البيولوجية مع التركيز علااى القضااايا الطبيااة والتكنولوجيااا الحيويااة النباتيااة المحددة.وسااوفي

كلية العلوم التطبيقية

حصل الطالب علااى التاادريب العملااي علااى الخبارة فااي تصااميم التجااارب وتحلياال مجموعااات البيانااات الحقيقيااة،

ونق ااد الد ارس ااات المنش ااورة.وبطبيعة الح ااال س ااوف يتع اارف الطال ااب عل ااى الموض ااوعات األساس ااية ف ااي اإلحص اااء

الحيوي مثل أنواع وأشكال البيانات ،تقدير درجة الثقة ،واختبار الفرضيات بما فااي ذلااك عينتااين وt and chi-
مربع ،والنموذ الخطي العام واالنحدار الخطي البسيط.
ج .متطلبات تخصص االحياء التطبيقية االجبارية 68( :ساعة معتمدة)
رقم

رمز

اسم المساق باللغة

المساق المساق

العربية

AB 210 4316

االحياء العامة2

اسم المساق باللغة االنجليزية س.م
General Biology 2

3

CS173

1

SC174

3

AC111

1

AC122

3

AB210

1

AB211

3

AB210

1

AB211

Bioinformatics

2

AB210

Bioethics

1

AB210

Cell Biology

2

AB210

Light Microscopic

2

AC122

 AB 211 4317مختبر االحياء العامةGeneral Biology 2 lab 2
AC111 5802
5803

،يمياء عامه  2لطلبة General chemistry 2 for
االحياء التطبيقية

biology student

مختبر كيمياء عامه General chemistry 2 lab 2
لطلبة االحياء

for biology student

AB 220 4319

علم الحيوان

Zoology

AB 221 4379

مختبر علم الحيوان

AB 222 4380

علم النبات

AB 223 4386

مختبر علم النبات

AB 224 4394

المعلوماتية الحيوية

AB 225 4395
AB 312 4396

اخالقيات علم االحياء
التطبيقية
علم الخلية

 AB 313 8024التحضيرات المجهرية

متطلب سابق

Zoology Lab

Botany
Plant Biology Lab

كلية العلوم التطبيقية

1

Preparations

الضوئية

Light Microscopic

مختبر التحضيرات

Preparations Lab

المجهرية الضوئية
االحياء الدقيقة

8025

AB210

3

Microbiology

AB211

1

Microbiology Lab

AB222
AB321

3

Plant Biotechnology
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وصف المساقات لمتطلبات تخصص االحياء االجبارية:
4316االحياء العامة2

هااذا المساااق هااو اسااتم اررية ألحياااء عامااة ( ) 1حيااث يغطااي المبااادئ األساسااية التااي ماان خاللهااا تعماال الاانظم
البيولوجية .يشمل المساق موضوعات عمليات االيض وبيولوجيا وتركيب وظيفة البروتين ،والمملكااة الحيوانيااة،
وعلم الوراثة مع تركيز أ،ثر على المبادئ األساسية لتكنولوجيااا  DNAالحديثااة مثاال آليااات مضاااعفة الحمااض
النووي  ، DNAوالنسخ ،والترجمة ،بنية الجينات والكروموسومات ،وتنظيم التعبير الجيني.
 4317مختبر االحياء العامة2

يغطي هذا المساق العملي معظم المواضيع التي تم دراستها فااي المساااق النظااري . 4316وهااذا يشاامل د ارسااة

البكتيريااا وطاارق صاابغها ،الطالئسيااات ،الح اززيااات ،النباتااات الالبذريااة والبذريااة ،والمجموعااات المختلفااة للمملكااة

الحيواني ااة.ويغط ااي ه ااذا المختب اار المن اااهج الت جريبي ااة العام ااة المس ااتخدمة ف ااي البيولوجي ااا الجزيئي ااة بم ااا ف ااي ذل ااك
اسا ااتخ ار وعا اازل وتحليا اال الحما ااض النا ااووي ما اان با اادائيات النا ااول وحقيقيا ااات النا ااول ،واسا ااتخدام سلسا االة تفاعا اال

البلمرة(.)PCR

 5802الكيمياء العامة  2لطلبة االحياء

يغطي هذا المساق معظم المفاكيم والمهارات االساسااية الكيميائيااة المتعلقااة بالتركيااب والااروابط بااين الجزيئااات
و تأثيرها على الخواص الفيزيائية والكيميائية  ,كما يغطااي المساااق كيمياااء المحالياال وخواصااها .ساايتم التركيااز

بشكل كبير ومهم على الكيمياء التحليلية الالزمة لتخصا االحياء النطبيقية.
 5803مختبر الكيمياء العامة  2لطلبة االحياء

سيغطي هذا المساق الجوانب العملية المعطاة في المساق النظري.
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 4319علم الحيوان

يعطي هذا المساق لمحة عامة عن تنوع وعلم وظائف أعضاء الحياوان .وسااوف يغطااي الفقاريااات والالفقاريااات

من حيث التصنيف وظائف األعضاء واألنسجة الرئيسية و بيئة وانتشار الحيوانات.
 4379مختبر علم الحيوان

يهاادف هااذا إلااى تعريااف الطااالب علااى عينااات حيوانيااة مختلفااة ماان الفقاريااات والالفقاريااات .حيااث ساايتم تزويااد

الطالب بالمهارات األساسية الالزمة لتشريح العينات الحيوانية وتمييز أجزاء مختلفة من األجهزة الرئيسية لها.
 4380علم النبات

يع اارف ه ااذا المس اااق الطال ااب عل ااى أساس اايات بيولوجي ااا النب ااات مث اال التن ااوع النب اااتي و التركي ااب ،عل اام وظ ااائف
األعضاء ،والتمثيل الغذائي )االيض ( ،و التكاثر وعلم الوراثة والتطور وعلم البيئة.
 4386مختبر علم النبات

تم تصميم هذا المساق لتعريف الطالب على مبادئ بيول وجيا النبات مع العلم بان الطالب لديهم معرفة سااابقة
ضئيلة أو معدومة للعلوم البيولوجية .األقسام الرئيسااية التااي ساايتم تغطيتهااا ماان قباال المختباار هااي جمااع عينااات

نباتيااة ماان الحقاال  ,تركيااب و وظيفااة الخليااة النباتيااة ,تركيااب و وظيفااة الجااذر والساااق واالوراق ,تشااخيا
النباتات ,البيولوجيا الجزيئية للنبات مثل تكنولوجيا الا DNAا
 4394المعلوماتية الحيوية

يعتم ااد ه ااذا المس اااق عل ااى نه ااج ح اال المش ااا،ل ويه اادف إل ااى التعري ااف بمب ااادئ وتطبيق ااات المعلوماتي ااة الحيوي ااة

للطالب الذين لديهم خل يااة البيولوجيااة ماان خااالل التعاماال مااع الحاااالت الحقيقيااة لمشاااريع البحااوث الجاريااة فااي
مجال التكنولوجيا الحيوية في الوحدات البحثية .على وجه الخصوص ،يتم تعريف الطالب علااى نظاام متكاملااة
تش اامل مجموع ااة متنوع ااة م اان مص ااادر البيان ااات ف ااي الع ااالم م اان خ ااالل ش اابكة إنترن اات واس ااعة .و س اايتم تغطي ااة

المواضيع من خااالل المحاضارات و المختباار العملااي مثاال أناواع قاعاادة البيانااات البيولوجيااة ،والبحااث واسااترجاع

البيانااات ماان قواعااد البيانااات البيولوجيااة ،وتسلساال الم ارفااق األساسااية  ،تشااابه تسلساال البشاارل  ،تشااابه تسلساال

قاع اادة بيان ااات البح ااث واإلب ااداع وتحلي اال تسلس اال المح اااذاة المتع ااددة ،تحلي اال النش ااوء والتط ااور ،وأس اااليب التنبئ ااة
باس ااتخدام تسلس اال الحم ااض الن ااووي ،وتحلي اال الم اارو  ،وتوق ااع كيك اال الب ااروتين و وظيف ااة م اان تسلس اال األولي ااة،
ومبادئ الشرح الجينوم والتصفح.

كلية العلوم التطبيقية

 4395اخالقيات علم االحياء التطبيقية

اخالقيات علم االحياء التطبيقية تشمل دراسة معقولية ومس ولية خيارات اإلنسااان واإلجاراءات التااي تحاادث فااي

العلااوم البيولوجيااة والصااناعات ذات الصاالة ،مثاال إنتااا األغذيااة المعدلااة وراثيااا ،و باسااتخدام حيوانااات التجااارب

ف ااي مج ااال البح ااوث ،وت ااوفير منتج ااات آمن ااة للمس ااتهلك ،ويش اامل مج اااالت واس ااعة أخ اارل مث اال ص ااحة و حي اااة

االنسان،االستنساا االصطناعي ،وأخالقيات البحث ،واالستنساا ،وأبحاث الخاليا الجذعيااة .تباادأ هااذا المساااق
بل محة موجزة عن األخالق ،ثم ينتقل إلى تطوير القيم والمبادئ ذات الصلة بااالعلوم البيولوجيااة وأخالقيااات علاام
األحياء األخالقية .يأمل هذا المساق تطوير المعرفة حول األخااالق بااين طااالب علاام األحياااء التطبيقيااة وقاادرة
ه الء الطالب على التفكير من الناحية األخالقية وإظهار الت ازم أقول على العمل من الناحية األخالقية.
 4396علم الخلية

يغطااي هااذا المساااق بنيااة و وظيفااة الخاليااا النباتيااة والحيوانيااة ،وكيااف يااتم تمييزهااا كخاليااا أوليااة الن اواة .وتشاامل
مواضيع محددة مثل المعلومات البيولوجية من الجينات إلى البروتينات ،واألغشية ،والميتوكناادريا والبالسااتيدات
الخضا اراء ،ونظ ااام  ، Endomembraneإفا اراز ،والهض اام داخ اال الخالي ااا ،اإللتق ااام الخل ااوي  ،وعملي ااات النق اال،
والهيكل الخلوي والخلية المنوية  ،دورة الخلية واالنقسام الخلوي.
 8024التحضيرات المجهرية الضوئية

يهاادف هااذا المساااق الااى تزويااد طااالب االحياااء التطبيقيااة بالجانااب النظااري والعملااي الحااديث فااي التحضاايرات

الخلوية والمجهريااة وياازود هااذا المساااق الطلبااة بجميااع خصااائا التحلياال المجهااري ماان حيااث تصااميم التجااارب
وتحضااير العينااات واسااتخدام الميكروسااكوب , Fluorescenceالتص ااميم القااائم علااى التجساايم،اعداد ص ااوره
لنشرها في مجلة علمية .استخدام مجاهر متنوعة ومجهزة بأدوات للتجسيم .serology
 4417االحياء الدقيقة

يعطا ااي ها ااذا المسا اااق لمحا ااة عاما ااة عا اان الكائنا ااات الحيا ااة الدقيقا ااة المهما ااة فا ااي األما اراض السا اريرية والصا ااناعة

والتكنولوجي ااا الحيوي ااة .حي ااث س اايتم تعري ااف الط ااالب عل ااى المف اااكيم العام ااة المتعلق ااة بالش ااكل ،وعل اام الو ارث ااة،
واالستنس اااا ما اان ه ااذه العواما اال الميكروبيا ااة .وس ااوف يا ااتم التركا ااز عل ااى د ارسا ااة بعا ااض الميكروب ااات ما اان حيا ااث

األم اراض المعديااة ،والتطبيقااات الصااناعية والتكنولوجيااا الحيويااة ،والخصااائا الكيموحيويااة والجزيئيااة ،وط اارق

تحديا ااد بيولوجيا ااا الجزيئيا ااة والمصا االية لها ااا .وسا اايناقش الطا ااالب التكنولوجيا ااا الحيويا ااة ،وعلا اام الجينا ااوم ,وتطا ااوير

كلية العلوم التطبيقية

المضااادات الحيوي ااة واللقاح ااات والع ااال والتاادابير الوقائي ااة م ااع أمثل ااة علااى التكنولوجي ااا الحيوي ااة الص ااناعية ف ااي

فلسطين باستخدام الكائنات الحية الدقيقة في هذا المساق.
 4418مختبر االحياء الدقيقة

يهاادف المختباار إلااى تعريااف الطااالب بالمهااارات األساسااية الالزمااة للعماال مااع البكتيريااا فااي المختباار .وسااوف

يشتمل على موضوعات تقنية التعقيم،التحضير المجهااري ،واألوساااط الغذائيااة المفرقااة ،والتعاارف علااى البكتيريااا

غير معروفة بواسطة كاال ماان الاانمط الظاااهري والاانمط الااوراثي .ساايقوم الطااالب بعاازل سااالالت بكتيريااة خاصااة

به اام وم اان ث اام اختبارها ااا لمقاوم ااة المض ااادات ا لحيويا ااة .و أيض ااا ع اازل  ،وتحديا ااد ،وتوص اايف األنا اواع البكتيريا ااة
المعزولة من بيئات طبيسية.
 4419تكنولوجيا النبات الحيوية

يعتمااد هااذا المساااق علااى نهااج حاال المشااا،ل.صاامم هااذا المساااق بحيااث يساامح للطالااب التعاماال مااع القضااايا

الزراعيااة المحليااة باسااتخدام تقنيااات التكنولوجيااا الحيويااة النباتيااة الحديثااة.الجزء النظااري ماان المساااق يقاادم لمحااة

عام ااة عا اان التقني ااات والنظريا ااات األساس ااية لز ارعا ااة األنس ااجة النباتيا ااة والهندس ااة الوراثيا ااة ،والتطبيق ااات البحثيا ااة
والتجاريااة ،والقضااايا التحااديات فااي مجااال التكنولوجيااا الحيويااة النباتيااة.عالوة علااى ذلااك ،يعاارف الطالااب علااى
تقنيا ااات ال تالعا ااب بالجينا ااات النباتيا ااة وتطبيا ااق ها ااذه التقنيا ااات فا ااي تحسا ااين المحاصيل.ويشا اامل الجانا ااب العملا ااي
للمساااق عل ااى التاادريب العمل ااي علااى تقني ااات ز ارعااة األنس ااجة النباتيااة والبيولوجي ااا الجزيئيااة النباتي ااة الحتياج ااات

الزراعة المحلية ،مثل تحديد أصول النبات ،والكشف الجزيئي لبعض األمراض النباتية الخ
 4420علم الوراثة

ت اام تص ااميم ه ااذا المس اااق لتغطي ااة مب ااادئ ( Mendalianالكالس اايكية) وعل اام الو ارث ااة الجزيئي.ف ااي ه ااذه المس اااق،

نماااذ ماان الكائنااات الحيااة ،مثاال البااازالء ،Drosphila melanogaster, Neurospora crassa ،ساايتم
د ارس ااة و تحالي اال وراثته ااا.يغطي المس اااق وص اافا مفص اال الهي ك اال ووظيف ااة م اان األحم اااض النووي ااة مث اال النس ااخ
المتماثل ،والسيطرة على التعبياار الجينااي ،الطفارات واألماراض الوراثيااة ،والهندسااة الوراثيااة وسااالمتها وتطبيقاتهااا
الصناعية
 4421االحياء الجزيئية
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يغطااي هااذا المساااق البيولوجيااا الجزيئيااة للخاليااا أوليااة الن اواة وحقيقيااة الن اواة .المكونااات األساسااية للمساااق هااي:
آليا ااات تضا اااعف الحما ااض النا ااووي ،والنسا ااخ ،والترجما ااة ،تركيا ااب الجينا ااات والكروموسا ااومات ،وتنظا اايم التعبيا اار

الجيني.
 4422مختبر االحياء الجزيئية

يشتمل هذا المساق على النهج التجريبي العااام فااي علاام األحياااء الجزيئيااة بمااا فااي ذلااك اسااتخ ار وعاازل وتحلياال

الحم ااض الن ااووي ما اان ب اادائيات النا ااول وحقيقي ااات الن ااول ،واسا ااتخدام سلس االة تفاعا اال البلما ارة ( ، )PCRوز ارعا ااة
البكتيريا في اطباق بتري لعزلها وإدخال تحليل تسلسل الحمض النووي عليها.

 4423علم الفيروسات

يعتمااد هااذا المساااق علااى نهااج حاال المشااا،ل.يعتمااد هااذا المساااق علااى السااماح للطالااب التعاماال مااع القضااايا

المحلي ااة المتعلق ااة بالفيروس ااات م اان خ ااالل االس ااتفادة م اان التكنولوجي ااا الحيوي ااة الحديثة.يش ااتمل الجان ااب انظ ااري

للمساااق علااى تنظاايم جينااوم الفيااروس وتكوينااه ،اسااتراتيجيات النسااخ المتماثاال والتعاارف علااى الخليااة المضاايفة
والدخول اليها ،وعلم األوبئة والسيطرة عليها.امااا الجانااب العملااي منااه فيعاارف الطااالب علااى التقنيااات البيولوجيااا
الجزيئية المستخدمة في الكشف عن الفيروسات ،وتنقيتها ،وتحديد الحجم والتسلسل الجيني إلخ.
 4425السالمة الغذائية

يهاادف هااذا المساااق إلااى تزويااد الطااالب بالمعرفااة والمهااارات المتقدمااة الالزمااة لإلشاراف علااى عمليااات س االمة
الغااذاء فااي الصااناعات الغذائيااة الفلسااطينية .و يلبااي المساااق معااايير الكفاااءة المعتاارف بهااا عالميااا تمشاايا مااع
مبااادئ سااالمة األغذيااة الفلسااطينية .و يشاامل المساااق أيضااا موضااوعات إدارة سااالمة األغذيااة لتااوفير المعرفااة

التي تساعد الفلسطينيين في الحصول على الجودة والسالمة في كاال مفاصاال سلساالة التصاانيع الغااذائي بمااا فااي
ذلااك الم اواد الخااام للتصاانيع الغااذائي ونصااف مصاانع والمنتجااات المصاانعة نهائيااا فااي جميااع قطاعااات األغذيااة
الرئيسية.
 8027الكيمياء الحيوية الطبية

يعتمااد ه ااذا المس اااق عل ااى نه ااج ح اال المش ااا،ل .بحي ااث يس اامح للطال ااب تنفي ااذ مش ااروع بحث ااي باس ااتخدام تقني ااات
ا لكيمياء الحيوية مثل تقنيااات البااروتين و االنازيم .وسااوف يختااار الطالااب مشااروع بحثااي قصااير وتنفيااذه .ياازود
هذا المساق ,الخريجين ,بمجموعة من السمات التي تعطااي الطالااب القاادرة علااى العماال بشااكل جيااد علااى قاادم
المساواة في المجاالت الصناعية أو بحوث البيوكيميائية.

كلية العلوم التطبيقية

ويشمل ايضا الك يمياء الحيوية الماديااة ،وقياااس التقنيااات فااي الكيمياااء الحيويااة وتطبيقهااا علااى الدقااة واإلنتاجيااة
وأساليب البحث .و يتعرض المساق الى الكيمياء الحيوية التمهيديااة وفهاام حجاام وتنااوع والمبااادئ األساسااية وراء

األجه ازة المختبري ااة والحاج ااة إلااى المنهجي ااات و التقني ااات المتخصص ااة .ويناااقش المس اااق التف اااعالت الكيميائي ااة
للخلية وفهم كل ظاهرة فسيولوجية على أساس كيميائي ومعرفة األجهزة واألساليب الجديدة ألدوات القياس.
4428التشخيص الجزيئي

يعتمااد هااذا المساااق علااى نهااج حاال المشااا،ل .يشااتمل الجاازء العملااي منااه علااى مشااروع صااغير مسااتخر ماان

حاالت حقيقية سواء ماان القطاعااات الزراعيااة أو الصااحية ،مثاال تحديااد أصااول النباتااات المختارة حيوانااات الااخ.

يشتمل الجزء النظري منه على محاضرة لتغطية مبدأ وأداء وعزل ،وتضخيم،وتهجين ،وتحليل الحمض النووي

DNAو. RNAويشا ااتمل علا ااى تطبيقا ااات فا ااي علا اام األحيا اااء الدقيقا ااة ،والتشا ااخيا قبا اال ال ا اوالدة ،وإدارة ما اارض
السرطان،زرع واختبار األبوة ،واختبار مخاطر تجلط الدم والطب الشرعي.
 4429مختبر التشخيص الجزيئي

يعتمد هذا المساق على نهج حل المشا،ل .يتضمن هذا المساق مشروع صغير مستخر ماان حاااالت حقيقيااة

سواء من القطاعات الزراعية أو الصحية ،مثل تحديد أصااول النباتااات المختااارة حيوانااات الااخ .وتغطااي ايضااا
مباادأ واداء الحم ااض النااووي و ع اازل الحمااض الن ااووي  ،والتض اااعف ،والتهجااين ،والتحلي اال وتطبيقااات ف ااي عل اام
األحي اااء الدقيق ااة ،والتش ااخيا قب اال ال اوالدة ،و م اارض الس اارطان ،واختب ااار األب ااوة ،واختب ااار مخ اااطر تجل ااط ال اادم

والطب الشرعي.
4431علم المناعة

يبين هذا المساق أس اسيات علم المناعة والتي تشمل مكونات جهاز المناعااة ،خالياااه ،أعضاااءه وطريقااة عملهااا
بتنظيم عالي في حماية الجسم من البكتيريا والفيروسات تحياادا  ,كمااا ويناااقش بعااض االماراض المتعلقااة بخلاال
جهاز المناعة مثاال الحساسااية واماراض المناعااة الذاتيااة وغيرهااا  ,ايضااا يااتم مناقشااة دور جهاااز المناعااة واالليااة

في مقاومة امراض السرطان.
 8025مختبر التحضيرات المجهرية الضوئية

يقدم المساق معلومات اساسية في طرق التحضير الحديثة للخاليا واألنسجة الحيوانية والنباتية والتحليل
عبر المجهر الضوئي لطالب األحياء التطبيقية .ويوفر المساق تطبيقا عملي ا الستخدام أنواع مختلفة من
الميكروسكوبات الضوئية .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يرفد الطالب بالمهارات الالزمة لقطع المقاطع الحبة و

كلية العلوم التطبيقية

االستخالص وجميع الجوانب المتعلقة بإعداد الشرائح الدائمة لألنسجة الحيوانية والنباتية بما في ذلك تصميم

التجريبة ،وإعداد العينة ،وإعداد صورة للنشر العلمي.
 8028مختبر الكيمياء الحيوية الطبية

يقدم هذا المساق لمحة عامة عن الجوانب األساسية للكيمياء الحيوية السريرية سالعلم وراء العديد من

االختبارات التشخيصية المستخدمة في الطبس .كما يقدم هذا المساق للطالب مقدمة لمبادئ التحليل
البيوكيميائي للعينات السريرية وتقنيات كي ية استخدام التحليالت البيوكيميائية في المختبر لتشخيا المرض
والوقاية منه .تستخدم دراسات الحالة على نطاق واسع لتسليط الضوء على االضطرابات البيوكيميائية التي
تسببها األمراض السريرية وشرحها.
 8030التشريح ووظائف االنسان

يناقش هذا المساق الم بادئ الرئيسية في علم التشريح ووظائف االعضاء  ,حيث يستعرض هذا المساق في البداية

اليات التوازن الحيوي الوظيفي في الجسم وطرق تنظيمة واستعادتة في ظروف المرض ودور أجهزة الجسم
الرئيسية في ذلك  .كما يتم ايضا من خالله استعراض اجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز العصبي والجهاز
الدوراني والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي  ,ودراسة كي ية توافق التركيب التشريحي العضاء هذه االجهزة مع

ز
االضطر ز
وظيفتها الفسيولوجية وكي ية تنسيق فيما بينها  ,ودراسة ردود افعال الجس زم وتُكيفه مع ز
الفسيولوجية
ابات
و

المختلفة .

 4432تطبيقيات مختارة في االحياء داخل فلسطين

يركز هذا المساق على أهمية اشراك الطلبة في حل مشكالت معاصرة في تطبيقات األحياء التطبيقية في

فلسطين .وتناقش المحاضرات المشا،ل والقضايا الحقيقية التي تواجه التكنولوجيا الحيوية وصناعات
البيولوجية في فلسطين وحلولها ،باالضافة الى.المشا،ل المتعلقة بالتطبيقات والجوانب البحثية والتطويرية.
وفي هذا المساق سيُسمح للطالب بمناقشة المشاريع الرئيسية ثم اختيار واحدا منها .وبالتشاور مع المشرف
سيحدد الطالب المشروع الذي يرغب بالعمل فيه .وعليه يقوم الطالب بتقديم اقتراح خطي وعرض شفهي
للمشروع قبل البدء ف ي مشروع التخر وسوف يركز المساق على مهارات الكتابة والعرض التقديمي
 8033علم الطفيليات الطبية

كلية العلوم التطبيقية

يحتوي المساق على وصف كامل لدورات حياة الديدان الطفيلية سالنيماتودا  ،الديدان الثالثية  ،الديدان

الطفيلية والبروتوزواس .المفصليات كعوامل وناقالت لألمراض .كما يشمل األدوات المستخدمة عادة في فحا

األمراض الطفيلية  ،مع التركيز على التعرف السريري  ،وتاريخ الحياة  ،وطرق الوقاية والسيطرة والعال .
 8034مختبر علم الطفيليات الطبية

يحتوي المساق على وصف كامل للمبادئ والتقنيات المختبرية لممارسات تشخيا الطفيليات كما يتم

تطبيق ها بشكل روتيني في مختبر الفحوصات السريريه .كما يشمل ايضا ،تغطية موجزة ألسس علم الحشرات
الطبية وتصنيف المفصليات ذات األهمية الطبية.
 8031علم الدم

يناقش هذا المساق كي ية تكون خاليا الدم وتمايزها وظيفة وشكال  ,كما يستعرض مكونات الدم في الحالة الصحية
والمرضية  ,وطرق مساهمة مكونات الدم المناعية في مقاومة االمراض  ,وعوامل تجلط الدم.

يتضمن هذا المساق ايضا المبادئ األساسية لتحديد انواع فصائل الدم المختلفة وطرق فصل مكونات الدم ,
واختبارات ما قبل التبرع بالدم  ,والتوافق بين دم المتبرعين والمستقبلين من خالل التعرف على االجسام المضادة

المكونة ضد فصائل الدم المختلفة  .كما ويستعرض هذا المساق ايضا دراسة بعض امراض الدم المختلفة
،امراض فقر الدم وسرطان الدم .
 8032مختبر علم الدم

يزود هذا المساق الطلبة بالتقنيات والمهارات العملية االساسية التي تتعلق باختبارات الدم المختل فة بدءا من جمع

عينة الدم وسحبها وطرق تخزينها وتحضيرها  ,واالسس العلمية العملية في تحديد فصائل و مكونات الدم ,
واختبارات خاليا الدم الحمرائ والبيضاء والصفائح الدموية وتجلطات الدم وموانعها  .يكتسب الطلبة في هذا
المساق ايضا المهارات الالزمة الستخدام االجهزة المستخدمة في اجراء فحوصات الدم كاملة والقدرة على تحليل
النتائج المختلفة ومقارنتها بين الشخا المريض والشخا السليم .
 8035اسعاف اولي

يغطي المهارات والمعرفة الالزمة لتقديم استجابة اإلسعافات األولية  ،دعم الحياة  ،وإدارة المصاب

(الضحايا)  ،والحوادث وغيرها من اإلسعافات األولية  ،حتى وصول المساعدة الطبية أو غيرها.
 8026علم االنسجة

كلية العلوم التطبيقية

يتضمن هذا المساق مقدمة عن طرق التحضيرات الميكروسكوبية النسجة الجسم المختلفة مثل االنسجة الطالئية
والعضلية والعصبية  ,وذلك لدراسة تركيبها وصفاتها وانواعها وربط الشكل بالوظيفة  ,كما يصف هذا المساق ايضا
،ي ية تناسق هذه االنسجة وتواجدها بصورة معينة تتوافق مع العضو الموجودة فيه  .يتضمن المساق ايضا مقدمة
عن كي ية دراسة االنسجة المختلفة تحت الميكروسكوب باستخدام نظام الصبغات لتحديد مكونات ومستويات
االنسجة.

متطلبات تخصص االحياء التطبيقية االختيارية12(:ساعة معتمدة من المساقات التالية)
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يترك للطالب اختيار مساق حر بواقع  3ساعات معتمدة.

وصف متطلبات تخصص االحياء االختيارية:

 4436مبادئ الطب الشرعي

يشمل هذا المساق تعريف مفهوم الطب الشرعي وكي يااة عماال االطباااء الشاارعيين وفااق القاوانين الطبيااة  ,ايضااا
،ي يااة عماال مختب ارات الطااب الشاارعي فااي التشااخيا الاادقيق للكشااف عاان الح اوادث الجنائيااة باسااتخدام االدلااة

الجنائية المتوفرة واعداد التقارير الطبية وفق الشروط المتبعة .
 4437التنوع الحيوي الجزيئي

يوفر المساق المعرفة األساسية حول للمعلومة النظرية والطرق المنهجية والتاادريب علااى د ارسااات الاانظم والتنااوع

الحيااوي .وع ااالوة علااى ذل ااك ،فإنااه يتن اااول الجوانااب الجزيئي ااة المختلف ااة ماان تن ااوع الكائنااات الحي ااة بمااا ف ااي ذل ااك

االختالف بين وداخل االصناف الحيااة ،وعلاام الو ارثااة السااكان ،و ارثااة االطاوار المتعااددة فااي المجتمعااات ,وتوليااد
اصناف جديدة ،مقارنة شجرة االصناف الجغرافية (فيلوغيوغرافي) والجغرافيا البيولوجية العالمية
 4438االحياء الدقيقة الطبية

يشمل هااذا المساااق د ارسااة ا،ثاار الميكروبااات الممرضااة لالنسااان وتحدياادا البكتيريااا والفيروسااات  ,يناااقش ايضااا
،ي ية اختالف االمراض بااين هااذه الميكروبااات وطاارق انتشااارها  ,طاارق فحصااها وتشخيصااها وعالجهااا  ,كي يااة

مقاوما ااة جها اااز المناعا ااة لها،ايضا ااا ينا اااقش كي يا ااة عما اال المضا ااادات الحيويا ااة وتركيبها ااا  ,اليا ااة العا ااال الجينا ااي
بالفيروسات ,واخي ار انواع اللقاحات واالمصال وتعليمات اعطاءها.
 4440كيمياء وتحليل الغذاء

يهدف هذا المساق الى دراسة التغيرات الفيزيائية والكيميائية التااي تحاادث لمكونااات الغااذاء االساسااية مثاال الماااء

والس ااكريات والا اادهون والبروتين ااات والفيتامينا ااات والمعا ااادن

أثنا اااء الت ااداول والتصا اانيع .وك ااذلك يشا اامل خا اواص

االنزيمااات ودورهااا فااي التفاااعالت الكيماويااة ,ويوضااح أن اواع المضااافات الغذائيااة ودورهااا فااي التصاانيع الغااذائي.
،مااا يهااتم هااذا المساااق بد ارسااة الطاارق العمليااة لتحلياال األغذيااة ومكوناتهااا حسااب الطاارق العلميااة المعتماادة فااي
التحليل.

كلية العلوم التطبيقية

 4442علم األدوية و السموم

ها ااذا المسا اااق يعنا ااي بعلا اام االدويا ااة و ا لسا ااموم .و يقا ااوم الطالا ااب خا ااالل ها ااذا المسا اااق با ااالتعرف علا ااى األدويا ااة
تص اانيفاتها و الي ااة عمله ااا و أش ااكالها الص اايدالنيه و ط ارئ ااق إس ااتخدامها .كم ااا و يص ااف المس اااق كي ي ااة تعام اال
الجسم مااع االدويااة ماان حيااث اإلمتصاااص و التوزيااع و التغيياار الحيااوي و االخا ار  .و يتضاامن المساااق د ارسااة

السااموم المقساامة إلااى مجموعااات حسااب تركيبهااا الكيميااائي و تاثيراتهااا السااامة علااى االنسااان مااع التركيااز علااى
انواع الترياق و مضاد السموم المتوفر في مرا،ز الرعايه الصحية في فلسطين

 4444معالجة بيولوجية للملوثات
ه ااذا المس اااق ه ااو مس اااق تطبيق ااي اللتكنولوجي ااا الحيويا ااة  ,ف ااي جان ااب يخ ااا البيئ ااة و حمايته ااا فيم ااا يخا ااتا
بمكافحااة الملوثااات الكيماويااة الضااارة فااي البيئااة بإسااتخدام االحياااء الدقيقااة ( البكتيريااا و الفطريااات) إضااافة إلااى
إسااتخدام النباتااات .يتطاارق المساااق إلااى د ارسااة التقنيااات المسااتخدمة فااي معالجااة الملوثااات كمجموعااات مصاانفة
حسااب سااميتها و تركيبهااا الكيماويااة و إلااى معالجته اا حسااب مكااان وجودهااا فااي البيئااة ( البحااار و المحيطااات,
التربااة ,المياااه الجوفي ااة و غيرهااا) .إض ااافة إلااى د ارس ااة التقنيااات المسااتخدمة فيه ااا و التعاارف عل ااى أشااهر ان اواع
الكائنات الدقيقة المستخدمة للتخلا من النفايات.
 8040تطبيقات علوم الطب والتقنيات الحيوية
يص ا ااف ه ا ااذا المس ا اااق كي ي ا ااة توظي ا ااف اس ا ااتخدام البكتيري ا ااا ف ا ااي انت ا ااا الهرمون ا ااات والبروتين ا ااات واالنزيم ا ااات ,
،ي يةمعالجة المنتجات البيولوجية والمخلفات العضوية العادة استخدمها كبديل حيوي فعال .
 8036علم االجنة

كلية العلوم التطبيقية

يدرس هذا المساق التغييرات المورفولوجية المختلفة التي تحدث للجنين البشري من عملية االخصاب وحتى الوالدة ,
والمراحل والعمليات التنموية الرئيسية من انقسامات الخاليا وتمايزها العضاء واجهزة مختلفة  ,اضافة الى دراسة

ا ليات الجزيئية والشذوذات الخلقية ذات الصلة مع التركيز على أجنة الفقاريات.
.
 5943أيض العناصر الغذائية

يعرف هذا المساق طلبة األحياء التطبيقية على المكونات الرئيسية لألغذية والعالقات التغذوية داخل جسم
االنسان .يستعرض هذا المساق التطور التاريخي لتمثيل الطاقة الغذائية .ويركز على مبادئ وآليات تحوالت
الطاقة على المستول الجزيئي ،وتحوالت الطاقة للجسم كله .ويركز ايضا على قياس الطاقة المباشرة وغير
المباشرة في جسم االنسان .التركيز على مكونات الطاقة المستهلكة في الجسم واألنسجة (K + ،Na+

 ،) ATPaseوتشغيل البروتين وتدوير المواد ذات العالقة في تحوالت الطاقة في الجسم.
 8037علم االمراض

يبحث هذا المساق في االليات األساسية لحاادوث ألماراض فااي االنسااان مثاال األماراض الخلويااة وااللتهابااات و
األورام  ،كم ااا وينا اااقش ايض ااا األما اراض الت ااي تا ا ثر عل ااى أجها ازة معين ااة وأنظمتها ااا ك ااامراض الجها اااز التنفسا ااي

والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز المناعي  .يتضمن هااذا المساااق ايضااا مناقشااة

طاارق االسااتجابة المناعيااة لهااذه االماراض والت غييارات التااي تسااببها فااي الشااخا المصاااب مقارنااة مااع الشااخا
السليم
 8039علم البيئة

يناقش هذا المساق بيئة النباتات والحيوانات والفطريات والبكتيريا ككائنات حية فردية وتجمعات سكانية
متفاعلة ومجتمعات وأنظمة بيئية .تستخدم المحاضرات ومجموعات المناقشة من اجل تفسير وتحليل البيانات

البيئية المستمدة من الدراسات الميدانية .كما ستوفرالمساق أيض ا معرفة مهمة عن كي ية عمل األنظمة البيئية
المختلفة وتفاعالتها.

 9512تعليم علوم1

انظر دبلوم التاهيل التربوي

 9513تعليم علوم2

كلية العلوم التطبيقية

انظر دبلوم التاهيل التربوي
 9502قياس وتقويم

انظر دبلوم التاهيل التربوي

 -3تخصص التغذية الصحية والعالجية:
أ .متطلبات الكلية (  11ساعة )

رقم المساق
4004
4315

رمز

المساق
SC111
AB124

المساق باللغة العربية

المساق باللغة االنجليزية

س.م.

تفاضل وتكامل 1

Calculus1

3

التخطيط التجريبي والتحليل االحصائي

4070

SC142

لغة انجليزية 2

4015

GE301

اساليب البحث العلمي

Eperimental Design and
Biostatistica
English Language2
Methods of Scientific
Research

3
3
2

وصف مساقات متطلبات الكلية:

 4004تفاضل وتكامل1

اإلقترانات والنهايات واالتصال ،تعريف المشتقة ،قواعد االشتقاق ،تطبيقات على المشااتقات ،التكاماال المحاادود،
التكامل غير المحدود ،النظرية األساسية في التفاضل والتكامل ،تطبيقات على التكامل.

 4315التخطيط التجريبي والتحليل االحصائي

يعتمد هااذا المساااق علااى الاانهج القااائم علااى حاال المشااا،ل لحاااالت حقيقيااة فااي المجتمع.ساايتم تعريااف الطااالب

على عملية األبحاث البيولوجية مع التركيز علااى القضااايا الطبيااة والتكنولوجيااا الحيويااة النباتيااة المحددة.وسااوفي
حصل الطالب علااى التاادريب العملااي علااى الخبارة فااي تصااميم التجااارب وتحلياال مجموعااات البيانااات الحقيقيااة،
ونق ااد الد ارس ااات المنش ااورة.وبطبيعة الح ااال س ااوف يتع اارف الطال ااب عل ااى الموض ااوعات األساس ااية ف ااي اإلحص اااء
الحيوي مثل أنواع وأشكال البيانات ،تقدير درجة الثقة ،واختبار الفرضيات بما فااي ذلااك عينتااين وt and chi-
مربع ،والنموذ الخطي العام واالنحدار الخطي البسيط.

متطلب
سابق

كلية العلوم التطبيقية

 4070لغة انجليزية2

إستم ار ار لمسااق لاغة إنجليزياة ( ،)1يركاز هذا المساق بشكل أ ساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطااالب
الفاارص الكافيااة للتعاارف علااى كي يااة كتابااة التقااارير والمقاااالت العلميااة ،باإلضااافة إلااى اإلستراتيجي ااات الخاااصة

باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصوص.
 4015اساليب البحث العلمي

العلم واهدافه ،التفكير العلمي ،مفاااكيم ومياادين البحااث العلمااي ،المعرفااة اإلنسااانية ،المكتبااة ودورهااا فااي البحااث
والمعرف ااة ،أسا اااليب البح ااث العلما ااي( األسا االوب الت اااريخي ،األسا االوب الوصا اافي ،األس االوب اإلج ارئا ااي ،األسا االوب

التجريبااي) ،مشااكلة البحااث ،خطااة البحااث ،فااروض البحااث ،العينااات ،االسااتبيان ،طاارق جمااع البيانااات ،أقسااام
البحث.
ب .متطل بات الدائرة :الساعات المعتمدة المطلوبة31 :
رقم المساق

رمز

متطلب

المساق باللغة العربية

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

،يمياء عامة 1لطلبة علوم الصحة

3

General Chemistry

،يمياء حيوية

3

Biochemistry

1

General Chemistry Lab

مختبر كيمياء حيوية

1

Biochemistry Lab

أحياء عام لطلبة علوم الصحة

3

General Biology for HS

1

General Biology Lab for HS

4245

AC211

الكيمياء العضوية

3

Organic Chemistry

AC122

4291

AC219

مختبر كيمياء عضوية

1

Organic Chemistry Lab

AC122

5933

التشريح وعلم وظائف االعضاء

3

Anatomy & Physiology for

AC173

5936

االتصال والتواصل

2

المساق

8042
4145

AC 315

مختبر كيمياء عامة 1لطلبة علوم

8043

الصحة

4210
5931

AC173

مختبر احياء عامة لطلبة علوم

5932

الصحة

HS
Communication and

سابق

AC211
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Education
Pbulic Health and

5937

علم الصحة والوبائيات

3

5938

مبادئ التغذية

3

Principles of Nutrition

8044

،يمياء عامة  2لطلبة علوم الصحة

3

General Chemistry 2 for HS

8045

مختبر كيمياء عامة 2لطلبة علوم
الصحة

1

Epidemiology

General Chemistry Lab2 fro
HS

وصف مساقات متطلبات الدائرة:

 5929كيمياء عامة 1لطلبة علوم الصحة

ه ااذا المس اااق يتض اامن المف اااكيم األساس ااية للكيمي اااء .ي ااتم تغطي ااة البن اااء ال ااذري والجزيئ ااي م ااع الج اادول ال اادوري،
الروابط الكيميائية ،و الكيمياء المتكافئة .ويغطي أيضا المحاليل المائية ،وقوانين الغاااز وغيرهااا ماان المواضاايع.

في المختبر ،يتم إجراء مجم وعة من التجارب التي تنطااوي علااى خصااائا الحمااض الراديكااالي .قاوانين الغاااز،
الصيغة التجريبية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالكيمياء العامة.
 5387كيمياء عامة()2

يتضمن هذا المساق المواضيع التالية  :الروابط الكيميائية وأنواعها  ،نظرية رابطة التكاف  ،قول التجاااذب بااين
الجزيئااات  ،الخلاايط  ،ساارعة التفاعاال وميكانيكيااة التفاعاال  ،الكيمياااء الكهربائيااة  ،الح اوامض والقواعااد  ،ثاباات

االتزان،ثابت الذائبية.
 5389مختبر كيمياء عامة 1لطلبة علوم الصحة

يتضا اامن ها ااذا المسا اااق التجا ااارب التاليا ااة :كي يا ااة اسا ااتعمال الم ا اوازين الكيميائيا ااة ،قياسا ااات الخ ا اواص الفيزيائيا ااة

للمركبات الكيميائية ،حساب الوزن الجزئي ،الكشف عن األيونااات ،معااايرة الحااامض بالقاعاادة حا اررة التفاااعالت
الكيميائية ،معايرة التأ،سد واالختزال.
 5390مختبر كيمياء عامة()2

AC173
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يتضاامن هااذا المساااق التجااارب التاليااة  :ساارعة التفاعاال  ،التااأثير األيااوني المشااترك  ،اسااتخدام الكاشااف لقياااس
درجااة الحموضااة لألحماااض القويااة والضااسيفة  ،االسااتخالص ،تجااارب حااول تحديااد درجااة الحموضااة ،وثاباات

الحموضة لالحماض الضسيفة ،الخصائا الجمسية للمخاليط.
 4145الكيمياء الحيوية

يحت ا ااوي الج ا اازء االول م ا اان المس ا اااق د ارس ا ااة تركي ا ااب ووظ ا ااائف وخص ا ااائا المركب ا ااات الحيوي ا ااة (البروتين ا ااات،

الكربوهي اادرات ،اللبي اادات ،االحم اااض النووي ااة ،االنزيم ااات) أم ااا الج اازء الث اااني يش ااتمل عملي ااات االي ااض وانت ااا
الطاقة.
 4210مختبر الكيمياء الحيوية

تحتوي تجارب المساق على عمليات في فصل وتحديد كميات وتوصيف بعض المركبااات الحيويااة إضااافة الااى

طرق الكشف عنها.

 5931االحياء العامة لطلبة علوم الصحة

مناقشة لنشاط علم األحياء علااى مسااتول الخليااة الواحاادة .بنيااة الخليااة .المكونااات الكيميائيااة ،وتبااادل الماواد مااع

البيئااة وغشاااء الخليااة .الطاقااة الرئيسااية توليااد مسااارات البيوكيميائيااة .التمثياال الضااوئي والساايطرة علااى األنشااطة

الخلوية.

