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 قائمة المحتويات
 
 

 

 رقم الصفحة الموضوع
 3 وسمتطلبات الجامعة لنظام البكالوري

 10 كلية الهندسة 

 178 كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

 219 كلية العلوم التطبيقية

 304 كلية العلوم اإلدارية ونظم الملعومات
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 نظام البكالوريوسمتطلبات الجامعة ل
     متطلبات الجامعة اإلجبارية  

رقم 
 المساق

رمز 
متطلب ال س.م المساق باللغة العربية المساق

 المرافق
المتطلب 

 المساق باللغة اإلنجليزية السابق

4001 SC 151 ةلغة عربي  3   Arabic Language 

4002 SC 261 3 ثقافة إسالمية   Islamic Culture 

4003 SC 141  1لغة إنجليزية  3   English Language 1 

4320 SC291 3 تاريخ فلسطين الحديث   
Modern History of 

Palestine 

5055 GE113 
واساسيات  الحاسوب

   3 البرمجة

Introduction to 

Computer and 

Programming 

5051 SC139 0 لغة انجليزية مكثف   Intensive English 

5052 SC140 0 لغة انجليزية استدراكي   Remedial English 

 Remedial Computer   0 استدراكي حاسوب  5054

5062 SC324 
م الفعال للغة االستخدا

 ***  2 االنجليزية
Effective English 

Language  Use 

  17 المجموع
*** represents (3*33=99 CH)      

 
 

 ساعات معتمدة من المساقات التالية 3يختار الطالب : متطلبات الجامعة االختيارية

المتطلب  س.م المساق باللغة العربية رمز المساق رقم المساق
 المرافق

تطلب الم
 المساق باللغة اإلنجليزية السابق

4321 SC292 3 التنمية في الوطن العربي   Development in the 

Arab World 

4322 SC293 3 مشكالت معاصرة   
Contemporary 

Problems 

4308 SC281 3 لغة عبرية   Hebrew Language 

4323 SC282 3 لغة فرنسية   French Language 

4325 SC283 3 لغة إسبانية   Spanish Language 

4326 SC284 3 لغة ألمانية   German Language 

4413 SC294 
القانون في خدمة 

   3 المجتمع
Law in Society 

Service 

4622 SC295 
وق اإلنسان قالديمقراطية وح

   3 والقانون الدولي اإلنساني
Democracy, Human 

Rights,  and Human 

International Law 

4626 SC296 
تاريخ العلوم عند العرب 

   3 والمسلمين
The History of Science 

in the Arab and Islam 
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5440 SC 297 3 الحديقة المنزلية   Home Garden 

5804 SC 298 
الحركة االسيرة في * 

 سجون االحتالل
3  

 
 

 

5644 SC 299 3 الريادة واإلبداع   Entrepreneurship 

and Innovation 

  36 المجموع
 

 
 اإلجبارية متطلبات الجامعةوصف  

 
 

 SC 151:اللغة العربية 4001 
االشتقاق، النحت،  ،عالمات الترقيم ،البحث: شروط وطريقة كتابته، مع تكليف الطلبة بكتابة بحث معين

للغة العربية وغيرها في طرق كتابة الهمزة والفرق بين ا ،التشبيه، االستعارة ،علم المعاني ،المجاز، الكتابة
شرح قصيدة من الشعر الحديث وتحليلها ضمن عناصر  ،طريقة استخدام المعاجم القديمة والحديثة ،الكتابة

الجملة االسمية  ،عناصر القصة وأنواعها ،وجوه إعجاز القرآن الكريم، تفسير سورة الواقعة ،العمل األدبي
 بعض األخطاء الشائعة وتصحيحها.و  ،والجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها

 

 :SC161الثقافة اإلسالمية 4002 
مجموعة المبادئ واألفكار اإلسالمية التي تحدد وجهة نظر لإلنسان في الحياة، بما تحي به من صلة 
اإلنسان باهلل وبالكون وما تهدف إليه من إصالح في حياة الناس من حيث تحرير العقل البشري من التقليد 

صالح المجتمع بصورة يسود فيها األمن ومضار  صالح الفرد نفسيا وخلقيا بضبط شهواته، وا  االبتداع، وا 
 وتتحقق فيها إنسانية اإلنسان وأهليته في عمارة األرض.

 

 :SC141( 1اللغة اإلنجليزية ) 4003 
كثيرة في  ا  فرص بةفي برامج البكالوريوس مصمم إلعطاء الطل الجامعة بةهذا المتطلب اإلجباري لجميع طل

 .التدريب على استعمال استراتيجيات القراءة والكتابة حتى يصبح طالب اللغة متمرسا في هذه المهارات
 

 :SC361تاريخ فلسطين الحديث   4320
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بتاريخ فلسطين و األحداث التي تعرضت لها فلسطين منذ النصف 

حتى نهاية االنتداب البريطاني على فلسطين متضمنا  أواخر العهد العثماني  الثاني من القرن التاسع عشر و
ثم الحرب العالمية األولى و ما آلت إليه األحداث ، حيث فرض االنتداب البريطاني على فلسطين، و 
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محاوالت بريطانيا المستمرة إليجاد وطن بديل لليهود في فلسطين و ما تال ذلك من مقاومة شعبية لهذه 
 حاوالت.الم
 
 

 (GE113الحاسوب واساسيات البرمجة )5055  
 

يعتبر هذا المساق مقدمة للحاسوب والبرمجة حيث يشتمل على مراجعة للكيانين الماادي والبرمجاي للحاساوب، 
ومقدمااااااة عاااااان عمااااااارة الحاسااااااوب وهيكليااااااة الااااااذاكرة وأدوات وتكنولوجيااااااا اإلدخااااااال واإلخاااااارا ، نظاااااام التشااااااغيل 

ر العملياااات. يغطاااي هاااذا المسااااق ماااادة أولياااة فاااي البرمجاااة مااان ضااامنها تمثيااال والخوارزمياااات ومخططاااات ساااي
 التعابير الحسابية، االقترانات المكتبية، عمليات السالسل الرمزية، جمل االختيار.، البيانات، أنماط البيانات

اسااتخدام يكاون قاادرا علاى تحويلهاا إلاى بارامج ب نبعاد اكتسااب الطالاب للمهاارات تطاوير الخوارزمياات يجاب وا
إحاد  لغااات البرمجااة. يشااتمل المساااق علااى مختباار عملااي يشااتمل علااى مقدمااة فااي نظاام التشااغيل، البرمجيااات 

 المكتبية، االيمايل وبيئة تطوير متكاملة للغة البرمجة المستخدمة، ووظائف برمجية.
 
 

 (SC139مكثف )انجليزي 5051 

لجملااة البساايطة فااي اللغااة االنجليزيااة. كمااا أنااه يتضاامن هااذا المسااق مراجعااة القواعااد االساسااية لتركيااب وفهاام ا
يعّرف الطالب على عملية الكتاباة بمراحلهاا الاثالث وهاي نشااطات ماا قبال الكتاباة وعملياة الكتاباة نفساها وبعاد 
ذلااك مراجعااة وتصااحيح مااا تاام كتابتااه. وهااذا يتطلااب التاادر  فااي الكتابااة ماان الجملااة وحتااى كتابااة الفقاارة بشااكل 

 سليم.
علاى اساتخدام  بةبمهارة القراءة، فهمي جزء أساسي من المساق، حيث يشتمل على تدريب الطل أما فيما يتعلق

 عدد من أساليب القراءة واألنشطة الضرورية لتطوير قدراتهم في هذه المهارة. 
علااى الوصااول الااى قاادرات فااي اللغااة االنجليزيااة تمكاانهم ماان  لبااةإن الهاادف ماان هااذا المساااق هااو مساااعدة الط

واالساتخدام الفّعاال  2وانجليازي  1مساقات اللغة االنجليزياة المطلوباة فاي الجامعاة وهاي انجليازي  االندما  في
 للغة االنجليزية.

 
 

 (SC140إنجليزي إستدراكي ) 5052
يلتحق بهذا المساق كل طالب لم يحصل على العالمة المطلوبة للنجاح في امتحاان مساتو  اللغاة اإلنجليزياة، 

أساسي لمساعدة الطلبة في استخدام التعابير اللغوية في المجااالت المختلفاة بشاكل وهذا المساق يهدف بشكل 
ذات   2 وانجليازي  1 سليم وبسيط، وهو بالتالي يؤكد على مهارات الكتابة والقراءة الالزمتين لمساقات انجليزي 

 العالقة بالتخصصات المختلفة.
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 استدراكي حاسوب  5054

الاب مقدمااة عاان الحاسااوب وتمثياال البياناات، والمواضاايع التااي يااتم تدريسااها يهادف هااذا المساااق الااى اعطاااء الط
 نظام االعداد.و الشبكات واالنترنت، و هي الكيان المادي للحاسوب ونظم التشغيل والبرمجيات التطبيقية، 

ان الطلبة الذين يجتازون امتحان المستو  في الحاسوب ال يدرسون هذا المساق، بل هو للاذين ال يساتطيعون 
 اجتياز هذا االمتحان او الطلبة الذين ال يمتلكون أي معلومات سابقة عن الحاسوب.

 
 

 (SC324االستخدام الفعال للغة االنجليزية )5062  
يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطلبااة بعمليااة كتابااة المقااال، وخااالل المساااق يااتم التعاارض  ليااات تطبيقااات 

ز علااااى آلياااات الكتابااااة وتطويرهااااا مثااال الساااابب والنتيجااااة والمقارنااااة ركيااااتالتااادقيق اللغااااوي والمراجعااااة، ويكاااون ال
والتصنيف والتعامل مع التعريف وتطويره، كما يهدف المساق الاى تطاوير المهاارات اللغوياة الشافوية باساتخدام 
احاادث الكتااب المتخصصااة فااي هااذا المجااال. هااذا ويعتمااد بناااء المساااق علااى نظريااة االتصااال وذلااك بااالتركيز 

 ل بين االفراد ومجموعات النقاش ومهارات التحدث أمام الجمهور.على االتصا
 

 

 االختياريةمتطلبات الجامعة وصف 
 

 

 :SC362 التنمية في الوطن العربي 4321
يغطااي هااذا المساااق المواضاايع التاليااة: االقتصاااد، الوضااع االجتماااعي و الماادني فااي الااوطن العربااي، تحلياال 

بادئ التنمية، خصاائ  التكامال العرباي، التحاديات األساساية، العلاوم للوضع العربي على المستو  الدولي، م
 و التكنولوجيا و التنمية، و مستقبل العرب المدني.

 
 

 : SC363مشكالت معاصرة 4322
يتضاامن هااذا المساااق أهاام المشااكالت التااي تواجههااا البشاارية وتااؤثر علااى الناااس أفااراد وجماعااات ماان النااواحي 

سياساية والصاحية وتاؤثر علاى سااعادتهم وبعاض هاذه المشااكل تاؤثر علاى اسااتمرار االجتماعياة واالقتصاادية وال
وبقاء الجنس البشري ويمكن تعمايم أهمهاا بالعنااوين التالياة: العولماة والنظاام العاالمي الجدياد، سايادة القاانون ، 

، المديونياة، ساالح الديمقراطية، قضايا المرأة، التلوث البيئي، المخدرات، الشباب، العنصارية، الفقار، الالجئاون 
 القتل الجماعي، الحروب والنزاعات اإلقليمية. 
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 :SC364اللغة العبرية  4308
الغايااة ماان هااذا المساااق اكساااب الطالااب وتمكينااه ماان مهااارات القااراءة والكتابااة لحااروف اللغااة العبريااة بنوعيهااا 

المار الاذي يجعلاه قاادرا علاى تركياب اليدوية والطباعة بحيث يمتلك القادرة للتميياز بينهماا رساما وقاراءة ونطقاا ا
المقاااطع فالكلمااات فالجماال فااالفقرات التعبيريااة البساايطة ذات االسااتعمال اليااومي الملااح ثاام ينتقاال الااى اسااتعمال 
النحاو الااوظيفي البساايط فياادرس الحركااات االعرابيااة البسايطة وكيفيااة صااياغة المثنااى والجمااع والمااذكر والمؤنااث 

ف االفعااال وادوات االسااتفهام وبهااذا تسااتقيم مهااارات الحااوار والتحااادث مااع واالضااافة والعاادد والمصاادر وتصااري
االخاارين باادء بالترحيااب وتقااديم الاانفس ماان حيااث االساام والعماار والعنااوان مااع التركيااز علااى التراكيااب القواعديااة 

 .والمفردات في سياق نصو  قصيرة للقراءة تتبعها التمارين الالزمة
 

 :SC 365اللغة الفرنسية 4323 
اسة اللغة والثقافة الفرنسية ويتعلم الطالب مبادئ القاراءة والكتاباة واالساتماع والمحادثاة ودراساة البعاد الثقاافي در 

والجغرافاااي والتااااريخي للشاااعب الفرنساااي، معلوماااات عااان الشاااعوب الناطقاااة بالفرنساااية، واألمااااكن ، والعاااادات، 
 والتقاليد المتبعة في فرنسا، وغيرها.

 
 :SC367 اللغة اإلسبانية 4325

دراسة أساسيات و مبادئ اللغة اإلسبانية، تعليم الطالب مبادئ القراءة و الكتابة و المحادثاة. إيضااح مصاادر 
 الثقافة اإلسبانية.

 
 :SC368 للغة األلمانيةا 4326

الثقاافي  دراسة اللغة والثقافة األلمانية ويتعلم الطالب مبادئ القراءة والكتاباة واالساتماع والمحادثاة ودراساة البعاد
والجغرافاااي والتااااريخي للشاااعب األلمااااني،  معلوماااات عااان الشاااعوب الناطقاااة باأللمانياااة ، واألمااااكن، والعاااادات، 

 والتقاليد المتبعة في ألمانيا، وغيرها.
 
 

 (SC294القانون في خدمة المجتمع ) 4413
 ة القيمية السائدة؛ المحدداتعالقة القانون بالنظم االجتماعية الرئيسية والمنظوميهدف المساق إلى التعريف ب

القانون. دراسة التطور  االجتماعية للتشريع، ودور الدولة الحديثة في تشكيل العالقات االجتماعية من خالل
واالقتصادية؛ دور المصالح االجتماعية  التاريخي للقانون وعالقة ذلك بالتحوالت االجتماعية والسياسية

األنظمة القانونية وسبل حل النزاعات وفعالية أجهزة فرض  ووظائفالمتشابكة والمتصارعة في تحديد شكل 
 .لإلصالح االجتماعي، مع تركيز خا  على العالم العربي وفلسطين النظام، دور القانون كأداة
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 (SC 295الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ) 4622
عليااه مااع دراسااة الواقااع الفلسااطيني فااي ضااوء ذلااك. مفهااوم  مفهااوم الديمقراطيااة وتاريخااه ونماااذ  تطبيااق حديثااه

حقااوق اإلنسااان وتاريخااه، واألدوات وا ليااات لحمايااة تلااك الحقااوق، وتطبيااق ذلااك علااى الوضااع فااي فلسااطين. 
القااااانون الاااادولي وتاريخااااه، واألدوات وا ليااااات لتطبيقااااه، وتطبيااااق ذلااااك علااااى الوضااااع فااااي فلسااااطين. عالقااااة 

 والقانون الدولي ببعضها البعض.الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
 

 (SC296تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين )4626  
 بإنجااازاتقادماء ماارورا  لالمصااريين ا بإنجااازاتيبحاث هااذا المساااق فاي اصاال العلااوم المختلفاة فااي التاااريخ  بادءا  

ماان األقااوام والشااعوب  ثاام  انيين وغياارهممااثاام اليونااانيين و الرو  والكنعااانيين سااكان مااا بااين النهاارين و الفينيقيااين 
العاارب و المساالمين فااي مختلااف العلااوم و دورهاام فااي خدمااة البشاارية عاان طريااق هااذه  بإنجااازاتينتقاال للبحااث 

و  ،العلمياة إنجاازاتهمو كذلك تناول حياة عدد من العلماء العرب والمسالمين و كتابااتهم واكتشاافاتهم و  العلوم 
م مان مختلاف الشاعوب  و ينتهاي المسااق بالحاديث عان الماؤثرات غيرهم من العلماء الاذين ظهاروا قبال اإلساال
 و خاصة األوروبية. األخر  الحضارية للعرب والمسلمين على الشعوب 

 
 (SC297)الحديقة المنزلية 5440 

هذا المساق ُيغطي تعريف الحديقة المنزلية وأهميتها وأهدافها وتصميمها وعناصرها واختيار موقعها وشاكلها، 
لى دورها في المساهمة في تحقيق األمن الغذائي للمجتمعات النامية،  ويتضمن هذا المساق أهم باإلضافة إ

المعلومات األساسية عن تربة الحديقة المنزلية ) نقل التراب، عمق التربة، لون التربة، حجم حبيبات التربة، 
لخ...(، باإلضافة إلى أنواع المادة العضوية، العناصر الغذائية، أحياء التربة الدقيقة، دودة األرض، إ

األسمدة، تقنيات الكومبست، وتدوير مخلفات المطبخ العضوية. هذا المساق يتضمن أيضا  الدورة الزراعية، 
 الزراعة المتعددة، النباتات المترافقة وأنظمة المحاصيل.

ألوراق، ودائمة الخضرة، أهم األنواع واألصناف النباتية ) الخضراوات الصيفية والشتوية، الفاكهة المتساقطة ا
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 

ولوجيا الصديقة للبيئة المستدامة سوف يتم الزراعة العضوية، تعقيم التربة، الري بالتنقيط، وأبرز التكن لآلفات،
 مناقشتها في هذا المساق.

 
 سوف يلحق الوصف من وزارة التعليم العالي. *  مساق الحركة األسيرة في سجون اإلحتالل:
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 ( SC 299)  الريادة واالبداع 56441
ساعدة وتوعية الطلبة الكتشاف مهاراتهم ومواصفات الريادي فيهم وتطويرها هذا المساق مصمم لم

وبالتالي معرفة مد  استعدادهم وجاهزيتهم ليصبحوا قادرين  لتتالئم مع صفات الريادي الناجح، 
 لبة. ويتيح المساق فرصة للطعلى بناء أعمالهم ومشاريعهم الخا  بهم،  بدل من انتظار الوظيفة

 .لمزيد من التدريب المتقدم في مجال تنظيم المشاريع همحاجتمد   في معرفة 
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 متطلبات كلية الهندسة 
 

رقم 
 المساق

رمز 
 المساق

المتطلب  س.م المساق باللغة العربية
 المرافق

المتطلب 
 السابق

 المساق باللغة اإلنجليزية

5059 GE114  5055  3 حاسوبالبرمجة Computer 

Programming 

5060 GE123 2 رسم هندسي   Engineering Drawing 

5061 GE124 2 ةهندس اغلمش   Engineering 

Workshop 
4015 GE301 4070 2 أساليب البحث العلمي ** 

Methods of Scientific 

Research 

4011 GE431 3 إدارة واقتصاد هندسي  *** 
Eng.Economics& 

Management 

4004 SC111  3 1تفاضل وتكامل   Calculus 1 

4005 SC112  4004  3 2تفاضل وتكامل Calculus 2 

4006 SC121  3 1فيزياء   Physics 1 

4007 SC122 4006 1 1فيزياء ر مختب  Physics 1 Lab 

4070 SC142  4003  3 2لغة إنجليزية English Language 2 

4008 SC231  3 1الكيمياء   Chemistry 1 
4009 SC232  4008 1 1مختبر الكيمياء  Chemistry 1 Lab. 

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

 

 
 كلية الهندسة وصف متطلبات 

 

 (GE114برمجة الحاسوب ) 5059

التحكم، . يشمل المساق: جمل وتراكيب ++Cيقدم المساق مواضيع متقدمة في برمجة الحاسوب بلغة 
اإلجراءات، المصفوفات، البيانات المركبة، الفئات ، برمجة الكيانات، المؤشرات، الملفات. يفترض المساق 

جادة استخدام بيئة تطوير البرامج. األساسيةمعرفة المفاهيم   في البرمجة وا 

 

 (GE123رسم هندسي )5060 

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

 استنتا  المسقط الثالث.
 



 كلية الهندسة 

 

 

12 

 (GE124مشاغل هندسة )5061 
هندسية اليدوية المختلفة يتم تدريب الطالب عن طريق القيام بعمل تمارين مختلفة وذلك الستخدام المهارات ال

مثل البرادة، النشر، الثقب، التسنين، البرشمة، الق  والثني والتخطيط، السبكة، االزملة، إضافة إلى بعض 
 المهارات التي تتعلق بمز  األلوان والق  والحفر على الزجا  والخشب.

 
 (GE301أساليب البحث العلمي ) 4015

ي، مفاهيم وميادين البحث العلمي، المعرفة اإلنسانية، المكتبة ودورها في مقدمة، العلم وأهدافه، التفكير العلم
البحث والمعرفة، أساليب البحث العلمي ) األسلوب التاريخي، األسلوب الوصفي، األسلوب اإلجرائي، 
األسلوب التجريبي(، مشكلة البحث، خطة البحث، فروض البحث، العينات، االستبيان، طرق جمع البيانات 

 ائية ، أقسام البحث ، ) الصفحات التمهيدية ، هيكلية البحث، المالحق(.اإلحص

 
 (GE431إدارة واقتصاد هندسي ) 4011

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

 
 (SC111) 1ضل وتكاملتفا 4004

التكامل المحدود،  تعريف المشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على المشتقات، اإلقترانات والنهايات واالتصال،
 .التكامل غير المحدود والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على التكامل

 
 (SC112) 2 تفاضل وتكامل4005 

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

 

 (SC121) 1فيزياء  4006
يبحث هذا المساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم الميكانيكا، في البداية تم مناقشة موضوع وحدات 

ت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في خط مستو، ثم يناقش القياس األساسية،ثم الكميات المتجهة ثم معادال
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 أخيرا  يتعارض المسااق للحركاة 

 و كامية تحارك الزاوية والعزوم. الدورانياة
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 (SC122) 1مختبر فيزياء  4007
في المواضيع الرئيسية التالية:الميكانيكا وحركة  1يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمساق فيزياء 

 األجسام،الحرارة والديناميكا الحرارية، الضوء والبصريات،موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل
 الدراسي.

 

 (SC142) 2لغة اإلنجليزية  4070
، يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة و ذلك بإعطاء 1كاستمرارية لمسااق لاغة إنجليزياة 

الطالب الفر  الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير و المقاالت العلمية، باإلضافة إلى اإلستراتيجياات 
 اهم أناواع ماختلفة مان النصو .الخااصة باقراءة و ف

 

 (SC231) 1الكيمياء  4008
يتضمن هذا المساق المواضيع التالية: المادة خصائصها وقياساتها، النظرية الذرية وتطورها، العناصر 
والمركبات الكيميائية، التفاعالت الكيميائية، الغازات، الكيمياء الحرارية، التوزيع اإللكتروني للذرات، الجدول 

 لدوري.ا
 
 

 (SC232) 1مختبر الكيمياء  4009
يتضمن هذا المساق التجارب التالية: كيفية استعمال الموازين الكيميائية، قياسات الخوا  الفيزيائية للمركبات 

 الكيميائية، حساب الوزن الجزئي، الكشف عن األيونات، معايرة الحامض بالقاعدة.
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 دائرة الهندسة الكهربائية  .1

 تخصصات الهندسة الكهربائية  :ائرة متطلبات الد
ساعة معتمدة، هندسة اتصاالت + هندسة أجهزة طبية =  56)أتمتة صناعية + هندسة تكنولوجيا الطاقة = 

 ساعة معتمدة( 68

 

 وصف متطلبات دائرة الهندسة الكهربائية:
 

رقم 
 المساق

رمز 
المتطلب  س.م اسم المساق المساق

 المرافق
المتطلب 

 مالحظات Course Name السابق

4106 ECE211 ( 1الدوائر الكهربائية) 4068  3 Electrical Circuits I  

4101 ECE212 ( 2الدوائر الكهربائية) 4106  3 Electrical Circuits II  

4103 ECE214 ( 1اإللكترونيات) 4106  3 Electronics I  

4104 ECE311 ( 2اإللكترونيات) 4103  3 Electronics II  

4102 ECE213 
مختبر الدوائر 

 Electrical Circuits  4101 1 الكهربائية

Lab 
 

4105 ECE312 4104 1 مختبر اإللكترونيات  Electronics Lab.  

4071 SC 311 
االحتماالت و 

 & Probability 4005  3 اإلحصاء

Statistics 
 

4706 ECE325 
اإلشارات ونقل 

 Signals & Data 4043  3 البيانات

Communication 
 

5193 SC 313 4169  3 التحليل العددي 
5059 Numerical Analysis  

4169 SC 213 4005  3 الجبر الخطي Linear Algebra  

5220 ME411 4101  3 أنظمة التحكم 
4043 Control Systems  

5353 ME415 5220 1 مختبر التحكم  Control Lab  

4068 SC123  4006  3 2فيزياء Physics 2  

4069 SC124  4007 4068 1 2مختبر فيزياء Physics Lab 2  

4691 ECE411 4103  3 قياسات ومجسات Measurements & 

Transducers 
 

4692 ECE412 
مختبر قياسات 

 & Measurements  4691 1 ومجسات

Trans. Lab 
 

4043 SC212 4005  3 معادالت تفاضلية Differential 

Equations 
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5221 ECE313 4005  3 الكهرومغناطيسية Electromagnetic 

Fields 
 

4356 ECE332 4355  1 مختبر آالت كهربائية Electrical Machines 

Lab. 
 

5219 
)5588( ECE324 

مختبر األنظمة 
 4693 4694 1 الرقمية

)5587( Digital Systems Lab.  

5593 ECE381 4005  3 رياضيات للمهندسين Mathematics for 

Engineers 

فقط لتخصصات 
األتمتة + الطاقة + 

 االتصاالت

4235 SC 314 
رياضيات تطبيقية 

 4169  3 للمهندسين
Applied 

Mathematics for 

Engineers 

فقط لتخصص 
 األجهزة الطبية

4795 ECE352 4706 4071 3 هندسة اتصاالت Communication 

Engineering 

فقط لتخصص 
 األجهزة الطبية

4693 ECE221 4103 3 أسس المنطق الرقمي  Digital Logic 

Fundamentals 

فقط لتخصصي 
 االتصاالت + الطبية

4694 ECE323 4693  3 تصميم أنظمة رقمية Digital Systems 

Design 

فقط لتخصصي 
 االتصاالت + الطبية

4355 ECE331 4101  3 مقدمة آالت كهربائية 
5090 

Intro. To Electrical 

Machines 

فقط لتخصص 
 األجهزة الطبية

4695 ECE467 
تنظيم و عمارة 

 4693  3 الحاسوب
Computer 

Organization & 

Architecture 

فقط لتخصصي 
االتصاالت + األجهزة 

 الطبية

 Analog 4071  3 االتصاالت التناظرية  5722

communications 

فقط لتخصص 
 االتصاالت

5715  
أنظمة تحويل الطاقة 

   3 تصاالتلال 
Energy Conversion 

Systems for 

Telecommunications 

فقط لتخصص 
 االتصاالت

مختبر أنظمة تحويل   5716
 5715  1 الطاقة لالتصاالت

Energy Conversion 

Systems for 

Telecommunications 

Lab 

فقط لتخصص 
 االتصاالت

4699 ECE468 
المعالج الدقيق و ربط 

 & Microprocessor 4695  3 األنظمة

Interfacing 

فقط لتخصص 
 األجهزة الطبية

5105 ECE469 
مختبر المعالج الدقيق 

 4699  1 و ربط األنظمة
Microprocessor & 

Interfacing Lab. 

فقط لتخصص 
 األجهزة الطبية

5587 ECE212 4103 3 أنظمة رقمية  Digital systems 
فقط لتخصصي 
 األتمتة + الطاقة

5589 ECE331 ( 1آالت كهربائية) 3  
4101 

 

Electrical  Machines 

(I) 

فقط لتخصصي 
 األتمتة + الطاقة
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5590 ECE332 5589  1 مختبر آالت كهربائية 
Electrical Machines 

Lab. 

فقط لتخصصي 
 األتمتة + الطاقة

 5059  3 برمجة متقدمة  5717
Advanced 

Programming 

فقط لتخصص 
 االتصاالت

 
 
 

 (ECE211)( 1وائر كهربائية )د 4106  

-الوحدات والتعاريف والدارات الكهربائية البسيطة .  طرق تحليل الدارات.  المحاثة والمواسع.  دارات مقاومة
 -محاثاااة-مواساااع بااادون مصاادر. ادخاااال دالاااة خطاااوة الوحاادة القسااارية. تحليااال دارات مقاوماااة -محااث ومقاوماااة

لطاور. عالقاات الطاور ماع  المقاوماة والمحاثاة والمواساع. الممانعاة  مواسع.  الدوال القسرية الجيبية.  مفهوم ا
المسامحة.  اساتجابة الحالاة المساتقرة  للادوال الجيبياة.  القادرة المتوساطة وقايم مرباع متوساط الجاذر )الفعالاة(.  

 والقدرة المركبة. دارات متعددة الطور.  توصيالت النجمة  والمثلث.
 

 (ECE212( )2دوائر كهربائية )   4101
التردد المركب والدوال القسرية الجيبيبة المخمادة.  االساتجابة الترددياة.  رنياين التاوالي والتاوازي. دارات مقترناة 
مغناطيسايا .  الشابكات العاماة بمادخلين.  عوامال الممانعاة والمساامحة  والمهجناة والنقال.  المبااد ء األساسااية 

 Matlab. و Spice ليل الدارات باستعمال  البرمجيات تح ،فعالةالفعالة وغير الللترشيح. المرشحات 
 

   (ECE214)( 1لكترونيات)ا4103
نظريااااة أشااااباه الموصااااالت، عمليااااة التطعاااايم، البلااااورات السااااالبة والموجبااااة. وصااااالت م س، انحياااااز الثنااااائي، 

خاصاااة. تطبيقاااات مختلفاااة علاااى الثنائياااات. عملياااة التوحياااد، جهااااز التغذياااة المساااتمرة. ثنائياااات ذات أغاااراض 
الترانزيساااتور  م س م، س م س. دوائااار انحيااااز الترانزيساااتور المختلفاااة، ترانزيساااتور تاااأثير المجاااال، منحنياتاااه 

 وداالت التوصيل لألنواع المختلفة . طرق االنحياز لهذا الترانزيستور.
 
 

 (ECE311)( 2إلكترونيات) 4104 

رك، المجمع المشاترك والقاعادة المشاتركة(. مكبارات مكبرات اإلشارة الصغيرة بأنواعها المختلفة ) الباعث المشت
ترانزيستور تأثير المجال بأنواعها . المكبرات متعاددة المراحال ، االساتجابة الترددياة للمكبارات . مكبارات القادرة 

، دفاااع جاااذب . المكبااار التفاضااالي، المكبااارات التشاااغيلية وتطبيقاااات مختلفاااة  C، صااانف B، صااانف Aصااانف 
 ات.عليها . دوائر المذبذب
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 ( ECE213مختبر دوائر كهربائية /عملي ) 4102  

التعاارف واسااتخدام ومعااايرة أجهاازة القياااس ، تجااارب مختااارة لدراسااة مكونااات وخصااائ  الاادوائر الكهربائيااة فااي 
حالااة التيااار المباشاار والمتااردد وتصاانيف التغياارات المختلفااة فااي التحلياال . التعاارف علااي عاادد ماان التطبيقااات 

ام عناصر ودوائر خاصاة مثال المارحالت . دوائار الارنين والمحاوالت وكاذلك اساتخدام بارامج الكهربائية باستخد
 تحليل محوسبة.

 
 (:ECE 312مختبر اإللكترونيات )  4105

دراسااة خصااائ  الااديود )جرمااانيوم و ساايليكون( و تطبيقاتااه العمليااة، خصااائ  ديااود الزناار و اسااتخدامه فااي 
ر و أهاام التطبيقااات المسااتخدمة مثاال دوائاار التكبياار و اسااتخدامه ترانزيسااتو  BJTتطبيقااات عمليااة، خصااائ   

 ( و اساتخدامه فاي  Operational Amplifierكعنصار تحكام فاي الادوائر اإللكترونية،دراساة خصاائ   ) 
 ( ( في تطبيقات عملية. 555تطبيقات عملية مثل دوائر المكاملة و المفاضلة و استخدام مؤقت 

 
 (SC311) االحتماالت واإلحصاء  4071

اإلحصاااء الوصاافي، االحتمااال، االحتمااال الشاارطي، نظريااة بيااز، المتغياارات العشااوائية والتوزيعااات االحتماليااة 
المنفصااالة والمتصااالة، التوزيعاااات االحتمالياااة المشاااتركة، التوقاااع، التبااااين، التبااااين المشاااترك، معامااال االرتبااااط، 

تقدير اإلحصائي واختبار الفرضيات، العالقة الخطياة باين اقترانات التوزيعات االحتمالية، توزيعات المعاينة، ال
 المتغيرات العشوائية.

 
 (ECE 325)اإلشارات ونقل البيانات  4706

تمثيااال وتصااانيف االنظماااة واالشاااارات. اشاااارة مساااتمرة ماااع الااازمن.  االشاااارات والمتجهاااات.  التمثيااال باساااتخدام 
.  محتااو  االشااارات ماان الطاقااة والقاادرة.  عاارض مسلساالة فااوريير العامااة . طيااف الطااور  والقيمااة لالشااارات

نطاااق االشااارات. تحاااوير فااوريير وتطبيقاتهااا.  اخااذ عينااات ماان االشااارة.  التفافيااة االشااارات.  الكثافااة الطيفيااة 
التحليل الزمني لالنظماة المساتمرة فاي الازمن.  اساتجابة النظاام  لنبضاة. قناوات  دوال االقتران. للطاقة والقدرة.
. اشاااارات متقطعاااة ماااع الااازمن. تحااااوير فاااوريير المتقطعاااة BPF وHPF و LPE مرشاااحاتال االتصاااالت.

(DFT) وتحاااااوير فااااوريير السااااريعة .(FFT) التحلياااال الطيفااااي النظمااااة .(DFT) االسااااتجابة لعينااااة واحاااادة  .
 واالستجابة لمدخل تتابعي اختياري. مقدمة الى تحاوير زي. مشروع على الحاسوب. 
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 (SC313ددي )التحليل الع  5193

األخطاااء، نظريااة تااايلر، حاال المعااادالت ذات المتغياار الواحااد بطاارق مختلفااة ، االسااتكمال وطاارق مختلفااة فيااه، 
 التفاضل والتكامل العددي، حل المعادالت التفاضلية بطرق عددية.

 
 (SC213) 1 الجبر الخطي  4169

المتجهاااااات والفضااااااء الجزئاااااي، أنظماااااة المعاااااادالت الخطياااااة، المصااااافوفات والمحاااااددات، المتجهاااااات، فضااااااء 
 التحويالت الخطية، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، تحويل المصفوفة إلى الصورة القطرية.

 
 ( ME 411أنظمة التحكم ) 5220

تمثياال األنظمااة الفيزيائيااة مااع التركيااز علااى الميكانيكيااة منهااا، أنااواع التغذيااة الراجعااة، تمثياال األنظمااة بالرساام، 
وتصميمها فاي المجاالين الزمناي والتارددي، مقدماة إلاى تمثيال وتصاميم أنظماة الاتحكم بوسااطة  تحليل األنظمة

المصفوفات واستخدامات الجبر الخطاي، تحليال وتصاميم أنظماة الاتحكم بواساطة الكمبياوتر. تطبيقاات ألنظماة 
 تحكم في مجال الهندسة الكهربائية  وغيرها .

 
 (ME 415) مختبر التحكم  4698

(، الاتحكم فاي سارعة محارك التياار المساتمر باساتخدام P, I, D, PI, PD, and PIDمان ناوع)المتحكماات 
الاااتحكم المفتاااوح والمغلاااق. الاااتحكم فاااي جهاااد مولاااد التياااار المساااتمر باساااتخدام قطااااع الاااتحكم المفتاااوح والمغلاااق. 

لااااك بثواباااات الاااتحكم بااااالموقع مااان خااااالل حلقااااة الاااتحكم المغلقااااة. دراسااااة سااالوك األنظمااااة واسااااتقرارها وعالقاااة ذ
المتحكماااات. دراساااة تاااأثير التشاااويش الخاااارجي علاااى حلقاااات الاااتحكم المفتوحاااة والمغلقاااة وعالقاااة ذلاااك بثوابااات 

 المتحكمات المستخدمة.
 

 ( SC123) 2فيزياء 4068
ينااااقش هاااذا المسااااق المفااااهيم األساساااية المتعلقاااة بالكهربااااء والمغناطيساااية ، يبااادأ المسااااق بتوضااايح المفااااهيم 

هرباء الساكنة و المجال الكهربائي، ثم يشارح قاانون اجااوسا و تطبيقاتاه، ثام ينااقش مفهاوم الجهاد المتعلقة بالك
الكهربائي، فموضوع المكثفات  و المواد العازلاة، ثام المفااهيم المتعلقاة بالكهربااء المتحركاة، حياث ياتم توضايح 

ثاام ينتقاال إلااى المجااال المغناطيسااي  مفهااومي التيااار و المقاومااة ثاام الاادوائر الكهربائيااة و قااوانين اكيرتشااوفا. 
 وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.



 كلية الهندسة 

 

 

19 

 
 ( SC124)  2مختبر فيزياء 4069

( في المواضيع األساسية التالياة: أجهازة القيااس، 2يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء )
الكهربائيااة البساايطة والمركبااة، موزعااة علااى اثنتااي عشاارة تجربااة خااالل الكهرباااء، المغناطيسااية، وبناااء الاادوائر 

 الفصل الدراسي.

 
 (ECE 411)قياسات ومجسات  4691

الملف المتحرك ذو التيار المباشر، تركياب جهااز الفاولتميتر، األميتار، األوميتار، جهااز قيااس القادرة والطاقاة، 
إلكترونياة ، كاشاف اإلشاارة . أناواع المجساات المختلفاة مان القناطر الكهربائية ذو التيار المتردد. أجهازة قيااس 

ناحية مبدأ العمل والتركيب الفيزيائي وتطبيقات عليها . وهذه المجسات هي : المغناطيساية، مجساات اإلجهااد  
(Piezoelectric المجسااااات المعتماااادة علااااى القيمااااة المتغياااارة للمقاومااااة ، السااااعة، الحااااث المتبااااادل، الحااااث .)

-D( وتحااويالت ) A-to-D)سااات الحراريااة، الضااوئية، الكيماويااة ومجسااات الوضااع. تحااويالت الااذاتي، المج

to-A) . 

 
 (ECE 412مختبر القياسات والمجسات) 4692

يغطي هذا المختبر مفاهيم ومبادئ العديد م المجسات التي تعالج كميات فيزيائية مختلفة مثل )درجة الحرارة، 
الفوق سمعية، ....( وتحويلها إلى كميات كهربائية )التيار،  الجهد، الضوء، الرطوبة، الحركة، الموجات 

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

 لمجسات.ل

 
 SC212)             )  تفاضليةمعادالت  4043

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

 
 (ECE313مغناطيسية )الكهرو  5221

مقدمة. المتجهات وعمليات المتجهات.  انظمة االحداثيات.  قاانون كولوماب وشادة المجاال الكهرباائي. الجهاد 
والتدر .  كثافة الفيض الكهربائي.  قانون جاوس ونظرية التشاتت. تطبيقاات عملياة. المجااالت الكهربائياة فاي 
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-.  قاااانون بويااات صاااورالت باوساااان والباااالس.  طريقاااة الاوسااااط الماااواد.  المواساااع.  شاااروط الحااادود.  معااااد
ونظريااااااة سااااااتوك.  القااااااوة والعاااااازم المغناطيسااااااي.   الجهااااااد االتجاااااااهي فاااااااف سااااااافارات.  قااااااانون امبياااااار.  االلت

.  المحثااااااات.  الاااااادارات B-Hالمغناطيسااااااي.  تطبيقااااااات عمليااااااة.  الخااااااوا  المغناطيسااااااية للمااااااواد ومنحنااااااى 
والجزيئااااات المشااااحونة.  قااااانون فااااارادي. تيااااار االزاحااااة.  معااااادالت  المغناطيسااااية.  التفاعاااال بااااين المجاااااالت

 ماكسويل.  عالقة التراخي ومعادلة االستمرارية.  المجاالت المتناغمة زمنيا  ومبدء التخلفية.
 

  (ECE 332)مختبر آالت كهربائية   4356  

ت التياااار المساااتمر، يغطاااي بعاااض التجاااارب العملياااة والفحوصاااات ودراساااة خاااوا  التحميااال لمحركاااات ومولااادا
 اتالقفااا  السااانجابي و ذ اتمحاااوالت أحادياااة وثالثياااة الطاااور والمحركاااات الحثياااة. بااادء المحركاااات الحثياااة ذ
 الحلقات األنزالقية . تحميل المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي.

 
 (ECE 324)مختبر أألنظمة الرقمية  5219

ياة، و المتزامناة )لتغطياة الجاناب العملاي فاي مسااقي أساس المنطاق تجارب عملية على دوائر المنطق التجميع
 الرقمي و تصميم األنظمة الرقمية(.

 
 (ECE 324)مختبر أألنظمة الرقمية  5219

تجارب عملية على دوائر المنطق التجميعياة، و المتزامناة )لتغطياة الجاناب العملاي فاي مسااقي أساس المنطاق 
 الرقمي و تصميم األنظمة الرقمية(.

 
 (  SC381الرياضيات للمهندسين )  5593

مراجعاااااة المتجهاااااات الفضاااااائية وانظماااااة االحاااااداثيات فاااااي الفاااااراد، المشاااااتقات الجزئياااااة والتكاااااامالت المتعااااادده، 
(Gradients, Divergence and Curl, Double and Triple integrals تكامال االقتراناات المتجهاه )

ل المعاااادالت الجزئياااة، نظرياااة االخطااااء ونظرياااة تيلااار ومعااادل ، التحليااال العقااادي، نظرياااة متسلسااالة فاااورير وحااا
 ,Newton’s method(   حل معادالت بمتغير واحد عادديا باساتخدام )Rate of convergenceالتقارب)

secant method( تكااوين وتقريااب كثياارات الحاادود ، )Lagrange Polynomials interpolation ، )
دالت التفاضاالية عاادديا ، تطبيقااات هندسااية مختلفااة علااى الموضااوعات التكاماال والتفاضاال العااددي، حاال المعااا

 السابقة.
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 (  SC314الرياضيات التطبيقية للمهندسين )  4235

جارين  االقتراعات ذوات األكثر من متغير ومشتقاتها، التكامالت المتعددة في أنظماة إحاداثيات متعاددة، تشاتت
المركبة، التكامل عان طرياق البااقي، جبار المصافوفات، تحويلاة ونظرية ستوك، المتغيرات المركبة، التكامالت 

 البالس، تطبيقات المعادالت التفاضلية العادية، متسلسالت فورييه، االمتداد لنصف المد .
 

 (    ECE352هندسة اتصاالت)   4795
تخماااين عااارض  التعااديل المساااتمر للموجاااة. التعاااديل السااعوي.  التعاااديل الااازاّوي.  التعاااديل التاارددي والطاااوري. 

النطاق في التعديل المستمر للموجة.  مستقبالت التعديل السعوي.  والتعديل التارددي . الضاجيج فاي التعاديل 
المساااتمر للموجاااة.  مصاااادر الضاااجيج.  تمثيااال الضاااجيج والتاااداخل.  نسااابة االشاااارة الاااى الضاااجيج.  التعاااديل 

تعديل دلتاا.  نقال عناد نطااق االسااس: تشاغيل النبضي. التجميع التجزيئي للزمن.  التعديل الرمزي النبضي.  
و FSKو   ASKالنبضة وترمياز الخاط وشاروط نايكوسات للنقال الخاالي مان التشاويه.  طارق النقال الرقماي: 

PSKاداء نمط التعديل الرقمي بوجود الضجيج . . 
 

 (ECE 221)أسس المنطق الرقمي  4693
لي، بواباااات المنطاااق، تبسااايط االقتراناااات البوولياااة، مقدماااة عااان الجبااار الباااوولي، نظرياااات و قاعاااد الجبااار الباااوو 

مخطاااط كاااارنو، دوائااار المنطاااق التجميعياااة، تصاااميم أنظماااة مختلفاااة تتضااامن عملياااات الجماااع، الطااارح، تحويااال 
 ,MUX( مثل المقارنات، المرمز، فاك الترمياز، MSIالشيفرة و غيرها. دوائر المنطق التجميعية المتكاملة )

DEMUX .و غيرها 

 
 (ECE 323)م أنظمة رقمية تصمي 4694

دوائااار المنطاااق المتزامناااة، النطاطاااات بأنواعهاااا، العااادادات المتزامناااة و غيااار المتزامناااة، المساااجالت، وحااادات 
 .HDL، البرمجة بلغة PLD ،State Machinesالتخزين، دوائر المنطق القابلة للبرمجة 

 
 

 (ECE 331)مقدمة آالت الكهربائية   4355

ئيااة، الجهااد، القاادرة، الفعاليااة . آالت التيااار المسااتمر ، اإلثااارة ، خااوا  ا لااة كمحاارك أصااناف ا الت الكهربا
وكمولد وطرق التحكم بالجهاد والسارعة . المحاوالت أحادياة الطاور ، الادوائر المكافئاة ، تنظايم الجهاد،الخوا  
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العمااال، الخاصاااية  الكهربائياااة للمحاااول ، فحااا  ألالحمااال وقصااار الااادائرة . ا لاااة الحثياااة أحادياااة الطاااور، مبااادأ
 الميكانيكية وتقنيات البدء . المحركات ذات االستخدامات الخاصة كمحرك الخطوة وغيره.

 
 (ECE 467)تنظيم وعمارة الحاسوب  4695

، أنظماة النواقال، عناصار Von Neumannمقدماة فاي تنظايم و عماارة الحاساوب. أجياال الحاساوب، عماارة 
كرة المخبااأة، أنظمااة اإلدخااال و اإلخاارا ، تقنيااات اإلدخااال و اإلخاارا ، تصااميم النواقاال. الااذاكرة الرئيسااة، الااذا

مجموعة التعليمات، أنماط العنونة، أساسيات هيكلية وحدة المعالجة المركزية و تنظيم المسجالت. مقدمة إلى 
 .CISC, RISCالتدر ، 

 
 

 االتصاالت التناظرية )( 5722
 عااارض تخماااين.  والطاااوري  التاارددي التعاااديل.  الااازاّوي  تعاااديلال.  السااعوي  التعاااديل. للموجاااة المساااتمر التعااديل
 التعاديل فاي الضاجيج.  التارددي والتعديل.  السعوي  التعديل مستقبالت.  للموجة المستمر التعديل في النطاق
 التعاااديل.  الضاااجيج الاااى االشاااارة نسااابة.  والتاااداخل الضاااجيج تمثيااال.  الضاااجيج مصاااادر.  للموجاااة المساااتمر
 تشاغيل: االسااس نطااق عناد نقال.  دلتاا تعديل.  النبضي الرمزي  التعديل.  للزمن التجزيئي التجميع. النبضي
 وFSK  و ASK :الرقماي النقال طارق .  التشاويه مان الخاالي للنقال نايكوسات وشاروط الخاط وترمياز النبضاة
PSK. الضجيج بوجود الرقمي التعديل نمط اداء. 

 
 أنظمة تحويل الطاقة لالتصاالت )( 5715
في األالت الكهربائية، مبدأ العمل وأنظماة تحويال الطاقاة. المحاوالت الكهربائياة أحادياة الطاور، الادوائر  مقدمة

المكافأة وتنظيم الجهد. محركات التيار المستمر، مبدأ العمل، مواصافات ا لاة والخاصاية الميكانيكياة، وتنظايم 
رك التنفيااااذي وتطبيقاتااااه فااااي أنظمااااة الساااارعة. محاااارك الخطااااوة، المحاااارك العااااام،  محاااارك البالفحمااااات،  المحاااا

 اإلتصاالت.
األنظمة اإللكترونية لتحويل القدرة، دوائر التوحيد، دوائر العاكس، أنظماة التغذياة اإلحتياطياة. رصاد األعطاال 
في األالت الكهربائية وأنظمة القدرة األلكترونياة. تقليال تاأثير التوافقياات العلياا علاى أنظماة اإلتصااالت. دوائار 

 تطبيقات إللكترونيات القدرة في أنظمة اإلتصاالت. عملية و 
بناء الدوائر والتمديدات الكهربائياة، حسااب التياار، فاقاد الجهاد، إختياار التمديادات والمعادات المالئماة، مفااتيح 

وتطبيقاتها في تاأريض أنظماة  (,,IT,TT,TS-C)القطع، الفيوزات، مفتاح تسرب التيار .   أنظمة  التأريض 
 من خطوط وشبكات وأجهزة أتصال.  تطبيقات الطاقة الشمسية في تغذية أنظمة اإلتصاالت.  اإلتصاالت
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وتطبيقاتها في تأريض أنظمة اإلتصاالت  مان خطاوط وشابكات وأجهازة  (,,IT,TT,TS-C)أنظمة  التأريض 
 أتصال.  تطبيقات الطاقة الشمسية في تغذية أنظمة اإلتصاالت.

 
 ة لالتصاالت )(مختبر أنظمة تحويل الطاق 5716

 يستطيع الطالب من خالل هذا  المساق إجراء الفحوصات على األجهزة واألنظمة التالية:
فح  المحول الكهربائي أحادي الطور من حيث الالحمل وقصر الدائرة والتحميل، ودراسة تاأثير ناوع الحمال 

ات والجهااود المنبثقااة عنهااا. علااى جهااد المحااول.  توصاايالت محااوالت ثالثيااة الطااور ودراسااة مزاياهااا و التيااار 
تشغيل محرك تيار مباشر ذو إثارة مستقلة، ودراسة الخلصية الميكانيكية  وسلوك المحرك عن البدء والتوقف. 
الاااتحكم بمحااارك ذو الخطاااوة ودراساااة تاااأثير أنظماااة الاااتحكم المغلقاااة علاااى دقاااة وسااارعة هاااذا المحااارك. تشاااغيل 

الميانيكياااة. دراساااة خاااوا  أنظماااة توحياااد اإلشاااارة أحادياااة المحركاااات الحثياااة أحادياااة الطاااور ودراساااة خواصاااها 
. دراساة  (Controlled & Uncontrolled Rectifiers )وثالثياة الطاور بشاقيها   الالتحكمياة والتحكمياة 

ودراسااة خواصااها.  بناااء دائاارة  UPSوتطبيقاتهااا . توصاايل دائاارة  (Inverters ) خااوا  دوائاار العاااكس 
ظمااة الحمايااة والتااأريض.   بناااء  وفحاا  وحاادة توليااد طاقااة كهربائيااة بإسااتخدام تمدياادات كهربائيااة وتركيااب أن
 .(Photovoltaic system) بإستخدام األشعة الشمسة 

 
 (ECE 468المعالج الدقيق وربط األنظمة ) 4699

ق خانااات ثنائيااة(، ربااط المعااالج الاادقي 8تعريااف عااام بالمعالجااات الدقيقااة، التركيااب الااداخلي للمعااالج الاادقيق )
 بالذاكرة، ربط المعالج الدقيق بوحدات اإلدخال و اإلخرا ، المبادئ األساسية لربط األنظمة.

 
 (ECE 469مختبر المعالج الدقيق وربط األنظمة) 5105

خاناات ثنائياة، والمباادئ األساساية  8يشمل هذا المختبار تجاارب عملياة علاى برمجاة معالجاات دقيقاة مان ناوع 
 لربط األنظمة.

 
 (ECE221رقمية )أنظمة 5587

 االقترانات تبسيط المنطق، بوابات البوولي، الجبر قواعد و نظريات البوولي، الجبر عن مقدمة العد، أنظمة
 الطرح، الجمع، عمليات تتضمن مختلفة أنظمة تصميم التجميعية، المنطق دوائر كارنو، مخطط البوولية،
 الترميز، فاك المرمز، المقارنات، مثل (MSI) املةالمتك التجميعية المنطق دوائر. غيرها و الشيفرة تحويل

 النطاطات المتزامنة، المنطق المتزامنة، دوائر المنطق في دوائر .مقدمة غيرها الماز  و الماز  العكسي و
التخزين ، الذاكرة المتطايرة والذاكرة دائمة  وحدات المسجالت، المتزامنة، غير و المتزامنة العدادات بأنواعها،
 للبرمجة. القابلة المنطق دوائر ن ،التخزي
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 (ECE331) 1آالت الكهربائية 5589
عملها  يعتبر هذا المساق مقدمة في ا الت الكهربائية من حيث مبدأ العمل وأصناف ا الت الكهربائية ومبدأ
الخاصية  ودراسة أجزاء الماكينة الكهربائية. محركات التيار المباشر، مبدأ العمل، أصناف هذه الماكينات،

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 

الدائرة. المحول الذاتي من حيث التحميل، معايرة الجهد، فحوصات المحول ، فح  الالحمل وفح  قصر 
مبدأ العمل وخوا  التحميل. المحركات الكهربائية أحادية الطور، مبد العمل ، خوا  التحميل: محرك  
الوجه المشطور، المحرك ذو المكثف، المحرك ذو الوجه المشطور، محرك ذو الخطوة،  تطبيقات 

 د وتحليل وصيانة األعطال في المحركات...اإللكترونيات الصناعية  في المحركات الكهربائية ، ورص

 
  (ECE332)آالت كهربائية  مختبر 5590 

يغطي بعض التجارب العملية والفحوصات ودراسة خوا  التحميل لمحركات ومولدات التيار المستمر، 
 اتالقف  السنجابي و ذ اتمحوالت أحادية وثالثية الطور والمحركات الحثية. بدء المحركات الحثية ذ

 حلقات األنزالقية . تحميل المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي.ال
 

 برمجة متقدمة  5717

أو جافا كلغة توضيح. وينبغي أن   ++Cهذا المساق يعرض مفاهيم ومنهجية البرمجة الشيئية باستخدام لغة 
طرق،الواجهات، وتعدد األشكال نموذ  البرمجة الشيئية، الفئات والكائنات )األشياء(، ال : تغطي الموضوعات

، وهياكل البيانات  (GUI) والتوارث، والتعامل مع االستثناءات والجداول والملفات، واجهة المستخدم الرسومية
  .الديناميكية
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 تخصص هندسة األجهزة الطبية 1.1
  

 ملخص خطة التخرج

 المتطلبات الرقم
عدد الساعات  المتطلبات

 اإلجبارية االختيارية المعتمدة
 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 68 68 0 متطلبات الدائرة  .3

 45 39 6 متطلبات البرنامج )التخص (  .4
 162 153 9 المجموع 

 
 ساعة معتمدة (39) متطلبات التخصص اإلجبارية

 
رقم 

المساقاسم  رمز المساق المساق المتطلب  معتمدة 
 المرافق

المتطلب 
ابقالس  Course Name 

5262 ECE381 4068  3 الميكانيكا الحيوية Biomechanics 

5115 ECE352 5262  3 علم المواد الحيوية Biomaterials 

5113 SC331  الحيويةمختبر الكيمياء  1 5112  Bio Chemistry 

Lab 

5114 SC371 والتشريح وظائف األعضاء  3   
Physiology & 

Anatomy 

4165 ECE391 ( 1التدريب الميداني )  0  
105 

س.م 
 نجاح

Field Training I 

5116 ECE481 
األنظمة االلكترونية 

الطبية والعالجية  
3  

4691 

5114 

4104 

Medical 

Electronics & 

Therapeutic Sys. 