 5933التشريح وعلم وظائف األعضاء
يناقش هذا المساق المبادئ الرئيسية في علم التشريح ووظائف االعضاء  ,حيث يستعرض هذا المساق في البداية
اليات التوازن الحيوي الوظيفي في الجسم وطرق تنظيمة واستعادتة في ظروف المرض ودور أجهزة الجسم
الرئيسية في ذلك  .كما يتم ايضا من خالله استعراض اجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز العصبي والجهاز
الدوراني والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي  ,ودراسة كي ية توافق التركيب التشريحي العضاء هذه االجهزة مع

ز
االضطر ز
وظيفتها الفسيولوجية وكي ية تنسيق فيما بينها  ,ودراسة ردود افعال الجس زم وتُكيفه مع ز
الفسيولوجية
ابات
و

المختلفة .

 5936االتصال والتواصل
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تاام تصااميم هااذا المساااق لمساااعدة الطااالب علااى ا،تساااب مفهااوم التثقيااف الصااحي وفهاام المبااادئ الكامنااة وراء

التثقيااف الصااحي ماان أجاال تطااوير القاادرة علااى التواصاال بشااكل فعااال مااع المرضااى والمجتمااع وأعضاااء الفريااق
الصحي وغيرها.
 5938مبادئ التغذية
يتن اااول ا لمس اااق د ارس ااة مب ااادئ التغذي ااة .م ااا ه ااي العناص اار الغذائي ااة و وظائفه ااا الرئيس ااية .تص اانيف العناص اار
المغذيااة إلااى كباارل و صااغرل ،د ارسااة مصااادرها ،و وظائفهااا ،وآثارهااا الصااحية ،وآثارهااا الجانبيااة ،و الكميااات
الموصى بها باالعتماد على توصيات صحية عالمية.
 5932مختبر احياء لطلبة علوم الصحة

يهاادف المختباار إلااى تعريااف الطااالب علااى التنااوع الحيااوي ماان خااالل جمااع عينااات كاملااة ،والاارحالت الميدانيااة

إل ااى الغاب ااات القريب ااة.ود ارس ااة المجه اار الض ااوئي والتشا اريحي وتعل اايم الطلب ااة كي ي ااة اس ااتخدامها ود ارس ااة شا ارائح
مجهريااة لألنسااجة النباتيااة والحيوانيااة،.مااا ويشااتمل علااى إج اراء بعااض التجااارب المتعلقااة بالخليااة والخصااائا
الكيميائية والفيزيائية للخلية وكي ية قياس إنتا الطاقة من النباتات و تسجيل وتحليل البيانات األساسية.
 4245الكيمياء العضوية

يش اامل المس اااق د ارس ااة منهجي ااة للتس اامية ،البن اااء  ،الخص ااائا ،وردود الفع اال م اان المركب ااات األليفاتي ااة .وي ااولى

االهتمام للتطورات األخيرة في تفسير البناااء وآليااات رد الفعاال .وبطبيعااة الحااال سااوف تعااالج المفاااكيم األساسااية
فااي الكيمياااء العضااوية للطااالب الااذين يخططااون لد ارسااة الطااب وطااب األساانان والصاايدلة أو المهاان الصااحية.

التركيز على نظرية التهجين والهندسة الجزيئيااة وأقطاااب السااندات التساااهمية .يااتم تضاامين تسااميات األلكانااات،
هالياادات األلكياال ،ألكياانس ،و ألكياانس وكااذلك تفاعلهااا وآليااة ردود الفعاال .ساايعطى ستيريويسوميريساام والنشاااط

البصااري اهتمامااا خاصااا .وساايتم تناااول األ،سااجين التااي تحتااوي علااى مجموعااات وظي يااة (الكحااول ،اإلثي ارات
واإليبوكسيدات) والهيدروكربونات الحلقية أيضا .ويشمل المساق مختبر بساعة واحدة معتمدة.
 4291مختبر كيمياء عضوية

ه ااو مختب اار اجب اااري بواق ااع ث ااالث س اااعات مخبري ااة أس اابوعيا ,وه ااو عب ااارة ع اان تطبي ااق عمل ااي لمختل ااف الط اارق
والتقنيا ا ااات المتعلقا ا ااة بتنقيا ا ااة وفصا ا اال المركبا ا ااات العضا ا ااوية (الصا ا االبة والسا ا ااائلة) كا ا ااالبلورة والتقطيا ا اار والتسا ا ااامي

كلية العلوم التطبيقية

والكروماتوغ ار فيا ااا وغيرها ااا كما ااا يشا اامل توصا اايف لا اابعض المركبا ااات العضا ااوية ما اان خواصا ااها الفيزيائيا ااة كدرجا ااة

االنصهار ودرجة الغليان.

 5937علم الصحة والوبائيات

هااذا المس اااق يرك ااز عل ااى الحال ااة الراهن ااة للمعرف ااة بشااأن وبائي ااات بع ااض األم اراض الت ااي تح اادث ع ااادة و ط اارق
حاادوث االم اراض .لكاال ماان األم اراض ساايتم تسااليط الضااوء علااى النتااائج الرئيسااية ماان د ارسااات وبائيااة وص ا ية
وتحليلي ااة :المس ااار الطبيع ااي للم اارض ،عوام اال الخط اار الرئيس ااية المن ااذرة ب اااالمراض ،وفعالي ااة الت اادابير الوقائي ااة

والعالجية.
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 5937علم الصحة والوبائيات

هااذا المس اااق يرك ااز عل ااى الحال ااة الراهن ااة للمعرف ااة بشااأن وبائي ااات بع ااض األم اراض الت ااي تح اادث ع ااادة و ط اارق
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 5938مبادئ التغذية

8044

2

وصف المساقات:

والعالجية.

5938

8046
5948

كلية العلوم التطبيقية

يتن اااول المس اااق د ارس ااة مب ااادئ التغذي ااة .م ااا ه ااي العناص اار الغذائي ااة و وظائفه ااا الرئيس ااية .تص اانيف العناص اار
المغذيااة إلااى كباارل و صااغرل ،د ارسااة مصااادرها ،و وظائفهااا ،وآثارهااا الصااحية ،وآثارهااا الجانبيااة ،و الكميااات
الموصى بها باالعتماد على توصيات صحية عالمية.

 5933التشريح وعلم وظائف األعضاء
يناقش هذا المساق المبادئ الرئيسية في علم التشريح ووظائف االعضاء  ,حيث يستعرض هذا المساق في البداية
اليات التوازن الحيوي الوظيفي في الجسم وطرق تنظيمة واستعادتة في ظروف المرض ودور أجهزة الجسم
الرئيسية في ذلك  .كما يتم ايضا من خالله استعراض اجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز العصبي والجهاز
الدوراني والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي  ,ودراسة كي ي ة توافق التركيب التشريحي العضاء هذه االجهزة مع

ز
االضطر ز
وظيفتها الفسيولوجية وكي ية تنسيق فيما بينها  ,ودراسة ردود افعال الجس زم وتُكيفه مع ز
الفسيولوجية
ابات
و

المختلفة .

 5948تغذية انسان :

يتناول المساق دراسة التغذية البشارية .مااا هااي العناصاار الغذائيااة ووظائفهااا؟ الهضاام ،االمتصاااص ،و االخا ار
للعناصاار الغذائي ااة .العالق ااة ب ااين المغ ااذيات والمس ااارات األيض ااية الس ااتقالب الطاق ااة ،ود ارس ااة التغذي ااة البش ارية

التطبيقيااة والرعاي ااة الغذائيااة ،ودور اختصاص ااي التغذي ااة ،ومفاااكيم األدل ااة الغذائي ااة ،والنظااام الغ ااذائي الص ااحي،
ومعايير التغذية والمتطلبات المغذيات في ظل مختلف الظروف الفسيولوجية.
 5833الفيتامينات والمعادن

د ارسااة كافااة الفيتامينااات والمعااادن ،احتياجااات الجساام منهااا ،بمااا فااي ذلااك دورهااا ووظيفتهااا فااي الجساام ،تمثيلهااا،

واألماراض المتعلقااة بااالنقا و الزيااادة .التركيااز علااى المتطلبااات المقاادرة ومصااادر الفيتامينااات والمعااادن ،وفقااا
للجمسيات الدولية التي تحدد المتطلبات.
 5949كيمياء وتحليل األغذية

هذا المساق يشرح كي ية تفاعل الماء والكربوهيدرات والدهون والبروتينااات والفيتامينااات والمعااادن فااي األطعمااة.
اإلنزيمااات ،المضااافات الغذائيااة (مسااتحلبات ،أصااباو ،أل اوان ،نكهااات ،م اواد حافظااة ،محلي اات) والملمااس كمااا

كلية العلوم التطبيقية

يتعل ااق بالخص ااائا ف ااي ال اانظم الغذائي ااة وأثن اااء التص اانيع .ي ااتم أيض ااا تغطي ااة التركي ااب الكيمي ااائي لألغذي ااة ف ااي

المحاضرات خاصة فيما يتعلااق بخصااائا الطعااام ووظيفتااه .وتناااقش آليااات التفاعاال للعمليااات الكيميائيااة التااي

ت ثر على نوعيااة األغذيااة .وينصااب التركيااز علااى أثاار التصاانيع علااى نوعيااة األغذيااة .تطبيااق الطاارق التحليليااة
الفيزيائية والكيميائية على التحديد الكمي لمختلف المكونات الغذائية والمواد المضافة.
 5950مختبر كيمياء وتحليل االغذية

هذا الجزء العملي سوف يعاارض الطااالب علااى الكربوهياادرات والاادهون والبروتينااات والفيتامينااات والمعااادن التااي
تتفاع اال ف ااي األطعم ااة .اإلنزيم ااات ،المض ااافات الغذائي ااة (مس ااتحلبات ،أص ااباو ،ألا اوان ،نكه ااات ،ما اواد حافظ ااة،

محليااات) والملمااس فيمااا يتعلااق بالخصااائا فااي الاانظم الغذائيااة وأثناااء التصاانيع وطاارق الكشااف عنهااا .تطبيااق

الطرق التحليلية الفيزيائية والكيميائية على التحديد الكمي لمختلف المكونات الغذائية والماواد المضااافة .التركيااز

على تقييم الطرق وتفسير النتائج.

 5831االحياء الدقيقة في الغذاء

هذا المساق هو لمحة عامة عن الكائنات الحية الدقيقة الهامة في صناعة المواد الغذائيااة والتكنولوجيااا الحيويااة

لألغذي ااة .ي ااتم تعري ااف الط ااالب عل ااى المف اااكيم العام ااة المتعل ق ااة بالتش ااكل ،عل اام الو ارث ااة ،وتك اااثر ه ااذه العوام اال
الميكروبيااة .وتركااز المحاض ارات علااى كائنااات دقيقااة مااع التركيااز علااى اسااتخداماتها فااي الصااناعات الغذائيااة،
وتطبيقااات التكنولوجيااا الحيوي ااة للصااناعات الغذائيااة .وس ااوف تناااقش أمثل ااة علااى تطبيقااات الم اواد الغذائيااة ف ااي
فلسطين باستخدام الكائنات الدقيقة في هذا المساق.
 5830التغذية عبر عمر االنسان

مسا اااق التغذيا ااة خا ااالل الحيا اااة يشا اامل د ارسا ااة االحتياجا ااات الغذائيا ااة الخاصا ااة, ،و التغذيا ااة الصا ااحية للحواما اال

والمرضعات والرضع واألطفال والمراهقين والبالغين وكبااار الساان .البشاار يحتاااجون إلااى نفااس العناصاار الغذائيااة

طوال حياتهم ولكن كمية المواد الغذائية المحددة تختلف في مراحل مختلفااة ماان دورة الحياااة وتختلااف وفقااا لنااوع
الجنس ،ومستول النشاط والنمو .بعض الظروف الصحية واألمراض تغير بالمثل المتطلبااات الغذائيااة .ويشاامل
المسا اااق القا اراءات واألنشا ااطة والمناقشا ااات التا ااي تسا االط الضا ااوء علا ااى العالقا ااات با ااين التغذيا ااة والنما ااو البا اادني و
الشيخوخة.
 5939مبادئ علم الغذاء

كلية العلوم التطبيقية

أساساايات علااوم األغذيااة .د ارسااة المجموعااات الرئيسااية ماان الم اواد الغذائيااة وشاارح كيكلهااا الغااذائي الرئيسااي ..

توض اايح ط اارق التعام اال م ااع األغذي ااة وحفظه ااا ف ااي المط اابخ .د ارس ااة األس اااليب العام ااة إلع ااداد وتجهي ااز النظ ااام
الغذائي .دراسة ت أثير الطهي على القيمة الغذائية للغذاء.
 5944التخطيط وتنظيم وجبات الطعام

التخط اايط الغ ااذائي للوجب ااات  :ه ااذا المس اااق يعن ااى ب ااالتخطيط الس االيم للوجب ااات اليومي ااة للمرض ااى و االص ااحاء

لمساااعتدتهم فااي اخااذ االحتياحااات اليوميااه ماان الم اواد الغذائيااه باادون نقااا او زيااادة  .و ي ارعااي فااي التخطاايط
للوجبااات وجااود جميااع العناصاار الغذائيااه الالزمااة للتغذيااة الصااحيحة مااع االخااذ بعااين االعتبااار قبااول الطعاام و
التكلفة المناسبة و الحفاظ على الطابع الثقافي للغذاء و إستعمال المواد الغذائيه المتوفره في تخطيط الوجبات
 5832مختبر االحياء الدقيقة في الغذاء

تمارين هااذا المختباار مصااممة لتعريااف الطااالب بالمهااارات األساسااية الالزمااة للعماال مااع البكتيريااا فااي المختباار.
وسااوف تشاامل الموضااوعات تقنيااة التعقاايم ،اسااتخدام المجهاار ،وسااائط الز ارعااة الممي ازة ،وتحديااد البكتيريااا غياار

معروفااة ماان قباال كاال ماان الاانمط الظاااهري والاانمط الجينااي .ساايقوم الطااالب بعاازل السااالالت البكتيريااة الخاصااة

بهم من الطعام ومن ثم اختبارها لمقاومة المضادات الحيوية .كما ساايعزلون ويحااددون ويصاافون أنواعااا بكتيريااة
معزولة عن اختيارهم للبيئات الطبيسية.

 5943أيض العناصر الغذائية

يعرف هذا المساق طلبة األحياء التطبيقية على المكونات الرئيسية لألغذية والعالقات التغذوية داخل جسم
االنسان .يستعرض هذا المساق التطور التاريخي لتمثيل الطاقة الغذائية .ويركز على مبادئ وآليات تحوالت
الطاقة على المستول الجزيئي ،وتحوالت الطاقة للجسم كله .ويركز ايضا على قياس الطاقة المباشرة وغير

المباشرة في جسم االنسان .التركيز على مكونات الطاقة المستهلكة في الجسم واألنسجة (K + ،Na+
 ،) ATPaseوتشغيل البروتين وتدوير المواد ذات العالقة في تحوالت الطاقة في الجسم.
 5951النظافة والسالمة الغذائية

تتناااول الاادورة مفاااكيم سااالمة األغذيااة والنظافااة الصااحية بمااا فااي ذلااك األم اراض المنقولااة عاان طريااق األغذيااة

واألما اراض المنقول ااة ع اان طري ااق مخلف ااات األغذي ااة ،والمع ااايير الص ااحية إلنت ااا األغذي ااة والحص اااد ،والمناول ااة،

كلية العلوم التطبيقية

والتجهي ااز ،وإع ااداد وتخا ازين .وينظ اار المق اارر ف ااي المتطلب ااات الص ااحية لش ااركات األغذي ااة ،والتنظي ااف والتطهي اار

ومكافحة ا فات وتطبيق نظم تحليل المخاطر الحرجة ).(HACCP
 5940معالجة باألغذية 1

يعتبر هذا المساق من المساقات األساسية جدا في التخصا  ,حيث يعني هذه المساق في شرح العالقة بااين

الماارض و العااال بالغااذاء  ,يتطاارق المساااق بتقاصاايل االم اراض و التااي لهااا عالقااة وثيقااة بالتغذيااة ماان حيااث

عالقة الغذاء بالمرض و أيضا أن تكةن التغذية جزء من الخطة الغذائية لألمراض ,و من هذه االمراض التااي

سااتدرس ماان ضاامن المساااق :ماارض السااكري و أم اراض القلااب و األوعيااة الدمويااة ,الساامنة ,أم اراض الكلااى و
،ذلك اسس التغذية الصحية و ما يتعلق بها من دراسات ميدانية
 5941معالجة باألغذية 2

هذا المساق هو إستكمال لمساق تغذيو عالجية رقم  ,1و يهتم المساق بدرجو كبيرة بطاارق و أساساايات تغذيااة

المرضااى فااي المستش ا يات ,طاارق ووسااائل التغذيااة الداعمااة باسااتخدام المكمااالت الغذائيااه  ,التغذيااة الجوفيااة و
،ااذلك التغذيااة الوريديااة و التااداخالت بااين األغذيااة و االدويااة  ,كمااا و يتطاارق المساااق إلااى طاارق تقياايم الحالااة

التغذوية للمرضي ة كي يااة تصاانيف المرضااى حسااب حاااالتهم التغذويااة .و ماان ضاامن الموضااوعات المطروحااه
اساسيات توريد األغديه في المستش يات و توزيع القوائم الغذائية حسب احتياجات المرضى
 5859التغذية و الرياضة

هااذا المس اااق يه ااتم بتغديااة الرياض ااين بطريق ااه ص ااحيحه و صااحيه ,حي ااث س اايتم تعريااف الط ااالب عل ااى التغذي ااه

الالزمه لالعبين وعالقتها بتوقيت التمرين وعدد مرات التدريب ,وتخطيط الوجبات لالعبااين بحيااث تتناسااب مااع

اوقات التدريب ,كااذلك ساايتعرف الطااالب علااى احتياجااات الالعبيااين الغذائيااه واالختالفااات بااين تغذيااه الالعبااين
وتغذيه الغير العبين لنفس الفئه العمريه والجنس
 5942التقييم التغذوي

مساق تقياايم الحالااة الغذائيااة مساااق اساسااي و مهاام فااي التخصااا ,حيااث يااتم تاادريب الطلبااة علااى أسااس تقيااين
الحالا ااة التغذويا ااة للمرضا ااى و األصا ااحاء ما اان الناحيا ااة النظريا ااة و العمليا ااة أيضا ااا .با اادءا بالقياسا ااات الجسا اامية ,

الفخوصااات المخبريااة و عالقتهااا بالحالااة التغذويااة و أيضااا التقياايم اال،لينيكااي للمرضااى و االصااحاء ماان ناحيااة
تقييم العضالت  ,و من المواضيع المهمه التي يتعرض لها المساق هااو تقياايم كميااة الغااذاء المتناولااة و تحوياال
االطعمه الى سعرات ح اررية و مواد غذائيه

كلية العلوم التطبيقية

 8048تدريب ()1

هااذا المساااق ساايكون مساااق عملااي بحيااث يااتم توزيااع الطااالب علااى م ار،ااز صااحيه و عالجيااه كمستش ا يات و

م ار،ااز غذائيااة و ساايتم التااداور بااين هااذه الم ار،ااز بحيااث يماار الطالااب علااى ا،ثاار ماان مكااان و ا،ثاار ماان مركااز
بمجاالت عمل و تدريب محتلفه .
 8049تدريب ()2

هذا المساق سيكون مساق عملي استكمال لمساق تدريب  . 1بحيث يتم توزيع الطالب على م ار،ااز صااحيه و

عالجيااه كمستش ا ي ات و م ار،ااز غذائيااة و ساايتم التااداور بااين هااذه الم ار،ااز بحيااث يماار الطالااب علااى ا،ثاار ماان
مكان و ا،ثر من مركز بمجاالت عمل و تدريب محتلفه
 5847مشروع بحثي في مجال الصحة والتغذية العالجية

في هذا المساق سيقوم اطالب علي شكل مجكوعات او افراد بعمل أبحاث علمية ميدانية في مجااال التغذيااة و

الصحة  .فهذا المساق سيكون في سياق اعداد الطلبه للعمل في كافااه المجاااالت ماان ضاامنها م ار،ااز االبحاااث,

سيتضمن المساق تدريب الطالب على اختيار مشكله للدراسه و تحليليها و كي يه تطبيااق المعلومااات الغذائيااه
في واقع بحثي مع مخرجات بحثية قابلة للنشر و التوثيق.
 5961مختبر معالجة باالغذية

يتناااول ه ااذا المختب اار تنظاايم وجب ااات المرض ااى حس ااب خطااة الع ااال و م اان اجاال المتابع ااة الحثيث ااة و المس ااتمرة

بمختلااف الحاااالت المرضااية المتعااددة ،و ايضااا تعلاام المهااارات الالزمااة للعماال فااي بيئااة المستشاافى و السيااادات
التغذوية المختلفة.
 5945مختبر تنظيم وتخطيط الوجبات

خا ااالل ها ااذا المختبا اار يتنا اااول الطالا ااب د ارسا ااة ل ا اوائح و ق ا اوائم با اادائل االطعما ااة و كا ااذلك تقسا اايم االغذيا ااة ال ا ااى

المجموعات االساسية و ذلك من اجل تنظيم وجبات و قوائم اطعمة كافية و متوازنة كل حسب عمره و حالتااه

المرضااية .تقياايم كميااة الطاقااة التااي يحتاجهااا الشااخا وايضااا د ارسااة طاارق تقياايم الساالوكيات الغذائيااة والوضااع
التغذوي وكذلك دراسة جداول تحليل االطعمة.
 8047تغذية الحاالت الخاصة

كلية العلوم التطبيقية

يعتباار هااذا المساااق ماان المساااقات االساساايه فااي التخصااا  .و يتعباار امتااداد متخصااا لمساااقات المعالجااة

باالغذية ,حيث يتطرق هااذا المساااق الااي تفاصاايل التاادخالت العالجيااة باالغذيااة للحاااالت الخاصااه التااي تحتااا

د ارسااه متخصصااه و مختلفااه ع اان الحاااالت الروتينيااه ,مث اال الحالااه التغذويااه و الت اادخل الغااذائي فااي االم اراض
الورائيااه ,االم اراض النفساايه و العقليااه  ,االطفااال ذوي االحتياحااات الخاصااه باالضااافه الااي ام اراض اضااطرابات
تناول الطعام
مساق مقدمه مشروع

يتضمن ه ذا المساق التطبيق العملي لمهارات البحث العليم التي تعلمها الطالب ,بحيث سيقوم الطالب
باختيار موضوع بحث التخر و كتابه اهدافه و منهجيه البحث المقبوله علميا و كتابه خطه البحث كامله و

يكون هذا التطبيق عن طريق عمل مجموعات و باشراف مدرس المساق  .والهدف االساسي للمساق هو
ا،ساب الطالب مهارات البحث و النقد العملي و التقييم البحثي و تدريبه على الكتابه اال،اديميه مما يجعله
قاد ار على المشاركه في الوظائف البحثيه و يعطيه القدره للبدذ بالعمل البحثي باسس سليمه مما يعطيه القدره

على النقد و معرفه نقاط القوه و الضعف في المشاريع البحثيه
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Food Security
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3

5931

كلية العلوم التطبيقية
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إدارة الجا ااودة فا ااي الصا ااناعات 3 Quality Management in

5938
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Biophysics
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 مساقات حرة يدرس الطالب مساق حر بواقع  3ساعات معتمدة من المساقات المطروحة في الجامعة.وصف مساقات التخصص االختيارية:

 5952علم المناعة

هذا المساق يشرح علم المناعااة ماان حيااث اساساايات علاام المناعااة ,جهاااز المناعااه فااي الجساام و كي يااه عملااه و

تطا ااوره  .و كا ااذلك سا اايتعرف الطلبا ااه علا ااى الم شا ارات الحيويا ااه لجها اااز المناعا ااه و عالقتها ااا با اااالمراض  .كما ااا
س اايتعرف الط ااالب علا ااب تص اانيفات المناع ااه فا ااي جس اام االنس ااان المناعا ااه المكتس اابه و االختالف ااات الجينيا ااه و

عالقتهااا بااردور الفعاال المناعيااه .و ساايطرق المساااق الااى شاارح كي يااة تعاماال الجساام و ردة فعلااه عنااد دخااول

أحسام غريبة إليه مثل الجرائيم و الخاليااا الساارطانية  ,و كااذلك االماراض التااي تصاايب دهاااز المناعااه و كي يااة

عالجها

 5955علم األدوية وعلوم السموم

علم األدوية و السموم مساق يختا باالدويه و استخدامتها و حركتهااا داخاال جساام االنسااان .يتضاامن المساااق

تعريااف كاماال بط اارق اسااتخدام االدوي ااه و االشااكال الصاايدالنية لالدوي ااه و عالقااه الش ااكل الصاايدالني باه ااداف

االستتع مال  .كما و يتعرف الطالب على عائالت االدويه و تصنيفها و سيتم تعاريفهم باااهم العااائالت الدوائيااه
التي يتوجب عليهم معرفتها كعاملين في القطاع الصحي و اهك االعراض الجانبيه لهده االدويه و تداخالتها.
 5954المواد المضافة لألغذية وتشريعاتها

يتناول هذا المساق االستخدامات المرغوبة وغير المرغوبة للمواد المضافة الااى االغذيااة كااذلك تقياايم سااالمةهذه
المواد .كما
تناااول مختل ااف فئااات المض ااافات الغذائيااة فيم ااا يتعلااق بالط ااابع الكيميااائي والفيزي ااائي ،وطريقااة العم اال ،والل اوائح
المتعلقة

كلية العلوم التطبيقية

استخداماتها.
 5956مواضيع خاصة في التغذية

سيتضمن هذه المساق مواضاايع متنوعااه وحديثااه فااي التغذيااه البقاااء الطلبااه علااى اطااالع كاماال باااخر التطااورات
ف ااي العل ااوم الغذائي ااة  ,و س اايتم تغطي ااه المواض ااع الت ااي له ااا عالق ااه ب ااالواقع التغ ااذوي المحل ااي و عالق ااه الص ااحه

المجتمسيه بالتغذيه وة الحاله الغذائيه
 5957بيوتكنولوجيا الغذاء

هذا المساق يعني بعمليا ت التصنيع الغذائي و التي تتطلب تكنولوجيااا صااناعيه حيويااه ,ماان عمليااات التخمياار
في صناعه االلبان و مشتقاتها و كذلك المخلالت و بعااض اناواع المااا،والت التااي تحفااظ بالتكنولوجيااه الحيويااه,
و كذلك التطبيقات الحيويه الصناعيه في صناعه االغديه و سيتم تعريف الطالب باالغذيااه المعدلااه و راثيااا و

مناقشه سلبياتها و ايجابياتها
 5959األغذية الوظيفية

هااذا المساااق ساايتعرض لالسااتخدامات العالجيااه لاابعض االطعمااه و المكمااالت الغذائيااه  .و ساايتم عاارض هااذه

الم اواد الغذائيااه و المكمااالت علااى شااكل مجموعااات و شاارح دور هااذه االغديااه فااي عااال االم اراض و تاثيرهااا

على الصحه بشكل عااام  .باسااتخدام م ارحااع علميااه موثقااة و ساايتم تاادريب الطااالب علااي كي يااه الحصااول علااى
مثل هذه المعلومات و التا،د منها و من فعاليتها و امانها قبل او توصف للمرضى
 5960ادارة الجودة في الصناعات الغذائية

يناقش هذا المساق نظم مراقبة الجودة لالغذية والصناعات الغذائيااة والمقاااييس الرساامية ،وفهاام قاوانين ومعااايير
االغذي ااة ومخاطب ااة ومناقش ااة الم سس ااات المكلف ااة بمراقب ااة خط ااوط االنت ااا لمختل ااف االغذي ااة ،وباالعتم اااد عل ااى
مخرجااات هااذا المساااق فااان الطالااب يجااد فااي هااذا المساااق نمااوذ مفيااد لفهاام وتنفيااذ انظمااة الجااودة الشاااملة فااي

المص ااانع الغذائي ااة القائمةا ا يرك ااز المس اااق ف ااي المق ااام االول عل ااى النظري ااات والمب ااادئ وعناص اار اخ اارل ض اامن

سياسااة االدارة الشاااملة للجااودة .يغطااي المساااق القاوانين الغذائيااة العالميااة والفلسااطينية القائمااة ،وتعقاايم وتطهياار
مصااانع االغذيااة وتحلياال المخاااطر والااتحكم فااي النقاااط الحرجااة (هاسااب) ،واج اراءات تعزيااز سااالمة االغذيااة،
وادارة الجودة واسترجاع او سحب االغذية من السوق ،واالمن الغذائي وتتبع االغذية.
 5953االمن الغذائي

كلية العلوم التطبيقية

تم انشاء هذا المساق و تطويره خصيصا ال،ساب الطالب المعرفه و االلمام في جميع جوانب االمن الغذائي

و التي تتضمن (طرق تحضير و تخزين و تقديم االطعمه) و التعرف على طرق تلوث االطعمه و كي يه
منعها و السيطره عليها من ملوثات حيويه ( البا،تيريا و العفن و غيرها) و التي تسبب تلف االطعمه و
نتسبب االمراض ,كذلك الملوثات الكيماويه او االشعاعيه الضاره التي قد توجد في االطعمه بسبب تواجدها
في البيئه و ما هي السبل المتبعه للسيطره على هذه المشا،ل و طريق التعامل معها
 8022الفيزياء الحيوية

يبحااث هااذا المساااق فااي موضااوعات مختلفااة متعلقااة بعلاام الميكانيكااا ،فااي البدايااة يااتم مناقشااة موضااوع وحاادات

القياااس األساسااية ،ثاام الكميااات المتجهااة ثاام معااادالت الحركااة فااي خااط مسااتقيم ،فالحركااة فااي خااط مسااتو ،ثاام
يناقش قوانين نيوتن الثالث في الحركة وتطبيقاتها المختلفااة ،مفهومااي الشااغل والطاقااة بأنواعهمااا ،والتصادمااات
و قاانون حفاظ كامية التحارك ومركاز الكاتلة ،وأخي ار الحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.

 -4تخصص العلوم االسرية
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4015
4469
4470
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المساق

اسم المساق باللغة العربية

اسم المساق باللغة االنجليزية

أساليب البحث العلمي

Fundamentals of Scientific
Research
General Mathematics for
Family Sciences

رياضيات عامة لبرنامج
العلوم االسرية
،يمياء عامة لبرنامج العلوم
االسرية
أألحياء العامة لبرنامج العلوم
االسرية

4482

اصول الفقه االسالمي

5978

مقدمة في علم النفس

5979

مقدمة في علم االجتماع

4483

علم اجتماع االسرة

General Chemistry for
Family Sciences

ســــاعة متطلــ ـــب
معتمدة سابق

2
3
4

General Biology for
Family Sciences

4

Jurisprudence Science

3

Introduction to Psychology

3

Introduction to Sociology

3

Family Sociology

5979 3

كلية العلوم التطبيقية

5797
5949

3

3

3

4486 3
3

5978 3
4489 3
4978
4578

Introduction to
Contemporary Social
Problems
Family and Community
Violence & Addictions
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English Language 1

وصف مساقات التخصص االجبارية:

 4469رياضيات عامة لبرنامج العلوم األسرية

يتناول هذا المساق إرشادات لإلباء واألمهات حول كي ية جعل األبناء يستمتعون في الرياضيات من خالل
الفوازير واأللعاب الرياضية  ،واستخدام البقول والفوا،ه والخضروات و النقود والعاب األطفال في حل مسائل
رياضية  ،استكشاف األعداد و األشكال الهندسية من البيئة  ،دراسة خصائا األشكال الهندسية ضمن
بعدين وثالثة أبعاد  ،ربط األعداد الطبيسية وغيرها بالحياة اليومية ،ا،تشاف األنماط العددية والهندسية ،

مهارات التقريب و التقدير  ،نمذجة المسائل الرياضية  ،وخطوات حل المشكالت الرياضية.
 4470الكيمياء العامة عامة لبرنامج العلوم االسرية

يتناول هذا المساق المبادئ االساسية في الكيمياء العامة والتي تتضمن الجدول الدوري و الشكل االلكتروني

للذرة ,الروابط الكيم يائية ,التفاعالت والحسابات الكيميائية ,حاالت المادة ,خصائا الفلزات والالفلزات
,المركبات الكيميائية ,االحماض والقواعد باالضافة الى اال،سدة واالختزال.
 4481احياء عامة لبرنامج العلوم االسرية
سينتناول هذا المساق المصمم خصيصيا لطلبة العلوم االسرية بشقية النظري والعملي مبادلء األحياء
األساسية بدأ بأساسيات تنوع الكائنات الحية وتصنيفها ،ومعلومات عامة عن مكونات الخلية ووظيفة كل

عضية من عضياتها ،وعملية التمثيل الضوئي في النباتات وعملية التنفس الخلوي ،وعملية انقسام الخلية،

كلية العلوم التطبيقية

االنقسام الغير مباشر واالنقسام االختزالي وتك وين الحيوانات المنوية والبويضات في االنسان ،والوراثة المندلية
واالنحرافات عنها والكروموسومات والطفرات.يتناول هذا المساق دراسة الجانب العملى لمعظم المواضيع

التى تدرس فى مساق األحياء العامة حيث يتم التركيز على دراسة الميكروسكوب الضوئى ،التركيبات
المختلفة للخاليا الحيوانية والنباتية ،األنواع المختلفة من األنسجة الحيوانية.

 4482اصول الفقه االسالمي

لتأسيس أصول الفقه في فكر اإلنسان المسلم وتطبيق األحكام الشرعية في حياته سوف يتناول هذا المساق

الموضوعات ا تية :فقة العقيدة اإلسالمية وكي ية بنائها عند األبناء ,والتعريف بنظام اإلسالم ومقاصده
وخصائصه كنظام السبادات وأحكامها وكي ياتها ،ونظام األسرة وما يتعلق به من أحكام شرعية،مصادر
التشريع اإلسالمي ،وعلوم القرآن والحديث,واألخالق اإلسالمية وأثرهما في حياة اإلنسان ,فقه السيرة النبوية
الشريفة ونبذة عن حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم ,قصا بعض الصحابة وكي ية أخذ العبر منها
وتعليمها لألبناء ,فقه المعامالت وأحكامها.

 5978مقدمة في علم النفس

يتناول هذا المساق التعريف بعلم النفس بحيث يشتمل على أهم المبادلء والمفاكيم في تاريخ علم النفس
ومدارسه الفكرية وفسيولوجية السلوك ومبادلء ونظريات النمو والتعلم واإلدراك والدوافع واإلنفعاالت
والشخصية  .كما يتناول بعض الموضوعات النفسية التي تهم الدارسين لعلم النفس ،كاالنتباه ،والذا،رة،
والصراع ،ويقدم المساق تصو ار عن بعض النظريات النفسية :كالتحليلية ،والسلوكية ،والمعرفية.
 5979مقدمة في علم االجتماع

ي هدف هذا المساق إلىتعريف الطالب بعلم االجتماع بحيث يشتمل على أهم المفاكيم والمعلوماتمن حيث
نشأته وتطورهوم سسيه ورواده ,والعوامل التي ت دي إلى تشكيل الجماعات ,ومعرفة النظم االجتماعية
وخاصة النظام العائلي،ومفهوم الطبقات االجتماعية ،والعوامل التي ت دي إلى التغير ,وعمليات التفاعل
االجتماعي ,ودراسة السلوك االجتماعي والعمليات االجتماعية ،والتعرف على الم سسات االجتماعية
التربوية ،باإلضافة للتعرف إلى البناء االجتماعي الفلسطيني وخصائصه ،والعادات والتقاليد والقيم
الفلسطينية.
 4483علم اجتماع االسرة

كلية العلوم التطبيقية

لقد صمم ه ذا المقرر بهدف تعريف الطالب على االسرة ومكوناتها واجراءدراسة تحليلية لألسرة والقرابة
ومقومات األسرة العربية ودورها ووظائفها والتغيرات والمشا،ل التي تواجه األسرة .كما يتناول المساق النظم

الخاصة باألسرة مثل الزوا

والطالق واإلنجاب والحقوق والواجبات المنوطة بأفراد األسرة  ،كما يتناول

المساق تصور نظري شامل للنظريات االجتماعية ونظريات التغير وتأثيرها على األسرة.

 4484مقدمة في المشاكل االجتماعية المعاصرة

يعالج المساق موضوع المشكالت االجتماعية المعاصرة باعتبارها من أ،ثر الظواهر تأثي ار على استقرار

المجتمع وتنمي ته فهو يتناول مدخل لدراسة المشا،ل االجتماعية البارزة في المجتمع الفلسطيني ,أسباب
نشوئها وكي ية مكافحتها وحلها ,كذلك يتعرض المساق إلى التفسيرات العلمية والمدارس الفكرية المختلفة في

المشكالت االجتماعية من حيث كي ية تشخيصها ،مواجهتها وعالجها,باإلضافة إلى تناول ومعالجة مشكالت
تتعلق بالطفولة والشباب وأبعاد ذلك على األوضاع األسرية وما يرتبط بها من جريمة وانحراف ,كما ويهتم
بدور الم سسات واألخصائيين االجتماعيين في مسار التشخيا وعرض الحلول بما يتالءم وخصوصية
المجتمع الفلسطيني.
 4485العنف األسري والمجتمعي واإلدمان

يعرض هذا المساق التعريف بماكية العنف األسري والمجتمعي ,وأشكال العنف األسري والمجتمعي الواقع
على الطفل والمرأة والمسن وذوي االحتياجات الخاصة ،والمداخل النظرية المفسرة لهما ،وكي ية قياس العنف

األسري والمجتمعي وا ثار المتصلة بمظاهر هذا العنف ،أنواع ضحايا العنف األسري والمجتمعي وطرق

الحماية القانونية لضحايا العنف واساليب الوقاية واليات نشر المعرفة والوعي بهذه المشكلة والبرامج
والخدمات المتاحة في فلسطين لمواجهة هذه الظاهرة.
،ما يتناول المساق التعريف بمفهوم اإلدمان وأسبابه والعوامل المساعدة التي تتعلق بحياة الفرد والبيئة

ومجتمع المدينة .والنظرية المفسرة ألسباب اإلدمان ،وأعراض وعالمات اإلدمان ،وطرق العال ،
والمضاعفات التي تترتب على اإلدمان.

 4486االحوال الشخصية (( )1زواج وطالق)

يتناول هذا المساق التعريف بالقوانين المتعلقة بالزوا من حيث تعريفه وحكمه ،وحكمته ،ومقدماته  ،وأركانه
 ،وشروطه،.ما يشمل مناقشة ا ثار المترتبة على عقد الزوا  ،من المهر  ،والرضاعة ،والحضانة ،والنفقة
 ،والحقوق الزوجية  ،والنسب  ،وما يتعلق بذلك من أحكام .وسيناقش في هذا المساق االحكام والقوانين

كلية العلوم التطبيقية

المتعلقة بأنتهاء الزوجية  ،بالوفاة  ،والطالق  ،والخلع  ،والتفريق بين الزوجين  ،والرجعة  ،والعدة  ،وما يتفرع

عن هذه المواضيع من مباحث ومسائل .

 4487االحوال الشخصية (()2ميراث ووصية)

ي تناول هذا المساق التعريف بالقوانين المتعلقة بالميراث والوصية من حيث التعريف والحكم ،وكذلك حكمة
الميراث ،ومقدماته  ،وأركانه  ،وشروطه وموانعه .كما يشمل مناقشة التركة  :مفهومها  ،الحقوق المتعلقة بها،
توزيعها  ،أصحاب الفروض  ،العصبيات  ،الرد  ،العول ،الحجب وأنواعهوما يتعلق بذلك من أحكام.

وسيناقش في هذا المساق االحكام والقوانين المتعلقة بميراث ذوي األرحام ،ميراث الحمل  ،ميراث المفقود ،
ميراث الخنثى  ،التخار والمناسخة  ،الوصية الواجبة.
 4488مقدمة في اإلحصاء التربوي

يتناول هذا المساق تعريف اإلحصاء التربوي  ،اإلحصاء الوصفي  ،اإلحصاء االستداللي  ،العالقة بين

القياس واإلحصاء التربوي،المجتمع،العينة و أساليب جمع البيانات التك اررية بما فيها (مدل التوزيع – الفئة -

الحدود الفعلية – مركز الفئة – الجدول التكراري النسبي والمئوي والترا،مي الصاعد والهابط ) وتمثيل

التوزيعات التك اررية بيانيا ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ،باإلضافة إلى التوزيع الطبيعي

والعالمات الخام و المسيارية ،واالنحدار واالرتباط وكذلك طرق التحليل اإلحصائية المختلفة ،و طرق بناء
االستبيانات وتحليلها .
 4489سيكولوجية التعلم

لقد صمم هذا المقرر بهدف تعريف طالب العلوم االسرية بطبيعة وسيكولوجية التعلم ومفهومه وكذلك

باألسس والشروط أو المتغيرات التي ت ثر على عملية التعلم ،سيقدم هذا المساق صورة شاملة ومبسطة
لنظريات التعلم المختلفة وتطبيقاتها التربوية ويتضمن هذا المقرر مدخل للتعلم ،طبيعته وتعريفه ،أشكاله،

أهمية دراسته ،شروط التعلم ،التعلم بين الحفظ والنسيان ،انتقال اثر التعلم ،نظريات التعلم وأهميتها ،النظريات
السلوكية ،النظري ات المعرفية نظريات التعلم االجتماعي.
 4490القياس والتقويم في التعليم المبكر
تناول هذا المساق تطبيقات أساليب القياس والتقويم على األطفال ،مع التركيز على تطبيق التقويم وأدواته

واستخدامها ،وتطوير االختبارات المرتبطة بمجال تربية الطفولة المبكرة وتقنينها كما ونوعا في جوانب نمو
الطفل وتعلمه واتجاهاته ،وأساليب قياس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتقويمهم.

كلية العلوم التطبيقية

 4491تطوير مرحلة ما قبل المدرسة لألطفال

يتناول هذا المساق تعريف الطالب بمرحلة رياض األطفال (ما قبل المدرسة) وأهم خصائصها النمائية و

االحتياجات المعرفية واالنفعالية والحركية والجسمانية لطفل ما قبل المدرسة ،و كي ية تعلم األطفال واللعب
وتطويرالقدرات ،جنبا إلى جنب مع المهارات الالزمة إلدارة وقيادة اإلعدادات في مرحلة الطفولة المبكرة .
والتركيز على النمو االجتماعي واالنفعالي والخلقي للطفل.
 4492الصحة اإلنجابية

يتناول هذا المساق المواضيع التالية :الخصوبة والعقم ،وتنظيم األسرة والعوامل التي ت ثر على أنماط

الخصوبة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية .باإلضافة إلى العوامل االجتماعية ،واالقتصادية ،والعوامل
اإلنجابية التي تساعد في تنظيم األسرة ،والرعاية الطبية فيما يتعلق باإلنجابووسائل تنظيم األسرة االمنة
واألمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي والتي ت ثر علىالوفيات بين األمهات مع التركيز على البلدان

النامية ,وطرق تقديم الرعاية الصحية للنساء فى عمرهن االنجابي سسيا للوصول الى تمام الصحة الجسدية
والعقلية للمرأة.
 4493األبوة واالمومة

يركز المساق على االسرة الفلسطينية الطبيسية خاصة رعاية األطفال .توفير الرعاية األسرية لهم كل مايتعلق

بالطفل من تربية الطفل وتعليمه والتغذية للطفل وصحتة وفطامه .ويهتم ايضا بصحة االم أثناء الحمل و
الوالدة وما بعد الوالدة  .وكذلك على دور االب في رعاية االسرة.

 4494رعاية الطفل وتنميته
يتناول هذا المساق التغيرات الجسدية ،والسلوكية ،والعقلية التي تحدث خالل مراحل حياة الطفل منذ الوالدة
وكي ية رعايتة خالل مراحل نموه حتى سن المراهقة .ويرتكز على النظريات ،والفرضيات التي لها عالقة

بالنمو والتطور اإلنساني وافضل السبل والطرق العلمية المتبعة في رعايته خالل هذه المراحل المختلفة .كما
ويساعد هذا المساق الطلبة على فهم العوامل البيئية ،والصحية ،والنفسية ،واالجتماعية التي ت ثر في حصول
الطفل على مهام كل مرحلة من مراحل نموه ،وتطوره.