4391 ECE482  (1قياس طبية )أدوات  3  4347 Biomedical 

Instrumentation I 

4385 ECE483  (1طبية ) تقياسامختبر  2 
4391 

5116  
Biomedical 

Instrumentation 

Lab I 

4761 ECE487 
معالجة اإلشارات والصور 

 الطبية
3  5116 

Biomedical Signal 

and Image 

Processing 

4392 ECE485 ( 2أدوات قياس طبية)  3  4391 Biomedical 

Instrumentation 
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II 

5118 ECE486  (2طبية ) قياساتمختبر  2 
3924  

 4385 
Biomedical 

Instrumentation 

Lab II 

4631 ECE491 ( 2التدريب الميداني)  0  4165 Field Training II 

4359 ECE592  1 مقدمة مشروع التخر  

4070 
4165 
132 

س.م 
 نجاح

Introduction to 

Graduation 

Project 

4360 ECE593  4359  3 مشروع التخر Graduation 

Project 

 Bio Chemistry 4008  3 الكيمياء الحيوية  5112

5384  
تصميم األجهزة واألنظمة 

 الطبية
3  4392 

Design of 

Biomedical 

Devices and Sys. 

5383  
أنظمة التشخي  والتصوير 

 الطبية
3  5116 

Medical 

Diagnostic and 

Imaging Sys. 

  39 المجموع
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 وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 

 

 (ECE352) علم المواد الحيوية 5115
 

مان خاالل هاذا المسااق  . هندساة األجهازة الطبياةلطاالب   مخصا تمهيادُي  مساق  المواد الحيوية  ملمساق ع
أصااناف جديادة ومختلفااة و ، فااي الماواد الحيويااة  الصاناعية والطبيعياةاألساساية  سايتم التركياز علااى الخصاائ  

ْن المواد   ، أليااف طبياة، معاادن، ماواد السايلكون يقاات  الطبّياة )مركباات كيميائياة، التطب مجاال  فايالمساتعملة م 
كيفياااة تفاعااال الخالياااا ماااع الماااواد  .للماااواد الحيوياااة فاااي االساااتجابة  الباااروتين داخااال االنساااجة . دور (سااايراميك
ة اسااااتجابة الجساااام لألجسااااام الغريباااا، الشاااافاء ماااان الجااااروح. اإللتهاااااب، القااااو  الميكانيااااة فااااي الخاليااااا الحيويااااة.
 االختباار. ماواد المساببة للحساساية  فاي الجساموالماواد الساامة وال لمناعية للمواد  الحيوياة الغريباة،ا ةواالستجاب
،  تطبيقات المواد المواد  في البيئة  الحيوية .  تحلل . لهذه الموادالحيوي  أدوات  اصاطناعية،أعضاء )في الطبّ 

، تطبيقات جبر العظامتطبيقات قلبية قابلة للزرع،  أجهزة طبية قلبية وعائية،  ،. . . الخ. (.عيون ، زرع أسنان 
 

 مختبر الكيمياء الحيوية  5113

ارب التالية: سرعة التفاعل، التأثير األيوني المشترك، استخدام الكاشف لقياس درجاة جيتضمن هذا المساق الت
الفصال بالكروماانوغرافي، الحموضة لألحماض القوية والضعيفة، تحضير المركبات العضاوية، االساتخال ، 

 أشكال الجزئيات.
 

  والتشريح وظائف األعضاء 5114
طبيعة الذرة، تنظيم الخلية، تركيبها المادي، تركيبها الداخلي، مكوناتها ووظائفها، تكوين الطاقاة فيهاا، وحادات 

نسااان، ، حلقااة كيااربس، التركيااب المااادي للمكونااات األساسااية فااي جساام اإلATP & ADPالطاقااة فااي الخليااة 
، أناواع األنساجة، األنساجة RNA & DNAالكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، النيوكليوتيدات، المادة الوراثية 
جهاازة أليقاادم هااذا المساااق دراسااة . كمااا و الطالئيااة، األنسااجة العضاالية، األنسااجة العصاابية، األنسااجة الضااامة

. لدموياة و آلياة التوصايل الكهرباائي فاي القلابالجسام: الجهااز العصابي، الجهااز الادوري و القلاب و األوعياة ا
و جهااااااااز  ECG، دراسااااااة أماااااااراض القلاااااااب بواساااااااطة الاااااااا ECGو تخطااااااايط القلاااااااب الكهرباااااااائي  جهااااااد الفعااااااال

Echocardiogram الجهاااااز التنفسااااي و عالقتااااه بالجهاااااز الاااادوري، الجلااااد، الساااامع و تااااوازن الجساااام، الغاااادد ،
، الصاادمة و أنواعهااا، ضااغط EEGاز تخطاايط الاادماد الصااماء ووظيفتهااا، دراسااة أمااراض الاادماد بواسااطة جهاا

الااادم و قياساااه، معااادل النااابض، الحاااروق و النااازوف، العظاااام و كساااور العظاااام و طااارق تثبيتهاااا و فسااايولوجيا 
 األلياف العصبية والعضلية.

 



 كلية الهندسة 

 

 

28 

 (ECE 381)الميكانيكا الحيوية  5262  
يكانيكاااا الحيويااة لألنسااجة الحيااة؛ العظاااام، الميكانيكااا الحيويااة لحركااة اإلنساااان: الجهاااز الهيكلااي العضاالي. الم

العضالت، الجلد، األوتاار و األربطاة. يغطاي هاذا المسااق مواضايع مختاارة فاي علاوم  األساتاتيكا، الاديناميكا، 
مقاومااة وخااوا  المااواد: تحلياال القااو  واتاازان األجسااام الصاالبة بمااا فااي ذلااك العاازوم وعاازم االزدوا ، منحنااى 

وحساااب المطوليااة، معاماال المرونااة، معاماال الصااالبة، تحلياال القااو  والعاازوم علااى اإلجهاااد واالنفعااال، تعريااف 
العاوارض، معااادالت الحركااة فااي اتجاااهين والحركااة الدائريااة، القااو  المااؤثرة علااى الجساايمات واألجسااام الصاالبة 

ع الطبياة: مقدمة إلى تدفق الموائ بما في ذلك العزوم وعزم القصور الذاتي، عالقات الطاقة والشغل بالحركة .
عمليات تدفق الموائع في جسم اإلنسان، الجهاز الادوري و القلاب، التادفق الناابض، النمااذ  الكهربائياة للتادفق 
الحيوي، تدفق الدم في الدورتين الصغر  و الكبر ، الجهاز التنفسي، تدفق الهواء في الرئتين، انتقال الكتلة و 

 التدفق في صمامات القلب.الحرارة، األعضاء االصطناعية للجهاز الدوري، 

 
  (ECE391) ( 1تدريب ميداني ) 4165

يهاادف هاااذا المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخصاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااارات 
الهندساية األساساية مثال الساالمة واألمان الصاناعي والمصاطلحات الفنياة والتجارياة، العالقاات اإلدارياة والرسام 

والحماياااة. باإلضااافة إلاااى القااادرة علاااى االلتاازام والاااتحكم باااالزمن والتعاماال ماااع النااااس تحااات  والتخطاايط والطاقاااة
 إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والمؤسسة.

 
  (ECE481)  األنظمة اإللكترونية والعالجية الطبية 5116 

اد،  جهااز مانظم والادم ، عضاالت العياون،العضاالت ،لقلابالكهربائياة لشاارة اإلجهاز رسام  ،أجهزة ضخ الدم
دقااات القلااب، جهاااز الصاادمات الكهربائيااة )عاااكس انقباااض عضااالت القلااب (، جهاااز غساايل الكليااة، جهاااز 

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

لى المفاهيم األساسية المتعلقة بالقياسات الطبية المختلفة. المجساات الطبياة يتعرف الطالب في هذا المساق ع
، قياسااات …..( المختلفاة، األلكتاارودات الطبيااة  المختلفاة. معالجااة اإلشااارة الطبيااة )تكبيار، ترشاايح ، مقارنااة ،

 .من القياسات الطبية الُمختلفة الضغط وغيرها
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 ECE483)   (1) القياسات الطبية مختبر 4385
يغطي هذا المختبر العديد من التجارب التي تشتمل على قياس اإلشارات الحيوية مثل )إشارة تخطيط القلب، 
تخطيط كهربائية الدماد، تخطيط كهربائية العضلة، قياس معدل التنفس، ضغط الدم، وتجارب تتعلق بتحفيز 

الالزمة لمعالجة اإلشارات  . وصدمة كهربائية حيث يتعلم الطالب بناء الدوائر(EMS)عضلة الجسم 
 الحيوية.

 
 (ECE 487)معالجة اإلشارات والصور الطبية  4761

معالجااة اإلشااارات الحيويااة التااي تؤخااذ ماان جساام اإلنسااان بطاارق سااطحية أو اختراقيااة:  اإلشااارات و األنظمااة 
ميم المرشاحات المتقطعة، نظرية فوريير لألنظمة المتقطعة و المتصلة، تصميم المرشحات غير المتكررة، تصا

المتكررة، التحليل الطيفي لمعالجة اإلشارات الطبية،  معالجة المعلومات الطبية المأخوذة من الصاور الطبياة، 
مثل صور أشعة إكاس، الصاور الحرارياة و الطبقياة، معالجاة الصاور الرقمياة، تعارض الجسام للصاور، نمااذ  

 نيات توضيح الصور، استرجاع الصور وتحليلها.األلوان، معالجة الصور، أخذ العينات وضغط البيانات، تق
 

 (ECE485)( 2أدوات القياس الطبية )4392 
يتعرف الطالب في هذا المساق على قياسات تدفق الادم واالساتجابة القلبياة، قياساات تتعلاق بالجهااز التنفساي، 

األماااان ، قياساااات تتعلاااق باااأجهزة فحااا  وغيرهاااا مااان أجهااازة قيااااس الااادم( CBC, BGA)  قياساااات مخبرياااة
 لألجهزة الطبية المختلفة في المستشفيات والمراكز الطبية.

 
 ECE581)(2) قياسات طبيةمختبر  5118

يغطي هذا المختبر عددا  من األجهزة الطبية التي تشتمل على كل من: )جهاز فح  التيارات المتسربة 
(ESAD)لى، جهاز التعقيم ، جهاز التنفس االصطناعي، جهاز الصدمة الكهربائية، جهاز غسيل الك

، جهاز الطيف الكهربائي، جهاز قياس غازات الدم (ICBC)بالبخار، جهاز التخدير، جهاز عد كريات الدم 
(BGA) أشعة األجهزة )التصوير العادي، التصوير الطبقي، .....( حيث يتم تغطية مبادئ عمل هذه ،

 األجهزة ومعرفة مشاكلها والتعرف على حلول هذه المشاكل.
 
   (ECE491)( 2تدريب ميداني ) 4631 

يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تاااادريب الطالااااب علااااى مجموعااااة ماااان المهااااارات الفنيااااة المتخصصااااة ذات العالقااااة 
جااراء جميااع الدراسااات التحليليااة ذات العالقااة، وا عااداد الطالااب  بالتخصاا  أثناااء العماال اإلنتاااجي للمؤسسااة وا 

 لمرحلة العمل.

 



 كلية الهندسة 

 

 

30 

 ( ECE592مقدمة في مشروع التخرج ) 4359
دراساة مشااكلة حقيقيااة فااي السااوق وتحليلهااا، وضااع الحلاول المناساابة، وتصااميم الحاال األنسااب. يشاامل المشااروع 

 .Softwareومكونات برمجية  Hardwareمكونات مادية 
 
 (ECE593)مشروع التخرج  4360 

طيتهاا، ويراعاى فاي يقوم الطالب باختيار المشروع الذي يتناسب مع اهتماماته والمساقات التدريساية التاي تام تغ
اختيااار المشااروع إمكانيااة تااوفر القطااع الالزمااة وأهميتااه ورأي ومشااورة المشاارف، التنفيااذ العملااي للمشااروع يعتباار 

 جزءا أساسيا منه.
 

  الكيمياء الحيوية 5112
ن يتضامن هاذا المسااق المواضايع التالياة: الاروابط الكيميائياة وأنواعهاا، نظرياة رابطاة التكاافؤ، قاو  التجااذب باي
 .الجزيئات، الخليط، سرعة التفاعل وميكانيكية التفاعل، الكيمياء العضوية، الحوامض والقوعد، ثابت االتزان

 
  التشخيص والتصوير الطبية أنظمة 5383

، كاميرات جاما. PET & SPECTمبادئ الفيزياء النووية، التفاعل بين اإلشعاع و المادة، الطب النووي، 
ت إكس، أجهزة أشعة إكس الطبية، التصوير الطبقي، التصوير بالرنين طبيعة اإلشعاعات، إشعاعا

المغناطيسي، األموا  فوق الصوتية الطبية )مبادئها الفيزيائية، أجهزة القياس(، تكنولوجيا الليزر في الطب، 
احة مصادر الضوء و الليزر في الطب، األلياف الضوئية للتطبيقات الطبية، تفاعل الليزر مع األنسجة، الجر 

 بالليزر.  
 

 تصميم األجهزة واألنظمة الطبية 5384
ُصاااّمم هاااذا المسااااق لطاااالب الهندساااة الطبياااة لتعاااريفهم بأساسااايات تصاااميم المشااااريع والعوامااال التاااي تاااؤثر فاااي 
التصميم. يهدف المساق إلى تعريف الطالب باألدوات والوسائل الالزمة في التصميمات الهندساية الطبياة مان 

 design process, designيم وجماع البياناات تحليلهاا ويرّكاز بشاكل أساساي علاى حياث منهجياة التصام

engineering, and embodiment design 
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 (معتمدة ساعات 6) متطلبات التخصص االختيارية
 

رقم 
 المساق

رمز 
 المساق

المساقاسم  المتطلب  س.م 
 المرافق

المتطلب 
 Course Name السابق

5120 ECE523  قميةاالتصاالت الر  3  4795 Digital 

Communications 

5222 ECE562 
في  مواضيع خاصة
 الهندسة الطبية

3   
Special Topics In 

Biomedical 

Engineering 

4700 ECE563 
الحاسوب  في تطبيقات
 الشخصي

3  4699 Applications In 

PC 

4366 ECE532 3 أنظمة الحماية الكهربائية   
Electrical 

Protection 

Systems 

4367 ECE582 
تطبيقات الحاسوب في 

 األجهزة الطبية
3   

Computer 

Applications in 

Biomedical 

Engineering 

5121 ECE589 3 المعلومات الطبية   Medical 

informatics 

4127 IAE583 3 مواضيع خاصة    

  6 المجموع
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 (ECE 523)االتصاالت الرقمية  5120
، تمثيل اإلشاارات فاي Autocorrelation, Crosscorrelationو العمليات العشوائية،  مراجعة لالحتماالت

الفراد، تقنيات التعديل الرقمية مثل )التعديل باالتسااع، التعاديل باالتردد، ...(، األنظماة الرقمياة ذات اإلشاارات 
 المتعددة، أداء أنظمة االتصاالت الرقمية.

 
 (ECE562) يةفي الهندسة الطب مواضيع خاصة  5222

، حياث يتم تغطية مواضيع خاصة ومتقدمة في مختلف المجاالت والتي لم يتم تغطيتهاا فاي المسااقات األخار  
 يتم وضع وصف خا  لكل مرة يطرح فيها المساق

 
  (ECE563)طبيقات الحاسوب الشخصي ت 4700

 Dataانااااات تطبيقااااات عمليااااة للحاساااااوب الشخصااااي فااااي مجاااااال القياااااس المباااارمج، أنظماااااة اسااااتحواذ البي

acquisition.استخدام الحاسوب في تصميم الدوائر اإللكترونية وتحليلها وعمل اللوحة المطبوعة ، 
 

 ( ECE532أنظمة الحماية الكهربائية ) 4366
منزليااااة، التمدياااادات ال ،هربائيااااة بأنواعهااااا المختلفااااةكالنظااااام الكهربااااائي ونظااااام الحمايااااة الكهربااااائي، المفاااااتيح ال

المصاااهرات،  نتحكم. تركياااب ومبااادأ عمااال وأناااواع وفحااا  وتوصااايل وتشاااغيل كااال ماااالاااعية، ناالتمديااادات الصااا
ة ألنظماة الحماياة الياة. مصاادر التغذياا القواطع الكهربائية ا لية ونصف و المؤقتات الكهربائية، و المرحالت، و 

منظماااااات اشرة، دوائااااار توحياااااد ومرشااااحات الجهاااااد، محاااااوالت التياااااار والجهاااااد و االكهربائيااااة وتشااااامل تغذياااااة مبااااا
 ومضاعفات الجهد .  

 
 (ECE 582تطبيقات الحاسوب في األجهزة الطبية ) 4367

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بامكانيات الحاسوب وتطبيقاته المختلفة فاي مجاال هندساة االجهازة 
 الطبية و كذلك دور المتحكمات الدقيقة في هذا المجال و يتضمن المساق المواضيع التالية:

لمتحكمااااات الدقيقااااه : حيااااث يااااتم التركيااااز علااااى المكونااااات الرئيساااايه لاااادوائر الااااتحكم باسااااتخدام قساااام ا -1
كأنظماه متضامنه ومساتقله واعطااء المهاارات الالزماه لبنااء مشااريع  PICالمتحكمات الدقيقاه مان ناوع 

 ذات عالقه باالجهزه الطبيه واعدادها كتطبيقات جاهزه للتسويق.
2- Labviewركيز على برنامج ال : في هذا القسم يتم التLabview  واكساب الطلبه المهارات الالزمه

للتعامل مع هذا البرنامج كبيئة تطوير متكاملة تساتند إلاى البرمجاة التخطيطياة بادال مان اساتعمال لغاة 
برمجياااة معيناااة، وياااتم اساااتخدامه بشاااكل واساااع فاااي مشااااريع التخااار  بحياااث ياااتم التعامااال معاااه كواجهاااه 

 نظمه الطبيه المختلفه مع الحاسوب.للمستخدم ويقوم بربط اال
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5121 ECE589)) الحيوية يةالمعلومات 

ُيعطاااي هاااذا المسااااق لمحاااة عاماااة عااان توظياااف تكنولوجياااا المعلوماااات فاااي إدارة المعلوماااات الطبياااة باساااتخدام 
را  الحاسوب، هندسة نظم المعلومات الطبية وتطبيقاتها،  السجالت الطبية االلكترونية، حفاظ البياناات واساتخ

المعلومااات الطبيااة، اسااترجاع المعلومااات وعرضااها، الشاابكات الطبيااة وبروتوكااوالت االتصاااالت الطبيااة وكيفيااة 
 حمايتها في شبكات الرعاية الصحية.
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 هندسة االتصاالت وااللكترونيات 2.1
 

 ملخص خطة التخرج 
 

 المتطلبات الرقم
عدد الساعات  المتطلبات

 ريةاإلجبا االختيارية المعتمدة

 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 68 68 0 متطلبات الدائرة  .3

 45 39 6 متطلبات البرنامج )التخص (  .4

 162 153 9 المجموع 

 
 ساعة معتمدة( 39متطلبات التخصص اإلجبارية )

 

رقم 
المساقاسم  رمز المساق المساق  س.م 

المتطلب 
 المرافق

المتطلب 
 Course Name السابق

4794 ECE351 
خطوط النقل ونظرية 

 الحقل
3  5221 Transmission Lines 

and Field Theory 

4165 ECE391 ( 1التدريب الميداني) س.م  105   
 Field Training I نجاح

4796 ECE451 
نظرية المعلومات 

 والترقيم
3  5120 Information theory 

and coding 

4797 ECE452  رقميةتحليل إشارات  3  4706 
Digital Signal 

Processing 

4798 ECE454 4795  3 شبكات تحويلية Switched networks 

5120 ECE523 4795  3 االتصاالت الرقمية 
4706 

Digital 

Communication 

4874 ECE456 5120  3 انظمة اتصاالت متنقلة 

Mobile 

Communication 

Systems 

5720  
مختبر االتصاالت 

ناظريةالت  
1  5722 

Analong 

Communication Lab 

4631 ECE491 ( 2التدريب الميداني)    4165 Field Training II 

4876 ECE551 5120  3 اتصاالت بصرية 
Optical 

Communication 

4877 ECE552  5120  3اتصاالت ميكروية Microwave & Satellite 
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 Communication وأقمار صناعية

4878 ECE553 5263  3 لواقط ومرسالت Antennas 

5721  
مختبر االتصاالت 

 الرقمية
1  5120 

5720 

Digital 

Communication Lab 

4879 ECE555  (2)مختبر اتصاالت  1  5120 Communication Lab2 

4880 ECE556 5263  3 أنظمة رادار Radar Systems 

5718  
مختبر الهوائيات 
 والمايكروويف

1 4877  
Antennas and 

Microwave 

Communications Lab 

5719  
مختبر االتصاالت 

 المتقدمة
1 4874 4878 Advanced 

Communications Lab 

4359 ECE592  1 مقدمة مشروع التخر  

4070 
415 
س.م  132

 نجاح

Introduction to 

Graduation Project 

4360 ECE593  4359  3 مشروع التخر Graduation Project 

4889 ECE564 3 اتصاالت السلكية   Wireless 

Communication 

  39 المجموع

 
 االتصاالت وااللكترونيات اإلجبارية وصف متطلبات تخصص هندسة

 
 

 (ECE 351خطوط النقل ونظرية الحقل ) 5263
معاااادالت ماكساااويل. معاااادالت الموجاااة. الموجاااة المساااتوية المنتظماااة فاااي وساااط عاااام.  طاااول الموجاااة والااارقم 
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 

طاب الموجااة.  معالجااة بعااض للموجااة المسااتوية.  متجااه بوينتنااا.  االسااقاط العمااودي والمائاال للموجااة.  اسااتق
المساااائل العملياااة.  خطاااوط النقااال. التحليااال العاااابر لخطاااوط نقااال ال تعااااني مااان الفقاااد.  تحليااال خطاااوط النقااال 
لمصدر متناغم باستخدام الشكل االتجاهي والشكل اللفاف.  خطوط النقل القصيرة.  مخططات خطوط النقل. 

قل بطول رباع طاول الموجاة. قيااس الممانعاة. دالئال موائمة خطوط النقل باستخدام قضمة وقضمتين او خط ن
الموجااة المسااتطيلة والدائريااة. الفتحااات فااي دالئاال الموجااة. الفجااوة الرنانااة.  مقدمااة الااى الهوائيااات والمعااامالت 

  الموجة. المختلفة للهوائيات. خصائ  ثنائي القطب بطول قصير ونصف طول
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  (ECE391) ( 1تدريب ميداني ) 4165
المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخصاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااارات  يهاادف هاااذا

الهندساية األساساية مثال الساالمة واألمان الصاناعي والمصاطلحات الفنياة والتجارياة، العالقاات اإلدارياة والرسام 
ل ماااع النااااس تحااات والتخطاايط والطاقاااة والحماياااة. باإلضااافة إلاااى القااادرة علاااى االلتاازام والاااتحكم باااالزمن والتعاماا

 إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والمؤسسة.
 

 (ECE451)نظرية المعلومات والترقيم  4796

تزويد الطلبة بالمبادئ األساسية المتعلقة بنظرية المعلومات والترقيم ويشمل الموضوعات  إلىيهدف المساق 

لموثوق للمعلومات الرقمية، الترميز للتحكم التالية: ترميز المصدر والقناة، الترميز من اجل النقل الفعال وا

 أنظمة الطيف الممتد. إلىباألخطاء، سعة القناة ونظرية شانون، مقدمة 

 
 (ECE 452تحليل إشارات رقمية ) 4797

.  نماااذ  تمثياال Zاإلشااارات الرقميااة.  األنظمااة واإلشااارات المتقطعااة مااع الاازمن. تحاااوير  معالجااةمقدمااة إلااى 
قطعااة مااع الاازمن.  التحلياال الزمنااي والتاارددي للمعااالج الرقمااي. تصااميم المرشااحات الرقميااة وتنفيااذ األنظمااة المت

ذات االستجابة النبضية المحددة. التقريب في المرشحات الشبيهة. تصميم المرشاحات الرقمياة ذات االساتجابة 
وريير المتقطعاة النبضية غيار المحاددة. شابكات المرشاحات الرقمياة.  المساوي الرقماي.  خوارزمياات تحااوير فا

 وتحاوير فوريير السريعة. خوارزميات اإلجراءات اإلشارية الرقمية وتطبيقاتها.
 

 

 (ECE 454شبكات تحويلية ) 4798
مقدمااة، دارات الهاااتف، تااوهين الاادورة الكاملااة وآثااار التااأخير الزمنااي. الغاااء الصااد . أنظمااة التأشااير.  مقاساام 

تعاااديل باااالترميز النبضاااي. تسلسااال التعاااديل باااالترميز النبضاااي. فرعياااة ألياااة خاصاااة. تخطااايط النقااال. الااار  وال
انظمااة النقاال التجميااع والتقساايم الزمنااي وتسلساالها. نظريااة الحركااة: تعااابير ايرالنااع وحساااب المصااادر والحركااة. 
المقاسااام الرقمياااة. طااارق التحويااال. الاااتحكم وتااازامن وتسلسااال الشااابكة. متحكماااات األنظماااة ووحااادات المعالجاااة 

وتحويل الحزم. بينياة النظاام المفتاوح  ISDNم القناة العام والتحكم الموزع. شبكات المعلومات والمركزية. تحك
 المعلومات والتحكم البيني النظمة اخر . أنظمة التأشير.  ISDNوشبكات 

 
 (ECE523اتصاالت رقمية ) 5120

المااوائم لشااكل التعااديل  مقدمااة. شااكل التعااديل الرقمااي.  تصااميم المسااتقبل المثااالي.  تصااميم واشااتقاق المرشااح
الرقمااي.  تمثياال فضاااء اإلشااارة.  تقياايم أداء شااكل التعااديل الرقمااي بقناااة مضااافا  إليهااا ضااجيج جاااوس اباايض.  
احتمااال الخطااأ فااي القضاامة والرمااز إلشااكال تعااديل مختلفااة.  تمثياال القنااوات التااي تعاااني ماان ظاااهرة الخفااوت.  
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قناة.  ترميز هامينا.  ترميز االلتفافية.  ترمياز القطاع الخطياة.  أنظمة االتصاالت المفرودة أطيافها.  ترميز ال
 مقدرة تصحيح الخطأ عند ترميز هامينا. 

 
 (ECE456خليوية  )/نقالةانظمة اتصاالت  4874

مقدمااااة الاااااى الهواتاااااف ونظرياااااة الحركاااااة. حسااااااب احتمالياااااة الساااااد للوصاااااالت المتسلسااااالة والمتوازياااااة. تصاااااميم 
لتااااردد. ادارة الحركاااة وتجهيااااز المكالماااة والمناولااااة وحسااااب نساااابة الحاملاااة الااااى االتصااااالت الخلويااااة وتحدياااد ا

التداخل. انماط االنتشار. نمط حد السكين واثر تعدد الحدود. تحساين االداء عان طريقاة تصاميم مكاان الخلياة 
فاافي . الترمياز االلتGSM المناسب والتجزئة. التعديل في االنظمة الخلوية . مرمزات الصوت وتشكيله ضغط

 وتصحيح الخطأ. ارسال اقتحامي وغير اقتحامي بيني. التشفير وفك التشفير. دراسة حاالت. 
 

 مختبر االتصاالت التناظرية )( 5720
التعديل السعوي وطرق ، الضوضاء، المعايره  بالجهد المذبذبات، الفالتر، التحليل الطيفي، مولد الموجات

 ,PAMتعديالت تعديل التردد  وكشفه،  متحكم الكسب،، ز الم، دوائر وسيطة التردد، المضخمات كشفه

PPM مستقبل ،Super heterodyne. 
 

 I (ECE 458)مختبر اتصاالت  4875
للموجاااة،   أناااواع التعاااديالت: التعاااديل المساااتمر  نقااال ثنائياااات قاعااادة االسااااس والمساااتقبل ذو المرشاااح المتاااوائم.

تولياد واساتقبال اإلشاارات غيار المتناغماة دي، التعاديل الادوري، التعديل السعوي، التعديل الزاوي، التعاديل التارد
 . تشكيل شكل الموجة.  شكل العين.FSKو PSK و  ASKمن نوع الثنائي 

 
   (ECE491)( 2تدريب ميداني ) 4631

يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تاااادريب الطالااااب علااااى مجموعااااة ماااان المهااااارات الفنيااااة المتخصصااااة ذات العالقااااة 
جااراء جميااع الدراسااات التحليليااة ذات العالقااة، وا عااداد الطالااب بالتخصاا  أثناااء العماا ل اإلنتاااجي للمؤسسااة وا 

 لمرحلة العمل.
 

 (ECE 551اتصاالت بصرية ) 4876
مقدمة. الياف زجاجية ذات معامل متدر  ومتغير ومتعاددة الحالاة واحادياة الحالاة. التاوهين والتشاتت.  انتشاار 

االليااااف البصااارية. مبااادأ تولياااد الليااازر. ليااازر اشاااباه الموصاااالت.   الموجاااة المرشااادة. المجااااالت والحااااالت فاااي
معيااادات بصااارية. طااارق التعاااديل البصااارية. التعاااديل المباشااار والتعاااديل الخاااارجي. طااارق التجمياااع المساااتقبالت 
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، أداء النظاااام. دارات متكاملاااة بصااارية. اعتباااارات عملياااة فاااي األنظماااة   PINو APDالبصااارية الكاشااافة: 
 التصاالت البصرية: المعدل والشبكات البصرية الرقمية. البصرية. أنظمة ا

 

 (ECE552)اتصاالت ميكروية وأقمار صناعية  4877

مقدماااة ونظااارة شااااملة. اناااواع الهوائياااات. معاااامالت الهوائياااات. الفقاااد فاااي المساااار  هوائيات وانتشار موجات
ات بنصااف طااول الموجااة وطويلااة، للفضاااء الحاار. التشااكيل الرياضااي. الهوائيااات الساالكية: ثنااائي قصااير وثنائياا

هوائيات الموجة المساافرة والواقفاة، الهوائياات السالكية فاوق ساطح األرض. الهوائياات الحلقياة. تحليال مصافوفة 
الهوائيااااات. هوائيااااات الفتحااااة. معادلااااة الموجااااة. الموجااااات المسااااتوية واإلسااااطوانية والكرويااااة. عناصاااار الموجااااة 

 الموجة. مبدأ هايجنز. فيزيائية الغالف الجي. انتشار  واستقطاب الموجة. انعكاس وانكسار ونقل
 الموجات في الغالف الجوي. الموجات الفضائية. الموجات السطحية. فيزيائية الغالف األيوني. 

 
 (ECE 553لواقط ومراسالت ) 4878

 حقول كهرومغناطيسية لتوزيع التيار، مبادئ عمل اللواقط والمرسالت، تعريف بثناائي القطاب وخطاوط
 اللواقط المتعددة، أنواع اللواقط.  

 
 مختبر االتصاالت الرقمية )( 5721

، التعديل الرقمي تقنيات في الضوضاء على، تجارب PCMتعديالت الدلتا و ، المز  المتعدد تجارب على
 .ASK, PSK, FSK، baseband transmission, phase locked loopsتعديالت 

 
 

 (ECE 556أنظمة رادار ) 264
اسيات الرادار، معادلة الرادار نظرية االلتقااط، أناواع الارادارات، تصاميم الارادارات، بياان كيفياة عمال أس

 الرادارات )مبدأ العمل(.
 
 

 مختبر الهوائيات والمايكروويف )( 5718
مؤخرا في  أنشئت التي فلسطين في الرائدة يعتبرمختبر الهوائيات وانظمة الميكرويف احد المختبرات 

 تجارب ويغطي غيغاهرتز 10 و غيغاهيرتز 1على  تردد  الهوائي التدريب ويعمل نظام. الجامعة
ومصفوفة الهوائيات    االقطاب، ثنائيات) الهوائيات من مختلفة أنواع من اإلشعاع أنماط قياس على
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 يويغط (.ومايكروسترب  وهوائيات حلزونية ولوغاريتميات وأبواق، وثنائيات التغير الزاوي  و ياغي،
األجهزة المستعملة في انظمة الميكرويف  جميع على التعرف مثل التجارب ميكروويف التدريب نظام
و االنعكاسات في  وتضعيف الموجات ، ( ،Gunn oscillatorوعمل قياسات على  مولد التذبذب ) ،

 directionalوقياس  الميكروويف، إشارات عن والكشف ( ،standing wavesالميكرويف )

couplers SWR  وعمل  البصرية   السمعية الدقيقة والموجات والبصريات الميكرويف ، ومقاومة
 تطبيقات على اإلرسال باستخدام الميكرويف

 
 مختبر االتصاالت المتقدمة )( 5719
التالياة؛التعرف  المواضايع فاي المتنقلاة تجاارب واالتصااالت النقال خطاوط فاي التجاارب المختبر يغطي
وحسااااب  االنتشاااار، سااارعة وقيااااس ل االجهااازة المساااتخدمة فاااي خطاااوط النقااال ،طريقاااة اساااتعما علاااى 

 وتغير الانمط فاي خطاوط النقال لالحماال المختلفاة ، ونمط انتشار الموجة داخل خط النقل ، المقاومة،
 المتنقلااة االتصاااالت ويغطااى فااي تجااارب VSWR. وقياااس دائمااة الجهااد، موجااات إنعكاااس معاماال

 والتعديل على موجات الصوت  والموسعات.  ميكروفون والمحددات ،و  المكثفات، على الموضوعات

 
 

 (ECE592مقدمة مشروع التخرج ) 4359
تحديد مسألة للطالب في أحد مسارات هندسة االتصاالت . يطلاب مناه االعتمااد علاى نفساه إليجااد حال لهاذه 

فاي المشاروع أن يقاوم بتطاوير  المسألة )التي يمكن أن تكون إماا عملياة أو نظرياة(. مان المتوقاع  مان الطالاب
قدراتاه  فاي البحاث والعمال المسااتقل وتدريباه لإللتازام بجادول زمناي للعماال علاى مشاروعه وليكاون قاادرا  لتفسااير 

 نتائجه وكتابتها بشكل محترف. 

 
 (ECE593مشروع التخرج ) 4360

ن ذلاك ممكناا  إساتخدام على الطالب أن ينهي العمل الذي بدأه في الفصل األول. يطلب من الطالاب حيثماا كاا
جاراء القياساات الالزماة حياث  البرمجيات المناسبة والمتوفرة لحل مشكلته ومحاكاات حلاه وبنااء نماوذ  عملاي وا 

 أمكن ويطلب من الطالب كتابة تقرير متكامل وحسب التعليمات التي يصدرها القسم.
 

 



 كلية الهندسة 

 

 

40 

 ساعات معتمدة( 6متطلبات التخصص االختيارية )

رقم 
 المساق

رمز 
اقالمس  

المساقاسم   س.م 
المتطلب 

 المرافق
المتطلب 

 Course Name السابق

4881 ECE453 4104  3 أنظمة التلفاز TV Systems 

4362 ECE546 4797  3 الشبكات العصبيه Neural Networks 

4724 ECE547 4706  3 معالجة الصور 
4071 Image Processing 

4883 ECE557 4797  3 هندسة سمعية Acoustic 

Engineering 

5025 ME581 4797  3 التحكم باستخدام الحاسوب Computer 

Control Systems 

4375 ECE588 4392  3 االلكترونيات الطبية Medical 

Electronics 

4886 ECE560 4104  3 اتصاالت الكترونية 
4795 

Communication 

Electronics 

4887 ECE561 4706  3 شبكات اتصاالت حاسوبية 
Computer 

Communication 

Networks 

4127 ECE562  خاصةع يضامو  3   Special Topics 

5119 ECE563 5120  3 شبكات اتصاالت السلكية 
Wireless 

Communication 

networks 

4890 ECE565  مقدمة  الى تصميمVLSI 3  4104 Introduction to 

VLSI Design 

5143 ECE566 3 تمييز نمطي  
4071 
7974  

4169 
Pattern 

Recognition 

 & Detection   3 كشف وتقدير  5122

Estimation 

    3 شبكات حاسوب متقدمة  5586

  6 المجموع
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 وصف متطلبات تخصص هندسةاالتصاالت وااللكترونيات االختيارية

 
 

 (ECE453)أنظمة تلفاز  4881

رساال التلفزيونياة المختلفاة، عملياات المساح الُمختلفاة، مقدمة ألنظمة التلفزيون أبيض وأسود وملون، أنظماة اإل
 أنظمة األلوان التلفزيونية إلشارة الفيديو، أنظمة االستقبال التلفزيونية.

 
 (ECE546الشبكات العصبية ) 4362

. Hopfieldمقدمة في الشبكات العصبية. النوذ  المحوسب للعصب. التعلم المراقب وغيار المراقاب. شابكات 
. التنظيم الاذاتي والاذاكرة. النمذجاة والمحاكااة للشابكات العصابية  back propagation. خوارزمية العصبونات

الحقيقية. مبادئ تمثيل الشبكات العصبية. هيكلية حاسبات الشبكات العصبية : الشريحة العصبية والحواسايب 
االنمااااط، التشاااخي ،  العصااابية. امثلاااة علاااى تطبيقاااات وتقنياااات فاااي الشااابكات العصااابية فاااي مجااااالت: تميياااز

 االنسان االلي، معالجة المؤشرات، الترجمة االلية، انظمة الحوار.
 

 (ECE547معالجة الصور )  4724
تقنيااات التحااويالت، التحسااين، اكتشاااف الحااواف الحااادة. معالجااة الصااور التشااكيلية. معالجااة الصااور الملونااة. 

 التقطيع. تمثيل الصور وضغطها. 
 

 ( ECE443برمجة النظم ) 4708
( ، مباادئ المحماالت   Assemblersمفاهيم أساسية في برمجاة الانظم ، مباادئ مترجماات لغاات التجمياع ) 

 (Loaders  . مبادئ الرابط الديناميكي واإلستاتيكي ، المفسرات والمحررات ، مشروع ) 
 

  (ME581)التحكم باستخدام الحاسوب  5025
رات المتصاالة ، التمثياال الرياضااي المناسااب للحاسااوب ، تحلياال الااتحكم بواسااطة الحاسااوب ، أخااذ عينااات اإلشااا

األنظمة الديناميكية المتقطعة ، ترجمة التصاميم المتصلة إلى متقطعة ، التصميم من خالل تحدياد األقطااب، 
 التصميم األمثل ، تمييز الثوابت ، تنفيذ المتحكمات الرقمية.

 

 (ECE588اإللكترونيات الطبية ) 4375

مساق إلى دراسة عناصر إلكترونية ذات تطبيقات واسعة في الهندسة الطبية مثل ثناائي شاوكلي، يهدف هذا ال
الموحااد الساايليكوني المنضاابط، المفتاااح الساايليكوني المنضاابط، الاادياك و الترياااك، الترنزسااتور أحااادي الوصاالة، 
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دراسة تطبيقات مختلفة على  الترانزستور أحادي الوصلة القابل للبرمجة، العناصر اإللكترونية الضوئية، كذلك
 المكبرات التشغيلية، المرشحات الفعالة، منظمات الجهد. 

 
 (ECE554اتصاالت الكترونية ) 4886

مقدماااة ونظااارة شااااملة. موائماااة الممانعاااة والتحااااوير. دارات المذباااذبات وانواعهاااا. تحليااال كساااب الحلقاااة. تحليااال 
القفااال الطورياااة وتطبيقاتهاااا. كشاااف التعاااديل التاااارددي.  المقاوماااة الساااالبة. مذباااذبات باااتحكم الفولطياااة. حلقاااات 

تركيب الترددات. المواز : المواز  الفعالة والمواز  ذات النوع التحويلي والمااز  المتازن الثناائي بااربع ثنائياات. 
فقااد التحوياال. ا ثااار غياار الخطيااة. تطبيقااات المااواز  فااي التعااديل واعااادة التعااديل. المنغمااات ودارات الاارنين. 

شاااحات التااارددات الراديووياااة. مضاااخمات التااارددات البينياااة والتااارددات الراديووياااة. مضاااخمات القااادرة. دوائااار مر 
الكسااب ا لااي. تصااميم مضااخمات بضااجيج ماانخفض. دراسااة حاااالت.  مشاااريع علااى تصااميم  وبناااء وموائمااة 

 وتجربة مذبذب ومضخم . 
 

 (ECE561)   شبكات اتصاالت حاسوبية 4887

، الطبقااات الفيزيائياة، بروتوكاوالت رباط البيانااات متعادد الوصاول، الشابكات المحليااة، عارض شابكات الحاساوب
 ECE341ال يعادل ECE333، طبقة النقل، IPراوترز، بروتوكول ATMطبقات الشبكات، انترنت، 

 

 (ECE561مواضيع خاصة ) 4127
أو  االتصاااالتفااي عااالم  االلكترونيااات تقاادم للطالااب االنظمااة الحديثااة  أو موضااوعات حديثااة فااي االتصاااالت

الرقميااااة والشاااابيهة العاملااااة فااااي مااااد  التاااارددات الراديويااااة والميكروويااااة ومياااازات هااااذه االنظمااااة  االلكترونيااااات
 والمشعات.

 
  ECE563) ) شبكات اتصاالت السلكية 5119

االتصااالت  أساسيات تكنولوجيا الراديو، نماذ  القناة واإلنتشاار، تقنياات الوصاول للشابكة المثتعاددة، أساسايات
 اللالسلكية الخلوية، شبكات االتصاالت الخلوية العامة، معايير االتصاالت الخلوية.

 
 VLSI الدوائر المكاملة الموسعة جدا   5142

الخصاائ  االساتاتيكية والديناميكياة  (VLSI, CMOS, MOS)عمال وخصاائ  العاائالت المتكاملاة نوعياة 
 للعائالت الرقمية الُمختلفة. للدوائر، لألنظمة+األخطاء، للفح ....الخ.
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  تمييز نمطي 5136
تصااميم أنظمااة مؤتمتااة للكشااف والتمييااز والتصاانيف والتحلياال. تقنيااات اتخاااذ القاارار المعياريااة وغياار المعياريااة. 

 تطبيقات في التحليل الُمحوسب للموجات والصور الطبية والصناعية.
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    عية، تخصص هندسة الطاقة الكهربائية( متطلبات الدائرة: )تخصص هندسة األتمتة الصنا
 ساعة معتمدة( 56)
 

 رقم المساق
رمز 

 المساق
 س.م المساق باللغة العربية

المتطلب 

 المرافق

المتطلب 

 السابق

المساق باللغة 

 اإلنجليزية

4071 SC 311 4005  3  االحتماالت و اإلحصاء  
Probability & 

Statistics 

4169 SC 213 1جبر خطي   3  4005  Linear Algebra 

5220 ME411 3 أنظمة التحكم  
4101  

4043  
Control Systems 

5633  ME415 5220  1  مختبر انظمة التحكم   Control Lab 

4106 ECE211 ( 1الدوائر الكهربائية)   3  4068  
Electrical 

Circuits (I) 

4101 ECE212 ( 2الدوائر الكهربائية)   3  4106  
Electrical 

Circuits (II) 

4102 ECE213 
مختبر الدوائر 

  الكهربائية
1 4101   

Electrical 

Circuits Lab 

4103 ECE214 ( 1اإللكترونيات)   3  4106  Electronics (I) 

4104 ECE311 ( 2اإللكترونيات)  3  4103 Electronics (II) 

4105 ECE312 4104 1  مختبر اإللكترونيات   Electronics Lab. 

5587 ECE212 4103 3 أنظمة رقمية   Digital systems 

5588 ECE324 5587  1  مختبر األنظمة الرقمية 
Digital Systems 

Lab. 

4706 ECE325 4043  3  اإلشارات ونقل بيانات  
Signals & Data 

Communications  

5589 ECE331 ( 1آالت كهربائية)   3  
4101  

 

Electrical  

Machines (I) 

5590 ECE332 5589  1  مختبر آالت كهربائية 
Electrical 

Machines Lab. 

4691 ECE411 4103  3  قياسات و مجسات  
Measurements 

& Transducers 

4692 ECE412 
مختبر قياسات 

  ومجسات
1 4691   

Measurements 

& Trans. Lab 

5591 ECE421 
المعالج والمتحكم 

 الدقيق
3  5587   

Microprocessor 

& 

Microcontroller 

5592 ECE521 
مختبر المعالج والمتحكم 

 الدقيق
1  5591  

Microprocessor 

& 

Microcontroller  

Lab. 
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4043 SC212 1معادالت تفاضلية   3  4005  
Differential 

Equations1 

5593 ECE381 4169  3  رياضيات المهندسين  
Mathematics for 

Engineers 

5221  ECE313 4005  3  الكهرومغناطيسية  
Electromagnetic 

Fields 

4068 SC123  2فيزياء   3  4006  Physics (II) 

4069 SC124  2مختبر فيزياء   1 4068  4007  Physics (II)  Lab  

  56 مجموع عدد الساعات المطلوبة

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

 
 (SC311)االحتماالت واإلحصاء  4071 

اإلحصاء الوصفي، االحتمال، االحتمال الشرطي، نظرية بيز، المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية 
رتباط، المنفصلة والمتصلة، التوزيعات االحتمالية المشتركة، التوقع، التباين، التباين المشترك، معامل اال

اقترانات التوزيعات االحتمالية، توزيعات المعاينة، التقدير اإلحصائي واختبار الفرضيات، العالقة الخطية بين 
 المتغيرات العشوائية.

 
  (SC213)1 الجبر الخطي4169 

أنظمة المعادالت الخطية، المصفوفات والمحددات، المتجهات، فضاء المتجهات والفضاء الجزئي، 
 لخطية، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، تحويل المصفوفة إلى الصورة القطرية.التحويالت ا

 
 (ME411)أنظمة التحكم 5220  

تمثيل األنظمة الفيزيائية مع التركيز على الميكانيكية منها، أنواع التغذية الراجعة، تمثيل األنظمة بالرسم، 
، مقدمة إلى تمثيل وتصميم أنظمة التحكم بوساطة تحليل األنظمة وتصميمها في المجالين الزمني والترددي

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

 
 (ME415) مختبر التحكم 5633

م في سرعة محرك التيار المستمر باستخدام (، التحكP, I, D, PI, PD, and PIDالمتحكمات من نوع)
التحكم 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 
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ش الخارجي على حلقات التحكم المفتوحة والمغلقة وعالقة ذلك بثوابت المتحكمات. دراسة تأثير التشوي
 المتحكمات المستخدمة.

 
 (ECE211) (1دوائر كهربائية ) 4106 

-الوحدات والتعاريف والدارات الكهربائية البسيطة .  طرق تحليل الدارات.  المحاثة والمواسع.  دارات مقاومة
 -محاثة-دالة خطوة الوحدة القسرية. تحليل دارات مقاومةمواسع بدون مصدر. ادخال  -محث ومقاومة

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.
 

 (ECE212)( 2دوائر كهربائية ) 4101
التردد المركب والدوال القسرية الجيبيبة المخمدة.  االستجابة الترددية.  رنيين التوالي والتوازي. دارات مقترنة 

والمسامحة  والمهجنة والنقل.  المباد ء األساسية  مغناطيسيا .  الشبكات العامة بمدخلين.  عوامل الممانعة
 Matlab. و Spice تحليل الدارات باستعمال  البرمجيات  ،فعالةالفعالة وغير الللترشيح. المرشحات 

 
 (ECE213)مختبر دوائر كهربائية /عملي    4102 

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

 (ECE214( )1)الكترونيات 4103 
نظرية أشباه الموصالت، عملية التطعيم، البلورات السالبة والموجبة. وصالت م س، انحياز الثنائي، 
تطبيقات مختلفة على الثنائيات. عملية التوحيد، جهاز التغذية المستمرة. ثنائيات ذات أغراض خاصة. 

ستور تأثير المجال، منحنياته الترانزيستور  م س م، س م س. دوائر انحياز الترانزيستور المختلفة، ترانزي
 وداالت التوصيل لألنواع المختلفة . طرق االنحياز لهذا الترانزيستور.

 
 (ECE311) (2)إلكترونيات  4104 

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

 
 (ECE312) مختبر اإللكترونيات4105 

( و تطبيقاته العملية، خصائ  ديود الزنر و استخدامه في دراسة خصائ  الديود )جرمانيوم و سيليكون 
ترانزيستور و أهم التطبيقات المستخدمة مثل دوائر التكبير و استخدامه  BJTتطبيقات عملية، خصائ   

 ( و استخدامه في  Operational Amplifierكعنصر تحكم في الدوائر اإللكترونية،دراسة خصائ   ) 
 ( ( في تطبيقات عملية. 555المكاملة و المفاضلة و استخدام مؤقت  تطبيقات عملية مثل دوائر

 
 (ECE221أنظمة رقمية )5587 

 االقترانات تبسيط المنطق، بوابات البوولي، الجبر قواعد و نظريات البوولي، الجبر عن مقدمة العد، أنظمة
 الطرح، الجمع، عمليات نتتضم مختلفة أنظمة تصميم التجميعية، المنطق دوائر كارنو، مخطط البوولية،
 الترميز، فاك المرمز، المقارنات، مثل (MSI) المتكاملة التجميعية المنطق دوائر. غيرها و الشيفرة تحويل

 النطاطات المتزامنة، المنطق المتزامنة، دوائر المنطق في دوائر .مقدمة غيرها الماز  و الماز  العكسي و
التخزين ، الذاكرة المتطايرة والذاكرة دائمة  وحدات المسجالت، متزامنة،ال غير و المتزامنة العدادات بأنواعها،
 للبرمجة. القابلة المنطق دوائر التخزين ،

 
 ( ECE324أنظمة رقمية ) مختبر5588  

جراء  تجارب عملية على     "  IC"التعرف على الدوائر المتكاملة  ومعرفة قراءة مخططاتها والتعامل معها وا 
جراء تجارب عملية على  "AND,OR,INVERTER,NOR, NAND, XOR "قيةالبوبات  المنط وا 

 –طرح  –جمع  –المقارنات   -فك ترميز -تبسيط االقترنات المنطقية والبولية وتطبيقاتها ودوائر الترميز
جراء تجارب عملية على دوائر متزامنة تحتوي على مسجالت تخزين و نطاطات بأنواعها المختلفة  ماز  وا 

 لعدادات و مسجالت اإلزاحة .ودوائر ا
 Circuit Maker "إجراء عملية محاكاة لكل التجارب السابقة باستخدام برنامج ا

 
 
 

 (ECE325) اإلشارات ونقل البيانات4706 
تمثيل وتصنيف االنظمة واالشارات. اشارة مستمرة مع الزمن.  االشارات والمتجهات.  التمثيل باستخدام 

طيف الطور  والقيمة لالشارات.  محتو  االشارات من الطاقة والقدرة.  عرض  سلسلة فوريير العامة .تم
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نطاق االشارات. تحاوير فوريير وتطبيقاتها.  اخذ عينات من االشارة.  التفافية االشارات.  الكثافة الطيفية 
ظام  لنبضة. قنوات التحليل الزمني لالنظمة المستمرة في الزمن.  استجابة الن دوال االقتران. للطاقة والقدرة.
. اشارات متقطعة مع الزمن. تحاوير فوريير المتقطعة BPF وHPF و LPE مرشحاتالاالتصاالت. 

(DFT) وتحاوير فوريير السريعة .(FFT) التحليل الطيفي النظمة .(DFT) االستجابة لعينة واحدة  .
 حاسوب. واالستجابة لمدخل تتابعي اختياري. مقدمة الى تحاوير زي. مشروع على ال

 
 (ECE331) 1آالت الكهربائية 5589 

عملها  يعتبر هذا المساق مقدمة في ا الت الكهربائية من حيث مبدأ العمل وأصناف ا الت الكهربائية ومبدأ
ودراسة أجزاء الماكينة الكهربائية. محركات التيار المباشر، مبدأ العمل، أصناف هذه الماكينات، الخاصية 

التحكم بالعزم والسرعة. طرق بدء تشغيل هذه المحركات، طرق التحكم في السرعة.  الميكانيكية، وسائل
المحوالت الكهربائية أحادية وثالثية الطور، مبدأ العمل، أصناف المحوالت،  الدوائر المكافئة، خاصية 
يث التحميل، معايرة الجهد، فحوصات المحول ، فح  الالحمل وفح  قصر الدائرة. المحول الذاتي من ح

مبدأ العمل وخوا  التحميل. المحركات الكهربائية أحادية الطور، مبد العمل ، خوا  التحميل: محرك  
الوجه المشطور، المحرك ذو المكثف، المحرك ذو الوجه المشطور، محرك ذو الخطوة،  تطبيقات 

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

 
  (ECE332)آالت كهربائية  مختبر 5590 

يغطي بعض التجارب العملية والفحوصات ودراسة خوا  التحميل لمحركات ومولدات التيار المستمر، 
 اتالقف  السنجابي و ذ اتمحوالت أحادية وثالثية الطور والمحركات الحثية. بدء المحركات الحثية ذ

 المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي. الحلقات األنزالقية . تحميل
 

 (ECE411) قياسات ومجسات4691 
الملف المتحرك ذو التيار المباشر، تركيب جهاز الفولتميتر، األميتر، األوميتر، جهاز قياس القدرة والطاقة، 

اع المجسات المختلفة من القناطر الكهربائية ذو التيار المتردد. أجهزة قياس إلكترونية ، كاشف اإلشارة . أنو 
ناحية مبدأ العمل والتركيب الفيزيائي وتطبيقات عليها . وهذه المجسات هي : المغناطيسية، مجسات اإلجهاد  

(Piezoelectric المجسات المعتمدة على القيمة المتغيرة للمقاومة ، السعة، الحث المتبادل، الحث .)
-D( وتحويالت ) A-to-D)ية ومجسات الوضع. تحويالت الذاتي، المجسات الحرارية، الضوئية، الكيماو 

to-A) . 
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 (ECE412) مختبر القياسات والمجسات4692 
يغطي هذا المختبر مفاهيم ومبادئ العديد من المجسات التي تعالج كميات فيزيائية مختلفة مثل )درجة 

إلى كميات كهربائية )التيار، الحرارة، الضوء، الرطوبة، الحركة، الموجات الفوق سمعية، ....( وتحويلها 
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.
 

 (ECE421) كم الدقيقالمعالج والمتح5591 
، ربط المداخل الذاكرة مع النظام ، ربط  المعالجات الدقيقة، عمارة المعالجات الدقيقة نظرة عامة على

المفاهيم والمبادئ ، تقنيات البرمجة، مجموعة التعليمات، المعالجات الدقيقة برمجةوالمخار  مع النظام ، 
                                                                          .، برامج وتطبيقات على المتحم الدقيقات الدقيقة وعمارتها المتحكم نظرة عامة على، لربط النظام  األساسية

 

 (ECE521الدقيق )مختبر المعالج والمتحكم 5592 
ي تصميم وبناء اكساب الطالب الخبره العمليه والنظريه ف الى ةمات الدقيقكيهدف مختبر المعالجات والمتح

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 

التصاالت وبناء االنظمه والدوائر مع اعطاء المحاكاه وبرامج التصميم  تعلم اهم مباديء ربط االنظمه وا
 .القدره على تحليل االنظمه وكشف االخطاء

 
 (SC212( )1) معادالت تفاضلية4043 

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

 
 

 (ECE381رياضيات للمهندسين )5593 
مراجعة المتجهات الفضائية وانظمة االحداثيات في الفراد، المشتقات الجزئية والتكامالت المتعدده، 

(Gradients, Divergence and Curl, Double and Triple integralsتكامل االقترانات ا ) ، لمتجهه
التحليل العقدي، نظرية متسلسلة فورير وحل المعادالت الجزئية، نظرية االخطاء ونظرية تيلر ومعدل 

 ,Newton’s method(   حل معادالت بمتغير واحد عدديا باستخدام )Rate of convergenceالتقارب)
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secant method( تكوين وتقريب كثيرات الحدود ، )Lagrange Polynomials interpolation التكامل ، )
 والتفاضل العددي، حل المعادالت التفاضلية عدديا ، تطبيقات هندسية مختلفة على الموضوعات السابقة.