كلية العلوم التطبيقية

 4495تربية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة
يتناول هذا المساق المشا،ل الجسدية ،والسلوكية ،والعقلية والنمائية التي يعاني منها االطفال ذوي األعاقة بما
في ذلك المشكالت الجسمية والحسية واضطرابات اللغة والكالم وصعوبة التعلم واالضطرابات االنفعالية

والتوحد .وسيناقش المساق سبل التعامل من االطفال ذوي االحتياجات الخاصة وكذلك الطرق المتبعة في
التمييز بين االطفال وتشخيا االعاقات بمراحل مبكرة.

 4496تنمية الكبار والشيخوخة
يتناول هذا المساق أساسيات التنمية من مراحل الطفولة الى الشيخوخة وتزويد الطلبة بالمعرفة الالزمة عن
عملية التقدم بالعمر ،والمشا،ل والقضا يا المتعلقة في مرحلة الشيخوخة ,كما ويبحث هذا المساق مختلف
النظريات التي تحاول تفسير عملية التقدم بالعمر واالمراض التي تصيب المسنين .كما ويقدم نبذة عن

احتياجات المسنين الصحية وكي ية التعامل معها .باالضافة لذلك ،يتطرق المساق لبعض الموضوعات
االخالقية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمسنين.
 4497ادارة المنزل

يتناول هذا المساق أهمية الحفاظ على نظافة المنزل والتحذير من اخطار المواد الكيميائية وغيرها على افراد

االسرة .ويستعرض االدوات المتوفرة للوقاية والتنظيف مع بيان طريقة االستخدام الفعال لهذه االدوات.

كما

ويبين كي ية تصنيع او احضار المواد الالزمة للتنظيف .يستعرض المساق اهم التقنيات الالزمه في عمليات
التنظيف المختلفه.
 4498اقتصاديات االسرة ومواردها

يتناول هذا المساق التعريف بكي ية تطبيق اسس علم ادارة ش ون االسرة بم يشتمله من مفاكيم ومدركات

وقواعد لحل ما يعترض االس رة من مشكالت ادارية تتعلق بالدخل المالي و الوقت والطاقة والممتلكات
الخاصة والموارد الطبيسية وغيرها .كما يشمل دراسات وص ية وتحليلية وتقييمية تتعلق باالبعاد الثالث للعمل

المنزلي .من اجل تبسيط االعمال المنزلية وتوفير الوقت والجهد.

 4499صحة الطفل واألسرة
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ي تناول هذا المساق أساسيات الصحة للطفل واالسرة بدء باألطفال الرضع وما قبل السن المدرسي ،واألمراض
األ،ثر انتشا ار خصوصا في مراحل الطفولة وكي ية الوقاية منها ،واسس التغذية السليمة في مراحل الطفولة

واالحتياجات الغذائية لالطفال واالسرة ،واألمراض الناتجة عن سوء التغذية وكي ية الوقاية منها .يهتم هذا
المساق بتوسيع المعرفة حول الرعاية التمريضية والوضع الصحي للطفل السليم والطفل المريض منذ
والدته وحتى مرحلة البلوو  .ويتم التركيز على جميع نواحي الرعاية التمريضية والتي تشتمل على المحافظة
على صحة الطفل ومنع تعرضه لإل مراض والمتابعة والعال

والتركيز على تعزيز الصحة والوقائية من

المرض .وتوعية الطالب حول اثر المرض على الطفل واالسره .ويأخذ بعين االعتبار العوامل الوراثية،
والخلقية ،والعوامل المكتسبة التي ت ثر على صحة الطفل وخاصة على المولود الجديد مما يعرضه
للمخاطر.

 4523تغذية األسرة
يعرض هذا المساق أسس التغذية السليمة من بداية الحمل وحتى سن الشيخوخة ،بما في ذلك احتياجات

الجسم للعناصر الغذائية ومصادرها الغذائية والعمليات الحيوية التي تتم عليها في الجسم والنتائج المرضية
الناتجة عن الخلل الغذائي بالمراحل العمرية المختلفة .كم ا يوضح دور العوامل البيئية والنفسية واالجتماعية

والفيزيائية واالقتصادية التي ت ثر على التغذية وطرق اختيار األغذية الصحية الالزمة لتلبية احتياجات
الجسم في األعمار المختلفة.
 4539مبادئ االسعافات االولية والسالمة المنزلية

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف األساسية التي تساعدهم في التعرف على االنواع
المختلفة من االصابات والحوادث المفاجئة والتدخل وفقا لذلك في موقع الحادث .كما أنها تزود الطلبه
بالمهارات الالزمة لتقييم الحوادث الطارئه وتنفيذ إجراءات اإلسعافات األولية التي من شأنها منع المزيد من
المضاعفات باستخدام المصادر المتاحة سواء بالمنزل او خارجه حتى يتم نقل المصاب المريض الى

المستشفى.
 4545الرياضة واللياقة االسرية

تتناول المادة تعريف التربية الرياضية  ،التربية البدنية  ،التربية الحركية  ،عالقتها بالتربية العامة،اللياقة

البدنية ،عناصرها ،الفرق بيت اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة و المرتبطة بالمهارة  ،العوامل الم ثرة في
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اللياقة البدنية و شروط ممارسة الرياضة ،التغذية ،تغذية الرياضيين العناصر الغذائية  ،السمنة  ،عالقة

التربية الرياضية باألمراض المعاصرة  ،التدخين  ،المنشطات  ،الكحول  ،اإلصاب ات و اإلسعافات األولية.
 4546فن الطهي واالطعمة التراثية في فلسطين والعالم العربي

تم تصميم هذا المساق للحديث عن الثقافات الغذائية المتنوعة للبلدان العربية و تاثير ذلك على المطبخ

الخاص بكل من هذه الدول و مقارنة ذلك بالمطبخ الفلسطيني .كذلك مقارنة تاثير الموقع الجغرافي لفلسطين
و البعض من الدول العربية و ايضا الوضع االقتصادي على انواع االطباق المحلية الشائعة لكل من هذه
البلدان.

 4549مهارات اإلرشاد في الخدمات اإلنسانية
يتناول هذا المساق مهارات اإلرشاد الفردي والمجتمعي في الميدان لذو العالقة في مختلف المجاالت
االنسانية .باإلضافة إلى التدريب على مهارات العالقة اإلرشادية ومهارة اإلصغاء وإعادة الصياو والفكر
والمشاعر والمواجهة ،،ما تتضمن التدريب على التوثيق في السجالت والملفات اإلرشادية وكي ية تحديد
االحتياجات واإلرشادية ومهارات التقييم وجمع المعلومات واستخدام المقاييس .وسيناقش في هذا المساق
مختلف نظريات اإلرشاد التحليلية والسلوكية العقالنية اإلنسانية والتطبيقات التربوية في مجال اإلرشاد لكل

نظرية.

 4568القضايا االخالقية والمهنية في خدمات االرشاد

يعتبر هذا المساق وسيلة لإلطالع على القضايا األخالقية والمهنية في خدمات اإلرشاد إذ يركز على البعد

النظري لخدمات االرشاد وما يتعلق بها من قضايا أخالقية ومهنية ويقوم باالهتمام بربط النظريات بتطبيقاتها
العملية .حيث يتضمن هذا المساق تدريب الطلبة على مجموعة من المهارات األساسية الالزمة لممارسة
عملية اإلرشاد ،وإتقان مهارات إجراء ا لمقابلة اإلرشادية من خالل لعب الدور ,من خالل بناء العالقة
اإلرشادية ،ومهارات اإلصغاء  ،واالستيضاح ،وعكس المشاعر ،ومهارات طرح األسئلة ،والمواجهة،
والتفسير ،ومهارات التحدي والدافسية ،وتحديد األهداف والتشخيا السليم .كما يتضمن معرفة وتحديد
أخالقيات ومعايير وضوابط الخدمات اإلرشادية

كالمرونة في التعامل واإلخالص في العمل والتحلي

باألخالق الحميدة ,ومعرفة آثار تطبيق القواعد األخالقية في عملية اإلرشاد.
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 4784مشروع تخرج
سيتم طرح هذا المساق في الفصلين االول والثاني من السنة الرابعة لتعزيز تطبيق الطالب المعلومات التي
ا،تسبوها في مشاريع بحثية على مستول عال من الناحية األ،اديمية وذلك تحت إشراف أحد اعضاء الهيئة

التدريسية وأن تكون هذه البحوث مرتبطة بأحد المحاور التي يرغب بها الطالب بشكل رئيسي .وهذا المشروع
سيهيئ الطالب لتوظيف المعرفة األ،اديمية في دراسة المشكالت التي تواجه االسرة الفلسطينية دراسة علمية
منهجية كما يتم فيه تنفيذ الخطوات األساسية للبحث العلمي على مشروع المنفذ من الطالب.

ب .متطلبا البرنامج (العلوم االسرية) االختيارية :الساعا المعتمدة المطلوبة12 :
رقــ ــــ ــــــم رمــ ــــ ـ ــز

المساق
4786

المساق

اسم المساق باللغة العربية
تطوير المرحلة االبتدائية

4817

ادب االطفال

4818

العاب ورسوم االطفال

5000

فن التجميل والمكيا

5749
5750
5972
5991
5992
5993

فن الخياطة وتصميم
المالبس
التصميم الداخلي للمنزل
االسرة والبيئة
علم االدوية والسموم

اسم المساق باللغة االنجليزية
Development of
Elementary School
Children
Children Discipline
Children's Games
&Drawings
Art of Cosmetics and
Make-up

وصف مساقات التخصص االختيارية:

معتمدة سابق
3

5978

3
3
3
3

Art of Sewing and
Clothing Design
Home Internal Design
Family and the
Environment
Pharmacology and
Toxicology

قضايا العمل واالسرة
ادارة مشروعات خاصة

ســــاعة متطلــ ـــب

3

4483 3
5979
3

4499

4483 3
Work and family issues
Special Projects
managment

5979

3
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 4786تطوير المرحلة االبتدائية

تتناول هذه المادة مفهوم مناهج المرحلة االبتدائية وأسس بنائها وعناصرها وعملياتها والخصائصالتي تميزها

عن المناهج المدرسية التي بعدها ،وطرائق تحليلها وصلتها بخبرات المتعلموالتعليم ،باإلضافة إلى الطرق
والنماذ المتبعة في تنظيم منها المرحلة االبتدائية وطرق تقويمهاوتطويرها بما يلبي االحتياجات والتباينات

بين األطفال .وتتناول أيضا دوراألسرة في تنفيذ وتطوير المناهج للمرحلة االبتدائية ودورهم في تربية الطفل
خالل هذه المرحلة.

 4817أدب االطفال
سيتناول هذا المساق ثقافة األطفال ،اللغة وأدب األطفال ،مدركات األطفال الثقافيةواألدبية ،خيال األطفال،

تفكير األطفال ،التجسيد الفني لمضمون أد ب األطفال ،مضموناالتصال الثقافي باألطفال ،نشأة أدب
األطفال ،أدب األطفال العربي ،مكونات أدباألطفال ،تشجيع أدب األطفال وتنميته ،تقييم واقع أدب األطفال

في فلسطين ،تقييم واقعثقافة األطفال في فلسطين ،دراسة وتحليل نماذ

من أدب األطفال ،الصعوبات

والمعوقاتالتي تواجه أدب األطفال في فلسطين ،معرض ثقافة الطفل وادبه.

 4818العاب ورسوم االطفال

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمهارات تعليم االطفال من خالل مهارات االلعاب والرسوم البسيطة
والمعقدة حسب مرحلة نمو وقدرات الطفل .كما يهدف هذا المساق الى تسليح الطالب بمفاكيم االلعاب
وفلسفة استخدامها في تعليم االطفال وكذلك مفهومها وأهدافها في رياض األطفال ،وأهمية الرسوم وأنواعها
ومستوياتها ومهارات فهمالمرسوم .ويهدف إلى توعية استعداد األطفال وتهيئتهم للقراءة وتنمية

مهاراتهاباستخدام االلعاب والرسوم.
 5000فن التجميل والمكياج
سينتناول هذا المساق المصمم خصيصيا لطلبة العلوم االسرية بشقية النظري والعمليفن التجميل والمكيا بما

يشمل انواع المكيا والمستحضرات التجميلية وطرق استخدامها ومعلومات عامة عن بعض مواد التجميل

التي يمكن تصنيعها في المنزل كما سيتناول المساق اساسيات التجميل والتعرف على كي ية تقسيم الوجه
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واخفاء العيوب ومكيا العروس وكي ية استخدام المكيا المائي والكريمي .كما سيشمل العناية بالبشرة وبناء

االظافر وكذلك بعض اسالييب فنون قا الشعر وعمل الصالونات.

 5749فن الخياطة وتصميم المالبس
سيعرف هذا المساق المصمم خصيصيا لطلبة العلوم االسرية بشقية النظري والعملي الطالب على اسايات

الخياطة والتطريز واالزياء والمالبس التي تصمم للمناسبات .كما سيتم التعرف على اساسيات استخدام
ا الت الخياطة المختلفة مثل ما،نات الدرزة للتجميع ومعالجة االطراف وما،نات الحبكة والعراوي النتا

فتحات األزرار ومهارات قا القماه وغيرها .

 5750التصميم الداخلي للمنزل

تعرف الطالب على مفهوم التصميم الداخلي في المنازل و فهم االصطالحات والرموز األساسية لعناصر

التأثيث الداخلي والمبادئ واألسس التصميمية التي يتم من خاللها توزيع األثاث في الفراغات المنزلية
المختلفة ودراسة االحتيا جات النفسية والجسدية التي يجب أن تتوافر في المنازل على اختالف مستوياتها من
خالل دراسة محددات التصميم الداخلي والموقع والفراو والوظيفة والخصائا البصرية،.ما يتم تنمية القدرة

على ابتكار التصميمات الداخلية ضمن مقاييس ونسب وربطها بالتصميم المعماري للمنزل وتطبيق هذه
التصميمات على الفراغات المختلفة مثل :المداخل وأنواعها،غرف الضيافة ،صالة المسيشة ،المطابخ،

الحمامات ،غرف النوم بأنواعها ،التيراسات والحدائق.

 5972االسرة والبيئة

يتناول هذا المساق تعريف الطالب بالمفاكيم االساسية لعلم البيئة بشكل عام وعناصر البيئة الطبيسية

والنظامين البيئي والحيوي .كما سيركز ايضا على مصادر وأشكال واسباب االختالالت البيئية في الحياة
المعاصرة واثرها على مختلف االنظمة الحيوية واالنسان ،ويدخل في توضيح ذلك دور التلوث ومستوياته
بدءا من الملوثات المنزلية وانتهاء بالملوثات الصناعية على صعيد ا،بر
 5991علم األدوية و السموم
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هو مساق يتناول التعامل مع األدوية واألغذية واألعشاب الطبية والمواد الكيميائية في المنزل من حيث

تصنيفات األدوية وطريقة التعامل معها من حيث تأثيرها و أعراضها و تفاعالتها مع األدوية األخرل

باالضافة الى طرق التعامل السليمة معها .ويتناول أيضا الطرق السليمة الستعمال األعشاب الدوائية لتحقيق
الفائدة المرجوة منها  .من جهة أخرل يتناول هذا المساق األثار الجانبية والمخاطر من تناول بعض األدوية

واألعشاب الطبية واألغذية والمواد منتهية الصالحية والتعرض لبعض مواد التنظيف السامة .و يتناول طرق

التعامل السليمة في حال التسمم او التعرض لبعض المواد السامة.
 5992قضايا العمل واالسرة

يتناول هذا المساق التعريف بقضايا العمل وعالقتها باألسرة من خالل تصنيف العمل وتوزيعه على أفراد

المدرة للدخل واألعمال المقتصدة (المووفرة) للنفقات واألعمال والمهام
األعمال
األسرة ,أنواع األعمال ,
و
و
التقليدية في األسرة،تربية األطفال وتجهيز الطعام والتعامل مع األجهزة واألعمال المنزلية األخرل .عمل
الرجل وأنواعه وعمل المرأة وعمل األبناء ,قضية البطالة ,تحمل المس ولية وتبسياتها والمشا،ل المتعلقة بها,

المشاركة في تحسيين مستول الدخل ,تكاف الفرص بين األفراد ,عمالة األطفال ومخاطرها المجتمسية.
 5993ادارة المشروعات الخاصة

يتناول هذا المقرر توضيح المفهوم الحقيقي إلدارة المشروعات الخاصة من حيث الوظائف واألصول العلمية

إلدارة المشروعات الخاصة في المنزل .كما يهتم كذلك بتوضيح وظائف المنظمة لمساعدة الطالب على
تكوين فكرة إدارية علمية وإلنشاء مشروع اقتصادي خاص به لسد حاجاته في أي مجال في مجاالت األسرة ،
باإلضافة إلى دراسة الجدول االقتصادية للمشروعات الخاصة بطريقة علمية منظمة صحيحة .

دبلوم التأهيل التربوي
متطلبات التخصص:

المساقات االجبارية ( 23ساعة)
الرقم

المساق

9500

اصول التربية

9501

التربية والتعليم في

المساق باللغة االنجليزية
Educational Foundations

س .م.
3

Educational in Palestine

2

متطلب سابق
ملتحق بكالوريوس
ملتحق بكالوريوس

كلية العلوم التطبيقية

فلسطين
9502

القياس والتقويم

Measurement and Evaluation

3

9500

9503

المناهج،دراسة وتحليل

Curriculum: studies and analysis

3

9505

9504

اساليب تدريس عامة

General methods of instruction

3

9505

علم النفس التربوي

Educational psychology

3

9500
9505
9500

9506

تربيةعملية* 1

Practicum1

3

9512

9507

تربيةعملية* 2

Practicum2

3

9506

* ساعة واحدة نظري  +ساعتين عملي ( 60=30*2ساعة زمنية)
 6ساعات معتمدة في تعليم التخصص ( اجباري)
الرقم

التخصص

9508

تكنولوجيا

9510

رياضيات

9512
9513

علوم

9509
9511

المساق باللغة االنجليزية
Technology teaching1

س .م.
3

متطلب سابق
9502

المساق
تعليم تكنولوجيا 2

Technology teaching2

3

9508

تعليم رياضيات1

Math. Teaching1

3

9502

تعليم رياضيات2

Math. Teaching2

3

9510

تعليم علوم 1

Science Teaching1

3

9502

تعليم علوم 2

Scince Teaching2

3

9512

تعليم تكنولوجيا 1

المساقات االختيارية ( 3ساعات)
الرقم

المساق

9514

اساسيات البحث التربوي

9515

تقنيات التعليم

المساق باللغة االنجليزية
Fundamaentals of
educational research
Instructional technology

3

9516

ادارة الصف

Classroom management

3

9517

نظريات التعلم

Learning theories

3

وصف متطلبات دبلوم التأهيل التربوي:

 9500اصول التربية

س .م.

متطلبسابق
9502
9500

3

9505

كلية العلوم التطبيقية

يتناااول هااذا المساااق طبيعااة العمليااة التربويااة واألسااس والمبااادئ التااي توجههااا كاألسااس االجتماعيااة ،
التاريخية،الفلس ية،النفسية ،التعليمية ،ويتنتاول المساق عالقة الثقافة بالعملية التربويااة موضااحا دور التربيااة فااي
إحااداث التغياار الثقااافي  ،ويتطاارق إلااى عاادد ماان الفساالفات التربويااة القديمااة والحديثااة وتطبيقاتهااا التربويااة وماادي
االستفادة منها  ،وسيساهم المساق في تزويد الطالب بالمعلومات والمفاكيم والمهااارات والقاايم التااي تاادور حااول
الكثير من القضايا التربوية التي تفيد المربي أثناء قيامه بواجباته المستقبلية بكفاءة .
 9501التربية والتعليم في فلسطين

يتناول المساق التربية والتعليم في فلسطين عير العصور  ،حيث يركز المساق على الفتارات القريبااة ماان تاااريخ
الشااعب الفلسااطيني وفااي م ارحاال مختلفااة أبتااداء ماان العثمااانين و نتهاااء بوجااود الساالطة الوطنيااة الفلسااطين  ،و

يرك ااز المس اااق عل ااى الم اادارس و الطلب ااة وط اارق الت اادريس و ط اارق التق ااويم و ط اارق االش اراف و ط اارق ت اادريب
المعملين في تلك الفترات.
 9502القياس والتقويم

االهداف:

 تكوين مفاكيم ومهارات اساسية عنااد المااتعلم فااي بناااء وتصااحيح وتقياايم وتفسااير نتااائج االختبااارات الشخصاايةوالنفسية والتربوية.
المحتول:
 التعريف بالقياس وعالقته بالتقييم. مراجعة المفاكيم االحصائية االساسية في القياس. االختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة والخطط العالجية. -المعايير ووحدات القياس.

 خصائا االختبار الجيد :الصدق والثبات والقابلية واالستعمال وفق جدول المواصفات. التعريف باختبارات الذكاء والقدرات الخاصة. التعريف بمقاييس الشخصية والميول واالتجاه. 9503المناهج دراسة وتحليل

االهداف:

 ادراك مفاكيم المنهج التقليدي والمعاصر واالسالمي. -معرفة مكونات المنهج ( االهدا فوالمحتول واالنشطة والتقويم).

كلية العلوم التطبيقية

 تمكين ا لمتعلمين من توظيف المعارف التي ا،تسبوهاعند تعاملهم مع المناهج المدرسية. -بناء وحدات تدريس باستخدام االسس المتبعة في بناء المنهج.

 تحليل الكتب المدرسية وتحليل عناصر محتواها وكي ية استخدامها وتقويمها كوسيلة تعليمية فاعلة.المحتول:
 مفهوم المنهج المدرسي والمتوقع ا،تسابه والوسائل التعليمية. -اسس بناء المنهج المدرسي،الكفايات المتوقع ا،تسابها.

 مكونات المنهج المدرسي ( االهداف،المحتول،الطرق،االنشطة). تقويم المناهج المدرسية. -تطوير المنهج.

 الكتاب المدرسي. 9504اساليب تدريس عامة

االهداف:

 ان يعرف الطالب مفهوم عملية الدرس والتدريس والتعليم والتعلم. ان يدرك الطالب االسس والقواعد والمبادئ العامة للتدريس ان يتمكن الطالب من صياغة االهداف السلوكية للدرس ان يتعرف الطالب على المشكالت التي قدتعترضه بالدرس وحلها. ان يتمكن الطالب من التخطيط والتحضير للدرس وفقا لالمكانيات المتاحة. -ان يراعي الطالب الفروق الفردية للتالميذ.

 ان يتعرف الطالب على ما يجب ان يكون عليه معلم التربية. ان يتحلى الطالب بالخلق االسالمي والشخصية القويمة. ان يتدرب الطالب عمليا على التحضير والتدريس.المحتول:

اوال :تعريف طرق التدريس وكي ية تحديدها
ثانيا :تصنيف طرق التدريس:
 طريقة االلقاء طريقة الحوار طريقة المناقشة -طريقة مجموعات العمل

كلية العلوم التطبيقية

 طريقة البحث -طرق اخرل

ثالثا :الصفات العامة و الخاصة لطرق التدريس الحديثة.
 9505علم النفس التربوي

يتناول هذا المساق في الجذور التجريبية األولى في علم النفس بشكل عام وفي علم نفس التعلم بشكل خاص
 ،كما ويبحث إمكانية تطبيق نتائج التجارب المخبرية وتجارب الحيوانات على تعلم اإلنسان ،حيث سيتناول
النظرية الكالسيكية  ،و االنسانية  ،واالجتماعية  ،و المعرفية ( البنائية).

 9506تربية عملية 1
 9507تربية عملية2
محتول المادة:

 المطلوب من طالب التربية العملية التربية العملية التخطيط الدراسي االهداف الوسائل التعليمية -التقويم

 التمهيد الخاتمة ادارة وضبط الصف التعزيز اساليب التدريس اوراق عملالمطلوب من طالب التربية العملية:

 حضور جميع اللقاءات النظرية االسبوعية التي يعقدها المشرفون على مادة التربية العملية في الكلية. -التطبيق العملي في المدارس بما اليقل عن  90حصة.

 تسليم برنامج دوامهم فااي المدرسااة لمشارفي المااادة لمتااابعتهم ماان خااالل هااذا البرنااامج ( البرنااامج مختااوم ماانالمدرسة).

كلية العلوم التطبيقية

 القيام بجميع االعمال والواجبات التي يقوم بها المعلم المتعاون في المدرسة. -اعداد وسيلة تعليمية او نشرة اثرائية.

 -تسليم ملف االعمال المطلوبة من الطالب قبل نهاية الفصل الدراسي الجامعي.

 التقدم لالمتحان النظري في المادة والذي تعقدها الجامعة في نهاية الفصل الدراسي.ملف الطالب يحتوي على:
 نموذ خطة سنوية فصلية من عمل الطالب. نموذ تحضير يومي الربع حصا من عمل الطالب. نموذ ورقة عمل او اختبار من عمل الطالب. -نموذ نقد خبرات التدريب.

 تقرير مكتوب من المعلم ة المتعاون مع الطالب ( حول اداء الطالب). تقرير مكتوب من مدير ة المدرسة ( حول اداء الطالب). نموذ دوام الطالب في المدرسة ( يشمل ساعة الحضور والمغادرة وعدد الحصا اليومية).يسلم هذا الملف قبل الدخول لالمتحان النهائي في نهاية الفصل الدراسي الجامعي.
 9514اساسيات البحث التربوي

االهداف:

 معرفة المفاكيم االساسية في مناهج البحث معرفة انواع مناهج البحث ا،تساب مهارات تحديد المشكالت وصياغتها وترجمتها لفرضيات. ا،تساب مهارات تحديد المتغيرات الدراسية. -معرفة دراسة طرق جمع البيانات.

 تقدير البحث كأسلوب من اساليب التغيير والتطوير.المحتول:
 مقدمة في مناهج البحث اختيار المشكلة الفرضيات تحديد المتغيرات بانواعها مجتمع الدراسة والعينات -خطوات البحث

كلية العلوم التطبيقية

 تصاميم البحث والتحليل االحصائي المحدد فيها -كتابة تقرير البحث

 معايير تقييم البحوث التربوية. تطبيق الخطوات عمليا من خالل بحث يجريه الطالب في مجال اهتمامه. 9515تقنيات التعلم

االهداف:

 معرفة الطالب لمفهوم التعليم وعالقتهابالوسائل التعليمية والمنحنى النظامي. ادراك اهمية استخدام تقنيات التعليم ا لية وغيرااللية في عمليتي التعلم والتعليم. معرفااة الطالااب لتقنيااات التعلاايم االليااة وغيراالليااة ماان حيااث انواعهااا وخصائصااها واسااس تصااميمها وتعليمهاااوانتاجها.
 -انتا بعض المواد التعليمية.

 ا،تساب المهارات واالتجاهات الالزمة الستخدام تقنيات التعليم االلية وغيرااللية في التدريس الفعلي.المحتول:
 ماادخل تمهياادي :معنااى تقنيااات التعلاايم وعالقتهااا بالوسااائل التعليميااة ومنحااى الاانظم واالتصااال واسسااها التقنيااةواالجهزة والبرامج التعليمية.
 تاريخ تقنيات التعليم واجيالها وتصنيفاتها ومصادرها. تقنيات التعليم غير االلية وخصائصها واسس تصميمها وانتاجها. اهمية تقنيات التعليم االلية في عمليتي التعليم والتعلم. تقنيات التعليم االلية :انواعها وخصائصها واسسها وتصميمها وانتاجها. التدريب على تشغيل واستخدام عدد من االجهزة السمسيةالبصرية. انتا بعض المواد التعليمية. االستخدام المخطط والمنظم لتقنيات التعليم االلية وغير االلية. 9516ادارة الصفوف

االهداف:

 تعريف الطالب بمفهوم االدارة الص ية وانظمة التفاعل الصفي تعريف الطالب بدور المعلم داخل غرفة الصف -تعريف الطالب بتحليل عملية التدريس وقياس التفاعل وتدريبهم على مهارات الضبط الصفي.

كلية العلوم التطبيقية

المحتول:

 التعلم والتعلي ممقدمة عامة االدارة الص ية ،تعريفات :المعلم،المتعلم،المناهج ،االدارة المدرسية ،االدارة الص ية. -مفهوم ادارة الصف وادوار المعلم.

 التفاعا اال الصا اافي،نظام بليز،نظا ااام ها اال ،نظا ااام فلنا اات ،نظا ااام روك ،نظا ااام اندرسا ااون ،نظا ااام فلنا اادرز ،نظا اااماميدوتوهنتر.
 9517نظريات التعلم

االهداف:

أن يتعرف الطلبة على النظرية السلوكية والمعرفية،وتطبيقاتهما التربوية.
أن يتعرف الطلبة على النظرية البنائية،وتطبيقاتها التربوية.
المحتول:
النظرية السلوكية.
النظرية المعرفية.

معالجة المعلومات.

النظرية البنائية.

كلية العلوم التطبيقية

تخصا العال الوظيفي
 .1متطلبات الكلية (  12ساعة معتمدة)
ID.
No.

اسم المساق باللغة العربية

Cr.

Course Name in English

8142

رياضيات عامة لبرنامج العال الوظيفي

3

8147

الفيزياء الحيوية

3

General Mathematics for
)Occupational Therapy (OT
Bio physisc

8148

مختبر الفيزياء الحيوية

1

Bio physics lap.

4070

لغة انجليزية2

3

English lang. 2

4015

اساليب البحث العلمي

2

Methods of scientific Recearech

 .2متطلبات الدائرة (  8ساعة معتمدة)
ID.
No.

اسم المساق باللغة العربية

Cr.

Course Name in English

8143

،يمياء عامة لبرنامج العال الوظيفي

3

General Chemistry for OT

4144

مختبر كيمياء عامة لبرنامج العال

1

Laboratory of General Chemistry
for OT

8145

احياء عامة لبرنامج العال الوظيفي

3

General Biology for OT

8146

مختبر احياء عامة لبرنامج العال

1

General Biology lab for OT

الوظيفي

الوظيفي

 .3متطلبات البرنامج االجبارية :الساعات المعتمدة المطلوبة75 :
ID.
No.

اسم المساق باللغة العربية

Cr.

8141

مقدمة في العال الوظيفي

3

Introduction to OT

8149

تقنيات وممارسات العال الوظيفي

3

Techniques and Practices of OT

8150

نظريات العال الوظيفي

3

Theories of OT

8151

التأهيل المجتمعي

3

Community-based Rehabilitation

Course Name in English

كلية العلوم التطبيقية
Occupational Therapy Adaptive
Equipment
Introduction to Kinesiology and
Biomechanics

3

اجهزة التكيف في العال الوظيفي

8152

2

مقدمة في علم الحركة والميكانيكا

8153

Introduction to Psychology

3

مقدمة في علم النفس

5978

Anatomy & Organ Physiology (1)

3

1 التشريح وعلم وظائف االعضاء

8155

Anatomy & Organ Physiology
Practical
Anatomy & Organ Physiology (2)

1

 عملي/التشريح وعلم وظائف االعضاء

8156

3

2 التشريح وعلم وظائف االعضاء

8157

Pathology

3

علم االمراض

8158

General Pharmacology for OT

2

علم االدوية العامة لطلبة العال

8159

الحيوية

الوظيفي

Occupational Health & Safety
First Aid

3
3

الصحة والسالمة المهنية
االسعافات االولية

8160
8161

Medical Terminology

1

مصطلحات طبية

8162

Ethics of Medical Professions

1

اخالقيات المهن الطبية

8163

Physiology fo
musculoskeletalheath conditions
Comprehensive Assessment in OT

3

فسيولوجيا العظام والجهاز العضلي

8165

3

التقييم الشامل في العال الوظيفي

8164

Occupational Therapy in
Psychiatry, Physical &
Neurological Diseases /Cases
Applied OT in Children Disease

3

العال الوظيفي لألمراض النفسية

8166

والجسدية و العصبية حاالت
3

العال الوظيفي التطبيقي لألمراض عند

8167

األطفال
Applied OT in Psychiatry

3

العال الوظيفي التطبيقي لألمراض

8168

النفسية
&: OT in Physical 1Clinical

4
4

 العال الوظيفي لألمراض:2سريري

8170

 العال الوظيفي لألمراض:1سريري

8171

الجسدية والعصبية

Neurological Diseases
Clinical: OT in Psychiatric
Treatment

8169

الجسدية والعصبية

Neurological Diseases

&: OT in Physical 2Clinical

 العال الوظيفي لألمراض:1سريري

4

كلية العلوم التطبيقية

النفسية
8172

سريري :2العال الوظيفي لألمراض

8173

سريري :العال الوظيفي لألمراض عند

4

: OT in Psychiatric 2Clinical
Treatment

4

Clinical: OT in Children Illnesses

النفسية

األطفال
مشروع تخر

8174

1

Project

 .4متطلبات البرنامج االختيارية :الساعات المعتمدة المطلوبة12 :
ID.
No.

اسم المساق باللغة العربية

8175
8177
8179
8180
8181

االستعمال السريري للمضادات الحيوية
علم النفس السريري
اساليب في التاهيل الطبي
ادارة االنظمة الصحية
التأهيل المجتمعي و المهني

8182
8183

الفقه الطبي
االحصاء الحيوي لبرنامج العال
الوظيفي

8184
8185
8186
8176
8178
8187
8189
8311
8188

Cr.

Course name in English

3
3
3

Clinical use of Antibiotics
Clinical Psychology
Methods of Medical Rehabilitation
Health Systems Managment
Community and Vocational
Rehabilitation
Medical Jurisprudence
Biostatistics for OT

3

3
3
3

علم النفس التاهيلي
صور باالشعة الم ينة وقراءتها

3
3

الجراحة العامة لطلبة العال الوظيفي
علم النفس االجتماعي الصحي
تطورات معاصرة في مهنة العال
الوظيفي
مهارات الحياة المستقلة
العال الجماعي
النمو والتطور البشري
تشريح االطراف

3
3
3

Rehabilitation Psychology
Images of Ionizing Scans and
Reading
General Surgery for OT Students
Social therapy for OT students
Current developments in OT

3
3
3
3

Independent living skills
Group therapy
Human growth and development
Anatomy of Limbs

وصف مساقات تخصص العالج الوظيفي واالهداف الخاصة والمخرجات لكل مساق:

كلية العلوم التطبيقية

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة
رياضيات عامة لبرنامج العالج

محاضرة

عملي

الوظيفي

General Mathematics for
)Occupational Therapy (OT

3

-

ساعات

معتمدة

3

وصف المساق:

يهدف هذا المساق الى ا،ساب الطلبة الملتحقين ببرنامج العال الوظيفي المفاكيم و المهارات االساسية في
الرياضيات و التي لها ارتباطات و تطبيقات في العال الوظيفي مثل مفاكيم االعداد العشرية و الكسرية
والنسب المئوية وتطبيقتها في العال الوظيفي  ،وكذلك رياضيات حساب األدوية مثل حساب حجم الجرعة

الدوائية  ،وانظمة القياس و التحويالت بينها  ،وبعض االحصائيات االساسية وكي ية التعامل مع البيانات
البسيطة و التمثيالت البيانية لها  ،والوغريتمات و تطبيقاتها و حساب درجة الحموضة وغيرها.
أهداف المساق:
•

التعرف علت اساسيات الرياضيات الالزمة فت برنامج العالج الوظيفت

•

تطبيق اساسيات الرياضيات فت مواقف العالج الوظيفت

•

استخدام الرياضيات فت حساب الكميات الدوائية

•

قراءة التمثيالت البيانية و االحصائية و تفسيرها

•

إجراء العمليات الحسابية حسب الموقف فت العالج الوظيفت

•

توظيف الرياضيات فت حل المشكالت فت مواقف العالج الوظيفت

مخرجات المساق:
•

طلبة واعون باهمية الرياضيات فت برنامج العالج الوظيفت

•

طلبة قادرون علت استخدام الرياضيات فت برنامج العالج الوظيفت

•

طلبة يربطون المفاهيم والمهارات الرياضية بالعالج الوظيفت

•

طلبة مفسرون و محللون لمواقف العالج الوظيفت من خالل الرياضيات

•

طلبة قادرون علت تطبيق مهارات الحساب فت مختلف المواقف الالزمة فت العالج الوظيفت

كلية العلوم التطبيقية
•

طلبة قادرون علت حل المشكالت فت العالج الوظيفت من خالل الطرق الرياضية العلمية

•

طلبة دقيقون جدا فت حساب الكميات الدوائية فت برنامج العالج الوظيفت

•

طلبة يوظفون المقايسس العالمية فت العالج الوظيفت من خالل الرياضيات

متطلب سابق

اسم المادة
،يمياء عامة لبرنامج العال الوظيفي
General Chemistry for OT

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

ساعات

3

معتمدة
4

3

وصف المساق:
يشمل هذا المساق مقدمة لمبادئ ونظريات الكيمياء الحديثة بما يتناسب مع برنامج العال الوظيفي ,حيث
يتضمن موضوعات في الحسابات الكيميائية ,تركيب الذرة ,التركيب االلكتروني للعناصر ,الجدول الدوري,
الغازات ,خصائا المواد الصلبة والسوائل والمحاليل ,التفاعالت الكيميائية ,الكيمياء الح اررية والروابط
الكيميائية.
اهداف المساق:
•

تزويد الطالب بالمبادئ األساسية بعلم الكيمياء بما يتناسب مق احتياج طلبة العالج الوظيفت

•

تزويد الطالب بأساسيات الحسابات الكيميائية وعالقتها بتحضير المحاليل الكيميائية

•

تعريف الطالب بمفهوم الصيغ واالشكال للمركبات الكيميائية وارتباطها بشكل وثيق بعلم االدوية

•

فهم اثر الكيمياء فت حياتنا

مخرجات المساق:
•

طلبة يمتلكون المفاهيم العامة لعلم الكيمياء بما يتناسب مق تطبيقاتها واستخداماتها فت العالج الوظيفت

•

طلبة يمتلكون المفاهيم األساسية لعلم الكيمياء

•

طلبة قادرون علت تحليل وتفسير استخدام المواد الكيميائية المختلفة

•

طلبة قادرون علت الربط بين الكيمياء وتطبيقاتها فت حياة االنسان

كلية العلوم التطبيقية

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة
احياء عامة لبرنامج العال الوظيفي
General Biology for OT

وصف المساق :سينتناول هذا المساق المصمم خصيصيا لطلبة العال

محاضرة
3

عملي
3

ساعات

معتمدة
4

الوظيفي بشقية النظري والعملي

مبادلء األحياء األساسية بدأ بأساسيات تنوع الكائنات الحية وتصنيفها ،ومعلومات عامة عن مكونات الخلية
ووظيفة كل عضية من عضياتها ،وعملية التمثيل الضوئي في النباتات وعملية التنفس الخلوي ،وعملية
انقسام الخلية ،االنقسام الغير مباشر واالنقسام االختزالي وتكوين الحيوانات المنوية والبويضات في االنسان،
والوراثة المندلية واال نحرافات عنها والكروموسومات والطفرات.يتناول هذا المساق دراسة الجانب العملى لمعظم
المواضيع التى تدرس فى مساق األحياء العامة حيث يتم التركيز على دراسة الميكروسكوب الضوئى،
التركيبات المختلفة للخاليا الحيوانية والنباتية ،األنواع المختلفة من األنسجة الحيوانية.
اهداف المساق:
•

تعريف طالب العالج الوظيفت بالمبادئ االساسية لعلم االحياء

•

فهم الطالب لمختلف الكائنات الحية المحيطة بنا وتقسيماتها االساسية

•

تعليم الطالب اساسيات الخلية الحية وعملها

•

تدريب الطالب علت االدوات االساسية المستخدمة فت علم االحياء

مخرجات المساق:
•

طالب ذوي فهم افضل لتنو الكائنات الحية وتصنيفها

•

طالب ملمون باسس علم االحياء بما يلزمهم فت الحياة

متطلب سابق

اسم المادة
مقدمة في العال الوظيفي

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

ساعات

كلية العلوم التطبيقية

معتمدة

Introduction to OT

3

-

3

وصف المساق:
هذا المساق يمنح طالب العالج ال وظيفي مقدمة عن مهنة العالج الوظيفي ،بما في ذلك التاريخ والفلسفات واإلطارات المرجعية
والمنظمات والمعايير واألخالق والمسائل القانونية واالتجاهات واإلشراف على المساعدين .مقدمة لطرق الحصول على
المعلومات مثل موارد المكتبة ،والبحوث اإللكترونية  /الكمبيوتر ببليوغرافية واستخدام النشر المهني ووسائل اإلعالم السمعية
والبصرية .وسيتم النظر بشكل حاسم في المهنة باعتبارها المبدأ األساسي للتدخل العالجي.