 
 (ECE313)الكهرومغناطيسية 5221 

مقدمة. المتجهات وعمليات المتجهات.  انظمة االحداثيات.  قانون كولومب وشدة المجال الكهربائي. الجهد 
ة الفيض الكهربائي.  قانون جاوس ونظرية التشتت. تطبيقات عملية. المجاالت الكهربائية في والتدر .  كثاف

-.  قانون بويت صوراوساط المواد.  المواسع.  شروط الحدود.  معادالت باوسان والبالس.  طريقة ال
تجاهي ونظرية ستوك.  القوة والعزم المغناطيسي.   الجهد االفاف سافارات.  قانون امبير.  االلت

.  المحثات.  الدارات B-Hالمغناطيسي.  تطبيقات عملية.  الخوا  المغناطيسية للمواد ومنحنى 
المغناطيسية.  التفاعل بين المجاالت والجزيئات المشحونة.  قانون فارادي. تيار االزاحة.  معادالت 

  ومبدء التخلفية.ماكسويل.  عالقة التراخي ومعادلة االستمرارية.  المجاالت المتناغمة زمنيا  
 

 (SC123) (2) فيزياء4068 
يناقش هذا المساق المفاهيم األساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية ، يبدأ المساق بتوضيح المفاهيم 
المتعلقة بالكهرباء الساكنة و المجال الكهربائي، ثم يشرح قانون اجاوسا و تطبيقاته، ثم يناقش مفهوم الجهد 

وع المكثفات  و المواد العازلة، ثم المفاهيم المتعلقة بالكهرباء المتحركة، حيث يتم توضيح الكهربائي، فموض
مفهومي التيار و المقاومة ثم الدوائر الكهربائية و قوانين اكيرتشوفا.  ثم ينتقل إلى المجال المغناطيسي 

 وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.
 

 (SC124)( 2)مختبر فيزياء 4069 
( في المواضيع األساسية التالية: أجهزة القياس، 2يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء )

المغناطيسية، وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة والمركبة، موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل ئية و الكهربا
 الفصل الدراسي.
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 ة الصناعيةتخصص هندسة األتمت 4.1
 

 )هندسة األتمتة الصناعية(ملخص خطة التخرج 
 

 المتطلبات الرقم
 المتطلبات

 عدد الساعات المعتمدة
 اإلجبارية االختيارية

 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 56  56   0 متطلبات الدائرة  .3

 60 51 6 متطلبات البرنامج )التخص (  .4

 165 153 9 المجموع 

 
 

 (معتمدة ساعة 51) متطلبات التخصص اإلجبارية
 

 رقم المساق

 
 س.م اسم المساق رمز المساق

المتطلب 

 المرافق

المتطلب 

 السابق
Course Name 

5108 IAE341 
األنظمة الهيدروليكية 

 والهوائية
3  5109 

Hydraulic & 

Pneumatic 

Systems 

4219 IAE 441 
مختبر أنظمة هيدروليكية 

ئيةوهوا  
1  5108 

Hydraulic & 

Pneumatic 

Systems Lab. 

5594 ECE333 ( 2آالت كهربائية)    3 5590 5589 
Electrical 

Machines (2)   

4206 IAE 361 4104 3 إلكترونيات القدرة  
Power 

Electronics 

4207 IAE 462 4206  1 مختبر إلكترونيات القدرة 
Power 

Electronics Lab. 

4204 ECE 334 
الرسم الكهربائي 

 تطبيقاته
2  5060 

Electrical 

Drafting 

Applications 

5107 IAE 432 ( 1قيادة كهربائية)  3  

5594 

5109 

5220 

Electrical Drive I 

5254 IAE 433  5107  1مختبر القيادة الكهربائية Electrical Drive I 
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(1)  Lab. 

5255 IAE 434 ( 2قيادة كهربائية)  3 5254 
0642  

5107 

Electrical Drive 

II 

5256 IAE 531 
مختبر قيادة كهربائية 

(2)  
1  

4207 

5255 

Electrical Drive 

II Lab. 

5109 ME216 4006  3 ميكانيكا تطبيقية 
Applied 

Mechanics 

5634 ECE431  5594  2 المشغل الكهربائي 
Electrical 

Workshop 

5614 IAE 471 ( 1تحكم منطقي مبرمج)  3  5634 PLC a(1)   

5615 IAE 571 ( 2تحكم منطقي مبرمج)  3  5614 PLC (2)     

 5623  IAE 573 
تطبيقات في األتمتة 

 الصناعية   
3 5256  

Applications in 

Industrial  

Automation   

5616 IAE 572 5614  3  سكادا وشبكات صناعية 

 SCADA  &  

Industrial 

Networking   

5624 IAE 461 
التمديدات الكهربائية 

 وأنظمة الحماية **
3  4101 

Electrical  

Installations & 

and Protection 

Systems    

5620 IAE 473 

رصد األعطال  وصيانة 

 أنظمة األتمتة الصناعية

 

2  

4071, 

5594, 

5634 

Electrical Fault 

Diagnostic & 

Maintenance  of 

Industrial 

Automation 

Systems       

5622 GE432 4011  3 إدارة المشاريع والجودة 

Project 

Management & 

Quality  

5625 IAE 472 

تطبيقات برمجية 

ومحاكاة في األتمتة 

 الصناعية

1 5634 4206 

  ٍ Software  

Applications & 

Simulation   in   

IA 

4165 ECE 391 (1التدريب الميداني)  0  
س.  105

 نجاح
Field Training I 

4631 ECE 491 ( 2التدريب الميداني)  0  4165 Field Training II 

4359 ECE 598 
مقدمة مشروع 

 التخرج***
1  

4070 

4165 

Introduction to 

Graduation 

Project 

4360 ECE 599 4359  3 مشروع التخرج 
Graduation 

Project 
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 لصناعية اإلجبارية وصف مساقات تخصص هندسة األتمتة ا

 
 

  (IAE341)  األنظمة الهيدروليكية والهوائية  5108
المباادئ األساسية لتحويل الطاقة الهيدروليكية، األنظمة الهيدروليكاية واألنظمة الهوائية ومكوناتها 

والهوائية،  األساسياة:المضخاة الهيدروليكاية، الصماماات وأناواعها، االسطاوانات، المحاركاات الهيدروليكاية
أنظماة األنابياب والاخراطيم، مانعاات الاتسرب  المجمعاات، الازيوت الهيدروليكية وأنظمة التنقية والتبريد، 
الخزانات الهيدروليكاية، الرموز والخرائط الهيدروليكية، مبادئ الصياناة والفحا  وتشخي  األعطاال، أداء 

 هوائية.النظاام الهيدروليكاي في الموقع واألنظمة ال

 
  (IAE441)   مختبر األنظمة الهيدروليكية والهوائية  4219

التعرف على األجزاء المستخدماة في األناظمة الهيدروليكياة والهوائياة وتمييزها، وبناء شبكاات هيادروليكاياة 
 وهاوائياة وتشغيلها، تصميم شبكات هوائية وهيدروليكية وتنفيذها في المختبر.

 
  (ECE333)  (2ئية )آالت كهربا 5594

يستعرض هذا المساق المواضيع التالية: المحوالت الكهربائية ثالثية الطور من حيث مبدأ العمل ، التركيب ، 
(، باإلضافة إلى  & Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, Zigzagالدوائر المكافئة التقريبية، توصيالت المحول )

وتأثير نوعية الخمل على جهد المحول وعمل توصيات زيكزاك وسكوت والمحول الذاتي . تنظيم الجهد 
أحادية وثالثية الطور، مبدأ تحويا الطاقة، الدوائر المكافئة،  المحوالت على التوازي. نظرية ا الت الحثية

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

، عمل المولد كمستقل Vألتزامني أحادي وثالثي الطور وطرق إثارته، منحنيات تحميل المولد ، خاصية 
لتحكم وعلى التوازي ، تأثير نوعية التحميل على سلوك المولد. المحركات التزامنية، مبدأ العمل ، طرق ا

بالسرعة، كيفية بدء المحرك ألتزامني، تأثير عمل المحرك ألتزامني على  تحسين معامل القدرة للشبكة 
 المغذية، المكتف ألتزامني وعمله في الشبكة وكيفية تحسين معامل القدرة.

 
   (IAE361)الكترونيات القدرة   4206

إللكترونية المستخدمة في أنظمة القدرة يستعرض هذا المساق  مبدأ عمل وأصناف وتطبيقات العناصر ا
الكهربائية) ديودات القدرة، ترانزستور بأصنافه، دوائر الثايريستور، وأنظمة الحماية الالزمة لهذه العناصر( . 
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طفائه في دوائر التيار المتغير والمباشر. دوائر توحيد التيار المتغير  دوائر الثايريستور وعملية تشغيله وا 

(Rectifiers) لى مباشر أحادية وثالثية الطور غير القابلة والقابلة للتحكم، حساب الجهود والقدرة إ
ومواصفات الدائرة، التصميم، المحاكاة والتطبيق العملي.  دوائر التحكم بالجهد المتغير أحادية وثالثية الطور 

(AC Voltage Controllers)لمبدلة الترددية.. دوائر ، مبدأ العمل، التصميم، المحاكاة والتطبيق العملي، ا
وتطبيقاته في تحويل القدرة ، دوائر خفض ودوائر رفع الجهد ،  (DC Choppers)تقطيع الجهد الثابت

تصميم الدوائر ومحاكاة وخوا  هذه الدوائر. دوائر تحويل الجهد الثابت إلى المتغير أحادية وثالثية 
القدرة، استخدام برمجيات متعددة لمحاكاة هذه . تطبيقات عملية لدوائر الكترونيات (Inverters)الطور

 الدوائر ، ورصد وصيانة أعطال هذه الدوائر....  

 
 (IAE462)  مختبر الكترونيات القدرة  4207

طفاء الثايريستور الطبيعية  دراسة خصائ  ترانزيستور القدرة، الثايريستور ، الترياك والدياك . دوائر قدح وا 
د أحادية وثالثية الطور الغير قابلة للتحكم والقابلة للتحكم . دوائر قطع التيار . دوائر التوحي واإلجبارية
 Voltage Controller. دوائر تعيير الجهد المتغير أحادية وثالثية الطور    DC Choppersالمباشر

AC دوائر العاكس .Inverters .    
 

 (ECE334) الرسم الكهربائي وتطبيقاته4204  
كهربائية  للمباني السكنية والمنشأت وللمصانع ودوائر التحكم اإللكترونية ودوائر المنطق رسم المخططات  ال

الرقمي ودوائر ا الت واألجهزة الكهربائية. التعرف على الرموز الكهربائية حسب المقاييس الدولية في 
ائية . قراءة وتتبع مختلف المجاالت وتطبيقاتها. استخدام برنامج أوتوكاد في عمل مخططات الطاقة الكهرب

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 

ية والمنزلية، فضال عن القدرة على تصميم اللوحات ذلك من خالل االعتماد على عدد من التطبيقات الصناع
الكهربائية وحساب كمية الطاقة التي تستهلكها لوحة كهربائية  في توزيع اإلضاءة، و أجهزة الطاقة ودوائر 

 الجهد المنخفض.

 

 (  (IAE432(1قيادة كهربائية )5107 
هربائية، معادلة الحركة، التأثيرات الحرارية في تركيب نظم القيادة الكهربائية ا لية، ديناميكا نظم القيادة الك

ا الت الكهربائية، الخوا  الميكانيكية والكهروميكانيكية الطبيعية واالصطناعية والتحكم في السرعة وطرق 
بدء الحركة والكبح والحاالت العابرة في ا الت الكهربائية المختلفة، اختيار قدرة المحرك المناسب في نظم 

 هربائية.القيادة الك
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 IAE433   (1CH)-(1مختبر قيادة كهربائية )5254 -
التعرف على الخوا  الطبيعية واالصطناعية وطرق التحكم في السرعة وبدء الحركة والكبح للمحركات: 
التيار المستمر، المحركات الحثية ذات القف  السنجابي وذات الحلقات االنزالقية ، الحاالت العابرة في 

 ائيةا الت الكهرب

 
 (IAE434 ) 2 قيادة كهربائية5255  

المتغيرات الدوارة واالستاتيكية، التحكم بنظم القيادة ذات المتغيرات المغذاة بالتيار المباشر، مصادر التغذية  
لنظم القيادة ذات التيار المتردد و متغيرة السرعة، نظم القيادة ذات المحركات التزامنية و التردد المتغير، 

 يقات على نظم القيادة.بعض التطب

 
 (IAE531 )  2 مختبر قيادة كهربائية5256  

التعرف على عناصر التحكم المختلفة، أنظمة التحكم المغلقة والمفتوحة في سرعة محركات التيار المباشر 
التحكم المغلقة والمفتوحة في سرعة محركات الحثية باستخدام  أنظمةباستخدام المتغيرات االستاتيكية، 

 غيرات االستاتيكية ومبدلة التردد، عمل ا الت الكهربائية في األربع مربعات.المت

 
 (ME216 )ميكانيكا تطبيقية    5109

يستعرض هذا المساق مواضيع في علم األستاتيكا ومقاومة المواد، وهي على النحو التالي : مبادئ 
اإلجهاد واالنفعال، قانون هوك ونسبة االستاتيكا، االتزان االستاتيكي، محصلة القو  والعزوم للقضبان، 

بيوزون، تطبيقات هندسية على األحمال المحورية، اللي في القضبان الدائرية، االنحنااء في الاعوارض، الرسم 
 واالنحراف في العوارض. لالجتهاداتالبياني 

 
 ( ECE431 )  المشغل الكهربائي5634 

كاسابه المهاارات العمليةيهدف هذا المساق لتدرياب الطاالب عمليا  وا عادا وتحديد  في تمديد  المتعلقة  ده وا 
جراء المختلفة  الكهربائيةالقياس  أجهزةوالخطوط وتوصيل   األعطاال في الكوابل القياسات للكميات  وا 

الطالب كيفية تصميم دوائار  إكساب إلىويهدف  وفح  وصيااناة المحوالت الكهربائية  المختلفة الكهربائية 
الكاهربائاي والتمديادات الصنااعياة المتعلقة با الت اإلنتاجية وتطبيق وسائل األمان والسالماة التي  التحكام

  .يجب أن تتوفار فايها
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 ( IAE471)  (1)  -تحكم منطقي مبرمج5614   

أنظمة  استخدام أجهزة المتحكمات المنطقية المبرمجة للتحكم فييهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب ب
ا الت الصناعية ، و التعرف على طرق برمجتها و اللغات المستخدمة ، دراسة إمكانات هذه  لطاقة وا

باستخدام  وأنظمة  ، تطبيقات عملية للتحكم با الت الصناعية… ( األجهزة )التوقيت و العد و المقارنة و 
تجدر اإلشارة إلى أن هذا المساق و  أجهزة التحكم المبرمجة ، طريقة تجميع و تركيب أجهزة التحكم المبرمجة.

 ساعات أكاديمية. -3سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع 

 
 (IAE571)  (2) تحكم منطقي مبرمج5615 

ويهدف إلى تعريف الطالب بوحدات اإلدخال واإلخرا   1يشكل هذا المساق امتدادا لمساق تحكم مبرمج  
برمجة وتشغيل األنظمة الصناعية، الوظائف (، آليات تخطيط و Analogالتناظرية)
(، وحدات interrupts(، المقاطعات )task synchronization(، وتزامن المهمة)Subroutinesالفرعية)

 Graphical User( تصميم وبرمجة وتنفيذ وجهة المستخدم الرسومية )PID,…etcإضافية في التحكم )

Interface (GUI).،) . هذا المساق سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر  وتجدر اإلشارة إلى أن
 ساعات أكاديمية.-3بواقع 

 
 IAE573)تطبيقات في األتمتة الصناعية  )  5623-

يستعرض مساق تطبيقات في األتمتة الصناعية  خطوط اإلنتا  المختلفة  في المصانع، المؤسسات 
لبالستيك، المضخات الكهربائية، وغيرها. أيضا يستعرض الخدماتية، المصاعد، األدرا  الكهربائية، ماكينات ا

مهارات عملية في كيفية  إجراء عمليات التحكم، المعاينة، الصيانة وغيرها من المواضيع. أيضا يستعرض 
المساق أنظمة اإللكترونيات الصناعية المتقدمة، ودوائر التحكم في األنظمة الصناعية. يحتوي المساق أيضا 

 ية على كيفية تشغيل ومعايرة ومراقبة  عمل بعض األجهزة والخطوط اإلنتاجية. على مهارات عمل
 

 (IAE572 )  سكادا وشبكات صناعية5616 
 ,Ethernet ,CAN-Openمقدمة عن الشبكات الصناعية ، بروتوكالت الشبكات الصناعية )

PROFIBUS,…etc وعمارة )  TCP/IP ء وطرق التحكم ، مبادئ األنظمة الالسلكية، اكتشاف األخطا
من حيث التركيب  SCADA. مقدمة عن HMI/MTUبها، الوثوقية، والتكرار، ومبادئ ألسالمه . أنظمة 

في إدارة البيانات والشبكات الكهربائية والمائية وكيفية  SCADAواألجهزة والمعدات، إلية استخدام 
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دارة المشاريع ومعالجة األخطاء. وتجدر اإل شارة إلى إن هذا المساق سيغطى استخدامها في التخطيط وا 
 ساعات أكاديمية.-3بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع 

   
 (EPE467)  أنظمة الحمايةكهربائية و المديدات الت5618 

الكهربائي مثل المتطلبات المعمارية و الميكانيكية  تعريف الطالب بمتطلبات التصميم  إلىيهدف هذا المساق 
ب الكميات والرسم للتمديدات الكهربائية للمباني من مصدر التيار الكهربائي وحتى مواقع وحساوالكهربائية 

استخدامها في المبنى شامالا دوائر الضغط المنخفض المساعدة لشبكات الهاتف واالتصال الداخلي وشبكات 
والمخططات والحريق . وذلك شامال الرموز  ةالهوائي والفضائي ومتطلبات اإلنذار ضد السرق اإلرسال

الالزمة والمواصفات الفنية والتعليمات والشروط المحلية وحسابات التصميم لدوائر اإلنارة والتمديدات 
والقصر وزيادة  األرضيوالمجاري والمفاتيح والحماية ضد التسرب  كاألسالكومواصفات المواد المستخدمة 

لتيار الكهربائي على جسم اإلنسان أما ما يخ  أنظمة الحماية فستعرض المساق  تأثير ا   . الحمل
تعريف الطالب بالمفاهيم   إلىيهدف هذا المساق )النفسية، البيولوجية، الكيميائية وغيرها، ...(، كما 

الحماية من  الحماية الكهربائية وخصوصا في شبكات وتمديدات الضغط المنخفض مثلباألساسية المرتبطة 
وكذلك   (TT,TN,ITطرق التاريض ) األرض  االختيارية  مقاومة االتصال المباشر وغير المباشر ،

بأساليب الحماية  الكهربائية المتبعة في شبكات وتمديدات الضغط المنخفض وخصوصا المنازل التعريب 
. معايير الحماية بالصمامات ، والقواطع ومفاتيح التسريب األرضي والمرحالت. قياس  والمرافق العامة

 النوعية للتربة . الحماية من الصواعق.  مقاومة األرض والمقاومة

 
 IAE473)رصد وصيانة األعطال في األتمتة الصناعية )  5620 

يستعرض هذا المساق رصد وصيانة األعطال في األنظمة الصناعية، حيث يتم تصنيف الصيانة إلى 
واإلنتاجية والمؤشرات الدورية والوقائية وتأثير هذان النوعان من الصيانة على كفاءة الماكينة والنظام، 

االقتصادية الناتجة عن الصيانة . كذلك يستعرض المساق رصد ومراقبة مؤشرات األعطال وكيفية التعامل 
صالح األجزاء  معها  من حيث تطبيق أسس الصيانة والتحليل والمراقبة وتفكيك األعطال والتسجيل والرصد وا 

الروافع، المصاعد،  المحركات الكهربائية، المضخات، :الية الكهروميكانية وااللكترونية التالفة لألنظمة الت
األدرا  الكهربائية، آالت القطع وتشكيل المعادن، المعدات المنزلية، المحوالت والمولدات الكهربائية، أنظمة 
ت التبريد والتكييف، المعدات والمكابس الهوائية والزيتية، خطوط اإلنتا ، أنظمة الكترونيات القدرة والمعدا

باإلضافة إلى المحاضرات المساق مدعوم بجانب عملي وزيارات  ذات العالقة وغير ذلك من المواضيع.....
 ميدانية للصناعة وكذلك برمجيات محاكاة وتدريب محوسب.....
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 (GE432)  إدارة مشاريع و الجودة5622  

لمشاريع بمساعدة حزم وبرامج المفاهيم واألساليب الحديثة في إدارة ابالطالب  تعريفيهدف المساق إلى 
الحاسوب، وتشمل المواضيع: ما هي إدارة المشاريع، صفات وخصائ  إدارة المشاريع ومدير المشروع، 
تخطيط المشاريع توزيع الموارد والمصادر، طرق إدارة المشاريع، تقدير التكاليف وحساب المخاطرة، اتخاذ 

التحكم بها، استخدام إحد  برامج الحاسوب الخاصة بإدارة القرارات في وضع غير مستقر، متابعة المشاريع و 
يهدف المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم اقتصاديات و إدارة الجودة، كما المشاريع مع تطبيقات عملية. 

باإلضافة إلى مبادئ وأساليب إحصائية للتأكد من مطابقة المنتج  الخدمة للمواصفات، التفتيش بأخذ العينات 
 وعناصرها TQM مميزة وبالمتغيرات، لوحات ضبط المتغيرات، لوحات الضبط للصفات المميزة.بالصفات ال

 .األساسية، تأكيد الجودة، ضبط الجودة، ا يزو 
 

 IAE472)تطبيقات برمجية ومحاكاة في األتمتة الصناعية ) 5625

بائية، والكترونيات القدرة تصنيف العمليات في نظم األتمتة الصناعية، تمثيل تخطيطي ألنظمة الطاقة الكهر 
وأنظمة األتمتة الصناعية بناء دوائر محاكاة برمجية باستخدام امن خالل برامج متخصصة مثل وليس 

 ,MATLAB,… PowerFactory, PoweSYS Pspice, Multisim, ETAPللخصر )

RETScreen, and PSCADصناعية ( ومكن من خالل هذه البرمجيات دراسة مواصفات أنظمة األتمتة ال
 في خاالت العمل المتزن، والحاالت العابرة  وقصر الدائرة........ 

 
 (ECE491/ECE391) 2و  1تدريب ميداني 4631/4165 

على الطالب المشاركة في برامج تدريبية ودورات مكثفة الكتساب الخبرة العملية المناسبة التي تؤهله للعمل 
ل المثال) تصميم اللوحات الكهربائية السكنية والصناعية في مختلف قطاعات الطاقة الكهربائية على سبي

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 

 أن يحقق قائمة التدريب التي تطلب منه ونهاية التدريب يقوم بتسليم تقرير مفصل عن تدريبه.على الطالب 
 

 (ECE598مقدمة مشروع التخرج )4359 
دراسة وتحليل المشاكل العلمية أو التقنية.  اقتراح حلول تقنية مناسبة.  يجب أن يحتوي هذا الجزء على 

(، ودراسة التكاليف و عمل محاكاة للمشكلة إذا Software and Hardwareجانب برمجي وجانب مادي)
 لزم األمر.
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         (ECE599مشروع التخرج )4360 
في هذا الجزء من المشروع يجب على الطالب أن يكون مدركا لفكرته التي وصفها في مقدمة المشروع. 

يراعي فيه جميع  بحيث يتمثل ذلك في بناء نموذ  عملي ويصفه كتابيا وفق منهج علمي صحيح بحيث
 القيود التي نوقش فيها في مقدمة المشروع

 
 ساعات( 9) لتخصص االختياريةامتطلبات 

 

 س.م اسم المساق رمز المساق رقم المساق
المتطلب 

 المرافق
المتطلب 

 السابق
Course Name 

5626 IAE 574 
تصميم وربط أنظمة 

 األتمتة الصناعية
3  

5255 

5614 

5591 

Design & Interfacing of 

Industrial Automation 

Systems 

5627 IAE 575 

تطبيقات األنظمة 
المدمجة في األتمتة 

 الصناعية
3  

5255 
5256 
5592 

Embedded Systems 

Applications in 

Industrail Automation 

5628 ECE 522   4706  3 تحكم رقمي 

5587 Digital Control  

4127 IAE 583 3 مواضيع خاصة   Special Topics 

4795 ECE352 4706 4071 3 هندسة اتصاالت Communication 

Engineering 

5120 ECE 523 4795  3 اتصاالت رقمية Digital Communications 

4797 ECE 452 4706  3 تحليل اإلشارة الرقمية Digital Signal 

Processing (DSP) 

5596 EPE362 
تحليل أنظمة القوى 

(1الكهربائية)  
3 5594 4101 Power Systems  

Analysis (1) 

5635 EPE464 
نقل وتوزيع الطاقة 

 الكهربائية 
3  5596 

Transmission & 

Distribution  of  

Electrical Energy 

5607 
IAE 562 4206  3 الكترونيات قدرة متقدمة 

Advanced Power 

Electronics 

5600 
EPE461 4206  3 أنظمة الطاقة المتجددة Renewable Energy 

Systems  
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5636 EPE566 
 ترشيد الطاقة الكهربائية

 وأتمتة المباني
3  4204 

5624 
Electrical Energy 

Auditing   & KNX 

5629 IAE 541 
تصميم وربط أنظمة 

 الحركة الميكانيكية
3  5109 

Design & Interfacing  of 

Mechanical Movement 

Systems 

5630 IAE 542 ظمة تحكم متقدمةأن  3  5220 Advanced Control 

Systems 

5638 ME551 
التصميم باستخدام 

 الحاسوب
3  

5059 

5060 

5634 

Computer Aided Design 

5639 IAE544 
اإلنسان اآللي واألذرع 

 الصناعية
3  

5255 

5634 

5591 
Robotics & 

Manipulators 

5637 ECE582 
تطبيقات في    

 الحاسوب الشخصي
3  5591 P.C. Applications 

5631 IAE 577 
أتمتة المركبات 

 الكهربائية 
3  5255 

5591 

 Electric Vehicle 

Automatio 

5632 IAE 576 
التحكم واألتمتة في 

 األنظمة الطبية
3  5255 

5591 

Control & Automation 

in Biomedicine 

  9 المجموع
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 متطلبات التخصص االختيارية: 
 

 IAE574)ميم وربط أنظمة األتمتة الصناعية  )تص 5626 

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 

ة القياس في مجال صناعي محدد، الحواسيب الصناعية، أنظمة ، أنظم(PLC & PAC)التحكم المبرمج 
(SCAD &HMI) ،DAQ الروبوت الصناعي، الميكروكونترولر وتطبيقاته الصناعية.  كذلك استعراض ،

أنظمة صناعية مختلفة كدراسة حالة. ويستطيع الطالب في نهاية المساق أن يصنع ويربط ويبرمج نظام 
 صناعي متكامل....

 
 IAE575))  قات األنظمة المدمجة في األتمتة الصناعية تطبي 5627

في األنظمة، تطبيقات عملية لألنظمة المدمجة في األتمتة  Cمبادئ األنظمة المدمجة، استخدامات لغة 
 الصناعية.

 
 ECE522))تحكم رقمي  5628  

 trasnfer)، اقتران التحويل Zيستعرض هذا المساق  عمليات تحويل ومعالجة اإلشارة، تحويالت 

function) المخطط الصندوقي، تمثيل انسياب اإلشارة، تقنيات المتغيرات ،(State variable 

techniques) ،التحكمية، المعاينة  واالستقرارية،  التحليل الزمني ، Z-domain analysis, and 

frequency domainمة التحكم لإلشارة . المحاكاة الرقمية، التصميم وا عادة التصميم الرقمي. تصميم أنظ
. تطبيقات أنظمة التحكم الرقمي في تطبيقات األتمتة (Discrete data control systems)المتقطعة 

 الصناعية . بناء مشروع أتمتة صناعية مبني على أساس أنظمة تحكم رقمية.....

 
 (IAE583)مواضيع خاصة 5628  

ال التخص  والتي ترفد الطالب بمعرفة يستعرض مساق مواضيع خاصة بعض المواضيع العلمية في مج
جديدة حول موضوع ما، وكذلك تجسير الهوة بين بعض المساقات من حالل طرح هكذا مساق حيث 

 يستعرض مواضيع لم تعطى في مساقات أخر ...... 
 
 (ECE352هندسة االتصاالت ) 4795 

ترددي والطوري. تخمين عرض النطاق التعديل المستمر للموجه. التعديل السعوي.التعديل الزاوي.التعديل ال
في التعديل المستمر للموجه. مستقبالت التعديل السعوي. والتعديل الترددي . الضجيج في التعديل المستمر 
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للموجه. مصادر الضجيج. تمثيل الضجيج والتداخل. نسبة اإلشارة إلى الضجيج. التعديل النبضي.التجميع 
نبضي. تعديل دلتا.نقل عند نطاق األساس. تشغيل النبضة وترميز الخط ألتجزيئي للزمن . التعديل الرمزي ال

.أداء نمط التعديل  ASK ،FSK ،PSKوشروط نايكوست للنقل الخالي من التشويه. طرق النقل الرقمي: 
 الرقمي بوجود الضجيج.

 
 (ECE523االتصاالت الرقمية )5120 

تصميم واشتقاق المرشح الموائم لشكل التعديل  مقدمة. شكل التعديل الرقمي. تصميم المستقبل المثالي.
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 

ها. ترميز القناة. ترميز هايمنا. ترميز االلتفافية. ترميز القطع الخفوت.أنظمة االتصاالت المفرودة أطياف
 الخطية.مقدرة تصحيح الخطأ عند ترميز هايمنا.

 
 (ECE452تحليل إشارات رقمية )4797 

. نماذ  تمثيل وتنفيذ  Zمقدمة إلى معالجة اإلشارات الرقمية.األنظمة واإلشارات المتقطعة مع الزمن.تحاويل 
مع الزمن. التحليل الزمني والترددي للمعالج الرقمي. تصميم المرشحات الرقمية.ذات األنظمة المتقطعة 

االستجابة النبضية المحددة. التقريب في المرشحات الشبيهة.تصميم المرشحات الرقمية ذات االستجابة 
قطعة. النبضية غير المحددة. شبكات المرشحات الرقمية. المسوي الرقمي. خوارزميات تحاويل فورير المت

 وتحاويل فورير السريعة. خوارزميات اإلجراءات الشارية الرقمية وتطبيقاتها.
 

 (EPE362(  )1تحليل أنظمة القوى الكهربائية )  5596
مقدمة في مصادر الطاقة الكهربائية ومكونات نظام الطاقة: )معامالت ونماذ  المولدات الكهربائية 

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

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

 

 (EPE464)    توزيع الطاقة الكهربائيةنقل و  5635
( ،الحمل الطبيعي: Radial feedersمقدمة في نظم التوزيع: المحطات الفرعية، المغذيات الشعاعية.)

المغذيات، حساب الهبوط في الجهد. حساب ممانعة أحمال المستهلكين ، وتوزيع أحمال المحوالت، أحمال 
( التوازي admittance( لخطوط التوزيع الهوائية والكوابل األرضة، وحساب سماحية )impedanceالتوالي )

لخطوط النقل الهوائية والكوابل األرضية، النموذ  الكهربائي لألحمال ، النموذ  الكهربائي لخطوط التوزيع، 
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للمحوالت، القدرة على التحليل الكهربائي لمغذيات التوزيع ، وتقليل الخسائر الكهربائية  والنموذ  الكهربائي
 وتنظيم الجهد.

 
 (IAE562متقدمه ) قدرةالكترونيات 5607 

يعتمد هذا المساق على المعلومات الواردة في مساق الكترونيات القدرة، ويغطي المعلومات المتقدمة 
، تصميم PWMي أنظمة تحويالت الطاقة الكهربائية. حيث يغطي تقنية والتطبيقات العملية المختلفة ف

وبعدة مستويات، تحسين معامل القدرة، استخدام  (Inverter)، عاكس القدرة DC/ACومحاكاة متغيرات 
، مصادر القدرة المفتاحية، (Pspice, PSIM, Simplorer, Matlab Simulink)برامج حاسوبية مثل 

UPS الكترونيات القدرة في أنظمة الطاقة وخاصة الربط الكهربائي وشبكات ، تطبيقات لدوائرDC ويغطي .
 كذلك استراتيجيات التحكم في أنظمة الكترونيات القدرة.

 

 (EPE461 ) الطاقة المتجددة أنظمة5600  
ية التعرف على أنواع الخاليا الشمسية من حيث الخصائ  الكهربائية والحرارية  والمعاير العالمية، كيف

تصميم و استخدام الخاليا الشمسية في بناء األنظمة المعزولة لتوليد الكهرباء واألنظمة الهجينة المتصلة مع 
الشبكة. القدرة على إجراء حسابات القدرة واختيار الخاليا  و العواكس وبطاريات التخزين المناسبة وغيرها من 

( . القدرة CSPإجراء الحسابات المتعلقة بتكنولوجيا )مركبات النظام واليات التحكم والحماية . القدرة على 
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 

ب المخبرية مثل التعرف على الخصائ  الكهربائية والحرارية  للخاليا الشمسية،و بناء نموذ  بعض التجار 
 لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية. و بناء نظام كامل لتوليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح.

 
 (EPE566) ترشيد الطاقة وأتمتة المباني5619 

قة وتدقيقها من خالل اإلضاءة وتحسين معامل القدرة و إدارة األحمال التعرف على طرق ترشيد الطا
واستخدام المحركات ذات الكفاءة العالية و اختيار الوقود المناسب و مراعاة تأثير الطاقة الحرارية المتسربة . 

نبعاث التعرف على الهدف األساسي لتدقيق الطاقة ،طرق جمع البيانات والية تقليل التكلفة والحد من اال
( KNXالبيئي وتحسين جودة الخدمة الكهربائية . التعرف على تكنولوجيا أتمتة المباني وخاصة تكنولوجيا )

من حيث التركيب المادي والبرمجي وأهمية استخدامها في إدارة المباني وترشيد الطاقة . تطبيق على 
( servo motor ال كهربائية ومحركات )استخدام هذه التكنولوجيا في أتمتة نموذ  لمبنى يحتوي )إنارة وأحم

 المستخدمة في الستائر و نظام التدفئة في المبنى(.
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 (IAE541)تصميم وربط أنظمة الحركة الميكانيكية 5629

مدخل إلى آليات الحركة، مفاهيم أساسية )الوصالت، نقاط االتصال، االزدوا  الحركي، السلسة الحركية، 
، تحليل األحمال الميكانيكية واالجهادات الناتجة عنها، تركيب ا لياتدرجة الحرية، أنواع ا ليات(، 

يم التروس )المستقيمة، المائلة، م، تحليل وتصخصائ  المواد وقو  تحملها، تصميم قالووظ نقل القدرة
تصميم  ،والكوابل تصميم السيور الناقلة والجنازير، اتجالمخروطية، الدودية(، كراسي التحميل ذات المتدحر 

 .مشروع تصميمي الحدبات،
 

 (IAE544)اإلنسان اآللي واألذرع الصناعية     5639

مقدمة عن اإلنسان ا لي واألذرع الصناعية ، تصنيف اإلنسان ا لي، أنظمة اإلحداثيات الثابتة والمتحركة، 
ا غير المباشرة التحويل بين اإلحداثيات الثابتة والمتحركة، الكينماتيكا المباشرة )األمامية(، الكينماتيك

)العكسية(، إيجاد السرعة الدورانية والسرعة الخطية لقبضة اإلنسان ا لي من خالل معرفة سرعة المحاور 
ديناميكا اإلنسان ا لي ، ضبط  ،اإلنسان ا لي اتزان  الحركية لجذع اإلنسان ا لي ، مفهوم ال جاكوبيان،
التحكم في حركة المحاور، المحركات والمجسات،  حركة المحاور بداللة الزمن )إزاحة، سرعة، تسارع(

  .واألذرع الصناعية البرمجة، تطبيقات اإلنسان ا لي
 

 (ME544)   التصميم باستخدام  الحاسوب 5638

، النمذجه الهندسية ، التحوالت  الهندسيةالحوسبه  إلى، الرسومات المحوسبة ، مقدمة  CADفي ال  مقدمة 
التصميم  أدواتمجسمات البسيطة والمركبة وذلك باستخدام مستو  متقدم من ، المنحنيات وال الهندسية

تعريف الاتصنيع المحوسب، المحيط التكويني للاتصنيع ،  CATIA  (Part-design) أل  الميكانيكي في
في الاتصنيع المحوسب، التحكم العددي  التكوين والهيكلية فوائد  الاتصنيع المحوسب. عناصر المحوسب،

في الاتصنيع المحوسب ، التكنولوجيا التجميعية والشبكات،  تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب.  كاةوالمحا
المستخدمة  واألدوات المنهجية. تكامل المعلومات وتدفق المواد في التصنيع. النمذجه اإلنتا تصنيف نظم 

 في تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.
 

  (IAE542) أنظمة تحكم متقدمة5630 
تصميم ( بالرسم ودراسة تأثير متغيرات النظام على مواقع واستقرار األقطاب، Polesتمثيل األقطاب )

، مقدمة في تصميم  ,PD, PI, PID  LAG-LEAD, LAG, LEADالمتحكمات التقليدية من نوع 
تقطعة، التصميم م إلىالديناميكية المتقطعة، ترجمة التصاميم المتصلة  األنظمةأنظمة التحكم الرقمية: تحليل 

متغيرات  باستخدام التحكم الخطية المتعددة المداخل والمخار  أنظمةصميم ت، األقطابمن خالل تحديد 
، تصميم المراقب الكامل األقطابالمستمرة والمتقطعة، تحديد مواقع  لألنظمةوالمراقبية  التحكمية الحالة،
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غير الخطية من خالل التغذية الراجعة  ظمةلألنالتحكم  أنظمةتصميم  المستمرة والمتقطعة، لألنظمة
 تطبيقات، مشروع تحكم. ،للمتغيرات الغير خطية

 

 (ECE582)تطبيقات الحاسوب الشخصي   5637  
 Dataتطبيقات عملية للحاسوب الشخصي في مجال القياس المبرمج، ومجال أنظمة استحواذ البيانات 

acquisitionدوائر اإلليكترونية،  وفي مجال تحليلها وعمل اللوحة ، ومجال استخدام الحاسوب في تصميم ال
 المطبوعة.

 
 (IAE577)أتمتة المركبات الكهربائية   5631 

يستعرض هذا المساق أنظمة األتمتة الصناعية المستخدمة في المركبات ذات االحتراق الداخلي أو المركبات 
شغيل والتوليد والشحن، دوائر نقل الحركة والقيادة، الكهربائية بالنسبة إلى نظام التغذية والبطاريات ودوائر الت

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 

 الطاقة، أنظمة التهكم والمعايرة . بناء مشروع تصميم لمركبة مهجنة....وتخزين 

 
  IAE576)التحكم واألتمتة في األنظمة الطبية )5632 

يستعرض هذا المساق أنظمة األتمتة الصناعية المستخدمة في  أألجهزة الطبية والمتعلقة بمعالجة إشارة 
ة، مجسات األجهزة الطبية ومعالجة أشاراتها، أنظمة التغذية، األجهزة الطبية، أنظمة الحركة في األجهزة الطبي

التحكم بمهام الجهاز الطبي، التحكم بسرعة أنظمة الحركة والوضع واالتجاه في أجهزة التصوير ألرنيني 
 PLCتطبيقات ال    والمغناطيسي. أنظمة الحماية في األجهزة الطبية، وصيانة ومعايرة األجهزة الطبية.

 حوسب في األجهزة الطبية.والتحكم الم
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 تخصص هندسة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية 5.1

 

 ملخص خطة التخرج 
 

 المتطلبات الرقم
عدد الساعات  المتطلبات

 اإلجبارية االختيارية المعتمدة

 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 56  56   0 متطلبات الدائرة  .3

 60 51 9 امج )التخص (متطلبات البرن  .4

 165 153 12 المجموع 

 
 ساعة معتمدة( 37متطلبات التخصص اإلجبارية )

رقم 
 المساق

 س.م المساق باللغة العربية رمز المساق
المتطلب 

 المرافق

المتطلب 
 السابق

 المساق باللغة اإلنجليزية

5634 ECE431 5594  2  المشغل الكهربائي Electrical Workshop 

5594 ECE333 ( 2آالت كهربائية) 5589 4356 3 
Electrical  Machines 

(II) 

4204 ECE 334 
الرسم الكهربائي 

  وتطبيقاته
2  5060 

Electrical  Drafting 

Applications  

4206 IAE361 4104 3    الكترونيات القدرة  Power Electronics  

4207 IAE462 4206  1  درةمختبر الكترونيات الق 
Power Electronics 

Lab. 

5595 EPE432 
ميكانيكا الموائع 

  واالجسام المتصله
3  

4006 

4008 

Fluid and continuous 

Systems Mechanics 

5596 EPE362 
تحليل أنظمة القوى 

 4101 5594 3 (1)  الكهربائية
Power System 

Analysis (I) 

5597 EPE462 
تحليل أنظمة القوى 

 5596  3 (2)  ربائيةالكه
Power System 

Analysis (II) 

 

5598 EPE564 

تطبيقات برمجية 
ومحاكاة في انظمة 

  الطاقة الكهربائية

1  5597 

Software applications 

& simulation in 

Electrical energy 

systems. 

5599 EPE463 5596 5597 3  توزيع الطاقة الكهربائية Distribution of Elec. 

Energy 



 كلية الهندسة 

 

 

67 

5502 EPE561 
مختبر نقل وتوزيع 

  الطاقة الكهربائية
1  

5597 

5599 

Transmission and 

Distribution of Elec. 

Energy  Lab. 

5503 EPE465  3 العالي  الجهدتكنولوجيا  
5596 

5221 

High Voltage 

Technology   

 5504 EPE361 

 
  3 مصادر الطاقة المتجددة  

4006 

4008 

4103 

 

Renewable Energy 

Sources  
 

5600 EPE461 
 

  3 انظمة الطاقة المتجددة 
5594 

4206 

Renewable Energy 

Systems 

5513 EPE464 
حماية أنظمة القوى 

  3 (1)  الكهربائية
5634 

5596 

Power Systems 

Protection (I) 

5601 EPE562 
حماية أنظمة القوى 

  3 (2)  الكهربائية
5513 

5597 

Power Systems 

Protection (II) 

5602 EPE563 5513 5601 1 مختبر حماية كهربائية Power Systems 

Protection lab 

5603 EPE466 
محطات توليد الطاقة 

  3 الكهربائية
5595 

5594 
Electrical Power 

plants               

5505 EPE541 
  اقتصاد الطاقة

  3 الكهربائية
4011 
5597 

Economy of Elec. 

Energy 

4165 ECE391 
  1تدريب ميداني 

0  
  7فصل

 س(105)
Field Training (I) 

4631 ECE941  4165  0  2تدريب ميداني Field Training (II) 

4359 ECE598 

  مقدمة مشروع التخرج

1  

4070 

4165 

 س(132)

Introduction to 

Graduation Project 

4360 ELE598 4359  3  مشروع التخرج Graduation Project 

  51 المجموع 

 
 وصف مساقات تخصص تكنولوجيا الطاقة الكهربائية اإلجبارية:

 
 (ECE431) المشغل الكهربائي 5634

كاااسابه المهاااارات العمليااة وتحديااد  المتعلقااه فااي تمديااد   يهاادف هااذا المساااق لتدرياااب الطاااالب عمليااا  وا عاااداده وا 
المختلفاااه واجاااراء القياساااات للكمياااات  توصااايل اجهااازة القيااااس الكهربائياااه والخطاااوط و   األعطااااال فاااي الكوابااال

ويهدف الى اكساب الطالاب كيفياة تصاميم دوائاار  ،الكهربائيه المختلفه وفح  وصيااناة المحوالت الكهربائية  
سالماااة التااي التحكااام الكاهربائاااي والتمديااادات الصنااعياااة المتعلقااة بااا الت اإلنتاجيااة وتطبيااق وسااائل األمااان وال

  .يجب أن تتوفار فايها
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 (ECE333) (2آالت كهربائية )5594 

يستعرض هذا المساق المواضيع التالية: المحوالت الكهربائية ثالثية الطور من حيث مبادأ العمال ، التركياب ، 
(، باإلضاافة إلاى   Y/Y, Y/D, D/D, D/Y, & Zigzagالادوائر المكافئاة التقريبياة، توصايالت المحاول )

توصاايات زيكااازاك وسااكوت والمحاااول الاااذاتي . تنظاايم الجهاااد وتاااأثير نوعيااة الحمااال علاااى جهااد المحاااول وعمااال 
أحادية وثالثية الطور، مبدأ تحاويالت الطاقاة، الادوائر المكافئاة،  المحوالت على التوازي. نظرية ا الت الحثية

انيكية للمحارك ، طارق بادء الحركاة، العزم الكهرومغناطيسي والقدرة في المحرك، طرق التحكم بالخاصية الميك
وتطبيقاااات المحااارك الحثاااي فاااي األتمتاااة الصاااناعية. مبااادأ عمااال وتركياااب وأناااواع  المحركاااات التزامنياااة، المولاااد 

، عماال المولااد كمسااتقل Vألتزامنااي أحااادي وثالثااي الطااور وطاارق إثارتااه، منحنيااات تحمياال المولااد ، خاصااية 
ساالوك المولااد. المحركااات التزامنيااة، مباادأ العماال ، طاارق الااتحكم وعلااى التااوازي ، تااأثير نوعيااة التحمياال علااى 

بالسااارعة، كيفياااة بااادء المحااارك ألتزامناااي، تاااأثير عمااال المحااارك ألتزامناااي علاااى  تحساااين معامااال القااادرة للشااابكة 
 المغذية، المكثف ألتزامني وعمله في الشبكة وكيفية تحسين معامل القدرة.

 
 (ECE334) الرسم الكهربائي وتطبيقاته4204 

رسااام المخططااااات  الكهربائيااااة  للمباااااني السااااكنية والمنشااااءات والمصااااانع ودوائاااار الااااتحكم اإللكترونيااااة ودوائاااار 
المنطق الرقمي ودوائر ا الت واالجهزة الكهربائية. التعرف على الرموز الكهربائية حسب المقايس الدولية فاي 

مخططااات الطاقااة الكهربائيااة . قااراءة وتتبااع مختلاف المجاااالت وتطبيقاتهااا. اسااتخدام برنااامج أوتوكاااد فاي عماال 
الكتالوجااات الصااناعية ، معرفااة عناصاار و رمااوز الااتحكم حسااب المواصاافات الدوليااة. ماان خااالل هااذه المساااق 
يسااتطيع الطالااب أن يميااز بااين الاادوائر الكهربائيااة الموجااودة علااى المخططااات الورقيااة ، والاادوائر الفعليااة ويااتم 

من التطبيقات الصناعية والمنزلية، فضال عن القدرة على تصميم اللوحاات  ذلك من خالل االعتماد على عدد
الكهربائيااة وحساااب كميااة الطاقااة التااي تسااتهلكها لوحااة كهربائيااة  فااي توزيااع اإلضاااءة، و اجهاازة الطاقااة ودوائاار 

 الجهد المنخفض.

 
 (IAE 361) الكترونيات القدرة( 4206)

قااات العناصاار اإللكترونيااة المسااتخدمة فااي أنظمااة القاادرة يسااتعرض هااذا المساااق  مباادأ عماال وأصااناف وتطبي
الكهربائية) ديودات القدرة، ترانزستور بأصنافه، دوائار الثايريساتور، وأنظماة الحماياة الالزماة لهاذه العناصار( . 
طفائااه فااي دوائاار التيااار المتغياار والمباشاار. دوائاار توحيااد التيااار المتغياار  دوائاار الثايريسااتور وعمليااة تشااغيله وا 

(Rectifiers)  إلااااى مباشاااار أحاديااااة وثالثيااااة الطااااور غيااااار القابلااااة والقابلااااة للااااتحكم، حساااااب الجهااااود والقااااادرة
ومواصفات الدائرة، التصميم، المحاكاة والتطبيق العملي.  دوائر التحكم بالجهد المتغيرة أحادية وثالثياة الطاور 

(AC Voltage Controllers)طبياق العملاي، المبدلاة الترددياة.. دوائار ، مبادأ العمال، التصاميم، المحاكااة والت
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وتطبيقاته في تحويل القدرة ، دوائر خفض ودوائر رفع الجهد ، تصميم  (DC Choppers)تقطيع الجهد الثابت
الدوائر ومحاكاتها والتعرف على خوا  هذه الدوائر. دوائر تحويل الجهاد الثابات إلاى المتغيار أحادياة وثالثياة 

ات عملية لدوائر الكترونيات القدرة، استخدام برمجيات متعددة لمحاكااة هاذه الادوائر . تطبيق(Inverters)الطور
 ، ورصد وصيانة أعطال هذه الدوائر....

   
 (IAE 462مختبر الكترونيات القدرة )4207 

طفااء الثايريسااتور الطبيعيااة  دراساة خصااائ  ترانزيسااتور القادرة، الثايريسااتور ، الترياااك والادياك . دوائاار قاادح وا 
واألجبارياااة . دوائااار التوحياااد أحادياااة وثالثياااة الطاااور الغيااار قابلاااة للاااتحكم والقابلاااة للاااتحكم . دوائااار قطاااع التياااار 

 Voltage Controllerالجهااد المتغياار أحاديااة وثالثيااة الطااور   ب الااتحكم . دوائاار  DC Choppersالمباشاار
AC دوائر العاكس .Inverters .    

 
 (EPE432) ام المتصلهميكانيكا الموائع واالجس5595 

الجاااااازء األول: مفاااااااهيم أساسااااااية للمااااااادة المائعااااااة وخواصااااااها، الموائااااااع الساااااااكنة، الموائااااااع المتدفقااااااة، قااااااانون 
 الهيدرواستاتيكا، معادلة االستمرارية، معادلة برنولي، معادالت الطاقة والزخم.
  الكهربائياااة والهياكااال الجملونياااة، الجااازء الثااااني: أنظماااة القاااوة، العااازوم، اتااازان األجساااام الصااالبة، اتااازان األبااارا

خاااوا  الماااواد، أناااواع اإلجهاااااد البسااايط، منحناااى اإلجهاااااد واالنفعاااال، قاااانون هااااوك ونسااابة باااويزون، اإلجهاااااد 
 واالنفعال الحراري، االجهادات واالهتزازات في األسالك الكهربائية.

 
 (EPE362( )1تحليل انظمة القوى الكهربائية ) 5596 

اقااااة الكهربائيااااة ومكونااااات نظااااام الطاقااااة: )معااااامالت ونماااااذ  المولاااادات الكهربائيااااة مقدمااااة فااااي مصااااادر الط
والمحوالت وخطوط نقل(. المفااهيم األساساية: نظاام وحادة الكمياات و تطبيقهاا علاى أنظماة الطاقاة الكهربائياة:  

ويض قاادرة  تمثيال الخااط الواحااد لخطاوط النقاال للتيااار والجهاد ، وعالقااات القاادرة علاى اطااراف خطااوط النقال، تعاا
(، وتاااادفقات الخطاااااوط NRرد الفعاااال. تاااادفق االحماااااال: تعريااااف المشااااكلة، غااااااوس سااااايدل، نيااااوتن رافساااااون )

 والخسائر، برامج تدفق الطاقة. االستفادة من محوالت التبديلية. حسابات الشد في خطوط النقل.
 

 (EPE462( )2تحليل انظمة القوى الكهربائية )5597 
ات االخطاء المتماثلة وغير المتماثلاة فاي نظاام القاو  الكهربائياة، التحليال العاابر اخطاء الثالثة اطوار، ومكون

لااالالت المتزامنااه  و تحلياال عااابر للجهااد الزائااد علااى خطااوط النقاال وتحسااين معاماال القاادرة وتعااويض قاادرة رد 
القاو  الكهربائياة.  الفعل ، العملية االقتصادية لنظام الطاقة، ومقدمة في االستقرارية و نظام التحكم في انظمة

 تطبقات من الواقع العملي.
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 (EPE564تطبيقات برمجية ومحكاة في انظمة الطاقة الكهربائية )5598 

تصنيف العمليات في نظم الطاقة الكهربائية، تمثيال تخطيطاي لحااالت نظاام الطاقاة الكهربائياة ،عمال محاكااة 
(. MATLAB,… PowerFactory, Power World and ETAPبرمجية باستخدام  برامج متخخصه مثل )

واسااتخدام هااذه الباارامج لتحلياال نظااام القااو  الكهربائيااة وانظمااة الطاقااة المتجااددة . ويمكننااا اسااتخدام أي باارا مااج 
 حديثة تظهر في انظمة الطاقة.

 
 (EPE463) توزيع الطاقة الكهربائية5599 

( ،الحمل الطبيعاي: احماال Radial feedersمقدمة في نظم التوزيع: المحطات الفرعية، المغذيات الشعاعية.)
المسااااتهلكين ، وتوزيااااع احمااااال المحااااوالت، احمااااال المغااااذيات، حساااااب الهبااااوط فااااي الجهااااد. حساااااب ممانعااااة 

(impedance( التااوالي لخطااوط التوزيااع الهوائيااة والكواباال األرضااة، وحساااب سااماحية )admittance التااوازي )
النماوذ  الكهرباائي لالحماال ، النماوذ  الكهرباائي لخطاوط التوزياع، لخطوط النقل الهوائياة والكوابال األرضاية، 

والنمااوذ  الكهربااائي للمحااوالت، القاادرة علااى التحلياال الكهربااائي لمغااذيات التوزيااع ، وتقلياال الخسااائر الكهربائيااة 
 وتنظيم الجهد.

 
 (EPE561) مختبر نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية5502 

لكهربائية من حيث االداء وطرق التاريض ، دوائار القصار المتماثلاة وغيار التعرف على نموذ  خطوط النقل ا
المتماثلااة، تجااارب فااي التعويضااات وحساااب ممانعااة المركبااة الصاافرية. محااوالت الثالثااة اطااوار: تجربااة عاادم 
التحميال وتجرباة القصار ، المحاول تحاات تااثير الحمال المتماثال وغياار المتماثال ، الممانعاة الصافرية للمحااول. 

ام البسبار المزدو  ، توصيلة التوالي والتوازي للخطوط، تجرباة محاكااة لنماوذ  نقال الطاقاة مان المولاد الاى نظ
 المستهلك، حساب تيارات القصر باستخدام برامج محاكاة.

 
 (EPE465) العالي الجهدتكنولوجيا 5503 

 AC ،DC ،impulseاالت واجبااات ومسااتقبل تكنولوجيااا الجهااد العااالي ، إنشاااء وقياااس الجهااد العااالي فااي حاا

voltages  اإلجهادات والضغوط على العوازل، توليد الجهد العالي، تصنيف وحسابات المجااالت الكهربائياة ،
، النظريات الفيزيائية لتفريا  الغاازات والموائاع والعاوازل الصالبه، التاأين ،والتاأين الحاراري، انهياار الغاازات فاي 

ت في القواطع والمحوالت ، معاايرة الجهاود، الجهاود الثابتاة والعاابرة ، تصانيف القواطع الكهربائية وانهيار الزيو 
( ، Coronaالكوابااال والعاااوازل المختلفاااة مااان حياااث تحملهاااا للجهاااود العالياااة ، التعااارف علاااى ظااااهرة الكوروناااا )

 (تطبيقات في هندسة الجهد العالي )المرسب الكهربائي، وآالت التصوير، وتطبيقات اخر  في مجال الطب
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  (EPE361)مصادر الطاقة المتجددة 5504 
مقدمة عن الطاقة والقدرة ، مصادر الطاقة المتجدده : الطاقة الشمسية ونظريات و حساابات وقيااس االشاعاع 
الشمساااي  وزاوياااة ارتفااااع الشااامس ،....الاااخ، تكنولوجياااا الخالياااا الشمساااية وتكنولوجياااا تركياااز الطاقاااة الشمساااية 

(CSPطاقاااة الريااااح ، تاااد . ) فق الريااااح ، قااادرة الريااااح، اناااواع توربيناااات الرياح،النظرياااات والحساااابات لتصاااميم
التوربينات الهوائية،... ،طاقة الوقود الحيوي، انواع الوقاود الحياوي، الطاقاة المحتاواه فاي الوقاود الحياوي، كيفياة 

اقاة النووياة . كماا ياتم استخدام الوقود الحيوي في توليد الطاقة من الغاز الحياوي و طاقاة بااطن االرض و الط
فااي هااذا المساااق اجااراء بعااض التجااارب فااي المختباار لقياااس االشااعاع الشمسااي ودرجااة الحاارارة وساارعة الرياااح 

 والتعرف على الخاليا الشمسية، ... 
 