أهداف المساق:
•

اعطاء الطالب نبذة عن تاريخ واستخدامات العالج الوظيفت

•

تعريف الطالب بالمفاهيم االساسية لمهنة العالج الوظيفت

•

تثقيف الطالب بالنظريات المختلفة المتعلقة بالعالج الوظيفت

•

تعليم الطالب بكيفية الحصول علت المعلومات المتعلقة بالمرضت واستخدام المراجق المعتمدة

•

اعطاء الطالب نبذة عن اخالقيات المهنة ونموذج العمل مق الفريق الطبت واالسرة

مخرجات المساق:
•

طلبة واعون باساسيات ومفاهيم مهنة العالج الوظيفت

•

طلبة قادرون علت توظيف اخالقيات المهنة اثناء العمل فت مجال العالج الوظيفت

•

طلبة واعون علت النظريات المختلفة المتعلقة بمهنة العالج الوظيفت

•

طلبة قادرون علت استخدام المراجق المعتمدة فت العالج الوظيفت

متطلب سابق

اسم المادة
تقنيات ومهارات العال الوظيفي
Techniques and Practices of
OT

وصف المساق:

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

كلية العلوم التطبيقية

يهتم هذا المساق بأ،ساب الطلبة بالمعرفة الالزمة بالتقنيات والمهارات المستخدمة في مهنة العال الوظيفي.
،ما سيتم التطرق الى المبادئ النظرية وطرق ا لتطبيق العملية األساسية للتقنيات العالجية المختلفة كاستعمال
الح اررة والبرودة والكهرباء بالعال باإلضافة الى التمارين العالجية المختلفة مثل تمارين المرونة بما فيها
تمارين اإلطالة وتمارين المحافظة على المدل الحركي وتمارين المقاومة.
أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بالتقنيات والمهارات المستخدة فت العالج الوظيفت

•

توظيف التقنيات المختلفة من اجل الوصول الت العالج المناسب حسب الحالة

•

تعريف الطالب باالساليب الحديثة المستخدمة فت تقنيات العالج الوظيفت

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت توظيف التقنيات المختلفة من اجل عالج االعاقات المختلفة

•

طلبة يربطون المفاهيم والمهارات الرياضية الخاصة بمفاهيم الميكانيكا الحركية فت االنسان

•

طلبة قادرون علت استعمال الحرارة والبرودة والكهرباء بالعالج

•

طلبة قادرون علت حل مشكالت الحركة بالطريقة العلمية

متطلب سابق

اسم المادة
نظريات العال الوظيفي
Theories of OT

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

وصف المساق:
سيتم في هذا المساق تعريف الطالب بالنظريات المختلفة والمستخدمة في مهنة العال الوظيفي من ناحية
نشئتها وفاعليتها ومالئمتها للواقع الفلسطيني .كما يستمكن الطالب من معرفة النظريات والطرق االنجع في

كلية العلوم التطبيقية

العال الوظيفي لكل حالة مثل تلك الناتجة عن اإلصابات واالعاقات واالمراض المزمنة والمشا،ل النفسية.
،ما سيتناول هذا المساق نظريات العال النفسي واإلجتماعي من حيث المفاكيم وطرق التشخيا والعال .
أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بمفهوم النظرية الخاصة بالعالج

•

تعليم الطالب إلت أهم النظريات فت العالج النفست واالجتماعت

•

افهام الطالب موقف كل نظرية من الطبيعة البشرية والشخصية ولسلوك العرضت

•

أن يتعرف الطالب الت المفاهيم األساسية لكل نظرية من نظريات العالج

•

إكتساب الطالب مهارات العالج وخطواته

•

أن يحيط الطالب معرفة ويثبت فهمه للطرق الحديثة لتطبيق النظرية

•

أن يستطيق الطالب إستخدام الطرق والنظريات الحديثة لتحليل الواقق

مخرجات المساق:
•

طالب بوعت تام علت مختلف النظريات المستخدمة فت مهنة العالج الوظيفت

•

طالب مدرك للعالقات السببية فت إحداثيات التعامل مق الحاالت الفردية واألسرية

•

طالب قادر علت تحديد الطرق المناسبة للوصول إلت طرق التطبيق اثناء عملية العالج الوظيفت

•

طلبة بقدرات لتحليل المعلومات وإستخالص النتائج والعالج

•

طلبة بقدرات لتحليل قضايا المشكالت الراهنة والعالقات المتداخلة فت اإلتجاهات المختلفة والمستخدمة فت
العالج

متطلب سابق

اسم المادة
التأهيل المجتمعي
Community-based
Rehabilitation

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

وصف المساق :سيتطرق هذا المساق الى محاور مهمة تمكن الطالب من فهم الفلسفة واالهداف والخطط
المطلوبة لتطور التأهيل المبني على المجتمع م ع التركيز على المشاركة الفاعلة للمجتمع في عملية التأهيل

كلية العلوم التطبيقية

الشامل للفرد .تتضمن المعلومات التي يغطيها المساق استعراضا لمعدالت انتشار االعاقة محليا وعربيا
وعالميا ,والنماذ المجتمسية السائدة وكذلك اسس تخطيط وادارة وتقويم برامج التأهيل المبني على المجتمع
ووسائل رفع مستول االدارة المجتمسية في هذا المجال ,مع االشارة ان المساق سيأخذ شكل المحاضرات
الص ية وندوات النقاه .كما ويناقش هذا المساق األساليب المتبعة لتأهيل المعاقين في العالم مع التركيز
على فلسطين باإلضافة لتوضح ماكية وفلسفة وأهداف والمبادئ التي يرتكز عليها التأهيل المجتمعي
ومبررات وفوائد التأهيل المجتمعي ودور العاملين في مجال التأهيل قبل وأثناء وبعد األزمات والحروب
والكوارث كما ويتناول الدور المتوقع من المعاق واألسرة والمجتمع بناء على طبيعة حاجات المعاقين .
أهداف المساق:
•

اكساب الطلبة بالمعارف الالزمة ألشراك المجتمق فت عملية تأهيل المرضت ذوي االحتياجات الخاصة

•

تعريف الطلبة علت أهم برامج تطوير التأهيل

•

تعريف الطلبة بأهمية دور األسرة فت عملية التأهيل

•

تدريب الطلبة علت آلية وكيفية تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة بالعمل مق المجتمق

•

تزويد الطلبة بأهم المصطلحات والمفاهيم فت ميدان التأهيل

مخرجات المساق:
•

طلبة واعون باهمية التاهيل والمساواة فت الفرص والحقوق

•

طلبة قادرون علت استعراض وتحليل واقق المعاقين فت العالم عامة وفلسطين خاصة وعلت أسباب تدنت
النظرة للمعاقين

•

طلبة قادرون علت رفق ثقافة التاهيل لدى االسرة والمجتمق

•

طلبة متكتشفون لالنماط المختلفة فت التاهيل فت المجتمق

•

طلبة قادرون علت حل المشكالت المرضية المختلفة من خالل تاهيلهم نفسيا واكاديميا ومهنيا

متطلب سابق

اسم المادة
اجهزة التكيف في العالج الوظيفي

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

ساعات

كلية العلوم التطبيقية
Occupational Therapy
Adaptive Equipment

معتمدة
3

-

3

وصف المساق:
تساعد هذه المادة طلبة العالج الوظيفي على تطبيق المعرفة النظرية في عالج المشاكل الجسدية المختلفة،
ويتحقق هذا من خالل ابتكار ,تنفيذ وصيانة أجهزة أوأدوات مساعدة وقائية تأهيلية وتقويمية .حيث يتم تدريب
الطلبة على مهارات نقل المرضى ،قياس واختيار الكراسي المتحركة ،تصميم واختيار الجبائر المناسبة،
استخدام المعينات الحركية ،واستخدام االساليب المختلفة لخلع المالبس ،وتطبيقات أدوات التكييف،
والتعديالت البيئية المناسبة لتعزيز المناحي الوظيفية .كما ويغطي هذا المبحث النظريات العامة لتدريب
المرضى على استخدام األجهزة واالدوات المساعدة .
أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بمفاهيم األجهزة واألدوات المساعدة الوقائية والتأهيلية والتقويمية

•

تدريب الطالب على استخدام األجهزة واالدوات المساعدة

•

تعريف الطالب بالمبادئ االساسية لتدريب المرضى على استخدام األجهزة واالدوات المساعدة

مخرجا المساق:
•

طلبة يربطون المفاهيم النظرية للعالج الوظيفت بالناحية العملية لعالج المشاكل الجسدية

•

طلبة قادرون علت ابتكار وتنفيذ تعديالت أساسية-هندسية لألثاث ,ألماكن السكن ,العمل وتنقل األفراد

•

طلبة قادرون على تقديم توصيات لشراء ومالئمة األجهزة واألدوات المساعدة

متطلب سابق

اسم المادة
مقدمة في علم الحركة والميكانيكا

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

الحيوية
2 Introduction to Kinesiology and
Biomechanics

معتمدة
-

2

وصف المساق:
هذا المساق يمنح طالب العالج الوظيفي مقدمة عن مفاهيم الميكانيكا الحيوية وعلم الحركة وأساسيات التحليل الكمي لحركات
االنسان وانشطته اليومية سواء داخل البيت او في اماكن العمل والمراكز الرياضية .كما يتطرق الى تحليل حركة اإلنسان في حالة
االصابة او االعاقة وتحديد المبادئ المادية التي تؤثر على الحركة واألنماط واألداء وربط ذلك كله باألعضاء واألنسجة البيولوجية

كلية العلوم التطبيقية
داخل جسم االنسان .سيتم في هذا المساق ايضا استكشاف المبادئ الميكانيكية والفسيولوجية والتشريحية التي تحكم الحركة البشرية
وطرق تطوير العضالت وتأثيرها على عملية التحكم في حركة اإلنسان .كما سيتم التطرق الى دور النشاط البدني في الحفاظ على
حياة صحية وعملية وكيفية تطبيق اللياقة البدنية وطرق ممارسة الرياضة وتقييم اللياقة البدنية بشكل سليم.

أهداف المساق:
•

تعليم الطالب بمفاهيم الميكانيكا الحرية الطراف وعضالت االنسان

•

تعريف الطالب بالمبادئ االساسية التت تؤثر علت حركة االنسان اثناء العمل والرياضة

•

توظيف نماذج ومبادئ علوم الحركة فت حل المشكالت الرياضية

•

تحسين استخدام اللياقة البدنية والحركية واالنشطة اليومية لتحقيق ممارسات حركية ورياضية افضل

•

تعريف الطالب باساليب التدريب والتدخالت الالزمة لتحسين الرياضة واالداء البدنت لذوي االعاقات
واالصابات

مخرجات المساق:
•

طلبة واعون باهمية الحركة واللياقة البدنية فت الحياة

•

طلبة قادرون علت توظيف الحركة والميكانيكا الحركية فت اعادة تأهيل ذوي االعقات واالصابات

•

طلبة يربطون المفاهيم والمهارات الرياضية الخاصة بمفاهيم الميكانيكا الحركية فت االنسان

•

طلبة متكتشفون لالنماط الرياضية والحركية لتحسين االداء الحركت عن المرضت ذوي االعاقات
واالصابات

•

طلبة قادرون علت حل مشكالت الحركة بالطريقة العلمية

متطلب سابق

اسم المادة
مقدمة في علم النفس
Introduction to Psychology

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

ساعات
معتمدة

3

-

3

وصف المساق :يتناول هذا المساق التعريف بعلم النفس بحيث يشتمل على أهم المبادلء والمفاكيم في تاريخ
علم النفس ومدارسه الفكرية وفسيولوجية السلوك ومبادلء ونظريات النمو والتعلم واإلدراك والدوافع

كلية العلوم التطبيقية

واإلنفعاالت والشخصية  .كما يتناول بعض الموضوعات النفسية التي تهم الدارسين لعلم النفس ،كاالنتباه،
والذا،رة ،والصراع ،ويقدم المساق تصو ار عن بعض النظريات النفسية :كالتحليلية ،والسلوكية ،والمعرفية.
اهداف المساق:
•

تعليم الطالب بالمفردات والمفاهيم المستخدمة فت علم النفس.

•

تزويد الطالب بالبحوث التت تقوم عليها معرفة الفكر والسلوك البشري.

•

فهم الكيفية التت بنيت عليها مهارات التفكير.

•

وصف التطورات الهامة التت أدت إلت التطور الحالت لعلم النفس.

•

دراسة تطبيقية للنظرية النفسية فت حياة الفرد.

مخرجات المساق:
•

طالب قادرون علت التعرف علت المجاالت الرئيسية والنظرية فت علم النفس وتوضيح أوجه التشابه
واالختالف بينهما.

•

طالب بقدرة عالية علت التمييز بين التصاميم الرصدية ،واالرتباطية والتجريبية ،وشبه التجريبية الرئيسية
التت يستخدمها علماء النفس التنموي وتوضيح المزايا والقيود المفروضة علت كل منهما بحيث يكون
الطالب قادرون علت نقد مختلف الدراسات والنظريات علت أساس هذه المعلومات.

•

طالب ملم بأساسيات األعراض والمسببات والعالج المقترح لفئات رئيسية من االضطرابات والمشاكل
النفسية.

•

تمكن الطالب من قراءة االبحاث المعاصرة والمتعلقة بمواضيق معينة فت علم النفس وكتابة ابحاث ومناقشة
وتقييم هذه األبحاث.

متطلب سابق

اسم المادة
الصحة العامة
Public Health

وصف المساق:

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

كلية العلوم التطبيقية

يقدم هذا المساق مقدمة في الصحة العامة ،تاريخ نشاة هذا العلم ،اهمية الصحة العامة ،كذلك يعرض نظرة
عامة على التخصصات الصحية العامة والحقول ذات العالقة.
اهداف المساق:
•

تحديد مختلف التخصصات الصحية العامة ،والمهن ،والمنظمات

•

وصف السمات الرئيسية للتطور التاريخت للصحة العامة ،بما فت ذلك أهم إنجازات الصحة العامة

•

فهم الفرق بين الصحة الشخصية والصحة العامة

•

وصف المبادئ األساسية لعلم األوبئة ،بما فت ذلك المعدالت وعوامل الخطر ومحددات األمراض و
االسباب

•

فهم محددات الصحة من منظور عالمت ،بما فت ذلك العوامل البيئية واالجتماعية والثقافية والسلوكية
والبيولوجية

•

ابراز اهمية مفاهيم الوقاية ،الكشف ،والسيطرة علت األمراض المعدية والمزمنة

•

شرح أهم المشاكل والقضايا الصحية العامة التت تواجه المجتمق ،بما فت ذلك التفاوتات الصحية،
والشيخوخة ،واإلصابات ،والبدانة ،والسيطرة علت األمراض الناشئة ،والتأهب لحاالت الطوارئ

مخرجات المساق:
•

طالب ذوي معرفة و فهم أفضل للقضايا المتعلقة بالصحة العامة الفلسطينية

•

سوف يكون الطالب علت بينة بما يتعلق بالوقاية من االمراض المعدية والمزمنة والكشف عنها ومكافحته

متطلب سابق

اسم المادة
التشريح و علم وظائف األعضاء ()1
)Anatomy & Organ Physiology (1

وصف المساق:

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

كلية العلوم التطبيقية

هذا المساق يوفر دراسة شاملة لتشريح وعلم وظائف األعضاء من جسم اإلنسان .وتشمل المواضيع تنظيم
الجسمم التوازن .علم الخليةم علم االنسجةم والهيكل العظمي ،والعضالت ،والجهاز العصبي والحواس.
أهداف المساق:
•

معرفة وفهم المصطلحات التشريحية والفسيولوجية

•

تطبيق مفهوم التوازن بما يتعلق بالنشاط الفسيولوجت البشري

•

معرفة المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية الرئيسية من حيث صلتها بجسم اإلنسان

•

وصف الهيكل الخلوي والنشاط الخلوي

•

التعرف علت مفهوم التوازن من حيث ربط وظائف الجسم األساسية بالعمليات الحيوية المختلفة ،وإظهار
المعرفة فت تنظيم الجسم البشري

•

وصف المكونات التشريحية الرئيسية لكل جهاز من اجهزة جسم اإلنسان  ،وصف وشرح الوظائف
الفسيولوجية علت مستوى الجهاز و كذلك علت المستوى الخلوي

•

تطبيق المفاهيم المستفادة فت المحاضرة لفهم وتحليل التحاليل المخبرية والمالحظات

مخرجات المساق:
•

طالب قادرين علت إثبات فهم متعمق لمبادئ التشريح وعلم وظائف األعضاء وعالقاتها المتبادلة

•

طالب قادرين علت فهم تنظيم جسم االنسان والتوازن

•

طالب ذوي معرفة بعلم الخلية؛ علم االنسجة؛ والهيكل العظمت والعضالت ،والجهاز العصبت والحواس

اسم المادة

متطلب سابق

التشريح و علم وظائف األعضاء عملي
Anatomy & Organ Physiology
Practical

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
-

3

1

وصف المساق:
مختبر التشريح وعلم وظائف األعضاء هو التكامل المنهجي لتركيب و بناء وأداء الخاليا واألنسجة
واألعضاء وأنظمة الجسم البشري.

كلية العلوم التطبيقية

أهداف المساق:
•

التعرف علت اجراءات السالمة و االمان داخل المختبر

•

تحديد المكونات األساسية للمجهر الضوئت

•

وتشريح العينات المحفوظة ،والدراسة المجهرية ،والتجارب الفسيولوجية والمحاكاة الحاسوبية

•

التفريق بين أنوا األنسجة المختلفة ووصف وظيفتها

•

فهم اختبار وظائف الرئتين وقياس التنفس األساست

•

تحديد الهياكل التشريحية الجهزة الجسم المختلفة
مخرجات المساق:

•

طالب ذوي معرفة و علم بتشريح جسم االنسان و وظائف االعضاء المختلفة

•

طالب ذوي علم باجهزة جسم االنسان المختلفة و وظائفها

متطلب سابق

اسم المادة
التشريح و علم وظائف األعضاء ()2
)Anatomy & Organ Physiology (2

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

وصف المساق:
هذا المساق استم ار ار لدراسة شاملة لتشريح وعلم وظائف األعضاء لجسم اإلنسان .وتشمل مواضيع الغدد
الصماء ،القلب واألوعية الدموية ،الجهاز اللمفاوي ،الجهاز التنفسي ،الجهاز الهضمي ،الجهاز البولي
والتناسلي وكذلك األيض ،التغذية ،التوازن الحمضي و القاعدي ،وتوازن السوائل.
أهداف المساق:
•

دراسة مكونات و و ظائف الغدد الصماء ،القلب واألوعية الدموية و الجهاز اللمفاوي

•

دراسة الجهاز التنفست ،الجهاز الهضمت ،الجهاز البولت والتناسلت

•

دراسة المواضيق المتعلقة بااليض ،التغذية ،التوازن الحمضت و القاعدي و كذلك توازن السوائل

كلية العلوم التطبيقية

مخرجات المساق:
•

طالب قادرين علت إثبات فهم متعمق لمبادئ التشريح وعلم وظائف األعضاء وعالقاتها المتبادلة

•

طالب ذوي معرفة بالخصائص التشريحية والفسيولوجية لللهيكل العظمت ،العضالت و الجهاز العصبت

•

تقييم الحاالت المرضية المختارة من حيث صلتها باالجهزة المذكورة أعاله

متطلب سابق

اسم المادة
علم االمراض
Pathology

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

3

-

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
هذا المساق يعطي الطلبة مقدمة هامة عن مسببات والية حدوث المرض في االنسان ،كما سيتطرق الى تفسير التغييرات الوظيفية
والتشريحية واالعراض السريرية المصاحبة ألمراض الخلية وااللتهابات الحادة والمزمنة واضطرابات الدم واالورام واالمراض
المعدية .وتشمل ايضا القاء نظرة عامة على االمراض واالضطرابات وباألخص المزمنة التي تصيب اجهزة الجسم المختلفة
وتحديدا امراض العضالت والعظام الرتباطها بتخصص العالج الوظيفي باإلضافة ألمراض أجهزة المناعة واالجهزة البولية
والتنفسية والهضمية .سيتم في هذا المساق ايضا توفير دروس عملية للطلبة تهدف الى التشخيص المجهري والتشريحي ألنسجة
المرضى المصابة باختالف درجات االلتهابات واالصابة ومقارنة مع االنسجة السليمة.

أهداف المساق:
•

تزويد الطالب بمفاهيم تتعلق باالمراض ووصفها

•

تعليم الطالب بالتغييرات الوظيفية والتشريحية المصاحبة لالمراض

•

تدريب الطالب بآليات تشخيص االمراض المختلفة

•

تمكين الطالب من تشخيص االمراض المختلفة سريريا ومخبريا

•

توظيف التشريح النسيجت والمجهري لالعضاء المصابة فت التشخيص الدقيق للمرض

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت فهم العمليات المرضية األساسية بما فت ذلك االلتهابات ،تصلب الشرايين واألورام
وغيرها

•

طلبة قادرون علت التشخيص الدقيق للمرض فت مختلف اجهزة الجسم والمضاعفات المصاحبة له

كلية العلوم التطبيقية
•

طلبة قادرون علت تحديد مسببات االمراض المختلفة بهدف السيطرة عليها وعالجها بالشكل السليم

•

طلبة يربطون استخدام التشخيص السليم للمرض فت تصنيف حدة المرض والدرجة والمرحلة وباالخص
عندما تتعلق ببعض أنوا األورام وااللتهابات

•

طلبة قادرون علت تقديم االستشارات المهنية فت مجال التأهيل

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة
علم االعصاب
Neurology

محاضرة

عملي

ساعات
معتمدة

3

-

3

وصف المساق:
لقد تم إعداد هذا المساق ليعطي مقدمة عن الجهاز العصبي بدراسة تركيب الجهاز العصبي المركزي
والطرفي وتركيب الخاليا العصبية والية انتشارالسياالت العصبية ونقل المعلومات بين الخاليا العصبية
بالشكل السليم ,كما سيتم التطرق في هذا المساق الى المفاكيم األساسية المتعلقة بأمراض الجهاز العصبي
من ناحية طبية و طرق العال

طبيا وجراحيا ,كما سيتم ايضا دراسة النظم الحسية مثل السمع والرةية

ومناقشة كي ية تحويل الطاق ة الفيزيائية مثل الضوء إلى إشارات عصبية وكي ية معالجتها وتفسيرها في
الدماو .كما و يقدم المساق المعلومات الالزمة للتعرف على أ،ثر األمراض العصبية شيوعا وأعراضها و
المضاعفات المصاحبة لكل حالة.
أهداف المساق:
•

تزويد الطالب بالمفاكيم المتعلقة بتركيب ووظائف الجهاز العصبي

•

تعليم الطالب باالحاالت المرضية المصاحبة للجهاز العصبي

•

تعريف الطالب بأليات نقل السياالت العصبية في الجسم وتحكمها بالوظائف الحركية والحسية

كلية العلوم التطبيقية
•

تمكين الطالب من وصف التدخالت العالجية لالضطرابات العصبية

•

تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لتشخيا امراض الجهاز العصبي

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون على فهم الية عمل وتركيب ووظيفة الجهاز العصبي المركزي والطرفي

•

طلبة قادرون على تشخيا االمراض الوظي ية والحسية المصاحبة للجهاز العصبي

•

طلبة قادرون على ربط االختالالت العصبية باالعاقات العقلية والجسدية حسب درجتها وحدتها

•

طلبة يربطون القدرة على تشخيا االمراض العصبية بالقدرة على التعامل مع المرضى المصابين
على اختالف حدة المرض

•

طلبة قادرون على تحسين االداء الوظيفي للجهاز العصبي في بعض االعاقات العقلية والجسدية
اسم المادة

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

علم االدوية العامة لطلبة العال

محاضرة

الوظيفي General Pharmacology
for OT

3

عملي

ساعات
معتمدة

0

3

وصف المساق:
هذا المساق يتناول التعامل مق األدوية واألغذية واألعشاب الطبية والمواد الكيميائية فت المنزل من حيث
تصنيفات األدوية وطريقة التعامل معها من حيث تأثيرها و أعراضها و تفاعالتها مق األدوية األخرى باالضافة
الت طرق التعامل السليمة معها .ويتناول أيضا الطرق السليمة الستعمال األعشاب الدوائية لتحقيق الفائدة
المرجوة منها  .من جهة أخرى يتناول هذا المساق األثار الجانبية والمخاطر من تناول بعض األدوية واألعشاب
الطبية واألغذية والمواد م نتهية الصالحية والتعرض لبعض مواد التنظيف السامة .و يتناول طرق التعامل
السليمة فت حال التسمم او التعرض لبعض المواد السامة.

أهداف المساق:
•

معرفة تصنيقات األدوية و طرق التعامل السليمة معها

كلية العلوم التطبيقية
•

إدراك أهمية قراءة الوصفة الدوائية و النشرة الدوائية و التقيد بها

•

تزويد الطالب بطرق التخزين المناسبة لألدوية و المواد الغذائية المختلفة

•

تدريب الطالب بالطرق الصحيحة لتحضير و تناول األعشاب الطبية لتحقيق الفائدة الطبية منها

•

معرفة المواد التت تشكل سموم للجسم

•

ادراك الطالب لألخطار واآلثار الجانبية لبعض األدوية و األعشاب و األغذية المنتهية الفعالية

•

معرفة كيفية التصرف فت حاالت التسمم أو التعرض لمواد سامة

•

تعليم الطالب بالطرق التعامل السليمة مق المواد منتهية الصالحية

مخرجات المساق:
•

طلبة لديهم القدرة علت التمييز بين أنوا األدوية و األعشاب و المواد العذائية و آثارها و فوائدها
المختلفة

•

طلب ة لديهم القدرة علت التعامل مق األدوية و األعشاب و المواد الغذائية بطريفة سليمة من حيث
االستخدام و التخزين و التحضير

•

طلبة لديهم القدرة علت تمييز المواد السامة و التت تشكل خطر علت صحة و سالمة األفراد و
مخاطرها

•

طلبة لديهم القدرة علت التعامل مق المواد السامة و منتهية الصالحية و اتخاذ اإلجراءات الصحيحة فت
حال تناولها أو التعرض لها

•

طلبة لديهم القدرة علت تحسين السالمة األسرية

متطلب سابق

اسم المادة
علم التغذية الطبية
Medical Nutrition Science

وصف المساق:

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

كلية العلوم التطبيقية

ه ذا المساق للحديث عن التغذية خالل دورة حياة االنسان ،دراسة االمراض التي تواجه االنسان خالل حياته
من حيث االمراض المزمنة والمشا،ل الطبية المرتبطة بها .وسيتم توجيه اهتمام خاص الحتياجات التغذية
الطبية للمرضى في عال كل حالة المرض.
أهداف المساق:
•

دراسة االحتياجات الغذائية خالل دورة حياة االنسان

•

دراسة أيض العناصر الغذائية المختلفة  ،بما فت ذلك الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامين و
المعادن

•

تقييم الحالة التغذوية

•

دراسة االمراض المزمنة و التغذية العالجية ذات العالقة

مخرجات المساق:
•

طالب قادر علت فهم العناصر الغذائية المختلفة

•

التعرف علت سبب األمراض التغذوية المختلفة

•

وصف العالقة بين التغذية واالمراض والصحة

متطلب سابق

اسم المادة
الرياضة والصحة
Sports & Health

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

وصف المساق:
تتناول هذا المساق تعريف التربية ا لرياضية  ،التربية البدنية  ،التربية الحركية  ،عالقتها بالتربية العامة ،اللياقة
البدنية ،عناصرها ،الفرق بيت اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة و المرتبطة بالمهارة  ،العوامل المؤثرة فت اللياقة
البدنية و شروط ممارسة الرياضة ،التغذية  ،تغذية الرياضيين العناصر الغذائية  ،السمنة  ،عالقة التربية
الرياضية باألمراض المعاصرة  ،التدخين  ،المنشطات  ،الكحول  ،اإلصابات و اإلسعافات األولية.

كلية العلوم التطبيقية

أهداف المساق:
•

أن يفهم الطالب أسس العلوم الصحية والوظيفية والحركية فت المجال الرياضت ومبادئها

•

تعريف الطالب بالنظريات النفسية وتطبيقاتها الرياضية ،وأثر العوامل النفسية المختلفة علت األداء البدنت
للرياضت وأساليب االستفادة من تلك العوامل فت تطوير مستوى األداء للرياضيين

•

تعريف الطالب بالعالقة بين اللياقة البدنية والنشاط البدنت ونمط الحياة الحديثة من جهة وبين أمراض العصر
والمشكالت الصحية التت يعانت منها الفرد من جهة أخرى

•

تعريف الطالب بالمفاهيم المتعلقة بالرياضة بوصفها ظاهرةً اجتماعية والنظريات االجتماعية وتطبيقاتها
الرياضية ،ودراسة دور الرياضة فت المؤسسات االجتماعية المختلفة وأثرها فت ثقافة المجتمق

مخرجات المساق:
•

طالب ذوي قدرة علت القيادة وتحمل المسؤولية والعمل الجماعت ونقل الخبرات فت أثناء التدريس
والتدريب

•

أن يكتسب الطالب مهارات التفكير العلمت وتوظيفها لحل المشكالت المرتبطة بالعملية التعليمية
واالجتماعية بعناصرها المختلفة

•

أن يستخدم الطالب الوسائل التكنولوجية الحديثة فت التدريب

متطلب سابق

اسم المادة
الصحة والسالمة المهنية
Occupational Health & Safety

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

3

-

ساعات

معتمدة
3

وصف المساق:
ي ُّركز هذا المساق ُجل اهتمامه على سالمة اإلنسان وصحته وضرورة الحفاظ عليها من خالل خلق بيئة عمل
آمنة تخلو من المخاطر التي تهدد حياته أو سالمته .كما أنّه يعطي الطالب فكرة عامة عن مبادئ الصحية
والسالمة المهنية المتعلقة في ميادين العمل المختلفة ،ودور مكان العمل والعمال في الحفاظ على الصحة
والسالمة المهنية للعاملين ومكان العمل ككل من خالل تجنب الحوادث والتقييد بمعايير السالمة والصحة

كلية العلوم التطبيقية

المهنية عند القيام بالعمل .كما ويهدف المساق ايضا الى إكساب الطالب المهارات الالزمة في كيفية التعامل
مع الحوادث فور وقوعها.
أهداف المساق:
•

تعريف الطالب على مفاهيم وأسس الصحة والسالمة المهنية

•

رفع مدى جاهزية الطالب من خالل اداء التمارين التي تكسبهم خبرة واسعة في كيفية التعامل مع الحوادث
فور وقوعها

•

االطالع على خبرات المؤسسات المحلية لتطبيقات السالمة والصحة المهنية في العمل

مخرجات المساق:
•

طلبة على دراية كافية بمجاالت العمل المختلفة ومستلزمات الصحة المهنية عند العمل بها

•

طلبة قادرون على تحديد دور مؤسسة العمل في تفعيل السالمة والصحة المهنية

•

طلبة قادرين على توضيح دور العامل في تفعيل السالمة والصحة المهنية

•

طلبة مدركون لدور المراقب الصحي في تعزيز تطبيق مفاهيم السالمة والصحة المهنية بالمؤسسات

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة
اإلسعافات األولية
First Aid

محاضرة

عملي

ساعات
معتمدة

2

3

3

وصف المساق:
يهدف هذا المساق لإل،ساب الطلبة المعرفة النظرية والعملية فيما يتعلق بالمفاكيم األساسية في
اإلسعافات األولية وإنعاه القلب والرئتين في حال تعرض شخا سليم أو مريض إلصابة أو نوبة
مفاجئة ،وذلك من خالل التقديم المساعدة الالزمة في موقع الحدث للحفاظ على حياة المصاب ومنع
تطور اإلصابة أو ظهور مضاعفات قد ت ثر على المدل البعيد على حياة المصاب.
أهداف المساق:

كلية العلوم التطبيقية
•

تطبيق المبادئ األساسية فت اإلسعافات األولية الالزمة لمختلف األنوا من اإلصابات والنوبات والحوادث
المفاجئة

•

التعرف علت الطرق الصحيحة إلنعاش القلب والرئتين لمختلف الفئات العمرية

•

التركيز علت أنوا اإلصابات التت من الممكن أن تؤثر علت حياة المصاب فيما بعد أو تلك التت قد تسبب
أمراضا ً مهنية

•

التعرف علت مستلزمات حقيبة اإلسعاف األولت وكيفية استخدامها )(First Aid Kit

•

اكتساب مهارات إدارة الحاالت الطارئة إلت حين وصول المصاب ألقرب مركز صحت

مخرجات المساق:
-

طلبة قادرون علت تقديم اإلسعافات األولية بأقل قدر من األجهزة المتاحة

-

طلبة ليهم معرفة عملية بآلية تطبيق إنعاش القلب والرئتين للحاالت المختلفة

-

طلبة واعون بضرورة استغالل الدقائق األولت من وقو اإلصابة ألهميتها فت حالة اإلصابة

-

طلبة لديهم القدرة علت اتخاذ القرار المناسب لتقديم المساعدة فت موقق اإلصابة

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة
مصطلحات طبية
Medical Terminology

محاضرة

عملي

ساعات
معتمدة

1

-

1

وصف المساق:
يهدف هذا المساق لتعريف الطلبة بالمصطلحات المتداولة في المجال الطبي والصحي ،والجذور
األساسية للمصطلحات والمقاطع المضافة في بداية ونهاية الكلمات إلعطاء مدلوالت جديدة
للمصطلحات ،ومنها المصطلحات المستخدمة في تشخيا الحاالت والصحة والمرض.
أهداف المساق:
•

اإللمام بالمصطلحات األساسية المتعلقة بجسم اإلنسان فت المجال الطبت.

•

التعرف علت المصطلحات المتعلقة فت نمو الجسم وتطوره

كلية العلوم التطبيقية
•

التعرف علت االختصارات الشائعة المتداولة فت مراكز العناية الصحية والمستشفيات والعيادات

•

ربط المقاطق المضافة للكلمات بالمعانت المرجوة منها

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت التعامل مق المصطلحات المتداولة طبيا ً وبشكل عالمت

•

طلبة لديهم القدرة علت فهم أي مصطلح فت التشخيص والصحة والمرض

•

طلبة لديهم القدرة علت تحليل المصطلحات الطبية الت مكوناته األساسية وفهم معانيها

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة

اخالقيات المهن الطبية
Ethics of Medical Professions

محاضرة

عملي

ساعات
معتمدة

1

-

1

وصف المساق:
يعتبر هذا المساق وسيلة لإلطالع على القضايا األخالقية والمهنية في في وظائف المهن الطبية المساندة إذ
يركز على البعد النظري لخدمات العال الوظيفي وما يتعلق بها من قضايا أخالقية ومهنية ويقوم باالهتمام
بربط النظريات بتطبيقاتها العملية .حيث يتضمن هذا المساق تدريب الطلبة على مجموعة من المهارات
األساسية الالزمة لممارسة العال الوظيفي ،وإتقان مهارات إجراء المقابلة اإلرشادية من خالل لعب الدور,
من خالل بناء العالقة اإلرشادية ،ومهارات اإلصغاء  ،واالستيضاح ،وعكس المشاعر ،ومهارات طرح
األسئلة ،والمواجهة ،والتفسير ،ومهارات التحدي والدافسية ،وتحديد األهداف والتشخيا السليم .كما يتضمن
معرفة وتحديد أخالقيات ومعايير وضوابط العال

الوظيفي كالمرونة في التعامل واإلخالص في العمل

والتحلي باألخالق الحميدة ,ومعرفة آثار تطبيق القواعد األخالقية اثناء عملية العال الوظيفي.
أهداف المساق:
•

فهم دور المهن الطبية المساندة فت مجاالت الحياة المختلفة ,وضرورة تطبيق القضايا األخالقية والمهنية
فت خدمات العالج الوظيفت

كلية العلوم التطبيقية
•

التعرف على نظريات العال الوظيفي من حيث تشابهها واختالفها وتطوير القدرة على اختيار
المالئم حسب حاجة المعالج وفلسفة العال مع مراعاة اإللتزام بأخالقيات المهنة

•

تطوير وتهذيب التفكير الناقد والتحليلت عند الطالب حتت يتمكنوا من فهم القضايا األخالقية والمهنية عند
تحليل واقق المريض وكيفية تطبيقها واستخدام الوس ائل المختلفة التت تجعل المريض يطمئن من المعالج
عند كشف أسراره له

مخرجات المساق:
•

طالب قادرون علت فهم دور العالج الوظيفت فت مجاالت الحياة المختلفة ومدى أهمية ممارسة هذا الدور
فت ايجاد الحلول للمشاكل المتعلقة باالصابات واالعاقات

•

طالب قادرون علت تطبيق القضايا األخالقية والمهنية أثناء قيامه بتقديم العالج فت مؤسسات الوطن من
خالل التحلت باألخالق الحميدة كاألمانة واإلخالص فت العمل

•

تمكن الطالب من نشر الوعت عند المعالجين والمسؤوليين من أجل تطبيق اخالقيات التعامل مق الحاالت
ورعايتهم وخلق طرق راقية أثناء تقديم الخدمات العالجية

متطلب سابق

اسم المادة
التقييم الشامل في العال الوظيفي
Comprehensive Assessment in
OT

الساعات األسبوعية
محاضرة
2

عملي
3

ساعات
معتمدة

3

وصف المساق:
الجانب النظري :يركز هذا المساق على عملية التقييم في العال الوظيفي ابتداءا من اإلحالة إلى التخطيط
للتدخل .وسيتم دراسة كل خطوة من خطوات عملية التقييم بتعمق باالضافة الى التركيز على مهارات
المالحظة المنظمة وغير المنظمة .كما سيتم ايضا عرض وتطبيق مجموعة متنوعة من االختبارات المقننة.
الجانب العملي  :سوف يتم تدريب الطلبة على تقنيات التقييم وكي ية توثيقه .وسيتم التركيز في كل مختبر
على جانب من جوانب النشاط الوظيفي أو المهارات االدائية.

كلية العلوم التطبيقية

أهداف المساق:
•

اكساب الطلبة بالمعارف األساسية الالزمة الجراء عملية التقييم فت العالج الوظيفت ابتداءا من اإلحالة إلت
التخطيط للتدخل

•

القدرة علت اتقان تقنيات التقييم وكيفية توثيقه

•

أن يتعرف الطالب الت المفاهيم األساسية لكل طريقة من طرق تقييم الحالة

•

إكتساب الطالب مهارات تقييم الحالة وخطواته

•

أن يحيط الطالب معرفة ويثبت فهمه للطرق الحديثة للتقييم

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت التقييم فت العالج الوظيفت ابتداء من االحالة الت التخطيط للتدخل

•

طلبة قادرون علت توظيف المفاهيم األساسية لكل طريقة من طرق تقييم الحالة فت العالج

•

طلبة قادرون علت حل مشكالت الحاالت بتقييمها بالطرق الحديثة

•

طلبة قادرون علت اتقان تقنيات التقييم واتقان توثيقه بالوسائل الحديثة

متطلب سابق

اسم المادة
العال الجماعي
Group Therapy

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
2

3

3

وصف المساق:
يتضمن هذا المساق تدريب الطالب على مهارات وأساليب العال الجماعي ,ومن ثم القيام بممارسة العملية
اإلرشادية الجماعية في مختلف المواقف العالجية كقائد للمجموعة مع بعض الحاالت الواقسية سواء في
المدارس أو الكليات أو السيادات أو المستش يات أو الدور االجتماعية ,وذلك بتطبيق استراتيجيات التدخل
المناسبه وزيادة فاعلية القول والعوامل العالجية المطلوبة لنجاح الجلسات الجماعية .
أهداف المساق:

كلية العلوم التطبيقية
•

تعريف الطالب بمفاهيم العالج الجماعت

•

تدريب الطالب علت مهارات وأساليب العالج الجماعت

•

تطبيق الطالب استراتيجيات التدخل المناسبه

•

تعريف الطالب باساليب العالج الجماعت لكل الحاالت المرضية

مخرجات المساق:
•

طلبة واعون باهمية العالج الجماعت

•

طلبة قادرون علت توظيف العالج الجماعت فت اعادة تأهيل ذوي االعاقات واالصابات

•

ط لبة متكتشفون لالنماط المختلفة فت العال الجماعت من اجل تاهيل ذوي االعاقات واالصابات

متطلب سابق

اسم المادة
Occupational Therapy in
Psychiatry, Physical and
Neurological Diseases/ Cases

العال الوظيفي لألمراض النفسية
والجسدية والعصبية حاالت

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

وصف المساق:
يتضمن هذا المساق النظريات المعرفيه لعال

الحاالت العصبيه والحركية وحاالت أمراض العظام

والعضالت  ,إضافة إلى اإللمام بالمعرفة النظرية لمشا،ل األمراض النفسية ,ويعتني هذا المساق بالنواحي
التطبيقية لهذه ال نطريات عن طريق دراسة حاالت مرضية وكي ية التعامل معها وفق النظريات المعتمدة في
التخصا.
أهداف المساق:
•

يهدف المساق ألت إكساب الطالب المعلومات والنظريات الخاصة فت االمراض العصبية

•

يهدف المساق الت تعريف الطالب بالنظريات الخاصه بالعالج الوظيفت لالمراض النفسية

•

يه دف المساق الت تعريف الطالب باساسيات المعرفه الخاصه باالمراض الجسديه وطرق العالج الوظيفت
فيها

كلية العلوم التطبيقية
•

يهدف المساق ألت أكساب الطالب مهارات تطبيق المعلومات النظرية علت الحاالت الواقعية التت يراد
وضق خطط عالجية لها

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت التعامل مق الحاالت المرضية العصبية والجسدية والنفسية ضمن أسس سليمة وعلمية

•

طلبه بمهارات متقدمة بأساسيات تقييم الحالت االمرضية

•

طلبة قادرون علت إسقاط النظريات العلمية علت حاالت ذات عالقة

•

طلبة قادرون علت وضق خطط عالجية ضمن معطيات الحاالت المرضية

متطلب سابق

اسم المادة
Applied OT in Children
Diseases

العال الوظيفي التطبيقي لألمراض
عند األطفال
وصف المساق:

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

كلية العلوم التطبيقية

تتضمن هذه المادة القواعد النظرية والتطبيقية للعالج الوظيفي للمشاكل العصبية عند األطفال الشائعة واالقل
شيوعا وخاصة الشلل الدماغي في مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة .وهناك تركيز على
الوسائل العملية والتقنيات المستعملة للتعامل مع المشاكل العصبية المتعلقة بهذه االمراض .كما وتحتوي على
اسس التدخل العالجي والنظريات العلمية الخاصة بكل مرض واضطراب ويحتوي تطبيقات عمليه على
مراحل التطور المختلفة كالتطور العصبي والفسيولوجيا العصبية .ودراسة كل ما يعني بتأثيرات هذه
االمراض على األداء المهني والوظيفي لألطفال
ويركز المساق على مسببات ،تشخيا ،الصورة السريرية ،المحددات الوظي ية ،والعالجات الطبية واألدوية
األ،ثر شيوعا لكل مرض ا وخلل.
أهداف المساق:
•

يهدف المساق الت تعريف الطلبة باالمراض العصبية والمشاكل العصبيه عند االطفال

•

يهدف المساق الت تعريف الطلبة فت مضاعفات هذه المشاكل وتأثيراتها علت الوضق الوظيفت لالطفال
المصابين بهذه المشاكل

•

يهدف المساق الت تدريب الطلبة وتعليمهم كيفية تشخيص المشاكل الوظيفية عند األطفال وكيفية التعامل
معها وعالجها.

مخرجات المساق:
•

سيكون الطالب فت نهاية المساق ملم إلمام تام بالمشاكل العصبية عند األطفال بالمراحل العمرية المختلفة

•

سيتمكن الطالب خالل المساق من التعرف علت تأثيرات المشاكل العصبية لالطفال علت وظائفهم

•

سيكون الطلبه قادرين علت فهم هذه االمراض وتشخيص متالزماتها الوظيفية ووضق خطط العالج فت
االطار العلمت النظري

•

سيكون الطلبة بعد هذا المساق علت جاهزيه تامة لدخول المساقات االكلينيكيه بجاهزية وفهم تام للموضو .

متطلب سابق

اسم المادة
Applied Occupational Therapy
in Psychiatry

العال الوظيفي التطبيقي لألمراض
النفسية
وصف المساق:

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

كلية العلوم التطبيقية

يتضمن هذا المساق دراسة مست يضة في األمراض النفسية والتي تتضمن تأثيرات وظي ية بحيااث يحتااوي علااى
تالخا اايا للنما اااذ الطبيا ااة والنفسا ااية ويتبعها ااا باختيا اار النما اااذ النظريا ااة لممارسا ااة العا ااال الا ااوظيفي بما ااا فيها ااا
اإلنس ااانية والتطا ااور والسا االوك والمهن ااة والتكاما اال الحسا ااي والتحلي اال النفسا ااي .وعالقا ااة األش ااياء والسا االوك المهنا ااي
ومهارات التأقلم معززة بالمقارنات واالختالفات بين النظريات المختلفة.
أهداف المساق:
•

يهدف المساق الت تعريف الطلبة بالتأثيرات الوظيفية الناتجة عن االمراض النفسية

•

يهدف المساق ا لت تعريف الطلبة بتطبيقات العالج الوظيفت النظرية وعالقاتها باالمراض النفسية

•

يهتم المساق بتعزيز مهارات التمييز بين االختالفات النظرية والمقارانات فت العالج السلوكت والمهنت

مخرجات المساق:
•

طالب مدربين وعلت وعت وادراك تام لالمراض النفسيه وما ينتج عنها من خلل وظيفت

•

طالب علت دراية بالفروق السلوكية لالمراض النفسية وكيفية التعامل معها

•

طالب قادرين علت فهم الخطط العالجت ونماذجها فت مجال االمراض النفسية

متطلب سابق

اسم المادة
Clinical: Occupational Therapy
in Physical and Neurological
Diseases

سريري :العال الوظيفي لألمراض

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

6

5

الجسدية والعصبية

وصف المساق:
يتعرض الطالب في هذا المساق الى تدريب عملي داخل المستش يات والسيادات الصحية ذات العالقة.
ويستعرض ه ذا المساق اهم مهارات العال المستخدمة من قبل المعالج الوظيفي في عال مرضى الحاالت
واالمراض العصبية (مثل الجلطة الدماغية ،واصابات النخاع الشوكي والرأس) والجسدية (مثل :الروماتيزم

كلية العلوم التطبيقية

والحروق ،والكسور) في المستشفى والمرا،ز الصحية المعنية .كما ويتم التركيز على المفاكيم والطرق الحديثة
في اعادة التأهيل الوظيفي في المهارات اليومية ومهارات االعتناء بالذات والحركة الوظي ية للمرضى .تتم
تنمية هذه المهارات في المختبرات العملية للمادة.
أهداف المساق:
•

يهدف المساق إلت تعريف الطالب باالمراض الجسديه والعصبية والتت تتضمن خلل وظيفت من خالل
التطبيق العملت

•

تعريف الطالب بمهارات تقييم الخلل الوظيفت فت كل مرض جسدي وعصبت

•

تعريف الطالب بمهارات العالج الوظيفت الالزمه لكل مرض من االمراض المطروحة فت المساق

•

تعريف الطالب بأسس العالج الوظيفت وكيفية وضق الخطط العالجية

مخرجات المساق:
•

سيكون الطالب فت نهايه المساق قادر علت تمييز المشاكل الوظيفية الناتجة عن االمراض الجسديه
والعصبية

•

سيكون الطالب علت دراية تامة بآ ليات ونظريات العالج الوظيفت حسب الحالة المرضية

•

سيكون الطالب قادر علت الربط بين المشاكل العضوية وتأثيراتها الوظيفية بتفاصيلها النظريه والعملية

متطلب سابق

اسم المادة
سريري :العال الوظيفي لألمراض

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

النفسية
Clinical: OT in Psychiatric
treatment

معتمدة
2

3

3

وصف المساق:

هذا المساق تدريبي يهتم بالجوانب السريريه لالمراض النفسية وما يتعلق بها من خلل وظيفي وكي ية التعامل

مع هذ الخلل ووضع الخطط العالجيه للمرضى  .ويكون هذا عن طريق تدريب في مرا،ز الصحة النفسية
وزيارة عيادات للصحة النفسية ومرا،ز كبار السن واالدمان ليتمكنوا من تطبيق طرق التقييم والعال الوظيفي

كلية العلوم التطبيقية

الذي تم تعلمهم في مواد سابقة من الخطة الدراسية .ي عرض هذا المتطلب دور المعالج الوظيفي في االمراض
النفسية والنفس اجتماعية .يستعرض االطر العالجية المستخدمة من قبل المعالج الوظيفي مثل العال
السلوكي والعقلي -السلوكي وعملية التقييم االدائي للمرضى .ويتطرق المساق الى اهم الطرق العالجية
المستخدمة في عال

هذه الفئة من المرضى مثل عال

المهارات االجتماعية والعال

التعبيري والعال

بالفن .كما ويتم من خالل التدريب العملي ودراسة الحاالت التأ،يد على وتنمية مهارات الطالب في التفكير
اال،لينيكي والحكم العالجي المدروس التخاذ الق اررات العالجية لمصلحة المريض.
أهداف المساق:
•

تأهيل الطالب للتعرف علت الجوانب العملية لالمراض النفسيه

•

تعريف الطالب بمهارات العالج الوظيفت لالمراض النفسية بجانبها التطبيقت

•

تدريب الطالب علت كيفية وضق الخطط العالجية الوظيفية لالمراض النفسيه

•

تدريب الطالب علت كيفية أخذ القرارات العالجية الالزمة

•

تعريف الطالب بآلية عمل العيادات ومراكز الصحة النفسية ودور الطاقم العامل فيها

مخرجات المساق:
•

فت نهاية المساق سيكون الطلبة مؤهلين للعمل فت مراكز وعيادات الصحة النفسية

•

سيكون الطلبة مدربين علت كيفية وضق الخطط العالجية لالمراض النفسية

•

سيكون الطالب قادر علت استخدام الطرق العالجية المختلفة مثل العالج بالفن والعالج التعبيري وغيرها

متطلب سابق

اسم المادة
Clinical : OT in Children
Illnesses

سريري :العال الوظيفي لألمراض
عند األطفال
وصف المساق:

الساعات األسبوعية
محاضرة
2

عملي
3

ساعات
معتمدة

3

كلية العلوم التطبيقية

هذا الساق سيغطي الجانب السريري المراض الطفوله والتي تتضمن خلل وظيفي عند األطفال ,وذلك بزيارة
مرا،ز ومستش يات وعيادات تهتم بهذه الفئه من المرضى ,عن طريق قضاء ساعات معتمده في هذه
السيادات والمرا،ز والقيام بدراسة حاالت مرضية وطرق تشخيا الخلل الوظيفي فيها وآليات رسم خطط
العال لكل حاله حسب الفئه العمريه ونوعية الخلل الوظيفي الحاصل بسبب المرض.
أهداف المساق:
•

تأهيل الطالب للتعرف علت الجوانب العملية المراض االطفال التت تسبب خلل وظيفت

•

تعريف الطالب بمهارات العالج الوظيفت المراض االطفال الوظيفيه وآلية تطبيقها

•

تدريب الطالب علت كيفية وضق الخطط العالجية الوظيفية لالمراض االطفال

•

تدريب الطالب علت كيفية أخذ القرارات العالجية الالزمة حسب نسبه ونوعيه الخلل الوظيفت

•

تعريف الطالب بألية عمل العيادات ومستشفيات االطفال وكيفية توزيق االدوار فيها علت الطواقم الصحية

مخرجات المساق:
•

فت نهاية المساق سيكون الطلبة مؤهلين للعمل فت مراكز وعيادات ومستشفيات الرعايه باالطفال ذوي
المشاكل الصحية

•

سيكون الطلبة مدربين علت كيفية وضق الخطط العالجية لالطفال ذوي االعاقه الجسديه والوظيفية

•

سيكون الطالب قادر علت استخدام الطرق العالجية الحديثة واسقاطها علت الحاالت التت يقوم الطالب
بمعاينتها

متطلب سابق

اسم المادة
االستعمال السريري المضادات الحيوية

الساعات

األسبوعية
محاضرة

عملي

3

-

Clinical use of antibiotics

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
هذا المساق يمنح طالب العالج الوظيفي مقدمة عن المضادات الحيوية واستخدامها لعالج االمراض البكتيرية والفطرية والمشاكل
والمضاعفات الناجمة عن استخدامها  .كما يتطرق المساق الى العديد من االمراض المعدية كااللتهابات الجهاز التنفسي والهضمي

كلية العلوم التطبيقية
والعصبي والجلد باإلضافة لاللتهابات الفطرية والسل والجراحة وكيفية اختيار واستخدام المضادات الحيوية في عالجها .وسيتم
ا يضا في هذا المساق التطرق الى مشاكل ومضاعفات استخدام المضادات الحيوية غير المناسبة وتطور انواع من البكتيريا
المقاومة للمضادات الحيوية.

أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بمفهوم المضادات الحيوية

•

تعريف الطالب باستخدامات المضادات الحيوية

•

تعريف الطالب باالمراض والمشاكل الصحية المستدعية الستخدام المضادات الحيوية

•

تعريف الطالب بكيفية اختيار المضادات الحيوية المناسبة حسب الحالة المرضية

•

تعريف الطالب بالمشكالت الناتجة من االستخدام الخاطتء للمضادات الحيوية

•

تعريف الطالب بانوا البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت فهم طبيعية المضادات الحيوية وكيفية استخدامها

•

طالبة قادرون علت تشخيص االمراض البكتيرية والفطرية

•

طلبة قادرون علت اختيار المضاد الحيوي المناسب حسب الحالة المرضية

•

طلبة مدركون لخطورة استخدام المضادات الحيوية غير المناسب

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة
مقدمة في المشا،ل االجتماعية

محاضرة

عملي

المعاصرة
Introduction to Contemporary
Social Problems

ساعات
معتمدة

2

3

3

وصف المساق:
يعالج المساق موضوع المشكالت االجتماعية المعاصرة باعتبارها من أ،ثر الظواهر تأثي ار على استقرار
المجتمع وت نميته فهو يتناول مدخل لدراسة المشا،ل االجتماعية البارزة في المجتمع الفلسطيني ,أسباب
نشوئها وكي ية مكافحتها وحلها ,كذلك يتعرض المساق إلى التفسيرات العلمية والمدارس الفكرية المختلفة في

كلية العلوم التطبيقية

المشكالت االجتماعية من حيث كي ية تشخيصها ،مواجهتها وعالجها ,باإلضافة إلى تناول ومعالجة
مشكالت تتعلق بالطفولة والشباب ووجود االصابات واالعاقات داخل االسرة وأبعاد ذلك على األوضاع
األسرية وما يرتبط بها من جريمة وانحراف ,كما ويهتم بدور الم سسات واألخصائيين االجتماعيين في مسار
التشخيا وعرض الحلول بما يتالئم وخصوصية المجتمع الفلسطيني.

اهداف المساق:
•

التعرف علت المشكالت االجتماعية وتفهم أبعادها

•

تحديد الغاية من دراسة المشكالت االجتماعية

•

تفسير المشكالت االجتماعية وتحليلها حسب النظريات االجتماعية

•

توضيح العالقة بينَ اختالف البيئات المحلية والمشكالت االجتماعية

•

استعراض وتحليل لمشكالت االصابة واالعاقات ,الطفولة والشباب  ،البناء األسري  ،االنحراف والجريمة

مخرجات المساق:
•

القدرة علت تحديد طبيعة المشكالت االجتماعية والتوجهات المختلفة لتحليلها

•

التعرف علت المشكالت االجتماعية فت ظروف العصر وكيفية مواجهتها

•

القدرة علت ربط عمليات التغير والتنمية فت المشكالت االجتماعية مق تطبيقات علت المجتمق الفلسطينت

•

القدرة علت رسم إطار لألبعاد المختلفة للمشكالت االجتماعية

متطلب سابق

اسم المادة
علم النفس السريري
Clinical Psychology

الساعات األسبوعية
محاضرة

ساعات

عملي

معتمدة
3

-

3

وصف المساق :يتناول هذا المساق التعريف بعلم النفس السريري (أو علم النفس اإل،لينيكي) وعملية الدمج
بين العلوم والنظريات والمعرفة السريرية بهدف فهم طبيعة القلق والضغوط واالضطرابات أو األمراض النفسية
والخلل الوظيفي الناتج عنها ومحاولة التخ يف من حدتها والتغلب عليها من خالل الفحا والتشخيا

كلية العلوم التطبيقية

والعال

 .كما يهدف المساق إلى تعزيز السعادة الذاتية لدل الفرد مما يحقق له التقدم على المستول

الشخصي .وسيتم أيضا تغطية التقييم النفسي والعال النفسي والدوائي في الممارسة العملية سالنفس الطبي".

اهداف المساق:
•

فهم المفردات والمفاهيم المستخدمة فت علم النفس السريري

•

فهم البحوث التت تقوم عليها معرفة الفكر والسلوك البشري وعالقة ذلك بالعلوم السريرية

•

فهم الكيفية التت بنيت عليها مهارات التفكير

•

وصف التطورات الهامة التت أدت إلت التطور الحالت لعلم النفس االكلينيكت

•

دراسة تطبيقية للنظرية النفسية الطبية فت حياة الفرد

مخرجات المساق:
•

طالب قادرون علت التعرف علت المجاالت الرئيسية والنظرية فت علم النفس السريري وتوضيح أوجه
التشابه واالختالف بينهما

•

طالب بقدرة عالية علت الدمج بين علم النفس والعالج السريري

•

طالب ملمين بأساسيات األعراض والمسببات والعالج المقترح لفئات رئيسية من االضطرابات والمشاكل
النفسية

•

تمكن الطالب من قراءة االبحاث المعاصرة والمتعلقة بمواضيق معينة فت علم النفس السريري وكتابة
ابحاث ومناقشة وتقييم هذه األبحاث

متطلب سابق

-

اسم المادة
الطب البديل

الساعات

األسبوعية
محاضرة

Alternative Medicine
3

عملي
-

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
هذا المساق يقدم لطالب العالج الوظيفي مقدمة عن مفهوم الطب البديل وظهوره وتطوره باإلضافة الى الوسائل والطرق الشائعة
والمستخدمة في العالج بدل األدوية الكيميائية .سوف يتطرق المساق الى بعض هذه الطرق الشائعة من تداوي باألعشاب ،الوخز

كلية العلوم التطبيقية
باإلبر ،الطب الصيني ،ا ليوجا والطب العربي باإلضافة الى التداوي بالروائح ،الطاقة وااللوان .كما سيتطرق المساق الى دراسة
مدى امن وفاعلية هذه الطرق بالتداوي ومدى تأثيرها على صحة المريض وموانع استخدام بعض هذه الطرق.

أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بمفهوم الطب البديل وتاريخ ظهوره

•

تعريف الط الب بالطرق والوسائل المستخدمة بالطب البديل

•

تعريف الطالب باالستخدام المناسب لكل طريقة من طرق الطب البديل

•

تعريف الطالب بفاعلية الطب البديل

•

تعريف الطالب بالطريقة االمنة الستخدام الطب البديل

•

تعريف الطالب بموانق استخدام طرق الطب البديل

مخرجات المساق:
•

طالبة واعون بمفهوم واهمية استخدام الطب البديل بالعالج

•

طلبة قادرون علت استخدام كل نو من انوا الطب البديل لعالج الحاالت المناسبة

•

طلبة مدركون لفاعلية الطب البديل بالعالج

•

طلبة مدركون للحاالت التت يمنق بها استخدام طرق الطب البديل

متطلب سابق

اسم المادة
اساليب في التأهيل الطبي
Methods of Medical
Rehabilitation

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

3

-

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
يعطي هذا المساق مقدمة عن االنماط واالساليب المختلفة في تاهيل المرضى ذوي االصابات الدماغية
واالعاقات الناتجة عن اصابات الجهاز العصبي والعضلي بمخت لف درجاتها وحدتها .يتلقى الطالب ايضا
المعلومات والمبادئ العلمية التي تمكنه من تقييم الحاالت المرضية واالعاقات ووصف الخطة العالجية

كلية العلوم التطبيقية

المناسبة لها .سوف يغطي هذا المساق ايضا العديد من المقارنات في اساليب التاهيل المختلفة ومدل
فاعليتها .يتطرق هذا المساق ايضا الى اليات التعامل مع الجوانب النفسية للمرضى وذوي االعاقات وما
يرتبط بها من حاالت ا،تئاب وخرف وغيرها .
أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بالمفاكيم الطبية المستخدمة في الطب التاهيلي

•

تمكين الطلبة من استخدام االساليب المناسبة في تاهيل مرضى االصابات العقلية والعضلية
المختلفة

•

تمكين الطالب من التخطيط وادارة وتقويم برامج التأهيل المبنية على التعامل مع المرضى
والتواصل مع المجتمع

•

تعريف الطالب باساليب التعامل مع الحاالت النفسية المصاحبة لالعاقات العقلية والجسدية

•

تمكين الطلبة من تقديم االرشادات التوعوية لطلبة المدارس والجامعات والمتعلقة بالطب التاهيلي

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون على التخطيط وتنفيذ التدخل العالجي المتخصا استنادا على احتياجات المرضى
ممن يعانون من اعاقات عقلية وعضلية

•

طلبة قادرون على وصف الحاالت االعاقية واالصابات المختلفة ودرجتها

•

طلبة قادرون على تنمية الشباب ذوي االعاقة ودمجهم في المجتمع

•

طلبة متمكنون من مقارنة اساليب التاهيل المختلفة في وصف العالجات المناسبة
طلبة قادرون علت تقديم االستشارات والتوجيهات المهمة لالهل والمجتمق للتعامل مق المرضت ذوي
االعاقات

كلية العلوم التطبيقية

اسم المادة

متطلب سابق

إدارة األنظمة الصحية
Health Systems Managment

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

3

-

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
ي ُّركز هذا المساق ُجل اهتمامه على تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة المراكز الصحية
المعنية بمرضى العالج الوظيفي من ناحية الجودة والسالمة وكيفية تمكين المهنيين الصحيين من تطبيق
مبادئ إدارة الجودة واألساليب واألدوات في مؤسسات الخدمات الصحية وبرامج الصحة العامة .كما يشمل
اكساب الطالب المعارف األساسية الالزمة لمواضيع تمويل المراكز والمحاسبة ذات الصلة داخل هذا
المراكز بما يشمل حساب التكاليف ووضع الميزانيات.
أهداف المساق:
•

تعريف الطالب على مفاهيم وأسس اإلدارة في المراكز الصحية ذات الصلة

•

تعريف الطالب على أسس الجودة والسالمة داخل المراكز الصحية

•

تعريف الطالب على اإلدارة المالية ووضع الميزانيات واسس المحاسبة

•

االطالع على خبرات المؤسسات المحلية لتطبيقات السالمة والصحة المهنية في العمل

مخرجات المساق:
•

طلبة على دراية كافية بمجاالت اإلدارة والسالمة والجودة داخل المراكز الصحية

•

طلبة قادرون على وضع ميزانيات والقيام بالمحاسبات المالية للمراكز الصحية

•

طلبة قادرين على توضيح دور العامل في تفعيل السالمة والصحة المهنية

•

طلبة مدركون لدور المراقب الصحي في تعزيز تطبيق مفاهيم السالمة والصحة المهنية بالمؤسسات

متطلب سابق

اسم المادة

-

التأهيل المجتمعي و المهني

الساعات

األسبوعية
محاضرة

عملي

ساعات

كلية العلوم التطبيقية

معتمدة

Community
and Vocational Rehabilitation
3

وص

-

3

المساق:

يهدف هذا المساق في المقام األول الى تقدم التأهيل المجتمعي والمهني المناسب من خالل تطوير قدرات
األشخاص المستهدفين والوصول بامكانياتهم الى أقصى قدر ممكن من االعتماد على الذات واالستقاللية،
وغالبا ً ما يكون ذلك بتعزيز قدرة االفراد على المشاركة في أنشطة الحياة اليومية إل،سابهم الخصائا
الشخصي ة التى تمكنهم من الحصول على تقبل ا خرين لهم والتى تعاونهم على اإلندما فى المجتمع ،كما
و يهدف هذا المساق الى تقديم التأهيل المهنى لذول اإلحتياجات الخاصة التي تتضمن إعدادهم للعمل فى
مهنة أو حرفة من المهن التى تالئمهم دون أن يعتمدوا على غيرهم بأقل قدر ممكن ،ودون أن نضعهم فى
موقف تنافس مع من يفوقونهم فى القدرات البدنية أو الذهنية .كما و يتطلع هذا المساق إلى تقديم قضية
مناسبة البيئة واستعداد المجتمع لتلبية احتياجات جميع األفراد على أنها حق إنساني وتحقيق مبدأ تكاف
الفرص والعدالة االجتماعية وحماية حقوقهم والحصول على فرص متساوية في العمل و التعليم.
أهداف المساق:
• تعريف الطالب بمفاهيم التأهيل المجتمعت والمهنت الصحيحة
• أكساب الطالب المهارات الالزمة للقيام بالتأهيل المجتمعت والمهنت المناسب لذوي االحتياجات الخاصة
• تعزيز ثقافة الطالب بما يتعلق بالحقوق المدنية والمساءلة المجتمعية وبالتالي الثقافة الديمقراطية
• تعزيز دور المجتمعات في المطالبة بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة على المستوى الوطني

مخرجا المساق:
• طلبة قادرون علت تقديم الىتأهيل المجتمعت والمهنت المناسب لذوي االحتياجات الخاصة
•

طلبة مدركون ألهمية الربط بين النواحى الصحية والثقافية واإلرشادية والبيئية للتأهيل المجتمعي و المهني

•

طلبة واعون بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية

•

طلبة قادرون على ايجاد حلول للمشاكل المصاحبة لبيئات العمل المختلفة بما يتناسب واحتياجات االفراد
المستهدفين

كلية العلوم التطبيقية

متطلب سابق

اسم المادة

-

الفقه الطبي

الساعات

األسبوعية
محاضرة

Medical Jurisprudence
3

عملي
-

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
هذا المساق يعرف طالب العالج الوظيفي بمفهوم الفقه الطبي واألحكام الفقهية المتعلقة بالجانب الطبي وحكم تعلمها .حيث يتعرض
هذا المساق إلى األحكام والضوابط الشرعية والمبادئ واآلداب السلوكية المتعلقة بمهنة الطب والممارسات الطبية .كما سيتطرق
المساق الى األحكام الشرعية المتعلقة بحقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض وأهله مما سيمكن الطالب من التعامل السليم مع
كل من المريض وأهله .باإلضافة الى ذلك سيتم تعريف الطالب بمهارات وأخالقيات التعامل مع زمالء المهنة.

أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بمفهوم الطب الشرعت وحكم تعلمه

•

تعريف الطالب باألحكام الشرعية والمبادئ واآلداب المتعلقة بمهنة الطب

•

بيان واجبات وحقوق كل من الطبيب والمريض وأهله

•

تعريف الطالب بأحكام وأخالقيات التعامل مق زمالء المهنة

مخرجات المساق:
•

طلبة مدركون الهمية تعلم األحكام الشرعية الخاصة بمهنة الطب

•

طلبة مدركون لألحكام الشرعية واألخالق والمبادئ المتعلقة بمهنة الطب والممارسات الطبية التت يجب أن
يتحلت بها الطبيب المسلم

•

طلبه قادرون علت التعامل ضمن األداب واألخالق االسالمية مق المريض وأهله

•

ط لبة قادرون علت التعامل ضمن األخالق واألداب االسالمية مق زمالء المهنة

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة
االحصاء الحيوي لبرنامج العال

محاضرة

عملي

الوظيفي
Biostatistics for OT

ساعات
معتمدة

3

-

3

كلية العلوم التطبيقية

وصف المساق:
يتناول هذا المساق تعريف اإلحصاء ا لتربوي  ،اإلحصاء الوصفي  ،اإلحصاء االستداللي  ،العالقة بين
القياس واإلحصاء التربوي ،المجتمع ،العينة و أساليب جمع البيانات التك اررية بما فيها (مدل التوزيع –
الفئة -الحدود الفعلية – مركز الفئة – الجدول التكراري النسبي والمئوي والترا،مي الصاعد والهابط ) وتمثيل
التوزيعات التك اررية بيانيا ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ،باإلضافة إلى التوزيع الطبيعي
والعالمات الخام و المسيارية ،واالنحدار واالرتباط وكذلك طرق التحليل اإلحصائية المختلفة ،و طرق بناء
االستبيانات وتحليلها .
أهداف المساق:
•

التعرف علت مفهوم االحصاء الحيوي

•

التمييز بين انوا االحصاء المختلفة

•

دراسة العالقة بين القياس واإلحصاء الحيوي

•

دراسة طرق جمق البيانات و تمثيلها

•

التعرف علت مقاييس النزعة المركزية والتشتت

•

استخدام المنحنت الطبيعت فت تفسير العالمات الخام و المعيارية

•

دراسة معاملت االرتباط و االنحدار

•

تصميم استبانات احصائية و تحليلها

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت التعرف علت انوا و فرو البيانات خصوصا المتعلق فت المهن الطبية المساندة

•

طلبة قادرون علت جمق بيانات و تمثيلها بعدة طرق

•

طلبة ملمون بالمفاهيم والمهارات االساسية للتحليل االحصائت

•

طلبة متمكنون من عرض وتفسير وتحليل البيانات االحصائية

•

طلبة قادرون علت تطبيق المهارات االحصائية فت الواقق العملت

كلية العلوم التطبيقية

متطلب سابق

الساعات األسبوعية

اسم المادة

محاضرة

علم النفس التأهيلي
Rehabilitation Psychology

3

عملي
-

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
هذا المساق يزود الطالب بال كثير من المفاهيم المرتبطة باألمراض النفسية وعالقة الجهاز العصبي بهذه االمراض ،كما ويزودهم
بالمعرفة واالستراتيجيات والموارد الالزمة إلعداد المراهقين والشباب من ذوي اإلعاقة لالنخراط في الحياة المهنية ،والتعليم
المستمر ،والحياة المستقلة .كما سيتم التطرق في هذا المساق الى أفضل النماذج العالجية المتبعة في إعادة تأهيل األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وايضا دراسة التغييرات النفسية المتعلقة بالمراحل العمرية المختلفة وخصوصا فترة المراهقة واالستراتيجيات والمهارات
التوجيهية المتعلقة بذلك .سيتطرق المساق ايضا لطرق الوقاية النفسية والمجتمعية من المرض النفسي.

أهداف المساق:
•

تمييز الطالب بين أنواع اإلضطرابات النفسية و العقلية وفقا للتصنيفات العلمية  ،وتحديد طرق التعامل معها

•

تعريف الطالب ب المفاهيم النفسية بشكل دقيق وخاصة المفاهيم المرتبطة باألمراض النفسية

•

تمكين الطالب من استخدام افضل االستراتيجيات المتبعة في تنمية الشباب ذوي االعاقة ودمجهم في المجتمع

•

تعريف الطالب بطرق إعادة التأهيل واالتصال بين العقل والجسم

•

تعريف الطالب بطرق التعامل مق الحاالت النفسية المختلفة لدى طلبة المدارس

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت وصف وتفسير المصطلحات الم رتبطة باالمراض والحاالت النفسية المختلفة وفق اسس
علمية

•

طلبة قادرون علت التعامل مق االضطرابات النفسية والعقلية المختلفة

•

طلبة قادرون علت تنمية الشباب ذوي االعاقة ودمجهم فت المجتمق

•

طلبة متمكنون من اعادة تاهيل الحاالت المرتبطة باالمراض النفسية المختلفة بافضل الطرق

•

طلبة قادرون على تقديم االستشارات والتوجيهات المهمة للوقاية من االمراض النفسية المصاحبة
للضغوطات النفسية

متطلب سابق

اسم المادة

الساعات األسبوعية

كلية العلوم التطبيقية

صور باألشعة الم ينة وقراءتها
Images of Ionizing Scans and
Reading

محاضرة

عملي

3

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
يتناول هذا المساق مبادئ التصوير الطبية ،من حيث مكونات ومبادئ وعمليات أجهزة التصوير الطبي في
األشعة التشخيصية ،باإلضافة الى طرق التصوير باألشعة التي تتضمن :إعداد المرضى للتصوير ،واستخدام
المواد ،واألدوية الالزمة .كما و يهتم المساق بالعوامل التي تحكم عملية انتا الصورة  ،واألفالم وملحقات
ذلك ووصف الصور ،ومبادئ معايير جودة الصورة وكل ما ي دي الى اخ ار صورة شعاعية بأحسن نوعية،
بحيث تكون الصورة موضحه لكل المعلومات الطبية المطلوبة .سيتمكن الطلبة في هذا المساق ايضا من
دراسة األمراض المختلفة التي تصيب أجهزة الجسم ،و مسببات هذه األمراض ،وطريقة ظهورها من خالل
الصور اإلشعاعية.
أهداف المساق:
•

إنشاء قاعدة معرفية شاملة لدى الطالب فت التصوير الطبت

•

تعريف الطالب بمختلف االمراض التت قد تصيب جسم االنسان وطرق ظهورها بالصور االشعاعية

•

اكتساب الطالب فهم عميق الستخدا م الصور االشعاعية ،مما ينعكس بشكل إيجابت علت تقييمه للحالة
المرضية

مخرجات المساق:
•

طلبة يدركون أهمية التصوير الطبت بالحصول علت التقييم الصحيح للحاالت المرضية

•

طلبة قادرون علت تحديد جودة الصور الطبية ،بحيث تكون موضحه لكل المعلومات الطبية المطلوبة

•

طلبة قادرون علت تشخيص الحاالت المرضية باستخدام الصور االشعاعية

•

طلبة قادرون علت قراءة آخر المستجدات والتطورات فت مجال التصوير الطبت عن طريق المجالت العلمية
المعتمدة مما يزيد من قدراتهم التنافسية

كلية العلوم التطبيقية

اسم المادة

متطلب سابق

الجراحة العامة لطلبة العال الوظيفي

الساعات األسبوعية
محاضرة

عملي

2

3

General Surgery for OT
Students

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق :يعطي هذا المساق طلبة العال الوظيفي مقدمة في مبادئ الجراحة العامة ليستطيع الطالب
تقيييم الحاالت الجراحية قبل وبعد العمليات الجراحية  .كما يزودهم بالمهارات الطبية الالزمة لعال بعض
االمراض وخصوصا االصابات الشائعة في حقل التاهيل الطبي مثل جراحات الدماو والعمود الفقري
والحوادث والحروق لمنع حدوث مضاعفات وسرعة الشفاء  ,يزود هذا المساق الطلبة ايضا باساليب وطرق
التعامل عن كثب مع المرضى طوال فترة االصابة وتلبية احتياجاتهم من الجلوس والقيام وغيرها لتمكين
عودتهم لقضاء حاجاتهم اليومية بشكل مستقل وسهل.
أهداف المساق:
•

اكتساب الطالب الخبرات الكافية لوصف وتشخيص األمراض الجراحية الشائعة فت البطن والرأس والرقبة
والصدر واألطراف

•

اكساب الطالب المهارات العملية الالزمة للتعامل مق التدخالت الجراحية

•

تعريف الطالب بالعديد من المفاهيم المتعلقة بالجراحة العامة

•

تمكين الطالب من تحديد خيارات العالج المناسبة ومؤشراتها للحاالت الجراحية المختلفة

•

تعريف الطالب بالقواعد االساسية االمنة للتعامل مق االصابات والحاالت الجراحية

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت وصف وتشخيص العديد من االصابات الشائعة خصوصا فت مناطق الظهر والعمود
الفقري التت تحتاج الت اعادة تاهيل

•

طلبة قادرون علت اعادة تاهيل المرضت ذوي العمليات الجراحية المختلفة للقيام بواجباتهم اليومية المستقلة

كلية العلوم التطبيقية
•

طلبة قادرون علت التعامل مق حاالت الطوارئ لذوي االصابات المختلفة والتت تحتاج الت تدخل فوري
ودقيق للتعامل مق االصابة

•

طلبة قادرون علت تحديد افضل التدخالت الجراحية للعديد من االصابات الشائعة

متطلب سابق

اسم المادة
تحليل النشاط وطرق االبداع
Activity Analysis and Creative
Methods

الساعات األسبوعية
محاضرة
3

عملي
-

ساعات
معتمدة

3

وصف المساق:
لقد صمم هذا المقرر بهدف تعريف طالب العال الوظيفي بالمهارات المطلوبة لتحليل النشاطات المختلفة
وطرق االبداع التي يمكن ادخالها اثناء عملية العال  .كما سيتم تعريف الطالب بطبيعة وسيكولوجية التعلم
ومفهومه وكذلك باألسس والشروط أو المتغيرات التي ت ثر على عملية التعلم ،سيقدم هذا المساق صورة
شاملة ومبسطة لنظريات التعلم المختلفة وتطبيقاتها التربوية خصوصا على ذوي االعاقات المختلفة.
ويتضمن هذا المقرر مدخل للتعلم ،طبيعته وتعريفه ،أشكاله ،أهمية دراسته ،شروط التعلم ،التعلم بين الحفظ
وا لنسيان ،انتقال اثر التعلم ،نظريات التعلم وأهميتها ،النظريات السلوكية ،النظريات المعرفية نظريات التعلم
االجتماعي ,كي ية تحليل النشاط والطرق المختلفة لالبداع اثناء التعلم.
اهداف المساق:
•

أكساب الطالب المعارف االساسية ليتمكن من تحليل األنشطة المختلفة وبيان طرق االبدا فيها

•

أن يحدد الطالب مفهوم التعلم والعوامل المؤثرة فيه.

•

أن يحدد الطالب طرق تحسين التعلم وكساب المهارات لذوي االعاقات المختلفة فت مختلف مراحله

•

أن يفهم الطالب موقق الدافعية فت عملية التعلم

•

أن يقارن الطالب بين نظريات التعلم المختلفة .وطرق االبدا

كلية العلوم التطبيقية
•

أن يدرك الطالب كيفية االستفادة التربوية من نظريات التعلم

•

أن يفهم الطالب كيف يحدث انتقال اثر التعلم

مخرجات المساق:
•

طالب واعون علت اسس تحليل األنشطة وطرق االبدا فت التعلم والتعليم وكيفية ايصال المعلومة.

•

طالب مطبقون لنظريات التعلم المعاصرة

•

طالب يملكون القدرةعلت نقل المعرفة التت اكتسبوها بطرق علمية حديثة

متطلب سابق

الساعات

اسم المادة
تشريح األطراف

األسبوعية
محاضرة

عملي

3

-

Anatomy of limbs

ساعات
معتمدة
3

وصف المساق:
هذا المساق يزود طالب العالج الوظيفي بالمعرفة بتشريح األطراف العلوية والسفلية في جسم االنسان .والذي بتطرق الى تشريح
هذه األجزاء من حيث الشكل والوظيفة لكل جزء من هذه األجزاء باإلضافة الى دراسة تشريح ووظائف عضالت هذه األجزاء
وتوزيع األعصاب فيها وتزويدها وضخ الدم فيها .كما سيتطرق المساق الى دراسة المشاكل الصحية المرتبطة باألطراف.

أهداف المساق:
•

تعريف الطالب بتشريح األطراف العلوية والسفلية من حيث الشكل والوظيفة

•

تعريف الطالب بتشريح ووظائف العضالت باالطراف العلوية والسفلية

•

تعريف الطالب بتوزيق االعصاب باالطراف

•

تعريف الطالب بكيفية تزويد الدم لالطراف العلوية والسفلية

•

تعريف الطالب بالمشاكل الصحية المتعلقة باألطراف

مخرجات المساق:
•

طلبة قادرون علت وصف تشريح األطراف العلوية والسفلية فت جسم االنسان

•

طلبة مدركون لوظائف وتشريح عضالت األطراف فت جسم االنسان

•

طلبة مدركون لتوزيق األعصاب فت األطراف وكيفية تزويدها بالدم

كلية العلوم التطبيقية
•

طلبة قادرون علت تشخيص المشكالت الصحية المتعلقة باألطراف

تخصا رياض االطفال:
عدد الساعات المعتمدة 92 :

متطلبات التخصا االجبارية

متطلبات سابقة

رمز المساق

س.م.

اسم المساق

8317

3

سيكولوجية التعلم

8318

3

الدراما لمعلمي االلطفال

8319

2

أساليب البحث العلمي

8321

3

نمو الطفل وتطوره

8322

3

اللعب واالبداع

8323

3

اللغة والتفكير

8324

3

الموسيقى في تربية الطفولة المبكرة

8325

3

رواية القصة

8326

3

مبادئ االرشاد في الطفولة

8327

3

حلقة البحث

8329

3

مقدمة في تربية الطفولة المبكرة

KG 112

8330

3

الفن واالشغال ال يدوية في تربية الطفولة المبكرة

KG 103+ KG 211

8331

3

االطفال ذوو الحاجات الخاصة

KG 215

8332

3

مبادئ تربية االطفال في االسالم

KG 201

8333

3

االبحاث الحديثة في تربية الطفل

KG 112

8334

3

الحاسوب في تربية الطفولة المبكرة

KG 201

8336

3

أدب االطفال

KG 201

8337

3

المراقبة في الطفولة المبكرة

KG 201

8338

3

التربية الحركية في الطفولة المبكرة

KG 121

8339

3

التدريب الميداني االول في الطفولة المبكرة

8340

3

التدريب الميداني الثاني في الطفولة المبكرة

KG222

8341

3

التدريب الميداني الثالث في الطفولة المبكرة

KG 321

KG 103

كلية العلوم التطبيقية

8342

3

التدريب الميداني الرابع في الطفولة المبكرة

KG 411

8343

3

العلوم والرياضيات في الطفولة المبكرة

KG 111

8344

3

التربية المجتمسية في الطفولة المبكرة

KG 111

8345

3

التربية االخالقية في الطفولة المبكرة

KG 111+ KG 221

8346

3

المنها التربوي في الطفولة المبكرة

KG 422

8328

3

البحث في الطفولة المبكرة

8335

3

العمل مع االهالي

8320

3

العائلة الفلسطينية

8347

3

إدارة مرا،ز الطفولة المبكرة

متطلبات التخصا االختيارية

KG 111
عدد الساعات المعتمدة12

رمز المساق

س.م.

اسم المساق

8348

3

صعوبات التعلم في اللغة العربية

8349

3

صعوبات التعلم في الرياضيات

8350

3

تعليم التفكير الناقد لدل االطفال

8351

3

تعليم التفكير االبداعي لدل االطفال

8352

3

متطلبات سابقة

طرق القياس والتقويم في الروضة

وصف المساقات

سيكولوجية التعلم ( 3س م):
يتناول هذا المساق التعلم ،عملية نشطة تنتج عن تفاعل المتعلم وبيئته ،و يتناول الخل ية النظرية لعملية
التعلم ،المكونات النفسية المرتبطة بها ونظريات التعلم الرئيسة ،تطوير المها رات األساسية الالزمة في هذه
العملية.

الدراما لمعلمي االطفال ( 3س م):

كلية العلوم التطبيقية

يشكل هذا المساق مدركات الكبار نحو أنفسهم ونحو األطفال الذين يتعاملون معهم وتوجهاتهم التربوية و

يتناول مجموعة خبرات د ا رمية موجهة للمربين ،تمكنهم من ا،تشاف قد ا رتهم الذاتية وأهميتها في تطوير
تعبيرهم ووعيهم لذواتهم ،وفي تنمية خيالهم ،وفهم بيئتهم المادية والبشرية واالجتماعية.

علم نفس الطفولة ( 3س م):
يتناول هذا المساق التعريف باالسس النظرية النفسية التي تتميز بها مرحلة رياض االطفال مع التركيز على
طبيعة المشكالت الخاصة بكل مرحلة والتي تعيق النمو الشامل في مرحلة الطفولة ،كما يتناول المساق اهم

االستراتيجيات النفسية االرشادية والتربوية للتعامل مع مشكالت االطفال باالضافة الى طرق ارشاد االباء
واالمهات الفضل السبل
للتعامل مع ابنائهم ال،تشاف وتنمية قدراتهم.

نمو الطفل وتطوره ( 3س م):
يتناول هذا المساق خصائا النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ،وربطها بمرحلة ما قبل الوالدة حتى الطفولة
المتوسطة .يتناول نظريات النمو ،المالحظة وتسجيلها ،العمل المباشر مع األطفال والمحيطين بهم ،ذلك
للوصول إلى المبادلء النظرية مما يسهم في تشكيل التوجهات االيجابية نحو الطفل وبيئته.

أساليب البحث العلمي ( 3س م):
العلم واهدافه ،التفكير العلم ي ،مفاكيم وميادين البحث العلمي ،المعرفة اإلنسانية ،المكتبة ودورها في البحث
والمعرفة ،أساليب البحث العلمي( األسلوب التاريخي ،األسلوب الوصفي ،األسلوب اإلجرائي ،األسلوب

التجريبي) ،مشكلة البحث ،خطة البحث ،فروض البحث ،العينات ،االستبيان ،طرق جمع البيانات ،أقسام
البحث.
اللعب واالبداع ( 3س م):
يتناول هذا المساق أهمية اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة من حيث نمو الطفل وتطوره :اجتماعيا ،حسيا،

لغويا ،عقليا ،ويزيد من قدرته في التخيل والتعبير واالبداع .حيث يعرض الطالب إلى خبرات عملية تفترض
تعامله المباشر مع الطفل سواء ،ان ذلك في بيئته الحياتية والبيت والشارع والضاحية أو في البيئة التربوية
المنظمة ،وذلك من اجل بلورة توجه الطلبة االيجابي نحو الطفل وعالمه.

كلية العلوم التطبيقية

اللغة والتفكير ( 3س م):
يتناول هذا المساق طبيعة العالقة ما بين اللغة والتفكير في مرحلة الطفولة المبكرة ،فاللغة تطور التفكير ،ما
يتطور التفكير باللغة .ويساعد الطلبة على فهم العالقة ما بينهما وادراك أهمية البيئة المادية والبشرية في
تطوير قدرات الطفل ومها راته اللغوية والذهنية.
الموسيقى في تربية الطفولة المبكرة ( 3س م):
يتيح هذا المساق للطلبة فرص اإلحساس بالموسيقى وتذوقها ،ليطوروا قد ا رتهم الموسيقية ومهاراتهم  ،و
الكشف عن إبداعهم في توظيفها في العمل مع األطفال لتنمية مهاراتهم في اإلصغاء واالداء الحركي
اإليقاعي وخلق الجو المناسب الستخدامها في الفعاليات المنهجية والالمنهجية ،رواية القصا ،وغناء
ورقا.

رواية القصة ( 3س م):
يقوم هذا المساق على تحسين و تطوير مهارة األداء الصوتي لمعلمة رياض االطفال فيتعرف الطلبة على
طبيعة الصوت و كي ية التحكم به ،من خالل تدريبهم على تطويره عندهم ،بموجب الحاالت االنفعالية في
القصة ،لذلك ال بد من تحليل تلك القصة واعدادها لعروض فردية ،انت أو جماعية باستخدام أساليب الدراما
اإلبداعية في رواية القصة.

مبادئ االرشاد في الطفولة ( 3س م):
يهدف هذا المساق الى تدريب الملتحقين في برنامج رياض االطفال على األساليب التربوية المتبعة في تنشئة
الطفل ضمن الواقع الفلسطيني المعاه وأثرها على نمو شخصيته باستعمال األساليب المنسجمة مع طبيعة
الطفل والضبط الذاتي النابع من داخله .وكما يساعد هذا المساق المربين أيضا على فهم وتحقيق حاجات
الطفل بتوفير أوضاع تربوية صحية في المدارس مع التركيز على اهمية االسلوب المستخدم في تنشئة الطفل.

مشروع التخر (بحث اجرائي) (3س م):

كلية العلوم التطبيقية

هذا المساق مخصا لطلبة السنة االخيرة ( الرابعة)  ،يختار ،ل منهم موضوعا للبحث ،يظهر تمكنه

وابداعه في هذا المجال ،تشرف عليه لجنة متخصصة في الكلية ،يقدمه في حلقة بحث مفتوحة بحضور

اللجنة المذكورة والطلبة المعنيين للمناقشة والدفاع ثم التقييم ،ويتكامل هذا المساق مع التدريب الميداني الرابع.

مقدمة في تربية الطفولة المبكرة ( 3س م):
يعد هذا المساق من المساقات المحورية والهامة جدا ،حيث تتشكل رةية الطالب لفلسفة تربية الطفولة المبكرة
في جامعة بوليتكنك فلسطين وذلك من خالل التعرف على المبادلء المشتركة بين المدارس التربوية في
الطفولة المبكرة،و ما ورد في وثيقة الطفل الدولية ،وما يتالءم مع الواقع الثقافي للمجتمع الفلسطيني وجعلهم
مرجعا لفهم الطفل الفلسطيني ،وتقييم الواقع المهني في مجال الطفولة المبكرة.

الفن واالشغال اليدوية في تربية الطفولة المبكرة ( 3س م):
تقوم فكرة هذا المساق عن دور الفن واألشغال اليدوية في نمو الطفل العاطفي والعقلي وتطوره في مرحلة

الطفولة المبكرة وفي حل المشكالت واالبداع والتذوق الجمالي .يضع خطة منهجية لألنشطة الفنية في البرنامج
المنهجي للطفولة المبكرة والالمنهجية ،االندية والمخيمات الصي ية .ثم يناقش نوعية الموادالتي يجب توفيرها
في بيئة غنية محفزة البداع الطفل الفني.

االطفال ذوو الحاجات الخاصة ( 3س م):
يعرف هذا المساق المربي على األطفال ذوي الحاجات الخاصة ،وال سيما تلك الممكن استيعابها في الصفوف
العادية ،يناقش ما يترتب على ذلك من جوانب منوطة بالمتابعة األسرية ،تجهيز البيئة المادية ،واألساليب

الممكن إتباعها معهم .يتناول طرق الكشف المبكر عن هذه الحاالت ،وال سيما ما يتعلق منها باللغة ،التأخر
المدرسي ،المشا،ل السلوكية ،المشا،ل العاط ية والحاجات المستترة التي ال تظهر إال في ظروف معينة
تستدعي تدخل المعنيين المباشر.

مبادئ تربية االطفال في االسالم ( 3س م):

كلية العلوم التطبيقية

يتناول هذا المساق طرق تربية االطفال المختلفة عبر العصور االسالمية  ،ويركز على القيم والمثل العليا

وكذلك اراء المربين من امثال الغزالي و غيره  ،وسيناقش المساق الجوانب النفسية للطفل و العاط ية و

الوجدانية والسلوكية وطرق ا،سابها لطلبة رياض االطفال.
االبحاث الحديثة في تربية الطفل ( 3س م):

يتناول المساق التوجهات الحديثة في تربية الطفل من خالل االطالع على اخر المستجدات في هذا المجال

وفي السنوات العشر االخيرة ،حيث يتم توجيه طلبة المساق الى مصادر محددة ويكلفون بدراستها وتحليلها
ونقدها في ضوء فلسفة و ازرة التربية و التعليم الفلسطينية ،واعداد التقارير و الندوات عنها.

استخدام الوسائل التقنية في الطفولة المبكرة ( 3س م):
يتناول هذا المساق موضوعات لها عالقة بوسائل وتقنيات التعليم في الطفولة المبكرة واستخدام تكنولوجيا
التعليم ف ي ذلك ،ويتناول اسس ومعايير اختيار الوسائل التعليمية وقواعد استخدامها ومعوقاتها وانواعها
واساليب تطبيقها وتصميم التعليم واستخدام البرمجيات التعليمية وكفايات التدريس بها وتوظيف الوسائط

المتعددة من خالل الحاسوب.
تعديل السلوك ( 3س م):
يتناول هذا المساق تعريف الطلبة بمبادئ واساليب تعديل السلوك والمنحى الذي يركز على استخدام المنحى
التجريبي والقياس المتكرر في عملية تحليل السلوك وتعديله ويبين المساق التطور التاريخي للسلوك االنساني

واالفتراضات النظرية التي يقوم عليها ويوضح المساق استراتجيات زيادة السلوك المناسب والمتمثلة بالتعزيز
والتعاقد السلوكي والتغذية الراجعة ويناقش هذا المساق استراتيجيات خفض السلوك غير المناسب مثل المحو

(االطفاء) والعقاب وبدائلة .