 (EPE461) انظمة الطاقة المتجددة5600 
لمقااايس العالميااة، كيفيااة التعاارف علااى انااواع الخاليااا الشمسااية ماان حيااث الخصااائ  الكهربائيااة والحراريااة  وا

تصميم و استخدام الخاليا الشمسية في بناء االنظمة المعزولة لتوليد الكهربااء واالنظماة الهجيناة المتصالة ماع 
الشبكة. القدرة على اجراء حسابات القدرة واختيار الخاليا  و العواكس وبطاريات التخزين المناسبة وغيرها من 

( . القاادرة CSPلحمايااة . القاادرة علااى اجااراء الحسااابات المتعلقااة بتكنولوجيااا )مركبااات النظااام واليااات الااتحكم وا
على تصميم نظام طاقة الرياح واختيار التوربيناات والمولادات  وطريقاة الاتحكم والحماياة المناسابة. كماا يهادف 

سااق اجاراء المساق الاى اجاراء الحساابات االقتصاادية المتعلقاة بالطاقاة الشمساية وطاقاة الريااح. و يتضامن الم
بعض التجارب المخبرية مثل التعارف علاى الخصاائ  الكهربائياة والحرارياة  للخالياا الشمساية،و بنااء نماوذ  

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

 

 (EPE464) (1) الكهربائيةحماية أنظمة القوى 5513 
 مقدمة: تأثير التيار الكهربائي على النسان من ناحية بيولوجيا وفيزيائية وكيميائية......الخ -
 ((TN,TT,ITتصنيف شبكات الضغط المنفض حسب طريق التااريض   -
 أساليب الحماية من اللمس المباشر )العزل األساسي  التغطية  استخدام الحواجز  الخ( -
ر ) الغرف المعزولة كهربائيا  الحماياة عان طرياق الفصال  القطاع أساليب الحماية من اللمس غير المباش -

 األوتوماتيكي للتيار  الخ(
 القطع األوتوماتيكي للتيار الكهربائي ) الفيوزات والقواطع ومصطلح االختيارية  توصيالت معادلة الجهد( -
 للتربة(مقاومة األرضي )تعريفها وأساليب قياسها  أنواع األرضي  قياس المقاومة النوعية  -
 الحماية من الصواعق -
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 (EPE562) (2) الكهربائيةحماية أنظمة القوى 5601 
القيم المستخدمة لمعرفة وجود خطأ كهربائي )تياار زائاد  فارق التياار  الممانعاة  اتجااه مساار تادفق القادرة   -

 التردد  القوس الكهربائي الداخلي(
 (أسليب الحماية ) الحماية التفاضلية  حماية المسافة  -
طاارق حمايااة مكونااات المنظومااة الكهربائيااة )المحااوالت  المحركااات  المولاادات  الكواباال األرضااية وخطااوط  -

 النقل  وحماية قضبان التوزيع  

 Auto-Recloser and sectionalizerاعادة التوصيل األوتوماتيكي و التقطيع ) -
 استخدامات االشارة الرقمية في الحماية الكهربائية -
 

 (EPE563) ة كهربائيةمختبر حماي5602 
يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب باااجهزة الحمايااة المختلفااة للجهااد الماانخفض والجهااد المرتفااع و اجااراء 
تجارب عملية في الحماية الكهربائياة  مان حياث  اختياار اجهازة الحماياة ومعايرتهاا. ومان هاذه التجاارب قيااس 

ية من الصدمات المباشرة وغيار المباشارة، تجاارب علاى مقاومة االنسان ومقاومة االرضي. تجارب على الحما
( ، TT,TN,ITالحماياة مان االخطااء االحادياة والثنائياة والثالثياة فاي مختلاف اناواع انظماة توصايل الشاابكات )

( والتنساايق و التميااز selectionالحمايااة ماان الصااواعق، تجااارب علااى اختيااار القواطااع والماارحالت الكهربائيااة )
( ، عمال حماياة لمولاد ومحارك ومحاول باساتخدام الحماياة  Coordination & Discriminationفاي عملهاا )

و   (Sectionalizer)التفاضلية والتعرف على طرق الحماية بواسطة مرحالت المسافة والمرحالت الرقمياة و  
, (Autorecloser) .وذلك من خالل اجراء زيارات ميدانية الى شركات الكهرباء 

 

 (EPE466) الطاقة الكهربائية محطات تولد5603 
مقدماااة عااان الطاقاااة الكهربائياااة وطااارق توليااادها، اناااواع محطاااات التولياااد : البخارياااة والغازياااة والمائياااة و الاااديزل 
ومحطااات الطاقااة النوويااة و محطااات الطاقااة المتجاادده ،انااواع الوقااود، الجمااع بااين المحطااة الحراريااة ومحطااة 

المولاادات  التزامنيااة حسااب انااواع التوربينااات المسااتخدمة فااي محطااات  التوليااد ، اليااة اختيااار و تشااغيل وحمايااة
التوليد. ربط محطات التوليد مع الشبكة : شروط وطرق الربط. التحكم في سريان القدرة المتولدة فاي محطاات 
ن التوليد: القدرة الفعالة وغير الفعالة. حماية محطات التوليد . كما يتضمن المساق بعض التجارب العملية عا
 المولدات التزامنية وكيفية ربطها مع الشبكة وخصائ  المولدات اثناء تعرضها النواع  مختلفة من االحمال.

 
 (EPE541الكهربائية ) الطاقةاقتصاد 5505 

(، معادل Simple Payback Periodمقدماه عان الماوارد الموزعاه ،اقتصااد الطاقاة: فتارة االساترداد البسايطه )
(، معدل Net Present Value(، صافي القيمة الحالية )Initial (Simple) Rate-of-Returnالعائد البدائي )
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( ، صااافي القيمااة الحاليااة ومعاادل العائااد الااداخلي مااع تصااعيد Internal Rate of Returnالعائااد الااداخلي )
الحمااال الوقااود، االسااتثمار الساانوي ، تحلياال التاادفق النقاادي، التحلياال االقتصااادي: محطااات التوليااد ومشاااكل ا

( ، محطاات النقاال والتوزياع و مصاادر الطاقااات المتجادده ، تطبيقاات علااى Economic dispatchالمتغيارة ،)
التحليل االقتصادي للطاقة. كما  يهدف المساق الى تعريف الطالب بطريقاة كتاباة العقاود وتحدياد المواصافات 

 المتعلقة بالطاقة الكهربائية.
 

 (ECE491/ECE391) 2و  1تدريب ميداني 4631/4165 
على الطالب المشاركة فاي بارامج تدريبياة ودورات مكثفاة الكتسااب الخبارة العملياة المناسابة التاي تؤهلاه للعمال 
فااي مختلااف قطاعااات الطاقااة الكهربائيااة علااى ساابيل المثااال) تصااميم اللوحااات الكهربائيااة السااكنية والصااناعية 

صة شركات الكهربااء، العمال فاي قطااع الطاقاة الشمساية والتجارية، العمل في قطاع نقل الطاقة وتوزيعها وخا
وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من حيث التصميم والتركيب والتسويق  ،....( وخالل فترة التدريب يجب 
علااى الطالااب ان يحقااق قائمااة التاادريب التااى تطلااب منااه وفااي نهايااة التاادريب يقااوم بتسااليم تقرياار مفصاال عاان 

 تدريبه.
 

 (ECE598شروع التخرج )مقدمة م4359 
دراسااة وتحلياال المشاااكل العلميااة أو التقنيااة.  اقتااراح حلااول تقنيااة مناساابة.  يجااب ان يحتااوي هااذا الجاازء علااى 

( ، ودراساة التكااليف و عمال محاكااة للمشاكلة إذا Software and Hardwareجاناب برمجاي وجاناب ماادي)
 لزم األمر.

 
 (ECE599مشروع التخرج )4360 

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

 القيود التي نوقش فيها في مقدمة المشروع
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 ساعات معتمدة( 9متطلبات التخصص االختيارية ) 5-5

 المساقرقم 
رمز 

 المساق
 س.م المساق باللغة العربية

المتطلب 

 المرافق

المتطلب 

 السابق
 المساق باللغة اإلنجليزية

5604 EPE433 
ديناميكا حرارية وانتقال 

 5595  3  حراره
Thermodynamics 

and Heat transfer 

5605 EPE567 
تصميم محطات توليد 

  الطاقة الكهربائية

  

3  
5604 

5603 

Design Power 

Plants  

5606 EPE442 

 و استقرارية    التحكم

  3 أنظمة القوى
5597 

5220 

Control and 

Stability of power 

system  

5607 IAE562 
 متقدمه  الكترونيات قدرة

 3  4206 
Advanced Power 

Electronics  

5608 EPE544 
  جودة أنظمة القوى

 
3  5607 

Power Systems 

Quality  

5609 EPE565 

 انظمة طاقة متجدده متقدمه

3  
5607 

5600 

Advanced 

Renewable Energy 

Systems 

5610 EPE443 

ادارة القوى الكهربائية و 

 ربط االنظمة 
3  5597 

Management 

electrical power 

and interconnected 

systems 

5611 EPE542 
  أسواق الكهرباء والمخاطر

3  5505 
Electricity Markets 

and Risk 

5612 EPE543 
الوثوقية في أنظمة القوى 

  3  الكهربائية
5600 

4206 

Power System 

Reliability  

5613 EPE441 
 التنبوء باألحمال الكهربائية

3  
4071 

5597 
Load Forecasting  

5614 IAE471 
(1تحكم منطقي مبرمج )  

 
3  5643 PLC (I)       

5615 IAE571 
 (2رمج )تحكم منطقي مب

 
3  5614 PLC(II) 

5616 IAE472 

 سكادا و شبكات صناعية

3  5614 

SCADA  &  

industrial 

networking 

5617 IAE432 
 1قيادة كهربائية 

3  
5220 

5594 
Electrical Drive  

5618 EPE 

467 

 4101  3 تمديدات كهربائية واناره

4204 

Electrical  

Installations & 

lighting 

5619 EPE566 
ترشيد الطاقة وأتمتة 

 المباني
3  

5618 

4204 

Energy Auditing & 

KNX 

5621 EPE468  4202  3ادوات واجهزة في انظمة Apparatus and 
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 devices in electrical 4691 الكهربائية الطاقة

energy systems 

5622 GE432 

 إدارة مشاريع و الجودة

3  4011 

Project 

Management& 

Quality 

4795 ECE35

2 

 Communication  4706  4071 3  هندسة اتصاالت

Engineering 

5120 ECE 

523 

 Digital 4795  3 اتصاالت رقمية

Communications 

4797 ECE 

452 

 Digital Signal 4706  3 تحليل اإلشارة الرقمية

Processing (DSP) 

4876 ECE55

1 

 Optical 5120  3 اتصاالت بصرية

Communications 

5028 EPE583 
  مواضيع خاصة

3   Special topics 

  9 مجموع عدد الساعات المطلوبه

 

 وصف مساقات تخصص تكنولوجيا الطاقة الكهربائية اإلختيارية:

 (EPE433) ديناميكا حرارية وانتقال حراره 5604
لديناميكا الحرارية، انتقال الحرارة مفاهيم أساسية وتعريفات، الشغل والحرارة، القانون األول والقانون الثاني في ا

 بالتوصيل والحمل واإلشعاع، المبادالت الحرارية.
 

  (EPE567) تصميم محطات توليد الطاقة الكهربائية5605 
يعتبر هذا المساق امتدادا لمساق محطات توليد الطاقة الكهربائية ويهدف الى تعرياف الطالاب بتصاميم وأداء  

الطاقة الكهربائية و التي تعمل علاى الوقاود األحفاوري والناووي وتحليال دورة عمال  محطات توليد الطاقة لتوليد
هذه المحطات ، تصميم مكونات المحطات وادائها، وآلية تشغيل المحطات ، ومراقبتها والتحكم بها وحمايتهاا، 

ب هااذه العواماال. وكمااا وكيفيااة اختيارهااا وفقااا للعواماال االقتصااادية  والتااأثيرات البيئيااة والقاادرة علااى القيااام بحسااا
يتضاامن المساااق موضااوعات فااي الااديناميكا الحراريااة وتحلياال دورة  عماال محطااات الطاقااة ؛ حسااابات احتااراق 
الوقود ، والتحكم باالنبعاثاات الكيميائياة ،تكنولوجياا الطاقاة النووياة والتكنولوجياات الناشائة عان مصاادر الطاقاة 

 المتجددة.
 

 (EPE442) لقوى ا استقرارية أنظمةو  التحكم5606 
، اساااتقرار آالت امعادلاااة التاااأرجح، نماااوذ  ا لاااة المتزامناااة، االساااتقرارية الثابتاااة، االساااتقرارية العاااابرة وتطبيقاتهااا

 متعددة، انهيار التردد، انهيار الجهد، ...الخ، التحكم في أنظمة القو .
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 (IAE562)متقدمه  قدرةالكترونيات 5607 

لااااواردة فااااي مساااااق الكترونيااااات القاااادرة، ويغطااااي المعلومااااات المتقدمااااة يعتمااااد هااااذا المساااااق علااااى المعلومااااات ا
، تصاااميم PWMوالتطبيقاااات العملياااة المختلفاااة فاااي أنظماااة تحاااويالت الطاقاااة الكهربائياااة. حياااث يغطاااي تقنياااة 

وبعااادة مساااتويات، تحساااين معامااال القااادرة، اساااتخدام  (Inverter)، عااااكس القااادرة DC/ACومحاكااااة متغيااارات 
، UPS، مصادر القادرة المفتاحياة، (Pspice, PSIM, Simplorer, Matlab Simulink)برامج حاسوبية مثل 

. ويغطااي كااذلك DCتطبيقااات لاادوائر الكترونيااات القاادرة فااي انظمااة الطاقااة وخاصااة الااربط الكهربااائي وشاابكات 
 استراتيجيات التحكم في أنظمة الكترونيات القدرة.

 
 (EPE 544جودة انظمة القوى )5608 

تعلقة بجودة نظم الطاقة ، متطلبات األحماال الكهربائياة، ومباادئ التوافقياات والمرشاحات، ومصادر تعاريفات م
موجااات الجهااود المفاجئااة والحمايااة منهااا، الومضااات، وانقطاااع التيااار الكهربااائي فااي األجهاازة التااي تاازود بجهااد 

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

 
 (EPE565) انظمة طاقة متجدده متقدمه5609 

يهاادف المسااااق الاااى تعزياااز قااادرة الطالاااب علااى تصاااميم و اساااتخدام  تكنولوجياااا الخالياااا الشمساااية و تكنولوجياااا 
(CSP في بناء محطاات الطاقاة الشمساية وحمايتهاا والاتحكم فيهاا. كماا يهادف ايضاا الاى القادرة علاى ) تصاميم

ماازارع طاقااة الرياااح. التعاارف علااى االعتبااارات المعماريااة فااي حالااة تصااميم االبنيااة التااي تتكااون جاادرانها ماان 
 الخاليا الشمسية. ويتطرق المساق ايضا الى اي بحث او برنامج او تكنولوجيا جديد في الطاقة المتجددة .

 
 (EPE443) ادارة القوى الكهربائية و ربط االنظمة5610 

ا المساق الى التعريف باهمية الاربط الكهرباائي وشاروطه والفائادة االقتصاادية لاه ، كماا يهادف ايضاا يهدف هذ
الى تعرياف الطالاب باالربط الكهرباائي باين الادول ودراساة امثلاة واقعياة  للاربط الكهرباائي فاي فلساطين والاوطن 

التحكم واليات التنسيق والمراقبة  فاي  العربي والعالم . والتعرف على االدوات واجهزة القياس  وبرامج االدارة و
 مثل هذه االنظمة.

 
 (EPE542أسواق الكهرباء والمخاطر )5611 

( سااوق الكهرباااء الرئيسااية 2( مقدمااة حااول االقتصاااد، الهندسااة واالقتصاااد. 1االقتصاااد واألسااواق والكهرباااء : 
وازن فاااي الساااوق، والرعاياااة ( أساسااايات األساااواق : منحنياااات العااارض والطلاااب والتااا3ونمااااذ  مااان المنافساااة. 

( نظرية الشركة : التكاليف على المد  الطويل والقصير 4االجتماعية، واألسواق المركزية الثنائية والمزادات. 
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و  Bertrandالتكلفااة الحديااة، والمنافسااة المثاليااة والكمااال ، نماااذ  المااد ، واإلنتااا  األمثاال ، مقاباال متوسااط 
Cournot  .5دارة المخاااطر. األسااواق  ( المخاااطر واألسااواق والعقااود. مفهااوم الخطاار، ومصااادر المخاااطر ، وا 

 الفورياااااااااااااااااااااااااااة والعقاااااااااااااااااااااااااااود ا جلاااااااااااااااااااااااااااة، العقاااااااااااااااااااااااااااود ا جلاااااااااااااااااااااااااااة والخياااااااااااااااااااااااااااارات وعقاااااااااااااااااااااااااااود الفااااااااااااااااااااااااااارق.
( أسواق الكهرباء ومزاد موحدة الساعر والادفع والعطااءات، وتقلاب 1أسواق الكهرباء وأنظمة الطاقة المخاطر : 

، وقضايا الموازنة، وقيود النقال ، السايطرة علاى الجهاد وخادمات الادعم مني( النظام األ2األسعار ، واأللعاب. 
( تادفق 4والتازام الوحادة.   Economic dispatch( 3، ...الاخ(. black-start capabilityعلاى رد الفعال ، 
( تااأثير مصااادر الطاقااة المتجااددة فااي Locational Marginal Prices (LMPs) .6( 5الطاقااة األمثاال. 

 ( التنظيم والسياسات.7؟ CO2اق. وتخفيض تاثير األسو 

 
 (EPE543الوثوقية في أنظمة القوى الكهربائية )5612 

مقدمااة فااي األنظمااة الفرعيااة لنظااام الطاقااة الكهربائيااة: التوليااد، النقاال، التوزيااع. نظريااة االحتماااالت األساسااية 
ياااد القااادرة،التقنيات، األرقاااام القياساااية، تااارابط وتوزيعهاااا. نمذجاااة الشااابكة وحساااابتها. تحليااال الوثوقياااة:  التوليد:تول

النظااام، احتياااطي التشااغيل. النقاال: مكونااات الشاابكة وأرقامهااا، األنظمااة المركبااة. التوزيااع: الشاابكات الشااعاعية 
 والحلقية،الشبكات المتوازية والمتشابكة.

 
 (EPE441التنبوء باالحمال الكهربائية )5613 

صاانيفها ، العواماال المااؤثرة فااي توقااع االحمااال الكهربائيااة، تحلياال االحمااال مقدمااة  فااي االحمااال الكهربائيااة وت
واجااراء العمليلاات البحثيااة عليهااا، خصااائ  نمااو االحمااال الكهربائيااة، طاارق التنبااؤ باالحمااال الكهربائيااة  )أ( 

رد الفعال،  االستقراء )ب( تقنيات المشاركة في العالقات . والتنبؤ بالطاقة، توقع الحمل االقصاى، التنباؤ بقادرة
تنبؤ بحساسية تاثيرات الطقس وغير الطقس على االحمال الكهربائية ، والتنبؤ السانوي، التنباؤ الشاهري والتنباؤ 

 الكلي،. . .

 
 (IAE 471) (1تحكم منطقي مبرمج )5614 

انظمااة  اسااتخدام أجهاازة المتحكمااات المنطقيااة المبرمجااة للااتحكم فااييهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب ب
ا الت الصاااناعية ، و التعااارف علاااى طااارق برمجتهاااا و اللغاااات المساااتخدمة ، دراساااة إمكاناااات هاااذه  اقاااة والط

باسااتخدام  وانظماة  تطبيقاات عملياة للاتحكم بااا الت الصاناعية .… ( األجهازة )التوقيات و العاد و المقارنااة و 
در االشارة الى ان هاذا المسااق وتج أجهزة التحكم المبرمجة ، طريقة تجميع و تركيب أجهزة التحكم المبرمجة.

 ساعات اكاديمية. -3سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع 
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 (IAE 571) (2تحكم منطقي مبرمج )5615 
ويهاادف الااى تعريااف الطالااب بوحاادات االدخااال واالخاارا   1يشااكل هااذا المساااق امتاادادا لمساااق تحكاام مباارمج 

(، Subroutinesمجاة وتشاغيل االنظماة الصاناعية، الوظاائف الفرعياة)(، أليات تخطايط وبر Analogالتناظرية)
(، وحاااااادات اضااااااافية فااااااي الااااااتحكم interrupts(، المقاطعااااااات )task synchronizationوتاااااازامن المهمااااااة)

(PID,…etc( تصميم وبرمجة وتنفياذ وجهاة المساتخدم الرساومية )Graphical User Interface (GUI).،) . 
 ساعات اكاديمية.-3ذا المساق سيغطى بشقيه النظري والعملي داخل المختبر بواقع وتجدر االشارة الى ان ه

 
 (IAE572) سكادا و شبكات صناعية5616 

 ,Ethernet ,CAN-Openمقدماااااة عاااااان الشاااااابكات الصااااااناعية ، بروتااااااوكالت الشاااااابكات الصااااااناعية )

PROFIBUS,…etc وعمااارة )  TCP/IP طاااء وطاارق الااتحكم ، مباااد ء االنظمااة الالساالكية، اكتشاااف االخ
مان حياث التركياب  SCADA. مقدماة عان HMI/MTUبها، الوثوقية، والتكارار، ومبااد ء الساالمه . انظماة 

في ادارة البيانات والشبكات الكهربائية والمائية وكيفية اساتخدامها  SCADAواالجهزة والمعدات، الية استخدام 
االشاارة الاى ان هاذا المسااق سايغطى بشاقيه النظاري في التخطايط وادارة المشااريع ومعالجاة االخطااء. وتجادر 

 ساعات اكاديمية.-3والعملي داخل المختبر بواقع 
 

 (IAE432قيادة كهربائية )5617 
منحنيااااات الخااااوا  الميكانيكيااااة  تركيااااب نظاااام القيااااادة الكهربائيااااة ا ليااااة، ديناميكااااا نظاااام القيااااادة الكهربائيااااة، 

وطرق بدء الحركاة والكابح والحااالت العاابرة فاي ا الت الكهربائياة  السرعةوالكهروميكانيكية وطرق التحكم في 
(، المحركاات الحثياة ثالثياة  separately and series dc machines : فاي آالت التياار الثابات )المختلفاة

الطاااور بنوعيهاااا محااارك القفااا  السااانجابي ومحااارك الحلقاااات االنزالقياااة ،انظماااة القياااادة فاااي االالت التزامنياااة . 
 في نظم القيادة الكهربائية. ةاختيار قدرة المحرك المناسب وكيفية ثيرات الحرارية في ا الت الكهربائيةالتأ
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 (EPE467) تمديدات كهربائية واناره5618 
الكهربائي مثل المتطلبات المعمارية و الميكانيكياة  تعريف الطالب بمتطلبات التصميم  إلىيهدف هذا المساق 

اب الكميااات والرساام للتمدياادات الكهربائيااة للمباااني ماان مصاادر التيااار الكهربااائي وحتااى مواقااع وحسااوالكهربائيااة 
دوائار الضاغط المانخفض المسااعدة لشابكات الهااتف واالتصاال الاداخلي  .المبناى  جميع اجازاء استخدامها في
الرماااااوز والحرياااااق . وذلاااااك شاااااامال  ةالهاااااوائي والفضاااااائي ومتطلباااااات اإلناااااذار ضاااااد السااااارق اإلرساااااالوشااااابكات 

والمخططااااات الالزمااااة والمواصاااافات الفنيااااة والتعليمااااات والشااااروط المحليااااة وحسااااابات التصااااميم لاااادوائر اإلنااااارة 
 األرضااايوالمجااااري والمفااااتيح والحماياااة ضاااد التسااارب  كاألساااالكوالتمديااادات ومواصااافات الماااواد المساااتخدمة 

االصااااطناعية  اإلضاااااءةات تعريااااف الطالااااب بمتطلباااا إلااااىيهاااادف هااااذا المساااااق . كمااااا والقصاااار وزيااااادة الحماااال
الصااااحيحة ماااان خااااالل تعريااااف طبيعااااة الضااااوء ونظرياتااااه و تعريااااف الكميااااات الضااااوئية و وحااااداتها وقياسااااها 

بهاااا . كماااا يتضااامن المسااااق الطااارق المساااتخدمة لحساااابات اإلناااارة  المتعلقاااةوالنظرياااات والقاااوانين  اواساااتخدامه
المختلفاااة للمصاااادر  األناااواعتطبيقاااات عليهاااا ودراساااة و  ،الماااؤثرة عليهاااا المختلقاااة و العوامااال  وأنظمتهاااا وأنواعهاااا

وتطبيقاات مختلفااة لجمياع طارق اإلنااارة  أمثلاهويتضامن المساااق . تهاا ومواصاافاتها واساتخداماتهااالضاوئية ومميز 
 . بما في ذلك استخدام الحاسب ا لي

 
 (EPE566) ترشيد الطاقة وأتمتة المباني5619 

: ماان خاااالل االضاااءة وتحساااين معاماال القااادرة و ادارة االحماااال   التعاارف علاااى طاارق ترشااايد الطاقااة وتااادقيقها
واستخدام المحركات ذات الكفاءة العالية و اختيار الوقود المناسب و مراعاة تاثيرات الطاقاة الحرارياة المتساربه 
ات . التعرف على الهدف االساسي لتدقيق الطاقة ،طارق جماع البياناات والياة تقليال التكلفاة والحاد مان االنبعاثا

( KNXالبئياة وتحسااين جااودة الخدمااة الكهربائياة . التعاارف علااى تكنولوجيااا اتمتاة المباااني وخاصااة تكنولوجيااا )
مااان حياااث التركياااب الماااادي والبرمجاااي واهمياااة اساااتخدامها فاااي ادارة المبااااني وترشااايد الطاقاااة . تطبيقاااات علاااى 

( servo motor كهربائياة ومحركاات ) استخدام هذه التكنولوجيا فاي اتمتاة نماوذ  لمبناى يحتاوي )اناارة واحماال
 المستخدمة في الستائر و نظام التدفئة في المبنى(.

 
 (EPE468) ادوات واجهزة في انظمة الطاقة الكهربائية5621 

يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب باااالدوات واالجهاازة الميكانيكيااة والكهربائيااة وادوات السااالمه المهنيااة  
 واجهزة الصيانة التي يستخدمها العاملين في جميع اجزاء المنظومة الكهربائية.واجهزة القياس وادوات 
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 (GE 432) إدارة مشاريع و الجودة5622 
المفااااهيم واألسااااليب الحديثاااة فاااي إدارة المشااااريع بمسااااعدة حااازم وبااارامج بالطالاااب  تعريااافيهاادف المسااااق إلاااى 

وخصااائ  إدارة المشاااريع وماادير المشااروع، الحاسااوب، وتشاامل المواضاايع: مااا هااي إدارة المشاااريع، صاافات 
توزيع الموارد والمصادر، طرق إدارة المشااريع، تقادير التكااليف وحسااب المخااطرة، اتخااذ  و تخطيط المشاريع

القرارات في وضع غير مستقر، متابعة المشاريع والتحكم بها، استخدام إحد  برامج الحاسوب الخاصاة باإدارة 
يهاادف المساااق إلااى تزويااد الطالااب بمفاااهيم اقتصاااديات و إدارة الجااودة، كمااا ة. المشاااريع مااع تطبيقااات عملياا

باإلضافة إلى مبادئ وأساليب إحصائية للتأكد من مطابقة المنتج  الخدمة للمواصفات، التفتيش بأخاذ العيناات 
 رهاوعناصا TQM بالصفات المميزة وبالمتغيرات، لوحاات ضابط المتغيارات، لوحاات الضابط للصافات المميازة.