أدب االطفال ( 3س م):
يتناول هذ المساق مفهوم أدب األطفال من حيث طبيعته ،نشأته ،وتطوره تاريخيا عبر العصور ،األهداف
ال رئيسية ألدب األطفال ،األجناس األدبية المختلفة من مثل القصة والمسرحية والقصائد الشعرية وخصائصها
ومضامينها ،وطرق تدريسها وتقويمها ،أنواع الكتب المقدمة لألطفال وخصائا كل منها وطرق تقويمها،
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القضايا المتعلقة بأدب األطفال كاللغة وطرق تنميتها ،مراحل النمو العمرية وعالقة ذلك بالقراءة وتنمية الثروة
اللغوية ،معايير اختيار النصوص وتقويمها من حيث الشكل والمضمون وعالقة ذلك بعناصر العمل األدبي

الناجح ،وسائط نقل أدب األطفال المختلفة من سمسية ومرئية ومكتوبة  ،تحليل بعض األعمال األدبية
الكالسيكية في أدب األطفال عالميا وعربي ا ومحليا .ويتمثل الجانب التطبيقي بتحليل بعض األعمال األدبية

نوعها ،خصائصها  ،معايير إختيارها طرق تنميتها ،طرق تقويمها.

المراقبة في الروضة ( 3س م):
يزود هذا المساق الطلبة أصول مراقبة تفاعل األطفال في بيئتهم التربوية وتسجيل مالحظاتهم حولها ،بهدف
تطوير هذه المهارات التي تساعدهم على فهم عناصر العملية التربوية ،وما ي ثر فيها من حيث المساحة
المعطاة لهم ،المنها المطبق معهم ،طبيعة العالقة بين الكبار والصغار ،والممارسات التعليمية التعلمية.

التربية الحركية في الروضة ( 3س م):
يكسب هذا المساق الطلبة عدة مفاكيم عن ا لتربية الحركية وأهميتها في نمو وتطور شخصية الطفل من عمر
 5-3سنوات تقريبا ،مع التركيز على أهمية تنوع األنشطة الحركية ،واتباع أساليب التعليم الالزمة للطفل له
في هذه المرحلة المهمة من حياته.
التدريب الميداني االول في الروضة ( 3س م):
تقوم فلسفة هذا المساق على تدريب الطلبة من خالل اسلوب المشاهدة والمالحظة الدقيقة في أحد مرا،ز

رعاية الطفولة بهدف تدريبهم على العمل مع الطفل كفرد خاص من خالل خطة متكاملة بإشراف مشرف

ميداني متخصا بواقع  116اسبوع دراسي بمعدل  4ساعات اسبوعيا ويتم طرح المساق في الفصل
الخامس ،تقييم الطال بة من خالل اداة تقويم خاصة ويتم التنسيق مع مرا،ز الطفولة المبكرة ورياض االطفال
في الحكومية والخاصة وفق القنوات الرسمية .يطبقون في الثلث الثاني للمساق نشاطات ص ية في الروضة.

أما في الثلث االخير منه فيطبقون أحد أنشطة الطفولة المبكرة ،مثل  :مسرح الطفل ،من طفل إلى طفل،
حقوق الطفل.

التدريب الميداني الثاني في الروضة ( 3س م):
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يرتبط هذا المساق بمساق التدريب السابق ويكمله بحيث يشمل مهارات التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة حيث يتم العمل مع الطفل بشكل فردي ،وبمتابعة المشرف الميداني ،مع التركيز على التخطيط

وتطبيق نشاطات متنوعة وفق الموضوع والتامل في الروضة باإلضافة إلى تخطيط وتطبيق وتقييم أنشطة
المنهجية تعمل على تفعيل العملية التربوية ،والتركيز على محورية طفل الروضة ويمتد هذا المساق على
فترة  16اسبوع بواقع  4سعات اسبوعيا في الفصل السادس ويكتسب الطلبة من خالله مهارات المشاركة
الجزئية والتخطيط والتقييم واالدارة.
التدريب الميداني الثالث في الروضة ( 3س م):
يطبق الطلبة ثلثي هذا المساق خالل أنشطة ص ية محددة ،تتبع مساقات األساليب الخاصة في روضة من

مدرب الطلبة  ،ويحددون الجوانب التي تحتا إلى الد ارسة والبحث ،ويمهد
رياض التدريب الميداني وباشراف و
هذا المساق الختيار موضوع البحث االجرائي .أما الثلث األخير من المساق فيقضيه الطلبة في اعداد البحث
االجرائي للمساق ويمتد هذا المساق على فترة  16اسبوعا في الفصل الدراسي السابع بواقع  4ساعات
اسبوعيا ويكتسب الطالب مهارات التخطيط والتنفيذ والتقييم وصياغة االهداف التربوي في الطفولة المبكرة.
التدريب الميداني الرابع في الروضة ( 3س م):
يمتد هذا التدريب طوال الفصل الدراسي االخير (الثامن) بواقع  16اسبوع ولمدة  4ساعات في اليوم االسبوع
ويكتسب الطالب في هذا المساق مهارات التدريس وممارسة التدريب في الطفولة المبكرة وكذلك مهارات
البحث االجرائي ،يستكمل الطالب في هذا المساق عملية التدريب الميداني من خالل تنفيذ خطة البحث
االجرائي و كذلك الخضوع للجنة إ،اديمية مكونة من المشرف الجامعي و مديرة الروضة و معلمة الروضة
المتعاونة من اجل تقييم وضع الطالب في التدريب الميداني .
العلوم والرياضيات في الروضة ( 3س م):
يتناول هذا المساق تدريس الرياضيات والعلوم ألطفال الروضة ،وا،سابهم المفاكيم الرياضية والمهارات العلمية
من خالل األنشطة العملية بحيث تنهج نهجا ا،تشافيا في التعلم ،و يشمل هذا المساق منهج العلوم
والرياضيات في الروضة من منظور النهج الشمولي التكاملي في تربية الطفولة المبكرة ورعايتها ،أساليب تعليم
األطفال العلوم والرياضيات ،تطوير مهارات األطفال العلمية والرياضية من خالل استخدام األسلوب
اإل،تشافي في التعلم.
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التربية المجتمسية في الروضة ( 3س م):
يتناول هذا المساق التربية المجتمسية في الروضة من منظور المنهج الشمولي التكاملي في تربية الطفولة
المبكرة ورعايتها على المستويين الخفي والعلني ،ثم يبرز أهمية هذا المنهج في بلورة شخصية الطفل واحساسه
بكيانه الثقافي واالجتماعي.

التربية االخالقية في الروضة ( 3س م):
يتناول هذا المساق مضمون التربية األخالقية وأهميتها في تكوين شخصية اإلنسان في مراحل حياته األولى،
وذلك من خالل النمو الخلقي والروحي التي يمر فيها من منطلق النظريات المختلفة و يعمل المساق أيضا
على تطوير فهم الطلبة لطبيعة الطفل من خالل التخطيط لألنشطة وتطبيقها وقوة فعاليتها على غرس القيم
والمفاكيم األخالقية لديه ،بحيث تترجم إلى أنماط سلوكية ذاتية منبثقة من داخله.

المنها التربوي في الروضة ( 3س م):
يتناول هذا المساق دور المربي في التخطيط والتطبيق والتعليم والمتابعةم ففي الروضة يستمد الخصائا

والحاجات النمائية للطفل وي حدد طبيعة البيئة التربوية ومكوناتها .فيكون بذلك المنها على مرحلتين :األولى

عامة تبنى على أساس ترجمة اإلطار العام إلى مواضيع مرتبطة ببيئة الطفل االجتماعية والطبيسية .أما
الثانية فخاصة تتناول التفاصيل اليومية واالسبوعية من حيث المواد ،التجهيزات ،األنشطة ،الخبرات ،وهذه
تعتمد على تقييم األطفال المستمر .ويتم التخطيط في إطار الفريق العامل في الروضة لضمان التنسيق ما

بين مختلف مستويات األطفال ضمن المرحلة بأسرها.

إدارة الروضة ( 3س م):
يتناول هذا المساق المهام اإلدارية المرتبطة بدور المربي في إطار الروضة ،فيتناول بيئة الروضة المادية،
التخطيط ،تنظيم الفعاليات الدينية واالجتماعية والوطنية والترفيهية المنهجية ،حفظ السجالت ،متابعة ملف
الطفل ،ويتناول أيضا بيئة الروضة البشرية من تقييم

لألطفال وتحديد مهام ومس وليات أفراد الطاقم العامل ،تخطيط االجتماعات وتنفيذها .يشمل المساق أيضا

الدور القيادي في تفعيل وتطوير النشاطات بهدف إشراك أولياء األمور والمجتمع المحلي.
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صعوبات التعلم ( 3س م):
يسلط الضوء هذا المساق على صعوبات التعلم في اللغة العربية ( دسلكسيا)  ،حيث يتضمن صعوبات

القراءة و الكتابة و النطق ويبصر طلبة البرنامج على طرق التعامل مع هذه الحالت عمليا من خالل طرق
التدخل الخاصة بكل حالة على حدة.

وكما يسلط الضوء هذا المساق على صعوبات التعلم في الرياضيات ( دسكلكوليا)  ،حيث يتضمن صعوبات
عمليات العد البسيطة و االرقام و الرموز و المجموعات و عملية الحساب البسيط ويبصر طلبة البرنامج

على طرق التعامل مع هذه الحالت عمليا من خالل طرق التدخل الخاصة بكل حالة على حدة.
التفكير االبداعي والناقد ( 3س م):

يتناول هذا المساق تصميم أنشطة تعمل على إثارة الت يكر الناقد لألطفال من خالل عملية التحليل و
االستنتا و الخرو بنتيجة ثاقبة  ،تراعي هذه اال نشطة مستول الطفولة المبكرة و تحا،يها ومن االمثلة على
ذلك تعرض الطلبة الى دراسة حالة و استمطار االفكار حولها .ويتناول هذا المساق تصميم أنشطة تعمل
على إثارة الت يكر االبداعي لألطفال من خالل عملية التركيب و االبتكار و االستنتا و الخرو بنتيجة
جديدة وغير مألوفة  ،تراعي هذه االنشطة مستول الطفلوة المبكرة و تحا،يها ومن االمثلة على ذلك تعرض
الطلبة الى تصميم مواقف وحاالت و العمل على تطويرها .
طرق القياس و التقويم في الروضة ( 3س م):
يتناول هذا المساق تقييم العملية التربوية والتحصيل المنبثق عنها ،وال سيما في مرحلة رياض االطفال بحيث

تشمل :طرق التدريس ،طرق التقييم ،المتعلم ،المنها ،المربي ،مع التدريب على اساليب التقويم الحديثة مثل
التقيوم الحقيقي والتقويم القائم على ملف االنجاز وغيره.

كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات

كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات
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كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات

مفاتيح رموز المساقات
الرمز
BUS
MAR
ACC
FIN
ECO

الكلمة االصلية
Business
Marketing
Accuounting
Finance
Economics

برنامج اقتصاديات االعمال

ART

Art

برنامج الجرافيكس

IS

Information systems

برنامج نظم المعلومات

PRO

Project management

برنامج ادارة المشاريع

SC

Science
Information
technology

،لية العلوم التطبيقية

IT

ان المساقات التي تحمل هذا الرمز تطرح من قبل برنامج IS

برنامج ادارة االعمال المعاصرة
برنامج المحاسبة

،لية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب
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متطلبات كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات:
ر م المساق

رمز المساق

المساق باللغة
العربية

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

4503

BUS101

مقدمة ف اإلدارة

3

Intro. to Management

4502

ACC101

مبادئ المحاسبة 1

3

Principles of
Accounting 1

4247

ECO101

اال تصاد الجز

3

Micro- Economics

4070

SC142

اللغة اإلنجليزية 2

3

English Language 2

5029

ECO 103

مقدمة ف االحصاء

3

Introduction to Statics

4015

GE 301

4541

IS261

أسالي البحث
العلم
مقدمة ف نظم
المعلوما

2
3

Methods of Scientific
Research
Itro. To Information
Systems

متطلبات الدائرة لتخصصات( :ادارة االعمال المعاصرة ،ادارة المشاريع)
ر م المساق

رمز المساق

5018

BUS 341

المساق باللغة
العربية
االعمال
االلكترونية

س.م
3

4546

MAR 201

مبادئ التسويق

3

4285

BUS 312

بحوث العمليا

3

4544

BUS 202

مراس ،األعمال

3

4265

BUS 201

السلوك التنظيم

3

4268

BUS 231

5064

IS 361

4246

ACC 102

4248

ECO 102

االدارة
االستراتيجية
واتخاذ القرارا
نظم المعلوما
االدارية
مبادئ المحاسبة
2
مبادئ اال تصاد
الكل

3
3
3
3

المساق باللغة اإلنجليزية
E-business
Principles of
Marketing
Operations Research
Business
Communication
Organizational
Behavior
Strategic Mgt.& Dec.
Making
Management
Information Sys.
Principles of
Accounting II
Macro-Economics
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متطلبات الدائرة لتخصص ( نظم المعلومات):
ر م المساق

رمز المساق

اسم المساق باللغة العربية

س.م

اسم المساق اللغة االنجليزية

4246

BUS122

مبادئ المحاسبة 2

3

4248

BUS132

مبادئ اال تصاد كل

3

Principles of Accounting
2
Principles of
Macroeconomics

4544

BUS204

مراس ،األعمال

3

Business Communication

4543

BUS241

مبادئ التسويق

3

Principles of Marketing

4265

BUS211

السلوك التنظيم

3

Organizational Behavior

االعمال االلكترونية

3

E-Business

4823

IT103

برمجة الحاسوب

3

Computer Programming

4282

BUS331

ادارة الموارد البشرية

3

Human Resource
Management

4250

SC117

الرياايا المنتهية

3

Finite Mathematics

5018

متطلبات الدائرة لتخصص ( المحاسبة واقتصاديات األعمال)
المساق باللغة اإلنجليزية

ر م المساق

رمز المساق

المساق باللغة العربية

س.م

4546

MAR 201

مبادئ التسويق

3

Principles of Marketing

4285

BUS 312

بحوث العمليا

3

Operations Research

4544

BUS 202

مراس ،األعمال

3

Business Communication

4265

BUS 201

السلوك التنظيم

3

Organizational Behavior

4268

BUS 231

االدارة االستراتيجية واتخاذ
القرارا

3

Strategic Mgt.& Dec.
Making

5064

IS 361

نظم المعلوما االدارية

3

4246

ACC 102

مبادئ المحاسبة 2

3

4248

ECO 102

مبادئ اال تصاد الكل

3

Macro-Economics

4820

BUS 111

رياايا االعمال

3

Business math

Management Information
Sys.
Principles of Accounting II
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4284

FIN 201

مبادئ المالية

3

Principles of finance

متطلبات الدائرة لتخصص الوسائط المتعددة/جرافيكس
ر م المساق

ر م المساق

المساق باللغةالعربية

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

4731

ART101

اساسيا التصيم 1

2

Design Foundation 1

4732

ART212

معالجة التصميم 1

2

Design Processing 1

4250

SC 117

الرياايا المنتهية

3

Finite Math.

4743

ART121

الرسم

2

Drawing

4823

IT 103

برمجة الحاسوب

3

Computer Programming

5081

ART 161

التربية الفنية

3

Art Education

5265

ID 245

علم الجمال

3

Aesthetics

4736

ART151

تاريخ الفن

3

History Art
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 1.1برنامج نظم المعلومات
ملخص خطة التخرج لبرنامج نظم المعلومات (خطة )2013
الساعات المعتمدة

الرقم

البيـــان

.1

متطلبات الجامعة اإلجبارية

17

.2

متطلبات الجامعة االختيارية

3

.3

متطلبات الكلية

20

.4

متطلبات الدائرة

27

.5

متطلبات التخصص اإلجبارية

51

.6

متطلبات التخصص االختيارية

12

.7

مساقات حرة

3
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المجموع

متطلبات التخصص اإلجبارية لبرنامج نظم المعلومات ( 51ساعة معتمدة)
رم
المساق

رمز المساق

اسم المساق باللغة العربية

س.م

4268

BUS313

اإلدارة االستراتيجية واتخاذ
القرارا

3

Strategic
Management and
Decision Making

5064

BUS361

نظم المعلوما اإلدارية

3

Management
Information Systems

4542
4824

IT202
IT213

البرمجة المر ية
تركي البيانا

3
3

Visual Programming
Data Structure

5021

IS311

هندسة البرمجيا

3

Software Engineering

5030

IT371

نظم ادارة واعد البيانا

3

5347

IT362

برمجة واعد البيانا

3

5076

IT311

مقدمة ف نظم التشغي

3

Database
Management sys
Database
Programming
Operating Systems

اسم المساق اللغة االنجليزية

كلية العلوم التطبيقية
5348

IT351

الشبكا وتراس البيانا

3

4547

IS430

5065

IS301

تدري عمل
التخطيط االستراتيج لنظم
المعلوما

0
3

&Data comm.
Networks
Practical Training
Strategic Planning
for inf.sys

5381

IS431

مقدمة مشروع تخرج

1

Introduction to
Graduation Project

5077

IS432

المشروع

3

Graduation Project
Web Development
Environment
Information System
Project Management
Knowledge
Management
Information Law
&Policies
Introduction to ETechnologies
System Analysis

5701

بيئة تطوير الوي

3

5702

ادارة مشاريع نظم المعلوما

2

5036

BUS433

5064

سياسا و انو المعلوما

4541
5016

ادارة المعرفه

IS211

مقدمة ف التكنولوجيا
االلكترونية
تحلي النظم

3
3
3
3

متطلبات التخصص االختيارية لبرنامج نظم المعلومات ( 12ساعة)
•

يختار الطالب  12ساعة من المساقات التالية:

رقم المساق

رمز المساق

4285

MIS462

اسم المساق باللغة العربية

س.م

اسم المساق اللغة االنجليزية

المسار االول :تطبيقا نظم المعلوما

5686
5087

بحوث العمليا
التوجها الحديثة ف نظم
المعلوما
جودة البرمجيا
ادارة امن المعلوما

4613

IS424

4278

IS422

نظم المعلوما الجغرافيه
نظم دعم القرارا

3
3
3
3
3
3

Operations Research
New Trends
Information System
Software Quality
Information Security
Management
Geographic
Information Systems
Decision Support
System

كلية العلوم التطبيقية
5015

IS423

5688

تكنولوجيا التجارة
االلكترونية
البرمجة للوي

3

E-Commerce Tech

3

Programming for Web

المسار الثان :االعمال االلكترونية
ادارة العمليا
التسويق االلكترون

3
3

5690

تخطيط موارد المنظمة

3

5691

ادارة ع ،ا الزبا ن

3

5692

ادارة سلسلة التوريد

3

Operations Mang
E-marketing
Enterprise
ResourcePlanning
Customer Relationship
Management
Supply Chain
Management

4267
5689

5693

استراتيجية االعمال
االلكترونية

3

E-Business Strategy

BUS212

المسار الثالث :الريادة التكنولوجيه
5694

ا تصاد المعرفة

3

5695

تموي المشاريع الريادية

3

5696

الريادة التكنولوجية
التكنولوجيا واالبتكار ف
االعمال
خطة عم مشاريع الريادة
التكنولوجيه

3

5699

تسويق الريادة التكنولوجيه

5697
5698

3
3
3

Knowledge Economy
Entrepreneurship
Finance
Technopreneurship
Technology and
Business Innovation
Technopreneurial
Business Plan
Technopreneurship
Marketing

كلية العلوم التطبيقية

 1.2برنامج إدارة األعمال المعاصرة
ملخص خطة التخرج لبرنامج ادارة االعمال المعاصرة خطة *2009
الرقم

الساعات المعتمدة

البيــــان

.1

متطلبات الجامعة اإلجبارية

17

.2

متطلبات الجامعة االختيارية

3

.3

متطلبات الكلية

20

.4

متطلبات الدائرة

27

.5

متطلبات التخصص اإلجبارية

52

.6

متطلبات التخصص االختيارية

12

.7

مساقات حرة

3
المجموع

•
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متطلبات برنامج إدارة األعمال المعاصرة اإلجبارية ( 52ساعة)
ر م المساق

ر م المساق

المساق باللغة العربية

4267

BUS 212

ادارة العمليا

4269

BUS 323

4560

BUS 454

4282

BUS 332

4281

PRO 201

4547

BUS 440

4625

BUS 342

4567

BUS 311

4556
4271

BUS 453
BUS 452

ادارة المشاريع
الصغيرة
ضايا معاصرة ف
االعمال
ادارة الموارد
البشرية
مقدمة ف ادارة
المشاريع
تدري عمل
البرمجة المر ية
لطلبة االدارة
ادارة الشراء
والمخاز
اخ ،يا االعمال
انو االعمال

س.م
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3

المساق باللغة اإلنجليزية
Operations
Management
Small Business
Management
/Contemporary
Business Issues
Human Resource
Management
Introduction to
Project Mgt.
Practical Training
Visual Programming
for Business Students
& Inventory
Purchasing Mgt.
Business Ethics
Business Law

كلية العلوم التطبيقية
International
Business
Marketing
Management
Graduation Project
Principles of Finance
Computer
Applications
Managing Change
and Crisis
Managerial
Accounting for Non
Accountants
Public Relations
Intro. To Graduation
Project

3

ادارة االعمال
العالمية

BUS 451

4558

3

ادارة التسويق

MAR 301

4270

3
3

المشروع
مبادئ مالية
تطبيقا حاسوبية
إدارية
ادارة التغيير
واالزما

BUS 462
FIN 201

5078
4284

BUS 441

5069

BUS 351

4559

3
3
3

المحاسبة اإلدارية
لغير المحاسبين

ACC 213

4264

3

 ا العامة،الع

BUS 431

4565

1

مقدمة مشروع تخرج

BUS 461

5381

كلية العلوم التطبيقية

) ساعة12( متطلبات برنامج إدارة األعمال المعاصرة االختيارية
: ساعة من المساقات التالية12 يختار الطالب
المساق باللغة اإلنجليزية

م.س

المساق باللغة العربية

رمز المساق

ر م المساق

Advertising and
Promotion

3

 والترويج،االع

MAR 303

4569

Consumer Behavior

3

سلوك المستهلك

MAR 302

4570

International Marketing

3

التسويق العالم

MAR 401

4571

Sales Management

3

ادارة المبيعا

BUS 332

4561

Local Administration

3

االدارة المحلية

BUS 321

4576

Banking Administration
Cost Accounting

3
3

ادارة المصارف
محاسبة تكالي

BUS 322
ACC 211

4577
4575

Total Quality
Management

3

ادارة الجودة الشاملة

BUS 432

4554

Industrial Psychology

3

علم النفس الصناع

BUS 455

4766

International Economics

3

اال تصاد العالم

ECO 314

4283

Managerial Economics

3

اال تصاد االداري

ECO 303

4280

Strategic Planning for
Information Sys.

3

التخطيط االستراتيج
لنظم المعلوما

MIS 301

5065

Decision Support
Systems & Expert Sys.

3

نظم دعم القرارا
واالنظمة الخبيرة

MIS 401

5037

Service Marketing

3

التسويق الخدمات

MAR 403

4776

Knowledge Management

3

ادارة المعرفة

BUS 433

5036

Time Management &
Project Scheduling

3

ادارة الو ت وجدولة
المشاريع

PRO 301

5376

Islamic management

3

م،االدارة ف االس

BUS 352

4914

Project Appraisal &
feasibility study

3

دراسة الجدوى
اال تصادية

ECO 404

5452

•

 1.3برنامج ادارة االعمال المعاصرة -فرعي ادارة المشاريع
ملخص خطة التخرج لبرنامج ادارة االعمال المعاصرة – فرعي ادارة المشاريع خطة *2009
الرقم

البيــــان

.1

متطلبات الجامعة اإلجبارية

17

.2

متطلبات الجامعة االختيارية

3

.3

متطلبات الكلية

20

.4

متطلبات الدائرة

27

.5

متطلبات التخصص اإلجبارية

49

.6

متطلبات التخصص االختيارية

12

.7

مساقات حرة

3
المجموع

•

الساعات المعتمدة
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•

متطلبات برنامج إدارة األعمال المعاصرة -فرعي إدارة المشاريع اإلجبارية ( 49ساعة معتمدة)
ر م المساق

رمز المساق

المساق باللغة العربية

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية
Operations
Management

4267

BUS 212

ادارة العمليا

3

4281

PRO 201

مقدمة ف ادارة المشاريع

3

Introduction to Project
Mgt.

4780

PRO 421

تطبيقا ف ادارة
المشاريع

2

Project Mgt.
Applications

4567

BUS 311

ادارة الشراء والمخاز

3

Inventory & Purchasing
Mgt.

4781

PRO 303

العطاءا وتقدير التكلفة

3

4783

ECO 414

تحلي وادارة المخاطر

3

4765

BUS 434

ادارة وابط الجودة

3

4787

BUS 413

ادارة المشاريع العامة

3

4586
4284
4547
4556

PRO 202
FIN 201
PRO 420
BUS 453

4625

BUS 342

4271

BUS 452

االحصاء التطبيق
مبادئ مالية
التدري العمل
أخ ،يا األعمال
البرمجة المر ية لطلبة
االدارة
انو االعمال

3
3
0
3

3

4782

PRO 302

الجدولة وتوزيع الموارد

2

5376

PRO 301

4264

ACC 213

4379

PRO 423

إدارة الو ت وجدولة
المشاريع
المحاسبة االدارية لغير
المحاسبين
مواايع خاصة ف إدارة
المشاريع

3

3
3
3

Bids and Cost
Estimation
Risk Management
Analysis
Quality Control
Management
Public Project
Management
Applied Statistics
Principles of Finance
Practical Training
Business Ethics
Visual Programming for
Business Student
Business Law
Scheduling & Resources
Allocation
Time Management Of
Project Scheduling
Managerial Accounting
for Non Accountants
Special Topics in
Project Mgt.

متطلبات برنامج إدراة األعمال المعاصرة -فرعي إدارة المشاريع االختيارية (12ساعة)

•

يختار الطالب  12ساعة من المساقات التالية:
ر م المساق

رمز المساق

المساق باللغة العربية

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

4565

BUS431

الع ،ا العامة

3

Public Relations

4554

BUS 432

إدارة الجودة الشاملة

3

Total Quality
Management

4280

ECO 303

اال تصاد االداري

3

Managerial Economics

4785

ACC 303

التحلي المال

3

Financial Analysis

4558

BUS 451

ادارة االعمال العالمية

3

International Business
Mgt.

4566

BUS 422

ادارة الرعاية الصحية

3

Health Care
Management

5378

PRO 401

متابعة ومرا بة المشاريع

3

Project Follow up and
Control

5380

PRO 424

نظم إدارة المشاريع

3

Project Management
Systems

5377

PRO 311

المحاكاة ف إدارة
المشاريع

3

Simulation in Project
Mgt.

) ساعة معتمدة50( متطلبا ت برنامج اقتصاديات االعمال اإلجبارية
المساق باللغة اإلنجليزية

م.س

المساق باللغة العربية

رمز المساق

ر م المساق

Statistics

3

االحصاء

ECO 203

5460

Business Forecasting

3

التنبؤ

ECO 405

5461

Game theory

3

نظرية األلعاب

ECO 403

5462

Principle of
Econometrics

3

مبادئ اال تصاد القياس

ECO 304

5463

Money and Banking

3

النقود والبنوك

ECO 305

5464

Project appraisal and
Feasibility studies

3

تقييم المشاريع ودراسة
الجدوى اال تصادية

ECO 404

5465

Microeconomics1

3

اال تصاد الجز

ECO 201

5466

Palestinian economies

3

اال تصاد الفلسطين

ECO 402

5467

Macroeconomics 1

3

1 اال تصاد الكل

ECO 202

5468

Managerial Economics

3

اال تصاد االداري

ECO 303

5579

Mathematical
Economies

3

اال تصاد الرياا

ECO 204

5469

Marketing Management

3

ادارة التسويق

MAR 301

4270

Small Business
Management

3

ادارة المشاريع
الصغيرة

BUS 323

4269

Operation Management

3

ادارة العمليا

BUS 212

4267

Principles of Finance

3

2مبادئ المالية

FIN 301

5470

Seminar in economics

1

حلقة البحث ف
اال تصاد

ECO 401

5471

Practical Training

0

التدري العمل

ECO 450

4547

Introduction to
Graduation Project

1

مقدمة ف مشروع
التخرج

ECO 410

5381

Graduation Project

3

مشروع التخرج

ECO 420

5079

1

متطلبات برنامج اقتصاديات االعمال االختيارية ( 12ساعة معتمدة)

يختار الطالب  12ساعة من المساقات التالية:
ر م المساق

رمز المساق

5472

ECO 311

اال تصاد الجز 2

5473

ECO 312

5474

ECO 304

4283

ECO 314

المساق باللغة العربية

س.م
3
3

المساق باللغة اإلنجليزية
Microeconomics 2

اال تصاد الكل 2
مباديء اال تصاد
القياس
اال تصاد العالم

3

International Economics

4558

BUS 451

إدارة األعمال العالمية

3

International Business

4282

BUS 331

إدارة الموارد البشرية

3

Human Resource Man

5475

ECO 412

ا تصاديا األسواق
المالية

3

Economics Of Financial
Markets

4565

BUS 431

الع ،ا العامة

3

Public Relations

5476

ECO 313

اال تصاد االس،م

3

Islamic Economics

4556

BUS 453

أخ ،يا األعمال

3

Business Ethics

5477

ECO 413

مواوعا خاصة ف
ا تصاديا األعمال

3

Special Topics in
Business Economics

5491

ECO 414

تحلي وإدارة المخاطر

3

Risk Management
Analysis

4265

BUS 201

السلوك التنظيم

3

Organizational Behavior

4271

BUS 452

انو األعمال

3

Business Law

3

Macroeconomics 2
Econometrics

 برنامج المحاسبة1.5
) ساعة معتمدة49( متطلبات برنامج المحاسبة اإلجبارية
المساق باللغة اإلنجليزية
Intermediate
accounting 1
Intermediate
Accounting 2
Cost Accounting
Managerial
Accounting
Financial Statements
Analysis
Accounting
for
financial institutions
Accounting
Information Systems
Advanced Financial
Accounting
Auditing 1
Auditing 2
Tax Accounting
International
Accounting
Standards
Accounting Theory
Accounting
for
Governmental &
Non-Profit
Organizations
Computer
Accounting
Applications
Seminar
in
accounting
Practical Training
Business Law

م.س

المساق باللغة العربية

رمز المساق

ر م المساق

3

1محاسبة متوسطه

ACC201

4762

3

2 محاسبة متوسطه

ACC202

4763

3
3

محاسبة تكالي

ACC211

4575

المحاسبة االدارية

ACC212

5578

3

تحلي القوا م المالية

ACC302

5478

3

محاسبة منشا مالية

ACC331

5479

3

نظم معلوما محاسبية

ACC351

5480

3

محاسبة مالية متقدمة

ACC301

5481

3
3
3
3

1 تد يق الحسابا
2 تد يق الحسابا
محاسبة اريبية
معايير المحاسبة الدولية

ACC321
ACC322
ACC431

5482
5483
5484

ACC 401

5487

نظرية محاسبية

ACC441

5485

محاسبة منشا حكومية
وغير الربحية

ACC432

5486

تطبيقا محاسبية
محوسبة

ACC451

5488

1

حلقة بحث ف المحاسبة

ACC341

5489

0
3

التدري العمل
انو االعمال

ACC452
BUS452

4547
4271

3
3

3

متطلبات برنامج المحاسبة االختيارية ( 12ساعة معتمدة)
يختار الطالب  12ساعة من المساقات التالية:
رم
المساق
5490

المساق باللغة العربية

س.م

رمز المساق
FIN 311

االسواق المالية

3

Financial Markets

5491

FIN 312

ادارة المخاطر

3

Financial Risk
Management

5492

ACC 332

محاسبة اس،مية

3

Islamic Accounting

5493

ACC 422

الحاكمية المؤسسية

3

Corporate Governance

5494

FIN 313

ادارة االستثمار

3

Investment Management

5495

ACC402

محاسبة دولية

3

International Accounting

5496

ACC 421

معايير التد يق الدولية

3

International Auditing
Standards

5497

ACC 442

مشك ،وحاال
محاسبية

3

Accounting Cases and
Problems

4280

ECO 303

إ تصاد إداري

3

Managerial Economics

4556

BUS 453

أخ ،يا األعمال

3

Business Ethics

5498

FIN 302

مالية دولية

3

International Finance

5499

ACC 443

مواوعا خاصة ف
المحاسبة

3

Special Topics in
Accounting

المساق باللغة اإلنجليزية

 1.6برنامج الوسائط المتعددة /جرافيكس
ملخص خطة التخرج لتخصص الوسائط المتعددة /جرافيكس (خطة )2014
البيــــان

الرقم

الساعات المعتمدة

.1

متطلبات الجامعة اإلجبارية

17

.2

متطلبات الجامعة االختيارية

3

.3

متطلبات الكلية

17

.4

متطلبات الدائرة

20

.5

متطلبات التخصص اإلجبارية

56

.6

متطلبات التخصص االختيارية

12

.7

مساقات حرة

3
المجموع

128

متطلبات تخصص الوسائط المتعددة/جرافيكس اإلجبارية (  56ساعة معتمدة)
س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

ر م المساق رمز المساق

المساق باللغةالعربية

4733

 ART211اساسيا التصميم 2

2

Design Fundamentals II

4735
4754

 ART331مبادئ االبداع
 ART431التعبير الذات

3
3

Creative Concept
Self-Projection
Programming for
Multimedia
Data and storage
techniques
Visual Programming for
multimedia

البرمجة للوسا ط المتعددة

3

5791

البيانا وطرق تخزينها

3

5792

البرمجة المر ية لطلبة
الوسا ط المتعددة

3

عملية انتاج الوسا ط
المتعددة

3

مقدمة ف الوسا ط الر مية
الصو والصورة الر مية

3
3

5766

المنظور و الظ

3

5765
5795

تصوير1
نظرية االلوا

2
2

5769
4643

تقنيا الطباعة
تصميم صفحا االنترنت

3
2

Printing Techniques
Web Page Design

5768

مقدمة ف الرسوم
المتحركة ثنا ية االبعاد

3

Introduction to 2D
animation

5767

مقدمة ف الرسوم
المتحركة ث،ثية االبعاد

3

Introduction to 3D
animation

2

Design Processing 2

3

Digital Photography
Arabic and Islamic
Decoration
Introduction to
graduation Project
Graduation project
Field Training

4738

IT 335

4740

IT 432

4789
4742

IT 431

5266

IT 341

 ART 213معالجة تصميم 2

5790

التصوير الر م
الخط العرب و الزخرفة
االس،مية

5381

مقدمة مشروع التخرج

1

4861

المشروع

3

5771

تدري ميدان

0

5770

Multimedia Production
Process
Introduction to Digital Media

Digital Audio & Video
Sciagraphy and
Perspective
Painting1
Colors Theory

متطلبات تخصص الوسائط المتعددة/جرافيكس االختيارية:
يختار الطالب  12ساعة معتمدة من المساقات التالية :
المسار االول  :الدعاية االبداعية و التغليف
ر م المساق

رمز
المساق

المساق باللغة

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

5772

IT 437

تصميم الدعاية
االبداعية

3

Creative Adv. Design

5773

IT 433

بناء المغلفا

3

Packages Construction

3

Consumer Behaviour
Marketing
Communication
Principles of Marketing

4570

 BUS241سلوك المستهلك

5747

IT 342

4543

BUS202

االتصاال التسويقية

3

مبادئ التسويق

3

المسار الثاني  :الفنون االبداعية
ر م المساق

رمز المساق

المساق باللغة

تصوير2
الطباعة اليدوية
طباعة حرة
تقنيا متقدمة ف
التصوير
اشغال يدوية

5774
5775
5776
5777
5778

س.م

3
3

المساق باللغة اإلنجليزية
Painting2
Print Making

3

Mono Print

3

Advances Technique in
painting

3

Handcrafts

المسار الثالث  :الرسوم المتحركة
ر م المساق
5781

5782
5783
5779

رمز المساق

المساق باللغة
رسوم متحركة ث،ثية
االبعاد وبناء
الشخصيا
التاثيرا ف الرسوم
المتحركة الث،ثية
االبعاد
انتاج رسوم متحركة
ثنا ية االبعاد
رسوم متحركة ث،ثية
االبعاد متقدمة

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

3

3D animation and
character Creation

3

3D Animation Effects

3

2D animation
Production

3

Advance 3D animation

انتاج الرسوم المتحركة
التفاعلية

5780

3

Interactive animation
Production

المسار الرابع  :الصحافة الرقمية
ر م المساق

رمز المساق

المساق باللغة

س.م

المساق باللغة اإلنجليزية

5784

مقدمة ف االع،م

3

Introduction to media

5785

تحرير االخبار

3

News editing

3

Broadcasting

3

Social and electronic
media

3

Media Editing

5786
5787
5788

البث االذاع
والتلفزيون
اع،م اجتماع
والكترون
التحرير الصحف

وصف المساقات
 .1وصف المساقات التي يطرحها برنامج نظم المعلومات
 4541مقدمة في نظم المعلومات

()IS101

Introduction To Information System

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية حول المبادئ واالساسيات في عالم انظمة
المعلومات ،المفاكيم االساسية في هذا العلم كما ويشرح المساق مجموعة من االنظمة ودورها في دعم

المستويات االدارية المختلفة في الهيكلية االدارية ويتناول جانبا من تحليل وتصميم االنظمة وبنائها على
اسس علمية.
 5064نظم المعلومات االدارية

Management Information Systems

))IS 201

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية حول اهمية نظم المعلومات وتطبيقاتها في
الم سسات الضخمه والمتوسطه وصغيرة الحجم ،كما ويتناول بالتفصيل عدد من االنظمة الحديثة ودورها
وتأثيرها على عمل الم سسات كما ويتناول جانبا من االنظمة المعرفية الحديثة.
 5016تحليل النظم

System Analysis

()IS 211

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفاكيم تحليل وتصميم نظم المعلومات ودور التحليل في بناء نظم

معلومات جيدة ،منهجيات بناء نظم المعلومات ،توثيق نظم المعلومات ،تقنيات جمع الحقائق ،بناء نماذ
انسياب البيانات ،وصف العمليات ،تصميم نظم المعلومات ،بناء نظم المعلومات ،اختبار نظم المعلومات،
واعتبارات التنصيب والتشغيل.

 5065التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات

))IS 301

Strategic Planning for Inf. Sys

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية حول دور انظمة المعلومات االدارية المختلفة في

صياغة الخطط االستراتيجية في الم سسة حيث اننا نسيش في عالم اصبح يعتمد على التكنولوجيا واالنظمة

الرقمية تقريبا في كافة مجاالت االعمال كما ويقدم المساق صورة واضحة حول النماذ الحديثة للتخطيط

االستراتيجي ودور انظمة المعلومات واهميتها في فحا البيئة الداخلية والخارجية وكي ية تحقيق اهداف
الم سسة وبالنهاية كي ية صياغة خطة استراتيجية لنظم المعلومات ومدل توافقها مع الخطة االستراتيجية

العامة للم سسة.

 5021هندسة البرمجيات

Software Engineering

()IS 311

يعالج هذا المساق المفاكيم األساسية لهندسة البرمجيات ووظائفها وأهدافها ،عمليات البرمجيات ،دورة حياة

تطوير النظام ،هندسة النظم المبنية على الحاسوب ،إدارة مشاريع البرمجيات ،هندسة المتطلبات ،تصميم
البرمجيات ،التصميم المعماري ،إدارة جودة البرمجيات.

 4779تطبيقات في نظم المعلومات

IS Applications

()IS 321

يهدف هذا المساق الى تسليط الضوء على مجموعة من التطبيقات الحديثة والمعاصرة في عالم نظم
المعلومات مثل الجانب القانوني واالخالقي في االستخدامات المختلفة في انظمة المعلومات كما ويهدف
المساق الى تزويد الطالب بمجموعة من المعارف المختلفة حول القضايا المعاصرة التي تواجهها انظمة

المعلومات المختلفة مثل (المس ولية المجتمسية،اال من ،الموثوقية،الجوانب االجتماعية واالخالقية الستخدام

االنترنت ،الجوانب القانونية لعالم المعلومات).
 5014محاكاة

Simulation

)(IS421

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمفاكيم األساسية للمحا،اة الحاسوبية ودورها في دراسة النظم وفي

عملية اتخاذ الق اررات ،بناء نماذ المحا،اة ،كتابة برامج المحا،اة الحاسوبية ،دور التوزيعات اإلحصائية في
المحا،اة ،ومخرجات المحا،اة واهمية استخدامها في المنظمات.
 4642مقدمة في التجارة االلكترونية

( ) IS 323

Introduction to E-Commerce

يهدف هذا المساق الى ا،ساب الطالب المهارة والمعرفة الضرورية حول عالم التجارة االلكترونية (تجارة

العصر) حيث يتناول المساق مقدمة عامة حول معنى التجارة االلكترونية واالعمال االلكترونية ومستول
العالقات التجارية ( )B2B,B2Cالتسويق االلكتروني ،تطبيقات التجارة االلكترونية ،البنية التحتية وسلسلة
توريد المواد الكترونيا وفي النهاية يلقي المساق الضوء على االستراتيجيات الضرورية لضمان التطبيق الناجح
لتطبيقات التجارة االلكترونية
 5037نظم دعم الق اررات واالنظمة الخبيرة

()IS 424

& Decision Support Systems
Expert Sys.

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية حول نظم دعم الق اررات واالنظمة الخبيرة من حيث
استخداماتها داخل الم سسة ومدل تأثيرها على متخذي الق اررات في حل المشا،ل كما ويتناول االنظمة
الداعمة لحل المشا،ل التي تتطلب اتخاذ قرار من خالل مجموعة من المدراء والتنفيذين.

 5015تكنولوجيا التجارة االلكترونية

E-Commerce-Tech

()IS 423

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالتقنيات الالزمة لبناء وتطوير وصيانة مشروع للتجارة االلكترونية
سواء للمنظمات المختلفة او للعمل بشكل شخصي ،ويتناول المساق كي ية بناء الموقع ،كي ية الحجز ،كي ية
تسويق الموقع ،كي ية تأمين الموقع وسد الثغرات ،كما ويهدف المساق الى تعريف الطالب بأهمية وجدول
التطبيقات االلكترونية داخل الم سسات.
)(IS 431

 5381مقدمة مشروع التخرج

Intro. To Graduation Project

يعتبر هذا المساق مقدمة لمساق مشروع التخر حيث يهدف الى تعريف الطالب بمشروع التخر  ،كي ية

اعداده ،اختيار المسار (نظري ،تطبيقي) ،حيث يوظف الطالب المعرفة والعلوم والمهارات التي ا،تسبها من
خالل دراسته في الكلية لمعالجة المشا،ل االدارية الموجودة داخل المنظمات المختلفة ،ينتهي الطالب في

مرحلة التحليل في البحث التطبيقي ،وفي مرحلة االطار النظري في البحث النظري .
 4613نظم المعلومات الجغرافية

))IS 424

Geographic Information Sys

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بنظم المعلومات الجغرافية من حيث استخداماتها و قدراتها و محاادداتها و
يتضمن المساق المواضيع ا تية :لمحة عن تاريخ وتطور نظاام المعلومااات الجغرافيااة ،أجازاء و متطلبااات نظاام

المعلومااات الجغرافيااة ،تحلياال الخارائط ،الترا،يااب الفضااائية ،تمثياال البيانااات بااالطرق النقطيااة و المتجهااة ،قواعااد

البيانا ااات الجغرافيا ااة مفها ااوم الخصا ااائا و ا لتبوغرافيا ااة ،ا،تسا اااب المعلوما ااات ،تحليا اال البيانا ااات و تقا ااديرها،

تطبيق ااات فا ااي نظ اام المعلوما ااات الجغرافي ااة وطا اارق تصا ااميمها باإلض ااافة إلا ااى ط اارح خا اار التط ااورات فا ااي نظا اام
المعلومات الجغرافية.
 4273مشروع التخرج

)(IS 432

Graduation Project

يستكمل الطالب ما بدأ به في مقدمة المشروع حسب المسار الذي قام باختياره ،بحيث ينهي كافة المراحل

األساسية للمشروع ،ويكون مستعدا لمناقشة والدفاع عن المشروع امام لجنة مختصة في المجال الذي قام
الطالب باختياره.
 4547التدريب الميداني

()IS 430

Practical Training

يهدف التدريب الميداني الى أ،ساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل

فترة الدراسة الجامسية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاكيم النظرية في الواقع العملي واألندما في

سوق العمل والقدرة على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي ،اضافة الى تعزيز

قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستول جهوزيته لسوق العمل  ,اضافة

الى ايجاد فرصة لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي .

وصف المساقات التي يطرحها برنامج إدارة األعمال المعاصرة
 4503مقدمة في االدارة

))BUS 101

Introduction to Management

يهاادف المساااق إلااى تعاارف الطالااب علااى الوظااائف اإلداريااة االساسااية ،وتحسااين قاادرة الطالااب علااى اسااتيعاب
وفهاام المعوقااات التااي تفاارض علااى المنظمااة ماان قباال البيئااة المحيطااة ،والتركيااز علااى مفهااوم وأهميااة العنصاار

البشري و دوره في نجاح المنظمة ،من خالل دراسة وظائف التخطيط ،التنظيم ،مداخل التوجيه والرقابااة علااى
المنظمة ،باالضاقة الى تطور الفكر االداري وما يشمله من مدارس تقليدية وحديثة.

 4820رياضات االعمال

))BUS 111

Business math

يغطي هذا المساق العمليات األساسية ال رياضية والتقنيات المستخدمة حاليا في مجاالت األعمال والمالية.
يتضمن المساق استعراضا لمهارات الرياضيات األساسية مع التركيز بشكل خاص على النسب المئوية،
الخصم التجاري والنقدي ،الفائدة البسيطة ،واالئتمان االستهال،ي ،الفائدة المركبة ،االستهالك ،المخزون،
القوائم المالية ،واألسهم والسندات.
 4265السلوك التنظيمي

))BUS 201

Organizational Behavior

يركااز المساااق عل ااى ثالثااة مسااتويات تحلي اال رئيسااية وهااي الف اارد ،الجماعااة  ،ود ارسااة العالق ااة بينهم اا ،وين اااقش
المساق قضية العمل والعالقااة مااا بااين النظااري والتطبيقااي فيمااا يتعلااق بالتحااديات التااي تواجااه الساالوك التنظيمااي

وعالقته بالعلوم األخرل.

 4544مراسالت األعمال

))BUS 202

Professional Business Communication

يركز المساق على عملية االتصال وفوائدها و شبكات االتصال الداخلية و الخارجية و معوقات االتصال.

باالضافة الى تعلم الطالب الساليب االستماع الفعال وكذلك االتصال الشفوي كفن االلقاء و ادارة
االجتماعات ،واالتصال من خالل لغة الجسد (الرموز) ،وكذلك االتصال الكتابي كالتقارير و الرسائل،

باالضافة لتعلم اساسيات اجراء المفابالت التوظيف الفعالة ،و اعداد السيرة الذاتية ،و البحث عن وظيفة.

 4267إدارة العمليات

Operations Management

))BUS 212

يهدف المساق إلى تعريف الطلبة بأهمية إدارة العمليات في الم سسات المختلفة في ظل المنافسة العالمية
من خالل تعرفهم على المفاكيم و المبادئ االساسية و التقنيات المستخدمة في تخطيط و ادارة العمليات

االدارية .مثل استراتيجيات ادارة العمليات ،و ادارة الجودة ،تصميم المنتجات و الخدمات ،تصميم العمليات
االنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة في االنتا  ،ادارة سلسلة القيمة ،اختيار الموقع وتصميم المنشآت ،التنب ،

ادارة المخزون وعملية تخطيط وجدولة االنتا .
 4268اإلدارة االستراتيجية واتخاذ الق اررات

))BUS 231

Strategic Mgt.& Dec. Making

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمفاكيم العامة لالدارة االستراتيجية ،وتطوير قدرات الطلبة في

استخدام مفاكيم االدارة االستراتيجية في عملية اتخاذ الق اررات بالم سسة ،وسيغطي هذا المساق تحديد
موضعة الم سسة بالنسبة للبيئة الداخلية و ثقافة الم سسة الداخلية ،باالضافة الى تحديد البدائل االستراتيجية
المتاحة ومعرفة ي ية تطبيق البديل االستراتيجي.
 4567إدارة الشراء والمخازن

))BUS 311

Inventory & Purchasing Mangement

يهاادف المساااق إلااى تزويااد الطالااب بمفاااكيم أساساايات إدارة الشاراء ماان اسااتراتيجيات ،طاارق الشاراء ،مس ا وليات
إدارة الش اراء ،تخطاايط االحتياجااات ماان الم اواد ،أنظمااة معلومااات الش اراء ،تقياايم عمليااة الش اراء ،باإلضااافة إلااى

أساسيات إدارة المخازن من األنظمة المخازنية ،فلسفة الشراء عند الحاجة ،تقييم عملية التخزين.
 4285بحوث العمليات

))BUS 312

Operations Research

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالتطبيقات االدارية لبعض االساليب و النماذ الرياضية و الكمية التي
تستخدم في اتخاذ الق اررات فيما يتعلق باالستخدام االمثل للموارد المتاحة في الم سسة و دراسة البدائل

المخال فة و المفاضلة بينها للوصول الى الحل االمثل الذي يساعد على تحقيق اهداف الم سسة و من هذه
النماذ

البرمجة الخطية واسلوب الرسم البياني  ،تحليل الحساسية ،نظرية الحل الثنائي و اسلوب النقل

واسلوب التعيين.

 4576اإلدارة المحلية

))BUS 321

Local Administration

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطالااب بمفهااوم االدارة المحليااة وتزويااده بالعناصاار األساسااية لهااا  ،ويتضاامن

المساااق  :اهااداف االدارة المحليااة و اختصاصاااتها و ادوارهااا و معوقاتهااا  ،اساااليب تشااكيل المجااالس المحليااة

وعالقتها مااع الحكومااة المركزيااة ،باالضااافة الااى االمااور القانونيااة ذات العالقااة .و التركيااز علااى الحكاام المحلااي
الفلسطيني مقارنة مع الحكم المحلي في الدول المجاورة.
 4577إدارة المصارف

))BUS 322

Banking Administration

يه اادف ه ااذا المس اااق لتزوي ااد الطال ااب بالمج اااالت المختلف ااة إلدارة المص ااارف ،يتض اامن ه ااذا المس اااق  :كيكلي ااة

المصرف ،الوظائف ،الخدمات ،االستراتيجيات ،الخطة االستراتيجية ،اسااتراتيجيات التسااويق ،دور األفاراد ،دور
تكنولوجيا المعلومات.

 4269إدارة المشاريع الصغيرة

))BUS 323

Small Business Management

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بماكية المشاريع الصغيرة وأنواعها وأهميتها في التنمية اإلقتصادية
للبلدان ،والتعريف بعوامل نجاح وفشل المشاريع الصغيرة ،ودور صاحب العمل (الريادي) في تطوير ونجاح

المشروع الصغير ،ويركز على الدور الحيوي للتعرف على فرص األعمال وكي ية تحليل واختيار المشروع
(إنشاء مشروع جديد ،شراء مشروع قائم ،إدارة مشروع العائلة ،الحصول على امتياز) ،وتزويد الطالب
بالمفاكيم األساسية للعمليات الخاصة بالمشاريع الصغيرة الجديدة من تنظيم وتمويل وتسويق إضافة الى خطة
العمل وكي ية إعدادها.
 4282إدارة الموارد البشرية

))BUS 331

Human Resource Management

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمبادئ الحديثة إلدارة الموارد البشرية ،وتزويده بالمعلومات عن
التوجه االستراتيجي الحديث في إدارة الموارد البشرية ،تشمل المواضيع  :فلسفة ودور وسياسة األفراد في
الم سسة ،تصميم وكيكلية الم سسة ،القيادة ،االتصال ،التخطيط ،التحليل الوظيفي ،استراتيجية التوظيف،

االختياروالتعيين ،المقابالت واتخاذ الق اررات ،التدريب ،التطوير االداري ،األجور ،والرواتب المكافأة و الحوافز
 ،تقييم االداء االحتفاظ بالموظفين،اتحادات العمال والنقابة.

 4561إدارة المبيعات

))BUS 332

Sales Management

هذا المساق له تركيز مزدو  :تمكين الطالب من مهارات البيع الشخصي ،وتعرفه بالجوانب النظرية

والتطبيقيةإلدارة وظيفة البيع الشخصي .موضوعات إدارة المبيعات تشمل  :إدارة القوة العاملة في المبيعات،
وتغطية السوق ،واالختراق ،ومهارات البيع الفعال ،وعالقات العمالء ،ومهارات التفاوض الفعال

 5018األعمال االلكترونية

))BUS 341

E-business

ين اااقش ه ااذا المس اااق بش اامولية المف اااكيم والمب ااادئ االساس ااية المتعلق ااة باألعم ااال االلكتروني ااة م اان منظ ااور اداري
ويناااقش الاادوافع ماان وراء تبنااي تطبيقااات االعمااال األلكترونيااة وانعكاساااتها علااى اداء المنظااة وميزتهااا التنافسااية
ويدرس التغيرات التي تحدث على االستراتيجيات العامة للم سسة الناجمة عن التزاو مااا بااين مسااالك االعمااال
التقليدية مع تكنولوجيا وانظمة المعلومات الحديثة  ,التركيز االساسي في هااذا المساااق سينصااب علااى تحلياال
بيئ ا ااة ومتغي ا ارات األعم ا ااال األلكتروني ا ااة و نم ا اااذ االعم ا ااال األلكتروني ا ااة والي ا ااة تط ا ااوير اس ا ااترايجيات االعم ا ااال
للم سسات االلكترونية أضافة الى مفاكيم التجارة األلكترونية و التسااويق االلكترونااي وادارة العميليااات والتوريااد
االلكتروني ااة وادارة عالق ااات الزب ااائن  ,ويتع اارض المس اااق ال ااى د ارس ااة العالق ااة التكاملي ااة م ااا ب ااين بيئ ااة األعم ااال

التقليدية )  (Offlineوالبيئة االلكترونية ). (Online

))BUS 342

 4625البرمجة المرئية لطلبة اإلدارة

Visual Programming for Business
Students

يهدف هذا المساق الى تزويد طالااب ادارة االعمااال بالمعرفااة الضاارورية حااول لغااات البرمجااة فااي حاال المشااا،ل

االدارية  ،ال  EUCاو البرمجيات المعدة من قبل المستخدم ،كي ية تحليل برنامج كان قد تم اعداده من قبل.
 4559إدارة التغيير واألزمات

))BUS 351

Managing Change and Crisis

يتضمن المساق القواعد االساسية الدارة التغيير ,واللتي تقوم على تشخيا الوضع القائم ,و تحديد

االشخاص القائمين على التغيير و ادوارهم و االساليب المتاحة لديهم .كما يشمل ادوات و برامج التغيير.
،ما يتضمن الجانب المتعلق بالزمات من حيث االسباب و الخصائا و ادارة االزمة عبر المراحل الثالث
اي ما قبل االزمة و اثناء االزمة وما بعد االزمة.

 4914االدارة في االسالم

))BUS 352

Islamic Management

يهاادف هااذ ا المساااق الااى تعاارف الطالااب علااى مفهااوم االدارة االسااالمية وخصائصااها والم ارحاال التااي ماارت بهااا
وعالقتهااا بااالعلوم االخاارل ،ووظااائف االدارة كااالتخطيط والتنظاايم والتوظيااف والتوجيااه والتنساايق والتبليا والتموياال
والتدريب والرقابة وتنميااة الماوارد البشارية حسااب الماانهج االسااالمي ،كمااا أنااه يساااعد الطلبااة علااى د ارسااة بعااض
النظريااات االداريااة ماان منظااور اس ااالمي ،وتزويااد الطلبااة بفك ارة عاان ع اادد ماان رواد الفكاار االسااالمي فااي ه ااذا

المجال.

 4747قانون الطباعة والنشر االلكتروني

))BUS 353

Electronic Publishing Law

يغط ااي ه ااذا المس اااق المواض اايع التالي ااة  :مقدم ااة ف ااي الق ااانون ،ق ااانون االنترن اات والتج ااارة االلكتروني ااة ،الحق ااوق

الخاصا ااة ( حقا ااوق الطباعا ااة ) ،حقا ااوق الطا اارف الثالا ااث

)

Third-panty

( ،الج ا ارائم االفت ارضا ااية

)  (Cypercrimeواالماان ،العقااود الفوريااة ) ،( On-lineانظمااة الاادفع عباار االنترناات والقااانون ،التشاريعات
والقوانين المحلية.
 4787ادارة المشاريع العامة

))BUS 421

Public Project Management

تخطيط وجدولة وضبط المشاريع ،توزيع الموارد ،نماذ الجدولة ،تحليل القاايم الماليااة ،د ارسااة طاارق  CPMو
 PERTف ااي ادارة المش اااريع الحكومي ااة والمنظم ااات غي اار الربحي ااة حي ااث ان الربحي ااة ليس اات اله اادف المنشا ااود

باالضافة الى امثلة واقسية من فلسطين ومن دول اخرل.

 4566إدارة الرعاية الصحية

))BUS 422

Health Care Management

يهدف هذا المساق لتزويد الطالب بمعرفة دور قطاع الرعاية الصحية وتطور هذا القطاع الخدمي وأهمية

إدارته .يتضمن المساق :تطور هذا القطاع وأثره الكبير على الم جتمع .ومعرفة العوامل البيئية الم ثرة في
هذا القطاع ،التعرف على النظام الصحي ومنظمات العمل الخاصة به سواء كانت حكومية أو جمسيات أو
قطاع خاص ودور الم سسات التي تدير منظمات تقديم الرعاية الصحية .وتطبيق ذلك على النموذ
الصحي الفلسطيني .ودراسة المواضيع الخاصة بإدارة المستش يات من حيث الجودة –التحكم – الحوكمة -
التكاليف والموارد البشرية .التعرف على أهم مشاريع القطاع الصحي قيد التنفيذ في فلسطين ودراسة

احتياجات القطاع االستراتيجية لتحديد مشاريع مستقبلية لتطوير هذا القطاع.

 4565العالقات العامة

))BUS 431

Public Relations

يه اادف المس اااق إل ااى تعري ااف الطال ااب بمب ااادئ العالقا ااات العام ااة و االتص ااال ،و الا ارأي الع ااام ،و كي ي ااة عما اال
عالقات جيدة مع كافة انواع الجمهور ،باالضافة الى تعليم الطالب كي ية تحسااين صااورة المنظمااات ماان خااالل

تهذيب و زيادة الدراية بضرورة احترام الدين والمجتمع والثقافة والقضايا البيئية واالهتمامات الوطنية.

 4554إدارة الجودة الشاملة

))BUS 432

Total Quality Management

يركز هذا المساق على التعريف بالجودة وأهميتها وأبعادها ،ومفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها ،وفلسفة

ومبادئ إدارة الجودة الشاملة وبوجه خاص :دور اإلدارة العليا ،المنظور االستراتيجي للجودة ،التركيز على

العميل ،توطيد العالقة مع الموردين ،تمكين العاملين وفرق الجودة ،التحسين المستمر ،أدوات الجودة ،نظم
إدارة الجودة ،كما يتناول المساق معايير المنظمة الدولية للمواصفات (أيزو) ،والجوائز الدولية للجودة.
 5036ادارة المعرفة

))BUS 433

Knowledge Management

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالمبادي ء األساسية إلدارة المعرفة ويشمل ذلك تحديد أهداف المعرفة،
الحصول على المعرفة ،استخدام المعرفة والمشاركة فيها ،المحافظة على المعرفة وطرف قياس المعرفة،

اهمية المعرفة داخل الم سسة ،اساليب مشاركة المعرفة وكي ية بناء نظام معرفة داخل الم سسة يعتمد عليه.
))BUS 434

 4765إدارة وضبط الجودة

Quality Control Management

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاكيم اقتصاديات وإدارة الجودة ،باإلضافة إلى مبادئ وأساليب

إحصائية للتأ،د من مطابقة المنتج او الخدمة للمواصفات ،التفتيش بأخذ العينات بالصفات المميزة
وبالمتغيرات ،لوحات ضبط المتغيرات ،لوحات الضبط للصفات المميزة.
 4547التدريب العملي

))BUS 440

Practical Training

يهدف التدريب الميداني الى ا ،ساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل
فترة الدراسة الجامسية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاكيم النظرية في الواقع العملي واألندما في

سوق العمل والقدرة على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي ,اضافة الى تعزيز

قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستول جهوزيته لسوق العمل ,اضافة
الى ايجاد فرصة لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي.
 5069تطبيقات حاسوبية ادارية

))BUS 441

Computer Applications

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب وتدريبه على أهم البرامج الحاسوبية التي تستخدم في االدارة مثل

تطبيقات متقدمة على برامج تحرير النصوص وعمل الجداول وتصميم شرائح العرض .أيضا يتم تدريب
الطالب على برامج الدارة المشاريع مثل  MS Project Managementوتطبيقات االنترنيت مثل إستخدام
محركات البحث والبريد االلكتروني و. websites portal
 4558إدارة األعمال العالمية

))BUS 451

International Business

يهاادف هااذا المساااق إلااى تزويااد الطالااب بمفاااكيم حااول األبعاااد العالميااة إلدارة األعمااال حيااث يتضاامن المساااق:

العولم ااة ،و النظ ااام السياس ااي و االقتص ااادي ،التج ااارة العالمي ااة ،و االس ااتثمار الخ ااارجي المباش اار ،وس ااوق النقا ااد

الع ااالمي ،و اس ااتراتيجيات منظم ااات االعم ااال العالمي ااة ،واس اااليب ال اادخول ال ااى االسا اواق العالمي ااة .يش ااجع ه ااذا
المساق الطالب على التفكير بشكل عالمي من خالل دراسة الحاالت ذات البعد العالمي.
 4271قانون األعمال

Business Law

))BUS 452

ي ااتعلم الطال ااب عناص اار وتطبيق ااات الق ااانون ف ااي التج ااارة واألعم ااال .ويحت ااوي مواض اايع مث اال العق ااود ،الم سس ااة،

المبيعات ،والم سسات التجارية ،ويتعلم الطالب عناصر القانون التجاري وكي ية تطبيقها.
4556

أخالقيات األعمال

Ethics Business

))BUS 453

ياازود هااذا المساااق الطالااب بالمعرفااة و طاارق التفكياار الم ختلفااة فااي مجااال المس ا ولية المجتمسيااة و اخالقي ااات
االعمال ،و تزويده بالنظريات االخالقية كاطار لتحسين قدرته على الحكم على السلوك الخاطئ ماان الصااحيح
فااس مجااال العماال .ويشاامل المواضاايع التاليااة  :النظريااات االخالقيااة ،االخااالق فااي االسااالم ،المس ا ولية اتجاااه

العمل ،الموظفين ،الم جتمع المحلي ،البيئة ،المعضالت االخالقية ،الخصوصية.
 4560قضايا معاصرة في األعمال

))BUS 454

Business Issues Contemporary

يتناول هذا المساق دراسة تحليلية للتوجهات الحديثة في مجال االدارة واألعمال  ,حيث يركز المساق على

اخر المفاكيم والنظريات في مجال التس ويق والمبيعات والعمليات واالعمال الدولية ودراسة األتجاهات
والتحديات الحديثة للسوق ,سيتم اختيار مجموعة من االوراق العلمية والمقاالت والمواضيع وتحليلها وربطها
بالواقع المحلي قدر األمكان  ,ويهدف المساق الى اشراك الطلبة من خالل جلب ومناقة المواضيع وتقديم
العروضات وتشجيعهم على التفكير الناقد .
 4766علم النفس الصناعي

))BUS 455

Industrial Psychology

ساايكون الطلبااة قااادرين علااى استكشاااف احااد فااروع علاام الاانفس التطبيقيااة التااي تعتنااي بتطااوير الساالوك الم ارتبط
بالعماال ،تحسااين العالقااة بااين االنسااان والبيئااة فااي العماال ،ياادرس ساالوك االنسااان فااي العماال ويهاادف الااى حاال
مشا،ل الصناعة وما يغشى بيئة المصنع ماان مشااا،ل فيزيقيااة ونفسااية واجتماعيااة ،فيعماال علااى تقااديم المشااروة
وتطوير البرامج لزيادة الكفاءة والروح المعنوية للعماال ،مشااا،ل المااوظفين واالدارة ،االنتاجيااة ،جماعااات العماال،

اتخاذ القرار ،تغير اما،ن العمل ،تصميم وتقويم بيئة العمل.
 5381مقدمة مشروع التخرج

))BUS 461

Intductionro To Graduation Project

يها اادف المسا اااق إلا ااى اختيا ااار وتحديا ااد عنا اوان لمشا ااروع التخا اار  ،وتشا ااكيل مجموعا ااات العما اال للطا ااالب وتحديا ااد

المشرفين .ثم يبدأ الطالب العمل على المشروع إلعداد الفصاال األول والثاااني ماان البحااث والااذي يشااتمل علااى

مشكلة البحث وأهميته واهدافه وفرضااياته واالطااار النظااري ،خطااة العماال للمشااروع مااع تفاصاايل األعمااال ،ويااتم
تعديل هذا التقرير وفقا لتعليمات مدرس المساق والمشرف.
 5078المشروع

))BUS 462

Graduation Project

يس ااتكمل في ااه الطال ااب مش ااروع البح ااث الا اذي ب اادأه ف ااي مقدم ااة مش ااروع التخ اار فيق ااوم بجم ااع البيان ااات وتحليله ااا
واستنباط النتائج وعمل التوصيات واستكمال عملية التوثيق ويتم مناقشة الطالب من قبل لجنة تكلف بذلك.

 4543مبادئ التسويق

))MAR 201

Principles of Marketing

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمفاكيم األساسية و التوجهات الحديثة في التسويق  ,التركيز
األساسي في هذا المساق على دراسة سلوك المستهلك وبناء العالقات التسويقية المربحة وتحليل البيئة
التسويقية من خالل اجراء االبحاث التسويقية واستخدام انظمة المعلومات التسويقية  ,ويناقش المساق
استراتيجيات التجزئة واالحالل واالستهداف والتمايز أضافة الى استراتيجيات المنتج

والتسعير والتوزيع

والترويج وأستراتيجيات بناء العالقات مع الزبائن .
 4270إدارة التسويق

))MAR 301

Marketing Management

يهدف هذا المساق الى أ،ساب الطالب المهارات الالزمة لبناء الخطط وتصميم األستراتيجيات التسويقية
وتصميم المزيج التسويقي من خالل األحاطة الشاملة بالمفاكيم والتوجهات التسويقية الحديثة وفهم متغيرات
البيئة وعالقتها بالمنظمة التركيز األساسي في هذا المساق على دراسة سلوك المستهلك من خالل األبحاث

ونظم المعلومات التسويقية  ,دراسة المنافسة ,سياسات دورة حياة المنتج باألضافة الى تناول مفاكيم التجزئة
 ,اإلستهداف ,اإل حالل ,التمايز وبناء العالقات التسويقية.
 4570سلوك المستهلك

))MAR 302

Consumer Behavior

يقدم هذا المساق عرضااا شااامال لمفاااكيم ونظريااات ساالوك المسااتهلك .ينصااب تركيازه علااى د ارسااة العواماال التااي
تش ا ا ا ا ااكل س ا ا ا ا االوك المس ا ا ا ا ااتهلك والت ا ا ا ا ااي تا ا ا ا ا ا ثر عل ا ا ا ا ااى القيم ا ا ا ا ااة المدرك ا ا ا ا ااة للمس ا ا ا ا ااتهلك خاص ا ا ا ا ااة العوام ا ا ا ا اال

النفسية (اإلدراك ،الدافسيةوالتعلم والشخصية والذات والذا،رة  ...الخ ،وبطبيعة الحااال ياادرس ا ثااار المترتبااة
علااى د ارسااة ساالوك المسااتهلك فااي اسااتراتيجيات وتكتي كااات التسااويق واليااة توظيفهااا فااي االتصاااالت التسااويقية
المتكاملة ويدرس أثاار الثقافااة والمجتمااع ،باإلضااافة إلااى الجماعااات المرجسيااة ويناااقش م ارحاال القارار الشارائي
للمستهلك المستهلك والمهام التسويقية في كل مرحلة.

 4569االعالن والترويج

))MAR 303

Advertising and Promotion

يتناول هذا المساق األعالن والترويج كعناصر تكاملية ضمن اطار االتصاالت التسويقية المتكاملة  ,التركيز

األساسي في هذا المساق على تحليل عناصر األعالن المختلفة ابتداءا من تحليل الجمهور المستهدف

ونماذ االستجابة للمشاهدين واختيار المصادر االعالنية وصياغة كيكل الرسالة االعالنية واختيار قنوات
االتصال اال،ثر فاعلية  ,ويهدف هذا المساق أيضا الى بناء الخطط للحمالت الترويجية واالعالنية وكي ية
تطبيقها بشكل فعلي  ,ويتطرق المساق الى دراسة التطورات الحديثة في مجال االعالن وبخاصة عبر

األنترنت واألعالنات التفاعلية األخرل  ,وسيتم التركيز على األبداع في االعالن بخاصة في ظل المنافسة .
 4571التسويق العالمي

))MAR 401

International Marketing

يتناول هذا المساق الية تطبيق استراتيجيات وبرامج التسويق على نطاق عالمي حيث يبين مفاكيم التجزئة

واالحالل واألستهداف العالمي ,وينا قش عن كثب معوقات واستراتيجيات دخول األسواق العالمية  ,التركيز
األساسي على دراسة سلوك المستهلك الدولي واجراء االبحاث التسويقية لدراسة متغيرات البيئة العالمية واثرها
على نشاطات المنظمة  ,وسيتم التركيز أيضا على مواضيع اإلنتا  ,التسعير ,التوزيع والترويج على النطاق
العالمي أضافة الى دراسة تأثيرات العولمة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة على التسويق العالمي .
 4776التسويق الخدماتي

))MAR 403

Service Marketing

يتناول هذا المساق أهمية القطاع الخدماتي في أقتصاديات الدول ويناقش التحديات التي تواجه المسوقين في

عملي ة تسويق الخدمات وتصميم وصياغة االستراتيجيات التسويقية المالئمة للحد من هذه التحديات ويتناول
المساق كي ية تصميم وتعديل المزيج التسويقي ليتالئم مع معايير جودة الخدمات وادرا،ها من قبل الزبائن

ويركز المساق على دور العنصر البشري وادارة األفراد في القطاع الخدماتي ومعايير تقييم جودة الخدمات ,
ويسلط الضوء على سلوك المستهلك عند شراء أواالنتفاع بالخدمات ودور البيئة الفيزيائية والدليل المادي على
ادراك المستهلك لجودة الخدمات .

وصف المساقات التي يطرحها برنامج إدارة األعمال المعاصرة – فرعي إدارة مشاريع
))PRO 201

 4281مقدمة في إدارة المشاريع

Introduction to Project Management

يهدف المساق إلى إعطاء الطالب المفاكيم واألساااليب الحديثااة فااي إدارة المشاااريع ،وتشاامل المواضاايع :مااا هااي

إدارة المشاااريع ،صاافات وخصااائا إدارة المشاااريع وماادير المشااروع ،دورة حياااة المشااروع ،تخطاايط المشاااريع،
توزي ااع الما اوارد والمص ااادر ،جدول ااة الما اوارد ،تق اادير التك اااليف وحس اااب المخ اااطرة ،ادارة طري ااق المش ااروع ،ادارة
التوريد للمشروع  ،استخدام برامج الحاسوب الخاصة بإدارة المشاريع مع تطبيقات عملية.
 4586االحصاء التطبيقي

))PRO 202

Applied Statistics

مراجعة نظرية االحتماالت ،تحليل البيانات ،مراجعة طرق توزيع العينات ،تقدير وفحا الفرضيات ،التحليل
االحصائي الخطي ،الفحوص الباراميترية وغير البراميترية ،نماذ االنتظار ،اتخاذ ق اررات تحت ظروف غير
م كدة ،شجرة الق اررات.

 5376إدارة الوقت وجدولة المشاريع

))PRO 301

Time Management Of Project
Scheduling

يسااعى المساااق إلااى تزويااد الطلبااة بأساساايات إدارة الوقاات كأساااس إلدارة المشاااريع ،فااإدارة الوقاات بفعاليااة يعتباار
م اان المه ااارات الهام ااة لم اادراء المش اااريع وكاف ااة أعض اااء الفري ااق ف ااي المش اااريع ،إذ أن خس ااارة أو فق اادان الوق اات
ينعكس على شكل انخفاض في العائد على االستثمار والذي يصعب القبول بااه .يجااب أن يعااي الطالااب أهميااة
وكي ية تحديد المهام والتخطيط للنشاطات واألحداث أو المراحل التااي ساايمر بهااا المشااروع ماان خااالل االسااتفادة
القصول للوقت .سيتم التركيز في هذا المساق علااى الوسااائل واالسااتراتيجيات المسااتخدمة النجاااز المشاااريع فااي

الوقاات المحاادد لهااا باسااتخدام طاارق الجدولااة مثاال طريقااة المسااار الحاار وطريقااة بياارت ،بالضااافة لتساريع انهاااء
المشروع و ادخال عالقة التأخير على شبكة النشاطات.
 4782الجدولة وتوزيع الموارد

))PRO 302

Scheduling & Resources Allocation

يهدف المساااق الااى تزويااد الطالااب بالمهااارات و االدوات الالزمااة لجدولااة المشااروع و توزيااع و جدولااة الماوارد ،

اضااافة الااى تحديااد االدوار والمس ا وليات ،بناااء فريااق العماال ،ضاابط ومراقبااة المشاااريع ،اعااداد وعاارض الوثااائق
االولية الخاصة بالمشروع.

4781

العطاءا وتقدير التكلفه

Bids and Cost Estimation

))PRO 303

يهدف هذا المساق الى تعليم الطالب مبادئ عملية الشراء التعاقدي بدءا من تقييم االحتياجات وحتى انتهاء
العقد كذلك يزود الطلبة بمفاكيم عامة تتعلق بالجوانب القانونية واالخالقية لمهنة الشراء كما يغطي المساق

طرق التوصيف المتبعة في عطاءات شراء السلع والخدمات ،باالض افة الى الجودة والمواصفات المتبعة في

تقييم العطاءات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص كذلك يتناول المساق انواع العقود المتبعة وخصوصا

في القطاع الحكومي والمصطلحات الدولية المستخدمة في العقود والنقل ويغطي كذلك قانون الشراء
الفلسطيني بالنسبة للمشتريات العامة والعطاءات باالضافة الى آليات ادارة المخاطر المتعلقة بالعطاءات.
 5378متابعة ومراقبة المشاريع

Project Follow up and Control

))PRO 401

يهدف المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاكيم األساسية المتعلقة بمراقبة ومتابعة المشاريع وتقييمها ،فالمراقبة

والمتابعة تعتبر أدوات إدارية مختلفة ولكنها مرتبطة بشكل وثيق ومتفاعل ومتداخل التأثير إذ يدعم كل منها
ا خر ،فمن خالل تقدم المشروع وتطوره تزودنا المراقبة بالبيانات الكمية والكي ية التي تستخدم في تصميم

وتنفيذ عملية المتابعة والتقييم .ومن جهة أخرل تقوم عملية المتابعة والتقييم بتعزيز ودعم عملية المراقبة ،فمن
خالل نتائج التقييم الدورية نستطيع تعديل أدوات واستراتيجيات المراقبة بشكل دوري.
 5379مواضيع خاصة في ادارة المشاريع

Special Topics in Project

))PRO 402

Management

يها اادف ها ااذا المسا اااق الا ااى البحا ااث فا ااي المواضا اايع والقضا ااايا والمشا ااا،ل المعاصا ارة المحليا ااة والعالميا ااة فا ااي ادارة
المشاااريع ،ويتطلااب المساااق زيااارات ميدانيااة وكتابااة تقااارير وعرضااها ومناقشااتها ماان قباال الطااالب  ،مااع التركيااز

على دراسة الجدول االقتصادية و خطة العمل و كتابة مقترحات المشاريع.

 4780تطبيقات في إدارة المشاريع

))PRO 421

Project Management. Applications

تعريف الطالب بالتطبيقات العملية فااي إدارة المشاااريع ،وذلااك ماان خااالل دعااوة خباراء فااي هااذا المجااال إلعطاااء

محاضرات والزيااارات الميدانيااة ومتابعااة و تقياايم لمشاااريع قائمااة خااالل التنفيااذ ماان قباال الطلبااة ،واسااتخدام بارامج
حاسوبية مثل  MS Projectوبرمجيات اخرل.

 5377المحاكاة في ادارة المشاريع

))PRO 422

Simulation in Project Management

يهاادف المساااق الااى تعريااف الطالااب بالمهااارات والمعرفااة الالزمااة لتخطاايط وتحلياال وضاابط المشاااريع باالضااافة

الى اتخاذ الق اررات باستخدام برامج حاسوبية ثالثية االبعاد.

 4547التدريب العملي

))PRO 423

Practical Training

يهدف التدريب الميداني الى أ،ساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل

فترة الدراسة الجامسية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاكيم النظرية في الواقع العملي واألندما في

سوق العمل والقدرة على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي  ,اضافة الى تعزيز

قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستول جهوزيته لسوق العمل  ,اضافة
الى ايجاد فرصة لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي .

وصف المساقات التي يطرحها برنامج اقتصاديات اإلعمال
 4247مبادئ االقتصاد الجزئي

()ECO101

Principlies of Micro-Economics

يها اادف المسا اااق إل ا ااى تعريا ااف الطالا ااب بنظري ا ااات ومفا اااكيم االقتصا اااد الجزئ ا ااي ،ويشا اامل مواضا اايع  :المش ا ااكلة

االقتصااادية ،األنظمااة االقتصااادية ،العاارض والطلااب وتاوازن السااوق ،المرونااات ،المسااتهلك والمنشااأة ،التكاااليف
واالنتااا فااي الماادل القصااير والطوياال ،كي يااة اتخاااذ الق ا اررات ،كيا،اال السااوق وخصائصااه ،وتطبيقااات النظريااة

االقتصادية الجزئية في الواقع العملي.
))ECO 102

 4248مبادئ االقتصاد الكلي

Principlies of Macro-Economics

يهاادف المساااق الااى تعريااف الطالااب ب مبااادئ االقتصاااد الكلااي،و تشااجيع الطالااب علااى التفكياار بطريقااة تحليليااة
لتطبي ااق م ااا يتعلم ااه عل ااى اوض اااع ال اادول المختلف ااة ،وك ااذلك يس ااعى لتعري ااف الطال ااب عل ااى م اادارس االقتص اااد
المختلفا ااة واثرها ااا فا ااي السياسا ااات االقتصا ااادية ما اان خا ااالل د ارسا ااة نظريا ااة الا اادخل القا ااومي و محدداتا ااه ،البطالا ااة

،الت ضا ااخم ،االسا ااتثمار ،النما ااو االقتصا ااادي وسياسا ااات الحكوما ااة االقتصا ااادية المتمثلا ااة فا ااي السياسا ااات الماليا ااة
والنقدية ومدخل في التجارة العالمية.
 5466االقتصاد الجزئي 1

))ECO 201

Microeconomics1

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالسلوك االقتصادي للوحدات االقتصااادية الجزئيااة سالمسااتهلك والمنشااأةس

وتحليل شروط التوازن لهذه الوحدات ،كما يبحث هااذا المساااق أيضااا فااي نظريااة التسااعير وتكااوين األسااعار كمااا
يهتم بدراسة كيا،ل االسواق وآلية اتخاذ القرار فيها.
 5468االقتصاد الكلي 1

))ECO 202

Macroeconomics 1

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمكونات الناتج المحلي اإلجمالي والناتج القومي اإلجمالي ,أيضا

يركز هذا المساق على فهم مستويات التوازن في االسواق على المستول الكلي سسوق السلع والخدمات ،سوق

النقود ،وسوق العملس كما ويبحث في دور الحكومة في االقتصاد الكلي من خالل دراسة السياسات المالية
والنقدية كذلك يهتم هذا المساق بتحليل مشا،ل البطالة والتضخم.
 5460اإلحصاء

))ECO 203

Statistics

يأتي هذا المساق استكماال لمساق مقدمة في اإلحصاء حيث يغطي المواضيع التالية :اختبار الفرضيات،

تحليل التباين ،اختبار االستقالل ،االرتباط ،تحليل االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد ،أيضا يغطي المفاكيم

األساسية في توزيعات المتغيرات العشوائية المتقطعة ،كما يتضمن التوقعات الشرطية وتحليل التغاير
واالرتباط للمتغيرات العشوائية.
 5469االقتصاد الرياضي

Mathematical Economies

))ECO 204

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بمهارات استخدام وتطبيق األسلوب الرياضي في تحليل وتفسير

العالقات االقتصادية المختلفة حيث يعرف الطالب باألدوات الرياضية المستخدمة في االقتصاد سحساب
التفاضل والتكامل ،المصفوفات المعادالت الخطية...س  .باإلضافة الى استخدامات هذه األدوات في تحليل
سلوك الوحدات االقتصادية الجزئية ،والتوازن الكلي ،ونموذ المستهلك -المنتج وغيرها.

 5579االقتصاد اإلداري

Managerial Economics

))ECO 303

يهدف المساق إلى إعطاء فكرة عن االقتصاد من وجهة نظر المدير وكي ية التعامل مع الق اررات اإلداريااة ذات
العالقااة بالوضااع االقتصااادي للم سسااة .تشاامل المواضاايع :العالقااات االقتصااادية األساسااية ،العاارض والطلااب،

تحليل الطلب ،التوقع والتنبا  ،اإلنتااا  ،تحلياال التكاااليف ،تركيبااة السااوق ،سياسااات التسااعير ،دور الحكومااة فااي
اقتصاد السوق ،واتخاذ الق اررات في وضع غير مستقر ،عدد من دراسة حاالت.
 5463مبادئ االقتصاد القياسي

))ECO 304

Principle of Econometrics

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعارف األساسية في تحليل االنحدار ،بحيث يناقش طرق التقدير
المختلفة ،والفروض التي تعطي خصائا جيده للتقدير ,باإلضافة إلى الحلول الالزمة في حال عدم توفر
الفرضيات في الواقع العملي.

 5464النقود والبنوك

))ECO 305

Money and Banking

يهدف هذا المساق الى تعريااف الطالااب بااالنقود ،أنواعهااا ،وظائفهااا ،وعالقتهااا بالنشاااط االقتصااادي .كمااا يهاادف
الى تعريف الطالب باالنظمة النقدية المختلفة ،البنوك التجاريااة ،اهاادافها ،وظائفهااا ،ودورهااا فااي خلااق االئتمااان.

،ذلك يتطرق الى البنوك المركزية ،وظائفها ،ودورها في التأثير على االقتصاد من خالل السياسات النقدية.
 5472االقتصاد الجزئي 2

))ECO 311

Microeconomics2

يعتبر هذا المساق تتمه لمساق اقتصاد جزئي ( )1حيث يستخدم مهارات تقنية (اقتصاد رياضي) لدراسة

وتحليل النظريات االقتصادية المتعلقة بتفسير سلوك المستهلك والمنتج وتحليل التفاعل بين ق اررات المنتجين
والمستهلكين واثأر ذلك على رفاكية المستهلك وربحية المنشأة ،أيضا يتضمن هذا المساق تحليل كفاءة

السوق والتدخل الحكومي في عمل االسواق وكي ية اتخاذ القرار في حال المخاطرة وظروف عدم التأ،د مع

التركيز على تحليل اإلنتا والتكاليف باستخدام الدوال الرياضية
))ECO 312

 5473االقتصاد الكلي 2

Macroeconomics2

يعتبر هذا المساق متممه لمساق االقتصاد الكلي حيث يركز على استخدام مهارات االقتصاد الرياضي في
تحليل النماذ االقتصادية الكلية في المستول المتوسط  ,كما يهتم هذا المساق بتحديد المستول التوازني

باستخدام منحنيات  ,IS-LMباإلضافة إلى القياس الكمي ألث ار السياسات المالية والنقدية على حجم الناتج
الكلي ،معدالت البطالة ،والمستول العام لألسعار كما يتطرق هذا المساق لنظريات النمو االقتصادي
ونماذ التوقعات الكلية.
))ECO 313

 5476االقتصاد اإلسالمي

Islamic Economics

يتضمن هذا المساق مقدمة للتعريف باألنظمة االقتصادية المختلفة كمدخل لتعريف الطالب بخصائا
النظام االقتصادي اإلسالمي وأهدافه ،المشكلة االقتصادية في اإلسالم ،أنواع الملكية ،دور الدولة في النشاط
االقتصادي والسياسات المالية ،النقدية ،قضايا التوزيع ،أنواع الشركات ،البنوك اإلسالمية ونماذ إسالمية في

التنمية.
 4283االقتصاد العالمي

))ECO 314

International Economics

يهاادف المساااق إلااى إعطاااء صااوره عاان االقتصاااد العااالمي بشااقيه التجااارة الدوليااة والماليااة الدوليااة ويشاامل قااانون

التفا ااوق ،التجا ااارة الحا ارة ،العوائا ااق التجاريا ااة ،جدليا ااة الحمايا ااة ،السياسا ااة التجاريا ااة والنما ااو االقتصا ااادي ،التكاما اال
االقتصادي ،ميزان المدفوعات ،سعر الصرف ومحدداته ،دراسة حاالت وقراءات ذات بعد اقتصادي عالمي.

 5471حلقة بحث في االقتصاد

))ECO 401

Seminar in economic

يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على تطبيق أساليب البحث العلمي في كتابااة األبحااث و التقااارير و

تلخيا األوراق العلمية و تقديم العروض في مواضيع اقتصادية معينة.
 5467االقتصاد الفلسطيني

))ECO 402

Palestinian economies

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب باالقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1967

بحيث يدرس مكونات الناتج القومي اإلجمالي ،العالقات االقتصادية مع دول الجوار مع التركيز على
العالقات المفروضة مع االقتصاد اإلسرائيلي في الجوانب التجارية ،المالية ،النقدية كذلك يهتم هذا المساق

بدراسة القطاعات اإلنتاجية المختلفة في االقتصاد الفلسطيني.
 5462نظرية األلعاب

Game theory

))ECO 403

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالسلوك االستراتيجي للشركات باستخدام المفاكيم األساسية لنظرية

األلعاب مع التركيز على توازن ناه ( ،)Nash Equilibriumاأللعاب المتكررة ()repeated games
االستراتيجيات المختلطة ( .) Mixed Strategiesيمكن هذا المساق الطلبة من تحليل االستراتيجيات
المختلفة من حيث المنافسة المشاركة والتفاوض ,باإلضافة إلى تصميم المزادات.
 5465تقييم المشاريع ودراسة الجدوى االقتصادية

))ECO 404

Project appraisal and
Feasibility studies

يهدف هذا المساق إل ى تزويد الطالب بمقدمة في التحليل المالي وتقييم المشاريع في الجوانب
المختلفة(اإلدارية ,المالية ,التسويقية .)...,يسعى هذا المساق لتغطية مواضيع في اإلدارة المالية ،القيمة
الزمنية للنقود ،المخاطرة والعائد ،ونظرية المحافظ المالية.
5461

التنبؤ

))ECO 405

Business Forecasting

يهدف هذا المساق الى إ،ساب الطالب المهارات األساسية لطرق و اساليب التنب باستخدام بيانات السالسل
الزمنية المتعلقة في التسويق والطلب على السلع والخدمات  ،حيث يتضمن هذا المساق تقنيات التنب

بالبيانات ذات التغيرات الدورية وا ثار الموسمية .باإلضافة إلى أشكال التنب األخرل للسالسل الزمنية.
 5381مقدمة مشروع التخرج

))ECO 410

Introduction to Graduation Project

يها اادف المسا اااق إلا ااى اختيا ااار وتحديا ااد عنا اوان لمشا ااروع التخا اار  ،وتشا ااكيل مجموعا ااات العما اال للطا ااالب وتحديا ااد

المشرفين .ثم يبدأ الطالب العمل على المشروع إلعداد الفصاال األول والثاااني ماان البحااث والااذي يشااتمل علااى
مشكلة البحث وأهميته واهدافه وفرضااياته واالطااار النظااري ،خطااة العماال للمشااروع مااع تفاصاايل األعمااال ،ويااتم
تعديل هذا التقرير وفقا لتعليمات مدرس المساق والمشرف.
 5474االقتصاد القياسي

))ECO 411

Econometrics

يأتي استكماال لمساق مبادئ االقتصاد القياسي ،حيث يتضمن مقدمة لمشكلة  endogeneityوالعال

الممكن لها ،انحدار بيانات السالسل الزمنية ،باإلضافة لنماذ
المتقطعة (.)Discrete Choice Models

الا  Panelالخطية ،ونماذ

االختيارات

 5475اقتصاديات األسواق المالية

))ECO 412

Economics Of Financial Markets

صمم ليمكن الطالب من
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باألنظمة المالية وأدواتها المختلفة ،حيث ُ
الفهم االقتصادي لوظائف وادوار األسواق واألنظمة المالية الحديثة ,وفهم آليات العمل في تلك األسواق
والتعرف على مختلف األدوات المالية المستخدمة فيها.

 5491تحليل وادارة المخاطر

))ECO 414

Risk Management

يهدف المساق الى توزيد الطالب بطرق تحليل المخاطر المتعلقة بتخطيط وضبط المشروع ،وكي ية ادارتها
من اجل تقليل هذه الم خاطر ،من االمثلة في تحليل المخاطر Risk Master, Risk Tral, Risk
.Assessment Guideline

 5079مشروع التخرج

))ECO 420

Graduation Project

يس ااتكمل في ااه الطال ااب مش ااروع البح ااث ال ااذي ب اادأه ف ااي مقدم ااة مش ااروع التخ اار فيق ااوم بجم ااع البيان ااات وتحليله ااا
واستنباط النتائج وعم ل التوصيات واستكمال عملية التوثيق ويتم مناقشة الطالب من قبل لجنة تكلف بذلك.

 4547التدريب العملي

))ECO 450

Practical Training

يهدف التدريب الميداني الى أ،ساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل

فترة الدراسة الجامسية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاكيم النظرية في الواقع العملي واألندما في
سوق العمل والقدرة على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي ،اضافة الى تعزيز

قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستول جهوزيته لسوق العمل ،اضافة
الى ايجاد فرصة لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي.

وصف المساقات التي يطرحها برنامج المحاسبة
4502

مبادئ المحاسبة 1

ACC 101

Principles of Accounting I

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالدورة المحاسبية للمشروع الفااردي ،ويااتم خااالل المساااق مناقشااة ماكيااة
المحاساابة ونظرياتهااا األساسااية التااي تسااتند عليهااا المبااادئ واإلج اراءات الماليااة ،معالجااة العمليااات الماليااة ماان
حي ااث التس ااجيل والتص اانيف والتبوي ااب ،التس ااويات الجردي ااة ف ااي نهاي ااة الس اانة المالي ااة وفق ااا ألس اااس االس ااتحقاق،

استخدام اليوميات المساعدة ودفاتر األستاذ المساعدة ،وإعداد القوائم المالية المختلفة
 4246مبادئ المحاسبة 2

ACC 102

Principles of Accounting II

يعتبر هذا المساق امتداد لمساق مبادئ المحاسبة 1ويهدف الى تعريف الطالب بالعمليات المحاساابية لشااركات
التضااامن والشااركات المساااهمة العامااة وكااذلك يتعاارض المساااق لد ارسااة ا،ث ار عمقااا لعناصاار الميزانيااة خاصااة

الااذمم المدينااة واالصااول الثابتااة  ،كمااا يتعاارف الطالااب ماان خااالل المساااق علااى طاارق اعااداد قائمااة التاادفقات
النقدية
 4762محاسبة متوسطة1

ACC 201

Intermediate Accounting1

يهدف هذا المساق الى دراسة االطار المفاكيمي للمحاسبة المالية وتطور مبادئ المحاسبة المقبولة عموما مااع

التركيااز علااى معااايير المحاساابة الماليااة وذلااك بد ارسااة معمقااة لعناصاار القاوائم الماليااة مااع التركيااز بشااكل خاااص

على حسابات االصول وخاصة النقدية ,الذمم المدينة ،المخزون وكذلك كل ما يتعلق باالصول الثابتااة ومفهااوم
االستهالك
 4763محاسبة متوسطة 2

ACC 202

Intermediate Accounting 2

يعتبر هذا المساق امتداد لمساق محاسبة متوسطة ( ) 1و يهدف الى دراسة معايير المحاسبة المالية من

خالل دراسة معمقة لباقي عناصر الميزانية و اهمها االستثمارات و االصول غير الملموسة و كذلك دراسة

معمقة لاللتزامات المتداولة و االلتزامات طويلة االجل و يتعرض المساق بشكل مفصل لحقوق الملكية في
الشركات المساهمة وما يتعلق بها من عمليات كما يتناول المساق بشكل معمق ايضا مبدأ االعتراف بااليراد
و التأجير التمويلي.
 4575محاسبة تكاليف

ACC 211

Cost Accounting

يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب علااى المفاااكيم المختلفااة للتكلفااة وانظمااة التكاااليف المختلفااة مثاال نظااام
تكاليف االوامر و نظام تكاليف المراحل وكذلك نظام التكاليف المبنااي علااى االنشااطة كمااا يتعاارف الطالااب ماان

خااالل هااذا المساااق علااى طاارق توزيااع التكاااليف المباش ارة وغياار المباش ارة و كي يااة التعاماال مااع تكلفااة البضاااعة
التالفة والبضاعة المعاد تصنيعها وكي ية ادارة التكاليف من خالل دراسة سلوك التكاليف.
 5578محاسبة ادارية

Managerial Accounting

ACC 212

يهدف هذا المساق الى التركيز على اتخاذ الق اررات وذلك من خالل دراسة العالقة بين التكلفة والحجم والربح

وكذلك اعداد ال موازنات وتحليل االنحرافات وكذلك دراسة مفهوم المعلومات المالئمة التخاذ الق اررات وكذلك
ررات التسعير ومفهوم Balanced score card
دراسة النماذ المختلفة التخاذ ق ا
4264

المحاسبة االدارية لغير المحاسبين

ACC 213

Managerial Accounting for non
Accountants

يهدف هذا المساق الى دراسة المفاكيم المختلفة للتكلفه واالطالع على بعض نظم التكاليف ودراسة العالقه
بين التكلفه والحجم والربح ،اعداد الموازنات التشغيلية وكي ية استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ
الق اررات االدارية.
 5481محاسبة مالية متقدمة

ACC 301

Advanced Financial Accounting

يه اادف ه ااذا المس اااق ال ااى تعري ااف الطال ااب عل ااى العملي ااات المحاس اابية المتعلق ااة بان اادما الش ااركات واالس ااتحواذ
واالتحاد بين الشركات وطرق ترجمة القوائم المالية من حيث العملة وإعداد القاوائم الماليااة الموحاادة للشااركة األم

والشركة التابعة.
 5478تحليل القوائم المالية

ACC 302

Financial Statements Analysis

يهدف هذا المساق الى دراسة مفهااوم التحلياال المااالي وكي يااة تحلياال القاوائم الماليااة وعناصاارها المختلفااة كوساايلة

التخ اااذ القا ا اررات االس ااتثمارية واالقتا اراض والتخط اايط الم ااالي ،والتع اارف عل ااى أس ااباب االختالف ااات ب ااين النس ااب
الماليااة خااالل الفتارات المختلفااة او بااين الشااركات ويشاامل المساااق تحلياال الساايولة والمديونيااة والربحيااة وعناصاار

اخرل.

 5482تدقيق الحسابات 1

ACC 321

Auditing 1

يها اادف ها ااذا المسا اااق إلا ااى التعريا ااف بمفها ااوم وأها ااداف التا اادقيق ،التأهيا اال المهنا ااي واسا ااتقاللية وحقا ااوق وواجبا ااات

والمس ولية القانونية للمدقق الخارجي ،قواعد الساالوك المهنااي للماادقق  ،معااايير التاادقيق المتعااارف عليهااا  ،أدلااه
اإلثب ااات ،اسا ااتخدام العينا ااات اإلحص ااائية والتحليا اال الما ااالي ،انا اواع التقا ااارير وأنظما ااه الرقاب ااة الداخليا ااة ،مسا ا ولية
المدقق عن تدقيق فرضية استم اررية العميل وتقييم تصرفاته غير القانونية.

5483

تدقيق الحسابات 2

Auditing 2

ACC 322

يهاادف هااذا المساااق الااى د ارسااة مواضاايع نظاام التاادقيق االلكترونيااة واسااتخدامها ماان قباال شااركات التاادقيق كمااا

يركز المساق على التطبيقات العملية إلجراءات التدقيق والتااي تشاامل تاادقيق االصااول المتداولااة والثابتااة وتاادقيق
المبيعات والمشتريات والذمم الدائن ة وكي ية إعااداد خطااة التاادقيق .وكي يااة ممارسااة حكاام الماادقق الشخصااي فيمااا
يتعلق بأدلة اإلثبات كما ونوعا وكي ية التعامل مع االحداث الالحقة للميزانية
 5479محاسبة منشآت مالية

ACC 331

Accounting for Financial Institutions

يهدف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب بالمحاساابة فااي المنشااات الماليااة ويركااز علااى العمليااات المحاساابية فااي
البنوك التجارية وشركات التأمين ،ويااتم التركيااز علااى وظااائف البنااوك التجاريااة والمحاساابة فااي األقسااام المختلفااة
فيهااا والحسااابات الختاميااة للبنااوك التجاريااة ،كمااا يتضاامن المساااق التعاارف علااى ماكيااة التااأمين وأنواعااه وفوائااده
وإعاد ة التأمين .ويتم التركيز على عمليات المحاسبة على األنواع المختلفة للتأمين.

 5492المحاسبة االسالمية

Islamic Accounting

ACC 332

يهدف هذا المساق الى التعرف على أشكال المنشات المالية اإلسالمية والمعايير المحاسبية اإلسالمية

باإلضافة الى المعالجات المحاسبية للعمليات المالية اإلسالمية وأنواع التقارير والقوائم المالية المستخدمة في
هذه الم سسات مع التركيز على المعالجات المحاسبية في المصارف االسالمية.
 5489حلقة بحث في المحاسبة

ACC 341

Research Seminar in Accounting

يهدف هذا المساق الى نقل الطالب الى الجانب الع ملي في المحاسبة ،حيث ينقل الطالب إلى بعااض المشااا،ل
المحاس اابية الت ااي تواجه ااه ف ااي حياتا ااه العملي ااة .فجان ااب م اان ه ااذا المسا اااق مخص ااا لع اارض ومناقش ااة حا اااالت
محاسبية حدثت فعال في الحياة العملية في مكان ما من العالم والجانب ا خاار بااين قاادرات الطالااب فااي البحااث

العلمي بقضايا محاسبية عملية أو نظرية.

 5480نظم معلومات محاسبية

ACC 351

Accounting Information System

يهدف هذا المساق الى دراسة اإلطااار المفاااكيمي لاانظم المعلومااات المحاساابية-عناصاار النظااام ومكوناتااه وناواع

الاانظم -والاادمج بااين المعرفااة المحاساابية والمعرفااة بأنظمااة المعلومااات .ويتناااول المساااق مف ااكيم تتعلااق بقواعااد
البيانااات والعالقااة بااين الم اوارد والوحاادات اإلداريااة والعمياال ماان خااالل ( )REAوالاادورة المسااتندية المسااتخدمة
والرقابة الداخلية في النظام اليدوي والنظام المحوسب.

 5487معايير المحاسبة الدولية

ACC 401

International Accounting Standards

يهدف هذا ال مساق الى تعريف الطالااب بمعااايير المحاساابة الدوليااة حيااث يركااز المساااق علااى توضاايح وعاارض

للهيئ ااات الدولي ااة وجهوده ااا ف ااي إع ااداد وإص اادار مع ااايير محاس اابية الس ااتخدامها ف ااي عملي ااة إع ااداد ونش اار القا اوائم
المالية .كما يااتم خااالل المساااق شاارح وتوضاايح مفصاال لمعااايير المحاساابة الدوليااة الصااادرة عاان مجلاس معااايير
المحاسبة الدولية.
 5495محاسبة دولية

ACC 402

International Accounting

يها اادف ها ااذا المسا اااق الا ااى تعريا ااف الطالا ااب ب المبا ااادئ والمفا اااكيم المتعلقا ااة بالمحاسا اابة الدوليا ااة وتحديا اادا أها ااداف
المحاساابة الدوليااة وتصاانيف وتطااور المحاساابة الدوليااة والمقارنااة بااين الممارسااات العمليااة المحاساابية بااين الاادول
المختلفة وعمليات العملة األجنبية والتقارير القطاعية.

 5496معايير التدقيق الدولية

ACC 421

International Auditing Standards

يتناااول هااذا المساااق د ارسااة تفصاايلية لخط اوات عمليااة التاادقيق باادءا ماان إجاراءات قبااول العمياال ماارو ار بتخطاايط

عمليااة التاادقيق وتنفيااذ ها وذلااك فااي ضااوء معااايير التاادقيق الدوليااة .كمااا يتناااول المساااق موضااوعات حديثااة فااي
مجال تدقيق الحسابات.
 5493الحاكمية المؤسسية

ACC 422

Corporate Governance

يتناااول هااذا المساااق الموضااوعات المتعلقااة بتنظاايم العالقااة بااين مااالكي منظمااات األعمااال والقااائمين علااى إدارة

تلك المن ظمات من خالل مجالس إدارتها واللجان الداخليااة المنبثقااة عاان مجلااس اإلدارة لضاامان المحافظااة علااى
مصالح أصحاب الحقوق في المنظمة( المالكين) ،كما يتناااول هااذا المساااق الساابل الحديثااة الواجااب إتباعهااا فااي

إدارة منظم ااات األعم ااال لتحقي ااق الن ازه ااة والع اادل والش اافافية بم ااا يحق ااق مص ااالح جمي ااع األطا اراف ذات العالق ااة
المباشرة ألداء المنظمة.
 5484محاسبة ضريبية

ACC 431

Tax Accounting

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بانواع الضريبة المختلفة وكي ية المعالجات الضاريبية المتعلقااة بشااركات
األفراد والتضامن والمساهمة العامة باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة حسب القانون الفلسطيني.

 5486محاســـبة منشـــات حكوميـــة و غيـــر
الربحية

ACC 432

Accounting for Governmental & NonProfit Organizations

يه اادف ه ااذا المس اااق ال ااى تزوي ااد الطال ااب بالمف اااكيم األساس ااية للمحاس اابة ع اان العملي ااات المالي ااة ف ااي المنش ااات

الحكومية وغير الهادفة للربح ،وأنواع التقارير المالية المستخدمة في هذه المنشات.
 5485نظرية محاسبية

Accounting Theory

ACC 441

يها اادف ها ااذا المسا اااق الا ااى د ارسا ااة اإلطا ااار المفا اااكيمي لنظريا ااة المحاسا اابة والمتعلا ااق بتعريا ااف عناصا اار النظريا ااة

المحاس ا اابية وخص ا ااائا المعلوم ا ااات المحاس ا اابية وأه ا ااداف القا ا اوائم المالي ا ااة ونظري ا ااات قي ا اااس وتقي ا اايم األص ا ااول
وااللتزامات واالعتراف باإليراد ومحاسبة التضخم واإلفصاح المحاسبي.
 5497مشكالت وحاالت محاسبية

Accounting Cases and Problems ACC 442

إن الهدف من هااذا المساااق هااو تزويااد الطالااب بالتطبيقااات العمليااة والعلميااة فااي المحاساابة والتااي تارتبط باابعض

القضااايا الماليااة المتمي ازة ،ماان هااذه القضااايا المحاساابة فااي ظاال التضااخم ،ومحاساابة الم اوارد البش ارية ،والتوسااع
واالندما في الشركات المساهمة العامة ،وغير ذلك من قضايا حديثة النشأة في مجال المحاسبة المالية
 5499موضوعات خاصة في المحاسبة

ACC 443

Special Topics in Accounting

يهاادف هااذا المساااق الااى مناقشااة موضااوعات حديثااة اوقيااد البحااث والد ارسااة فااي المحاساابة ،وبعااض المق اااالت
المنشورة في مجالت محكمة.
 5488تطبيقات محاسبية محوسبة

ACC 451

Computer Accounting
Applications

يتض اامن ه ااذا المس اااق نظ اام المعلوم ااات المحاس اابية اليدوي ااة وخط اوات تحويله ااا وتطبيقه ااا عل ااى ب ارامج محاس اابية

محوسا اابة وكي يا ااة معالجا ااة األح ا ااداث المحاسا اابية  -إعا ااداد حسا ااابات الم ا اادينين ،والا اادائنين والمخا اازون الس ا االعي

وحسابات دفتر األستاذ العااام ،كمااا ويشاامل المساااق إعااداد الحسااابات والتقااارير الختاميااة المحاساابية المختلفااة أو
المتعارف عليها عموما وإعداد الموازنات والتنبا ات ال ماليااة وذلااك بتطبيااق المبااادئ والفااروض والقيااود المحاساابية
التي درسها الطالب في مراحل الدراسة السابقة – على برامج المحاسبة المحوسبة المحلية.
 4547التدريب العملي

ACC 452

Practical Training

يهاادف الااى أ،ساااب الطلبااة مهااارات عمليااة اضااافة الااى مااا يكتساابونه ماان المعرفااة النظريااة خااالل فت ارة الد ارسااة

اضااافة الااى اعطاااءه الفرصااة لتطبيااق المفاااكيم النظريااة فااي الواقااع العملااي واألناادما فااي سااوق العماال والقاادرة

علااى تحديااد احتياجااات السااوق والتخطاايط لمسااار التوظيااف المسااتقبلي ,اضااافة الااى تعزيااز قاادرات الطلبااة ف ااي
المجااال الشخصااي وتطااوير مهااارات االتصااال ورفااع مسااتول جهوزيتااه لسااوق العماال ,اضااافة الااى ايجاااد فرصااة
لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي .

 4248مبادئ مالية

)(FIN 201

Principles of Finance

يه اادف ه ااذا المس اااق ال ااى تعري ااف الطال ااب بعل اام المالي ااة م اان خ ااالل تعريف ااه بش ااكل مبس ااط ب اااالدوات واالسا اواق

والم سسات الماليااة ومهااام الماادير المااالي كمااا يتعاارض المساااق لتحلياال القاوائم الماليااة واعااداد الموازنااات النقديااة
باالض ااافة ال ااى مفه ااوم القيم ااة الزمني ااة للنق ااود وتطبيقاته ااا ،ويش اامل المس اااق ايض ااا ش اارح مفه ااوم وقي اااس العائ ااد
والخطاار لالس ااتثمارات الماليااة وكي ي ااة تق اايم اسااعار االس ااهم والسااندات ومفه ااوم الفوائ ااد وعالقتااه بالقيم ااة الزمني ااة
للنقود كذلك يتعرض المساق لمفهوم تكلفة رأس المال ومصادرة المختلفه والمفاضله بين الفرص االستثمارية
 5470مبادئ المالية 2

Principlies of Finance 2

))FIN 301

يعتبر هذا المساق امتداد لمساق مبادئ المالية  1حيث يستخدم مهارات الرياضيات المالية في تغطية
مواضيع متعددة في المالية و االقتصاد المالي ,منها :الدورات التشغيلية والنقدية للمنشاة وتطبيقاتها المختلفة
في حقل المالية ,اعداد الموازنات النقدية الراسمالية ,السياسات المستخدمة في إدارة عناصر رأس المال

العامل ,إدارة االلتزامات والقروض قصيرة األجل ,إدارة النقدية والمستول األمثل للنقدية ,إدارة المدينون ,إدارة

المخزون السلعي والحجم األمثل من المخزون السلعي .يشمل هذا المساق أيضا مواضيع مثل تسعير(تقييم)

األصول المالية كما يركز على المشتقات المالية و طرق تقييمها و تأثيرها على صانع القرار في الشركة.
 5498مالية دولية

FIN 302

International Finance

يهدف هذا المساق الى دراسة م سسات التمويل الدولية والبنية االستثمارية الدولية في إطار عولمااة االقتصاااد،
وتأثير ذلك على أداء االقتصاد القومي من خالل مدل تااوفر التموياال الخااارجي ،وأثاره فااي التنميااة االقتصااادية،

وأسعار الصرف ،وعالقتها بالمتغيرات االقتصادية الكلية ،وخاصة ميزان المدفوعات .كما يركز علااى المنشااآت

االقتصااادية المحليااة ،وطاارق التموياال التااي تحصاال عليهااا ماان البنااوك المحليااة والدوليااة ،وكي يااة أداء الشااركات
لموجوداتها ومطلوباتها في األجل القصير والطويل
 4785التحليل المالي

FIN 303

Finance analysis

يهدف هذا المساق الى د ارسااة ادوات التحلياال المااالي واساااليبه كأساااس للتحلياال الموضااوعي والمناقشااة الموجهااة
لبنود القوائم المالية المختلفة مع التركيز على تحليل االيارادات والنفقااات بااين البنااود المختلفااة لهااذه القاوائم وذلااك
من اجل الحكم على كفاءة ادارة المشروع مركزه المالي قصير االجل و طويل االجل.
5490

األسواق المالية

FIN 311

Financial Markets

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطالااب بمفهااوم السااوق الماليااة ،وفرضااية السااوق الماليااة الكفا ة وإعطاااء لمحااة

عاان سااوق فلسااطين لااألوراق الماليااة ،وتحديااد أركااان األس اواق الماليااة وأن اواع األس اواق الماليااة وأدواتهااا .وماان ثاام
توض اايح األس اواق النقدي ااة وأهمي ااة دور س ااوق النق ااد وأدوات االس ااتثمار ف ااي س ااوق النق ااد ،م ااع التركي ااز عل ااى تل ااك
األدوات مع شرح مفصل لكل أداة.
 5491إدارة المخاطر المالية

FIN 312

Financial Risk Management

يهاادف المساااق الااى توضاايح مفهااوم الخطاار فااي االسااتثمارات الماليااة وانواعااه وتقساايماته ،الخطاار واالحتماااالت،
مقدمااة فااي المقاااييس الكميااة للخطاار ،وتطااوير إسااتراتيجيات إلدارة المخاااطر تتضاامن هااذه اإلسااتراتيجيات نقاال

المخاطر إلى جهة أخرل وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتهااا ود ارسااة وسااائل الااتحكم فااي
الخطر وأثر كل منهما على حجم الخسارة المادية المحتملة.
 5494إدارة االستثمار

FIN 313

Investment Management

يهدف هذا المساق الى شرح القرار االستثماري بالتفصيل مع بيان مجاالت االسااتثمار الحقيقااي والمااالي الفااوري

والمستقبلي وأدواته وعوائده ومخاااطره والمبادلااة بااين عوائااده ومخاااطره وحساااب السااعر العااادل ألدوات االسااتثمار
المااالي مااع لمحااه عاان تكااوين المحااافظ االسااتثمارية وقياااس مخاطرهااا وعوائاادها وإدارتهااا وعاان بعااض م سسااات

االس ااتثمار ،كما ااا يبحا ااث كا ااذلك ف ااي مصا ااادر تمويا اال االسا ااتثمار وتكا اااليف ه ااذه المصا ااادر وطا اارق تقيا اايم با اادائل

االستثمار الحقيقي.

وصف المساقات التي يطرحها برنامج الوسائط المتعددة/جرافيكس

5265

علم الجمال

Aesthentics

()ID 245

دراسة علم الجمال ،واتجاهاته ،وحقائقه ،ومعنى الجمال ،ومقاييسه ،وعالقته بالمواضيع األخرل ،كذلك يبحث

المساق في المفاكيم الجمالية المختلفة ،والشكل والمضمون الجميل والقبيح في الفن ،ثم المأساة والكوميديا في
الفن.
4250

الرياضيات المنتهية

Finite Math

()SC 117

يها اادف المسا اااق إلا ااى تعلا اايم الطالا ااب واطالعا ااه علا ااى أساسا اايات الوسا ااائل الرياضا ااية الخاصا ااة المسا ااتخدمة فا ااي

المجا اااالت التجاريا ااة .تشا اامل المواضا اايع :طا اارق حا اال نظا ااام ما اان المعا ااادالت والالمتسا اااويات ما ااع التركيا ااز علا ااى
المصفوفات ،البرمجة الخطية ،سلسلة ماركوف ،ونظرية القرار.

4731

()ART 101

أساسيات التصميم 1

Design Foundation 1

تعري ااف الطال ااب عل ااى مب ااادئ التص ااميم ابت ااداء م اان النقط ااة ث اام الخط ااوط وانواعه ااا وك ااذلك المس اااحات واش ااكالها

وكي يااة تشااكيلها فااي اطااار تصااميمي ثاام التعاارف علااى االل اوان ودرجاتهااا وتأثيراتهااا النفسااية وطاارق مااز االل اوان
وتطبيقها على االشكال والمساحات.
4736

تاريخ الفن

))ART 151

History of Art

تعري ااف الطالا ااب عل ااى تا اااريخ الفنا ااون ف ااي الحضا ااارات القديما ااة ابت ااداء ما اان العصا ااور القديم ااة كا ااالحجري ما اارو ار

بااالفرعوني وال ارفاادي ثاام فنااون الغاارب فااي العصااور القديمااة فااي فاان عصاار النهضااة والفاان االسااالمي ،ثاام الفاان

المسيحي في اوروبا حتى فنون القرن العشرين في الفن في الوطن العربي ،الحاسوب والفن.
4743

الرسم

()ART 121

Drawing 1

يهدف المساق الى تعريف الطالب علااى ادوات الرساام وتشاامل  :الااورق واالقااالم بانواعهااا ،طريقااة تقاادير االبعاااد
بقلم الرصاص ،التخطيط بالقلم الرصاص والتعرف على انواع الخطوط ،التعرف على الظاال والنااور ،رسااوم ماان

الطبيعااة الصااامتة ،رسااوم مناااظر خارجيااة مثاال الشااجر والااورق ،الرساام بااااللوان الخشاابية ،رساام تش اريحي لجساام
االنسان.

5081

التربية الفنية

Art Education

()ART 161

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمراحل نمو الطفل الفنية ودور المعلم واألسرة اتجاه الطفل ،وتعريف
الطالب بأهمية الخطة الدراسية ومستوياتها وكي ية اعدادها.
4733

))ART 211

اساسيات التصميم 2

Design Fundamentals 2

تعريف الطالب بعملية التصااميم بحيااث يتناسااب كاال تصااميم مااع الموضااوع المناسااب واسااتخدامات التصااميمات
،ل حسب الغرض وتطبيق هذه التصميمات فااي االعالنااات والبوسااترات باسااتخدام الوسااائل المختلفااة والخامااات
المختلفة.

4723

معالجة تصميم 1

DesignProcessing 1

))ART 212

مادة عملية ونظرية تهدف إلى تعريف الطالب بالكمبيوتغراف ( ) COMPUTOGHARFوتطور فن
الجرافيك ،وكي ية التصميم من خالل الحاسوب  .وتتناول شرح عن أنواع األجهزة المستخدمة في التصميم،
،ما تتناول أيضا شرح وتطبيق عملي لبعض البرامج ( ) Softwareالمتخصصة بالتصميم مثل
 ،Photoshop , InDesignوكي ية الخرو بتصاميم متقنة وجاهزة إلى التسويق.
5795

نظرية االلوان

Colors Theory

هذا المساق يغطي المواضيع التالية  :اساسيات اللون ،التأثير النفسي لاللوان ،نظريات عالقات االلوان،

التأثيرالتكويني( ) Compositionalلاللوان ،الصياغة المطروحة ( ،) Subtractive Notationمز

االلوان ،خليط الضوء ،تداخل االلوان وتفاعلها ،الحاسوب واللون ،التصميم مع اللون ،اللون في الفنون
الجميلة.
5765

تصوير1

Painting1

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب على :وسائط االظهار المختلفة في الرسم ،التدرب على استخدام
وسائل الرسم المتنوعة ،الرسم بااللوان المائية ،الرسم بااللوان الزيتية ،القماه المستخدم في الرسم ،فراشي
الرسم وانواعها ،السكا،ين المستخدمة في التصوير الزيتي ،الزيوت ،مراحل الرسم بالزيت ،الرسم لموضوعات

مختلفة صامتة واخرل من الطبيعة.

4753

مبادئ االبداع

))ART 331

Creative Concept

تعريف الطالب بالخامات المختلفة وكي ية معالجتها ومدل مالءمتها للغرض وكذلك كي ية التعامل مع

الخامات وطرق استخدامها وكذلك استخدام التقنيات الحديثة وعمل تصميمات تتناسب مع الخامات لتوظيفها
في خدمة المجتمع.
4753

معالجة تصميم 2

))ART 340

Processing Design 2

في هذا المساق يتعرف الط الب على ادوات تصميم جديدة تعتمد على تقنيات المتجهات الرياضية بحيث تنتج
تصاميم ورسومات بدقة عالية تشمل المواد االعالنية المختلفة كالكروت التجارية ،الالفتات  ،المطويات،
الملصقات اضافة الى التصاميم المتعلقة بالمواقع االلكترونية  ،والتصاميم التي تعرض على الشاشة

،واجهات البرامج وخل يات الشاشة وغيرها.
5790

Digital Photography

التصوير الرقمي

يتعرف الطالب من خالل هذا المساق على انواع الكاميرات والفروقات بينها  ،ومن ثم التعرف على وضسيات
التصوير المختلفة العادية واالحترافية ،التعرف على انواع العدسات والفالتر واالضافات وطريقة تركيبها على
الكاميرا ،التعرف على انواع االضاءة الداخلية والخارجية ،التعرف على تقنيات في التصوير كتصوير
البانوراما وتصوير  ،HDRالتعرف على زوايا التصوير المختلفة وانواع اللقطات وغيرها من المواضيع.
4745

التعبير الذاتي

()ART 431

Self-Projection

يدرس الطالب المساق دراسة نظرية للنشأة التاريخية لفن الجرافيك من العصور الحجرية حتى عصرنا

الحاضر من حيث :ما هو فن الجرافيك؟ من هم التعبيريين؟ النشأة التاريخية لفنون الحفر والطباعة .واقع

تصميم الجرافيك .فن الجرافيك العربي المعاصر .اساليب فن الجرافيك وتقنياته (الطباعة البارزة -الحفر
الغائر-الطباعة المستوية) ،تقنيات الجرافيك اليدوي(الحفر على اللينيليوم-الحفر على الزجا

والمرايا)،

استعمال فن الجرافيك ،خصائا فن الجرافيك ،ما هو الكمبيوتغراف؟ ويقوم الطالب بعمل عدة مشاريع

عملية في مختلف مواضيع المساق.
5769

تقنيات الطباعة

Printing Techniques

يهدف المساق إلى سد الفجوة بين تصميم جيد باستخدام البرامج المختلفة للكمبيوتر وتصميم جيد من حيث
قابليته للطباعة والتنفيذ كحالة إنتاجية في مطابع األوفست (الطباعة غير المباشرة) والتي تشكل أ،ثر من
 % 60من حجم صناعة الطباعة في العالم .يغطي هذا المساق لطلبة التصميم المعلومات الالزم معرفتها
وتطبيقها إلعداد تصميم قابل للطباعة يراعي المحددات العملية منها الفنية والميكانيكية لتنفيذ عملية الطباعة

غير المباشرة ،سيقدم للطالب خطوات تحضير الملفات ،وفهم مصطلحات الطباعة ،ومعرفة أساسية بطريقة

إنتا المطبوعات ومراعاة المواصفات المتعارف عليها بالورق من حيث القياس والتكلفة .ويعتادوا على عملية
الطباعة والتكنولوجيا المستخدمة ونظام الدقة والجودة المتبع ،وكذلك كي ية إعداد ملفات للطباعة بلون واحد

متصل أو متدر أو طباعة ملونة باستخدام نظام األلوان المتبع للطباعة.ايضا يهدف المساق الى تعريف
الطالب نظريا وعمليا على خمس عمليات أساسية في طباعة المنتوجات الورقية والبالستيكية وهي عملية
الطباعة البارزة  Relief Printing Processوالطباعة المسامية أو الحريرية  Screen Printingوالطباعة
غير المباشرة كيميائيا  Litho-Printing Processوطباعة الجرافيو Gravure Printingوكذلك الطباعة

الرقمية  Digital Printingويتوقع بعد إنهاء دراسة المساق أن يكون الطالب قاد ار على إعداد تصميم

للمطبوعات حسب العملية المستخدمة للتنفيذ من العمليات الخمس المذكورةوكذلك قدرته على تحديد أفضل
عملية لتنفي ذ المطبوعة من حيث المالئمة والجودة والتكلفة ومحددات كل عملية ،بهدف تلبية حاجة الزبائن.
،ما يتعرف الطالب على عدة عمليات تستخدم بعد الطباعة مثل التجليد بأنواعه أو الجالتين أو التذهيب

والتشكيل ،كل ذلك حتى تتكون الصورة المتكاملة للمنتوجات المطبوعة وآلية تنفيذها في ذهن الطالب .وبذلك

يكون الطالب قد حصل على المعرفة الالزمة إلعداد مادة طباعية تستخدم في المطبوعات الورقية ،الصحف
اليومية ،الكتب ،الدوريات ،الدعاية واإلعالن وكذلك مواد التغليف المختلفة.

4861

المشروع

()ART 445

Graduation Project

ان مشروع التخر لطلبة الجرافيك هو اختياري حيث يقوم الطالب بعمل مشروع في احد فروع الجرافيك مثل
بناء لسبة او فلم رسوم متحركة ثنائي او ثالثي االبعاد او انتا فلم وثائقي حول فكرة معينة ويستطيع الطالب

ان يثري مشروعه بتصميم اعمال يدوية مساعدة لمشروعه او رسم جدارية تدعم فكرة المشروع بمعنى على
الطالب ان يوظف كل ما تعلمه خالل االربع سنوات في انتا فكرة متكاملة من تصميم دعوات المشروع الى
تصميم بوستر المشروع الى بناءه باي برنامج يراه متن اسبا لفكرة المشروع وفي نهاية الفصل يقوم الطالب
بعرض مشروعه و يتم مناقشته من قبل مجموعة من االساتذة المختصين في الجرافيك إلعطائهالموافقة على
المشروع بعد عمل التعديالت الالزمة .
 4738البرمجة للوسائط المتعددة ( )IT 335

Multimedia Programming

يهدف هذا المساق الى تعليم الطلبة برنامج الفاله كأحد برامج الوسائط المتعددة الشائعة ،بهدف انتا

الرسوم المتجهة وب ناء واجهات رسومية كاملة للشاشات ،ورسوم توضيحية ،والتي تحتوي على تفاعلية كبيرة.
خلق الرسوم المتحركة والم ثرات الخاصة ،وإضافة الصوت والتفاعلية للموقع حيث يتعلم الطالب لغة اال،شن

سكربت  3من الصفر اي من تعريف المتغيرات الى بناء فئات كاملة وبالتالي يستطيع الطالب انتا األلعاب

والبرامج ثنائية االبعاد يحتوي على تفاعلية كبيرة مع المستخدم و يكون ا،ثر ديناميكيا حيث قدرة اال،شن
سكربت على اضافة التأثيرات واالصوات وانتا حركات تفاعلية وديناميكية .وفي نهاية المساق يقوم الطالب
بإنتا مشروع كامل مثل فلم او لسبة باستخدام لغة اال،شن سكربت 3وفي هذا المساق يتعرف الطالب على
مفهوم البرمجة الكينونية حيث انها اساس لغة اال،شن سكربت .ويعتبر مساق رسوم متحركة باستخدام
الحاسوب امتداد لهذا المساق.
 4740عملية انتاج الوسائط المتعددة (Multimedia Production Process )IT 432

ان الهدف الرئيسي من هذ المساق هو شرح تفاصيل خطوات بناء اي نظام وسائط متعددة مرو ار بمراحل
االنتا كاملة من بداية التخطيط للمشروع وحساب التكلفة ثم التصميم للمشروع ومن ثم تحديد المحتويات

والمهارات المطلوبة واخي ار فحا النظام بالطرق العلمية الصحيحة وت جهيزه للمستخدم النهائي .وفي اثناء
هذه الخطوات يتعلم الطالب كي ية بناء فريق العمل والمهام التي يقوم بهاء كل عضو في فريق المشروع وفي
مرحلة التخطيط يتعلم كي ية بناء جدول العمل وتوزيع المهام إلتمام المشروع حسب الوقت المحدد وذلك
باستخدام برمجيات جاهزة مثل برنام ج ادارة المشاريع وغيرها .وفيه ايضا يتعلم كي ية كتابة مقترح المشروع

لطلب تغطية مالية وكتابة الميزانية للمشروع وفي مرحلة تحديد محتويات المشروع يتعلم الطالب حقوق

النشرااللكترونية للوسائط المتعددة.في نهاية المساق يتوقع من الطالب تطبيق جميع خطوات انتا اي نظام

وسائط متعددة على فكرة من بداية الفصل حتى يقوم ب تجهيزها في النهاية ويعتبر هذا المساق امتداد لمساق
تصميم وسائط رقمية .
5768مقدمة في الرسوم المتحركة ثنائية االبعاد

Introduction to 2D animation

هذا المساق يركز على برنامج الفاله إلنتا الرسوم المتحركة ثنائية االبعاد باستخدام شريط الزمن واال،شن
سكربت معا في حال تم االحتيا اليها ويتم شرح خطوات انتا الفلم بداية من الفكرة لكتابة السيناريو لعمل
القصاصات وبناء الشخصيات .ويعتمد المساق كثي ار على ابداع الطلبة في الرسم والتخيل .ومن اهداف
المساق التعرف على كي ية بناء الشخصيات وصفات كل شخصية واهم مالمحها وكي ية بناءها في برنامج
فاله ويتوقع من الطالب ان يقوم بتجهيز فكرة فلم من بداية المساق و تطبيق جميع خطوات االنتا حتى

بناءه في نهاية الفصل وعرضه كفلم رسوم متحركة ثنائي االبعاد.
5792البرمجة المرئية لطلبة الوسائط المتعددة

Visual Programming for multimedia

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب ببيئة البرمجة باستخدام النوافذ ويشمل المواضيع التالية :مفهوم برمجة

الكيانات والمقادة باألحداث (  ،)event drivenاألساليب و الخصائا ،النماذ

ومكوناتها ،عناصر

التحكم ،صناديق األدوات( ،) tool boxesتصميم النوافذ ،استخدام جمل التحكم والتكرار لبناء برامج متكاملة
والربط مع قواعدالبيانات والتطبيقات المختلفة.
 5791البيانات وطرق تحزينها

Data and Storage techniques

مقدمة في الموضوعات التالية  :االستدعاء الذاتي ،فعالية الخوارزميات ،الترتيب والبحث ،التخزين
واالسترجاع ،تمثيل البيانات ،المكدسات والطوابير ،تركيب الملفات وانظمتها ،انواع ملفات الوسائط المتعددة
وخصائصها ،الفهارس والنحت ،تمثيل بيانات الوسائط المختلفةواخي ار ضغط ملفات الوسائط المتعددة من

صور و صوت و فيديو وكي ية تخزينه في الحاسوب.
 4643تصميم صفحات االنترنت ()IT 341

Webpage Design

هذا المساق ي هل الطالب لتصميم مواقع االنترنت ،مع التركيز على مواضيع الجرافيكس ،مواضيع المساق

تشمل  :التخطيط لمشروع الويب ،انشاء االهداف ،بنية المعلومات واالبحار )XHTMLE, ،(navigation
 ،HTMLمواضيع االلوان ،تحضير الجرافيكس ،ادارة االنواع )… ،(fontsالجداول واالطارات )،(frames
الرسوم المتحركة والصوت ،االستضافة واد ار اسم الموقع للبحث.
 5767مقدمة في الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد

Introduction to 3D animation

يهدف المساق الى تعريف الطلبة بخطوات انتا الفلم الثالثي االبعاد باستخدام برنامج المايا او برنامج

الثري دي ما،س وبالتالي يتخر الطالب من هذا المساق ولديه القدرة على عمل التصميمات الثالثية االبعاد
(ايالمجسمة) وعمالالفالم المتحركة 3Dبناء الشخصيات والبيئات ،تحريك ا الت كالسيارات ،أنواع
الكاميرات ،تجهيز اإلضاءة المناسبة والتصدير النهائي ،وتصميم الشعارات المتقدمةالمجسمة والعروضبالطبع
،ل هذا على سبيل المثال وليس الحصر .ايضا يتم شرح بعض االساسيات النظرية في بناء الشخصيات
والمجسمات وطريقة عرض االيحاءات والعواطف وكي ية كتابة السيناريو وفكرة الفلم وطريقة االنتا

حتى

يستطيع الطالب في النهاية عمل فلم ثالثي االبعاد كامال.
المنظور والظل

Sciagraphy and Perspective

مساق عملي ونظري يتعرف الدارس من خالله على الظالل والضوء كظاهرة فيزيائية وكاساس لعملية الرةية
وادراك االشكال في الطبيعة كذلك المنظور بوصفه وصفا للمكان

وابعادومواقع االشياء واالجسام في

الطبيعة كما يتدرب الدارس من خالل هدا المساق على طرق تجسيد االجسام والمواد في الطبيعة وموقعها
فيزيائيا وفقا ل علم المنظور الرياضي من خالل النتعرف على المنظور ذو نقاط التالشي االحادية والمتعددة.

صوت وصورة رقمية

Digital Audio and video

هذا المساق هو مقدمة للصوت والفيديو الرقمي ،وهو يعرف الطالب بالمصطلحات والتكنولوجيا المستخدمة

في انتا الصوت والفيديو المستخدم في تطبيقات الحاسوب .المواضع تشمل  :الصوت الرقمي ،MIDI
معالجة وتخزين الصوت ،الحصول على الصوت ،المعالجة والخلط ،الكامي ار الرقمية ،اخذ الصور ،تنظيم
الفيديو ،التحرير والمونتا .
الخط العربي والزخرفة االسالمية Arabice

and islamic decoration

مساق عملي يتعرف فيه الدارس على جمالية الخط العربي

وانواعه وطرق معالجته وتوظيفه في الفنون

االخري كما يتدرب على كتابة نصوص بخطوط عربية مختلفة كالنسخ والكوفي والرقعه ........الخ بعد
ادرا،ه لالسس والقيم والمعايير الجمالية لكل نوع من تلك االنواع ،,ما يتعرف الدارس من خالله على انواع
الزخارف االسالمية من نباتية وهندسية وخطية ويتدرب على انتا اعمال فنية بتوظيف بنى زخرفية
وخطية متعددة
مقدمة مشروع التخرج

Introduction to graduation project

يهدف مقدمة مشروع التخر الى تجهيز الطلبة لمشروعهم النهائي حيث يقومون في المقدمة بتحديد الفكرة و
االدوات و الميزانية و حيث ان معظم المشاريع هي وسائط متعددة ما بين الرسوم المتحركة و الجداريات و
االفالم مما يتطلب الوقت الكثير في المرحلة االخيرة من االنتا و بالتالي يهدف هذا المساق الى تحضير
الطلبة لمشروعهم النهائي بشكل ممتاز.
مقدمة في الوسائط الرقمية

Introduction To digital media

يهدف المساق الى تجهيز الطلبة بكل ما يتعلق بالوسائط الرقمية من نا و صورة و صوت و فيديو حيث

يغطي كل المعلومات ا الولية في هذه المواضيع من نايحة تعريفها و انتاجها و ت خزينها و تعديلها و التعامل
معها.
التدريب الميداني

Field Training

يهدف مساق التدريب الميداني الى توفير فرص حقيقية النخراط الطلبة في سوق العمل من خالل التدريب
في مجاالت العمل ال حقيقية للتخصا مثل مدارس التربية و التعليم و شركات الدعاية و االعالن و جميع
الشركات التي تحتا الى مصمم جرافيكي في عملها و ايضا العمل في المطابع بحيث يقوم الطالب بتطبيق

ما درسه في الجامعة بشكل حقيقي وواقعي.

تم بحمد للا