 األساسية، تأكيد الجودة، ضبط الجودة، ا يزو  
 

 (ECE352هندسة االتصاالت )4795 
التعديل المستمر للموجه. التعديل الساعوي.التعديل الزاوي.التعاديل التارددي و الطاوري. تخماين عارض النطااق 

ي التعاديل المساتمر في التعديل المستمر للموجه. مستقبالت التعاديل الساعوي. والتعاديل التارددي . الضاجيج فا
للموجه. مصاادر الضاجيج. تمثيال الضاجيج والتاداخل. نسابة االشاارة الاى الضاجيج. التعاديل النبضاي.التجميع 
التجزيئي للزمن . التعديل الرمزي النبضي. تعديل دلتا.نقل عند نطاق االساس. تشاغيل النبضاة وترمياز الخاط 

.اداء نمااط التعااديل  ASK ،FSK ،PSKالرقمااي:  وشااروط نايكوساات للنقاال الخااالي ماان التشااويه. طاارق النقاال
 الرقمي بوجود الضجيج.

 
 (ECE452االتصاالت الرقمية )5120 

مقدمة عامة. شكل التعديل الرقمي. تصميم المستقبل المثالي. تصميم واشتقاق المرشاح الماوائم لشاكل التعاديل 
مضاااافا اليهاااا ضاااجيج جااااوس ابااايض. الرقماااي. تمثيااال فضااااء االشاااارة. تقااايم اداء شاااكل التعاااديل الرقماااي بقنااااة 

احتماااااال الخطاااااأ فاااااي القضااااامة والرماااااز الشاااااكال تعاااااديل مختلفاااااة. تمثيااااال القناااااوات التاااااي تعااااااني مااااان ظااااااهرة 
الخفوت.انظمااة االتصاااالت المفااارودة اطيافهااا. ترميااز القنااااة. ترميااز هااايمنا. ترمياااز االلتفافيااة. ترميااز القطاااع 

 الخطية.مقدرة تصحيح الخطأ عند ترميز هايمنا.
 

 (ECE452تحليل اشارات رقمية )4797 
. نمااذ  تمثيال وتنفياذ  Zمقدمة الى معالجة االشارات الرقمية.االنظمة واالشارات المتقطعة ماع الزمن.تحااوير 

االنظماااة المتقطعاااة ماااع الااازمن. التحليااال الزمناااي والتااارددي للمعاااالج الرقماااي. تصاااميم المرشاااحات الرقمياااة.ذات 
تقرياااب فااااي المرشاااحات الشبيهة.تصاااميم المرشاااحات الرقمياااة ذات االسااااتجابة االساااتجابة النبضاااية المحاااددة. ال
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النبضااية غياار المححاادة. شاابكات المرشااحات الرقميااة. المسااوي الرقمااي. خوارزميااات تحاااوير فااورير المتقطعااة. 
 وتحاوير فورير السريعة. خوارزميات االجراءات االشارية الرقمية وتطبيقاتها.

 
 (ECE551اتصاالت بصرية )4876 

مقدمااة عامااة. الياااف زجاجيااة ذات معاماال متاادر  ومتغياار ومتعاادد الحالااة واحاديااة الحالااة. التااوهين والتشااتت. 
انتشااااار الموجااااة المرشاااادة. المجاااااالت والحاااااالت فااااي االلياااااف البصاااارية. مباااادأ توليااااد الليزياااار . ليزياااار اشااااباه 

الخااااااارجي.طرق تجميااااااع  الموصااااااالت.معيدات بصاااااارية.طرق التعااااااديل البصاااااارية.التعديل المباشاااااار والتعااااااديل
. اداء النظااااااام. دارات متكاملااااااة بصاااااارية. انظمااااااة االتصاااااااالت  PINو  APDالمسااااااتقبالت البصريةالكاشاااااافة:

 البصرية: المعدل والشبكات البصرية الرقمية.

 
 (EPE583) مواضيع خاصة5028 

اقة، وهي ، خاصة فيما يتعلق بتخص  هندسة الطيتم تغطية مواضيع خاصة ومتقدمة في مختلف المجاالت
 السابقة.تم تغطيتها في المساقات مواضيع لم ت
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 دائرة الهندسة الميكانيكية

 دائرة الهندسة الميكانيكية:متطلبات 
رقم 

 س.م المساقاسم  رمز المساق المساق
المتطلب 

 المرافق
المتطلب 

 المساق باللغة االنجليزية السابق

4068 SC123  4006  3 2فيزياء Physics 2 

4069 SC124 4007 4068 1 2فيزياء ر مختب Physics Lab 2 

4043 SC212 4005  3 1 معادالت تفاضلية Differential 

Equations1 

5087 SC325 
الجبر الخطي 

 4043  3 واالساليب العددية
Linear Algebra & 

Numerical 

Methods 

4328 SC315  رياضيات الهندسة
 4043  3 الميكانيكية

5087 
Math for 

Mechanical 

Engineering 

5088 ME242  5061  2 كهروميكانيكمشغل Electromechanical 

Workshop 

5089 ME254 الميكانيكي الرسم 
 5060  2 الحاسوب ب

Mechanical 

Drawing Using 

Computer 

4024 ME211  ميكانيكا تطبيقية
 Applied Mechanics 4006  3 )استاتيكا(

(Statics) 

4035 ME251 4008 3 م الموادعل  Materials Science 

4027 ME213  4024  3 مقاومة المواد Strength of 

Materials 

5090 ECE215  تحليل الدوائر
 Analysis of 4068  3 الكهربائية

Electrical Circuits 

5091 ECE314 5090  3 الكترونيات تطبيقية 
Applied 

Electronics 

5092 ECE315 
دوائر تطبيقات في ال
 5091  3 وااللكترونيات

Applications in 

Circuits and 

Electronics 

4025 ME212 
ميكانيكا تطبيقية 

 Applied Mechanics 4024  3 )ديناميكا(

(Dynamics) 

4046 ME311 4025  3 نظرية ا الت Theory of 

Machines 

4350 ME312 4046 1 مختبر ميكانيكا  Mechanics Lab 

5093 ME316 4328  3 ميكانيكية اهتزازات, 

4025 
Mechanical 

Vibrations 

4031 ME331 4005  3 ميكانيكا الموائع, 

4006 Fluid Mechanics 

4028 ME321  4005  3 1ديناميكا حرارية Thermodynamics 1 
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4037 ME421 4028  3 انتقال الحرارة Heat Transfer 

4341 ME482 قياس  نظمةأ
 5090  3 ومجسات

4031 

Measurement 

Systems and 

Sensors 

4030 ME341 4035  3 عمليات التصنيع, 

5060 
Manufacturing 

Processes 

4048 ME351  4027  3 1تصميم ا الت Machine Design 1 

4044 ME411 3 أنظمة تحكم  

(4328, 

5091) 

OR  

(4043, 

4103) 

Control Systems 

5104 ME593 2 ادارة مشاريع  **** 
Project 

Management 

  68 المجموع
**** represents (4*33=132 

 
 الميكانيكية الهندسة متطلبات دائرةوصف مساقات 

 
 ( SC123) 2 فيزياء4068 

ينااااقش هاااذا المسااااق المفااااهيم األساساااية المتعلقاااة بالكهربااااء والمغناطيساااية ، يبااادأ المسااااق بتوضااايح المفااااهيم 
نة والمجاال الكهرباائي ، ثام يشارح قاانون اجااوسا وتطبيقاتاه ، ثام ينااقش مفهاوم الجهاد المتعلقة بالكهرباء الساك

الكهربااائي ، فموضااوع المكثفااات والمااواد العازلااة ثاام المفاااهيم المتعلقااة بالكهرباااء المتحركااة حيااث يااتم توضاايح 
مواضاااايع  مفهااااومي التيااااار والمقاومااااة ثاااام الاااادوائر الكهربائيااااة وقااااوانين ا كيرتشااااوفا، كمااااا يبحااااث فااااي بعااااض

المغناطيساااية مثااال القاااوة المغناطيساااية والتااادفق المغناطيساااي ، قاااانون ا بيوساااافارا ، وقاااانون أمبااار فاااي الااادوران 
 المغناطيسي وتطبيقات عليها. 

 
 (SC124) 2 مختبر فيزياء4069 

زة القيااس ( في المواضايع األساساية التالياة: أجها2يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمساق الفيزياء)
 ، الكهرباء ، المغناطيسية ، موزعة على اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي.

 
 (:SC212) 1 معادالت تفاضلية4043 

معادالت تفاضلية من الرتبة األولاى وتطبيقاات عليهاا ، نظرياة وجاود الحلاول ووحادانيتها ، المعاادالت الخطياة 
دالت التفاضالية باساتخدام تحاويالت الباالس ، معادلاة فاولتيرا من الرتباة )ن( ، تحاويالت الباالس ، حال المعاا

 التكاملية ، اقتران ديرك دلتا ، الحل باستخدام متسلسالت القو .
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 (SC325الجبر الخطي واالساليب العددية )   5087

االنظمااة الخطيااة والمصاافوفات: الحااذف بطريقااة جاااوس، الحااذف بطريقااة جاااوس ا جااوردان، عمليااات الصااف 
االنظماااااااة المتجانساااااااة، المصااااااافوفات: العملياااااااات علاااااااى المصااااااافوفات، ايجااااااااد النظيااااااار الضاااااااربي  البسااااااايط، 

للمصاافوفة،تكافؤ المصاافوفات، المصاافوفة المتماثلااة، المحااددات، الفضاااء المتجااه، الفضاااء الجزئااي، االسااتقالل 
خطيااة، الخطااي، المتجهااات االساسااية، بعااد الفضاااء المتجااه، فضاااء الصااف والعمااود للمصاافوفة، التحااويالت ال

التحااويالت الصاافرية والتحااويالت باسااتخدام المصاافوفات، الكرناال والمااد  للتحااويالت، التعبياار عاان التحااويالت 
الخطيااة باسااتخدام المصاافوفات، القاايم والمتجهااات الذاتيااة )الممياازه(، التحوياال الااى المصاافوفة القطريااة، النماااذ  

هندسااااة الميكانيكيااااة والكهربائيااااة، تمثياااال االرقااااام التربيعيااااة، المصاااافوفات المتعاماااادة والقياسااااية. تطبيقااااات فااااي ال
واالخطاااء، تعيااين جااذور المعااادالت، االشااتقاق بااالطرق العدديااة، التكاماال بااالطرق العدديااة، أنظمااة المعااادالت 
الخطيااة، التقريااب باسااتخدام اقترانااات ساابالين، المعااادالت التفاضاالية العاديااة، صااقل البيانااات العدديااة وطريقااة 

 طاء.    تقليل مربع االخ
 

 (SC315رياضيات الهندسة الميكانيكية ) 4328
رسااامها، ماااداها، نهايتهاااا، اتصاااالها، اشاااتقاقها وتكاملهاااا، تطبيقاااات هندساااية وفيزيائياااة.  االقتراناااات المتجهاااة:

رسااامها، ماااداها، مجالهاااا، نهايتهاااا، اتصاااالها، المشاااتقات الجزئياااة )الصاااريحة،  االقتراناااات متعاااددة المتغيااارات:
دة السلسلة(، التكامالت الثنائية والثالثية، االحداثيات االسطوانية والكروية، االشتقاق االتجاهي، الضمنية، قاع

التكامل في الحقول المتجهة: التكامل علاى المنحنياات والساطوح، نظرياة جارين، نظرياة ساتوك، نظرياة جااوس 
ومتتالياااة فاااوريير، نظرياااة فاااوريير للتباعاااد، المعاااادالت التفاضااالية الجزئياااة ومتتالياااة فاااوريير: فصااال المتغيااارات، 

للتقارب، االقترانات الفردية والزوجية والمتعامدة، معادالت الحرارة والموجة، اهتزاز االوتار الميكانيكية، معادلاة 
 البالس، نظرية االعداد المركبة، تحويالت فوريير المركبة، االقترانات التحليلية ومعادلة كوشي ا ريمان.    

 
 (ME242ميكانيك )مشغل كهرو  5088

تماارين   ،تعرياف عاام باا ت تشاكيل الماواد باالقطع  آالت الخراطاه اللحاام بالغاازات. اللحام باالقوس الكهرباائي 
عمليه على اعمال الخراطه )الطوليه والعرضيه والسلبات( ، التسنين يدويا واتوماتيكياا .تادريبات علاى عملياات 

 تدريبات على عمليات الجلخ. التفريز.

رف والتدرب على استخدام األنواع المختلفه من المفااتيح الكهربائياه  المجساات  الادوائر الكهربائياه المتعلقاه التع
 بتشغيل المحركات  المالمسات  المؤقتات  العدادات  اجهزة التحكم بالحراره واساليب التحكم التقليدي.
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 (ME254الرسم الميكانيكي باستخدام الحاسوب ) 5098

 ،(، اساتخدام الحاساوب لرسام وتتصاميم األجازاء الميكانيكياة مثال )الصاواميل2D,3Dم الميكاانيكي)مقدمة للرس
...(، تصااااميم االجاااازاء ،الزنبركااااات ،المحاااااور ، البكاااارات،المسااااننات ،الوصااااالت ،كراسااااي التحمياااال ،البراغااااي

وكال  اء الميكانيكياه.التصاميم الشاكلي لالجاز  ( ، التصميم التجميعي لالجزاء الميكانيكيه،2D,3D) الميكانيكيه
 كاتيا.ذلك باستخدام برنامجي األوتوكاد و الا

 

 (ME211ميكانيكا تطبيقية )استاتيكا( )4024 

أساسيات االستاتيكا، أنظمة القوة، اتزان الجسيمات واألجسام الصلبة، اتزان الهياكل الجملونية، ا الت، مركز 
، التمثيااال البيااااني لقاااو  القااا  وعااازم االنحنااااء فاااي الثقااال، القاااو  الموزعاااة، عااازم القصاااور الاااذاتي للمسااااحات

 العوارض.
 

 (ME213مقاومة المواد ) 4027

اسااااتخدام مبااااادئ االسااااتاتيكا األساسااااية، أنااااواع اإلجهاااااد البساااايط ، أنااااواع االنفعااااال البساااايط ، منحنااااى اإلجهاااااد 
اد واالنفعاال الحاراري، واالنفعال، قانون هوك ، نسبة بويزون، االنفعال في حالة الشد والضاغط البسايط، اإلجها

عزم النقل واإلجهاد الناتج عنه، منحنيات القو  الداخلياة، اإلجهااد النااتج عان عازم االنحنااء وقاو  القا  فاي 
 الجسور، اإلجهاد المركب في الجسور، االنحناء في الجسور، االنبعا  في األعمدة.

 
 (ME251علم المواد ) 4035

 العملياتا. -الخصائ -منظور ثالثية االتركيب يقّدم هذا المساق المواد الهندسية من
يبااادأ المسااااق بطااارح تركياااب الماااادة علاااى المساااتويات المختلفاااة مثااال المساااتو  الاااذري والميكروساااكوبي، إضاااافة 

االنتشااار  للااروابط، ويااتم شاارح التراكيااب البلوريااة وعيااوب التركيااب بشااكل تفصاايلي، مااع عاارض ملخاا  لمفاااهيم
صااائ  الفيزيائيااة والميكانيكيااة مربوطااة بالتركيااب، مااع ربطهااا بالتطبيقااات فااي المااواد، وماان ثاام يااتم طاارح الخ

الهندساااية. ويفّصااال المسااااق طااارح منحياااات االتااازان واألطاااوار المختلفاااة مااان حياااث إعااادادها واساااتخدامها فاااي 
العمليات والتطبيقات الهندسية. ويخاتم المسااق بطارح عملياات المعالجاة الحرارياة وتغيارات األطاوار المصااحبة 

 تحكم بخصائ  المواد، مع تقديم للمواد األخر  مثل البالستيكية والسيراميكية. لل
 

 (ECE215تحليل الدوائر الكهربائية ) 5090

يغطاي هاذا المساااق القاوانين والمصاطلحات األساسااية للادوائر الكهربائيااة، ياتم تغطياة الاادوائر التسلسالية )قااانون 
دوائر المتوازياااة )قاااانون كيرشاااوف للتياااار، قاااانون قسااامة التياااار(. كيرشاااوف للفولتياااه، قاااانون تقسااايم الفولتياااه( والااا

يعرض المساق الفرق بين المصادر الحقيقية والمصادر المثالية وكيفية تحويل مصدر فولتيه إلى مصدر تيار 
، والتحليااااال العقااااادي Meshوباااااالعكس. يغطاااااي المسااااااق بعاااااض طااااارق تحليااااال الااااادوائر مثااااال تحليااااال الحلقااااايم 
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(Nodal)نين ونظرية الا، نظرية ثيفيSuperposition  يمهد المساق لموضوع دوائر التيار الُمتردد عن طريق
 شرح المفاهيم والعناصر األساسية.

 
 (ECE314الكترونيات تطبيقية ) 5091

ياتم شارح  P.N(، ياتم شارح مبادأ نقطاة اتصاال  P، ناوعNمقدمة لنظرية أشباه الموصالت )آلية التوصيل، ناوع
، والصااامامات الثنائياااة  Zener، LEDطبيقاتهاااا الصااامامات الثنائياااة الخاصاااة مثااال الصااامامات الثنائياااة وت

الضوئية. يغطي المساق الترانزستورات ثنائية القطبياة )تركيبهاا، أنواعهاا، مبادأ العمال، ....(. ياتم التطارق إلاى 
عان ترانزساتورات  . فاي النهاياة ياتم إعطااء مقدماة(Switches)تطبيقات الترانزستورات مثل المفاتيح الكهربائياة

MOSFET. 
 

 (ECE315تطبيقات في الدوائر وااللكترونيات ) 5092
يتكاااون المسااااق مااان جااازئين: الجااازء النظاااري والجااازء العملاااي. فاااي الجااازء النظاااري ياااتم تغطياااة مباااادئ الااادوائر 

 ري فااز ودوائار  القطاع. ياتم التطارق فاي الجازء النظا-3دلتاا، المحاوالت، أنظماة -الكهربائية مثل تحويل ساتار

كذلك إلى مفاهيم التصميم الرقمي مثل العدادات، محلالت الشفرة، المشفرات، الخزانات.  فاي الجازء التجريباي 
يقوم الطالب بتنفيذ عدة تجارب عملية في مختلف المختبرات مثل تطبيقات أدوات القياس الكهربائياة وتعييرهاا 

ائاار التقااويم، بوابااات المنطااق األساسااية، العاادادات، )فااولتميتر، أميتاار(، الصاامامات الثنائيااة والترانزسااتورات، دو 
 دوائر القطع.

 
 (ME212ميكانيكا تطبيقية )ديناميكا( )4025 

تطبيقااات قااوانين نياااوتن علااى الجسااام المتحركاااة: ديناميكااا الجساايم فاااي خااط مسااتقيم وخاااط منحنااي فااي أنظماااة 
لجاسئة بغض النظر عان القاو  )الحركاة المحاور المختلفة، الحركة النسبية والحركة المطلقة، حركة األجسام ا

المستقيمة، الحركة الدوارانية حول محور ثابت، الحركة العامة(، الادوران حاول محاور لحظاي، حركاة األجساام 
 الجاسئة في مستو  بتأثير القو . ديناميكا االجسام الجاسئة في الفضاء.

 
 (ME311نظرية اآلالت ) 4046

كاااة(، مفااااهيم أساساااية )الوصاااالت، نقااااط االتصاااال، االزدوا  الحركاااي، مااادخل إلاااى الميكانزماااات )آلياااات الحر 
، الحادبات ،تحليالت الموقع والسرعة والتساارع ،تركيب ا ليات ،السلسة الحركية، درجة الحرية، أنواع ا ليات(

 ، موازنة المحاور الدوارة.التروس
 
 



 كلية الهندسة 

 

 

87 

 (ME312مختبر ميكانيكا )4350 

عازم القصاور الكتلاي. حسااب  ،عزم القصور الذاتي لحاسوب، مركز الثقل،ردود األفعال لألحمال باستخدام ا 
عاازم  معاماال االحتكاااك بااين الحديااد وبعااض المااواد المختلفااة.  اللااي فااي القضاابان، قااوة القاا  فااي العااوارض،

واالنفعاااال لماااواد معروفاااة  اإلجهااااد، رسااام منحناااى االنبعاااا  فاااي العاااوارضاالنحنااااء، االنحاااراف فاااي العاااوارض، 
مثال  دراسة آلياات نواقال الحركاة  . االتزان االستاتيكي والديناميكي.محوسبة هذه التجارب وجميع  المواصفات

 .(الخ …وصلتي هوكس والسرعة الثابتة اولدهام ،  وصلة، وحدة الحركة المتقطعة، المسننات)
 
 

 (ME316اهتزازات ميكانيكية )5093 
االهتااازاز المجبااار، التاااردد الطبيعاااي، الااارنين، اإلخمااااد، مفااااهيم أساساااية )الحركاااة الهارمونياااة، االهتااازاز الحااار، 

نظاام ذو  ، اهتازاز حار، اهتازاز مجبار، اهتازاز متخاماد :نظاام ذو درجاة حرياة واحادة ،عناصار النظاام المهتاز(
، مقدماة فاي مادخل إلاى نظاام متعادد درجاات الحرياة ،اهتزاز حر، اهتزاز مجبار، اهتازاز متخاماد :درجتي حرية

  زات، تجارب عملية.التحكم في االهتزا
 

 (ME331ميكانيكا الموائع )4031 

المفااهيم األساسااية للماادة المائعااة وغياار المائعاة، خااوا  الموائاع، الموائااع النيوتونيااة وغيار النيوتونيااة، خااوا  
الغااالف الجااوي المااائعي، الظااروف المعياريااة، الموائااع الساااكنة، قااوانين الهيدروسااتاتيكا وتطبيقاتهااا، كينماتيكيااة 

موائع، تدفق الموائع وأشاكالها وعالقتهاا بالسارعة والتساارع، تجرباة رينولادز لتادفق الموائاع، التادفق الصافائحي ال
والتاادفق االضااطرابي، رقاام رينولاادز، معادلااة االسااتمرارية، ديناميكااا الموائااع، معادلااة برنااوللي، معادلااة الطاقااة، 

ابياب، قاانون دارساي، مفاقياد الضاغط فاي األنابياب معادلة الزخم، التادفق داخال األنابياب، اإلحتكااك داخال األن
    لبعدي.اوالوصالت، معايير نقل الطاقة داخل األنابيب،  التحليل 

 
 (ME321) 1ديناميكا حرارية 4028 

مفااااهيم أساساااية و تعريفاااات، أناااواع الطاقاااة، خاااوا  الماااواد النقياااة، الغاااازات المثالياااة، الشاااغل والحااارارة، قاااوانين 
 ية، االنتروبي والالارجاعية، مخاليط الغازات.الديناميكا الحرار 

 

 (ME421انتقال حرارة )4037 

التوصااايل المساااتقر : اتجااااه واحاااد، اتجاهاااان. التوصااايل غيااار المساااتقر، مباااادئ أنظماااة الحمااال، أنظماااة الحمااال 
 القسري، أنظمة الحمل الطبيعي، انتقال الحرارة باإلشعاع، الغليان والتكثف، والمبادالت الحرارية.
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 (ME482أنظمة قياس ومجسات )4341 
مقدماااااة فاااااي أنظماااااة القيااااااس والمجساااااات ، المصاااااطلحات الفنياااااة الجهااااازة القيااااااس ، الخصاااااائ  االساااااتاتيكية 
والديناميكية الجهزة القياس ، تصنيف المجسات ، مبادئ عمليات القياس ، الادوائر الكهربائياة المساتخدمة فاي 

ة ، تحليال االشاارات الكهربائياة ، تحليال البياناات التجريبياة، طارق القياسات ، ضبط وفلترة االشاارات الكهربائيا
قياااس: المسااافة والتسااارع، الضااغط، التاادفق، درجااة الحاارارة، القااوه وعاازم الاادوران، الحركااة واالهتاازازات. وسااائل 

 اس الحديثااة )الرؤيااة، اللمااس، الشاام، ...الااخ(. اسااتخدام التجهياازات المخبريااة والبرمجيااات المتخصصااة فااييااالق
 (.Sensors, DAQs, Labview…etcعمليات القياس )

 
 (ME341عمليات التصنيع )4030 

مقدماااة عااان عملياااات التصااانيع األساساااية، مراجعاااة لخاااوا  الماااواد الهندساااية، إنتاااا  المعاااادن مااان الخاماااات، 
 عملياااات الساااباكة ) العاماااة والخاصاااة(، عملياااات التشاااكيل )علاااى الباااارد والسااااخن وغيااار التقليدياااة(، عملياااات
التوصيل ) الدائم والمؤقت (، عمليات التشكيل بالقطع )التقليدياة والخاصاة(، مقدماة فاي ميتالورجياا المسااحيق 

 واللدائن، عمليات تشكيل احجار البناء.
 

 (ME351) 1تصميم االالت 4048 

طوانات، مفاااهيم واعتبااارات التصااميم، تحوياال االجهااادات باسااتخدام دائاارة مااور، االجهااادات فااي االنابيااب واالساا
نظريات االنهيار لألحمال المستقرة، األحمال المتغيرة وحد الكالل، قالووظات نقل القدرة، الوصالت الملحومة 
والمبرشااامة والمقلوظاااه، الخاااوابير والقاااوارن، تصاااميم المحااااور، تصاااميم السااايور والسالسااال والجناااازير، اساااتخدام 

 المواصفات الكتالوجات وبرامج الحاسوب ا لي.
 

 (ME411ظمة تحكم )أن4044 
مقدمااة، تمثياال األنظمااة الفيزيائيااة رياضاايا فااي المجااالين التاارددي والزمنااي، حلقااات الااتحكم المفتوحااة والمغلقااة، 
أنااواع التغذيااة الراجعااة، خصااائ  وساامات حلقااات الااتحكم المفتوحااة والمغلقااة، تااأثير التشااويش الخااارجي علااى 

( بالرساام ودراسااة Polesالااتحكم الخطيااة، تمثياال األقطاااب )حلقااات الااتحكم المفتوحااة والمغلقااة، اسااتقرار أنظمااة 
حداثيات األقطاب.   تأثير متغيرات النظام على مواقع وا 
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 (ME593ادارة مشاريع ) 5027

تحلياال فعاليااات مشاااريع التشااييد ألغااراض البرمجااة ، العمالااة والمصاااريف اإلداريااة، طاارق البرمجااة للتخمااين، 
ها، مهامهاا، متطلباات األماان فاي موقاع العمال ، التطبيقاات الهندساية واساتعمال مفهوم اإلدارة، أهميتها ، أهاداف

 الحاسوب.
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 تخصص هندسة الميكاترونيكس  2.1
 

 ملخص خطة التخرج
 

 المتطلبات الرقم
 المتطلبات

 عدد الساعات المعتمدة
 اإلجبارية االختيارية

 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 68 68 0 متطلبات الدائرة  .3

 46 40 6 متطلبات البرنامج )التخص (  .4

 163 154 9 المجموع

 
 ساعة معتمدة( 40متطلبات تخصص هندسة الميكاترونكس االجبارية )  
 

رقم 
 المساق

رمز 
 المساق

 س.م المساق باللغة العربية
المتطلب 

 المرافق

المتطلب 
 السابق

المساق باللغة 
 اإلنجليزية

4339 ME413  4044  3 2تحكم Control 2 

4634 ME414 4339 1 مختبر أنظمة التحكم  
Control 

Systems Lab. 

5094 ECE304 
تصميم رقمي 
 للميكاترونيكس

3  5091 

Digital Design 

for 

Mechatronics 

4335 ECE322 1 مختبر تصميم رقمي  
4334 or 

5094 

Digital Design 

Lab. 

4355 ECE331 3 كهربائية مقدمة ا ت  
4101 OR 

5090 

Introduction to 

Electrical 

Machines 

4356 ECE332 4355  1 مختبر آالت كهربائية 
Electrical 

Machines Lab. 

4633 ECE403 4355  3 آالت كهربائية وقيادة 

Electrical 

Machines & 

Drive 

5095 ME484 3 المتحكم الدقيق  
5059, 

5094 
Microcontroller 

5096 ME485 5095  1 مختبرالمتحكم الدقيق 
Microcontroller 

Lab. 

5097 ME486 
ربط األنظمة 
 الميكاترونيكية

3  

5088, 

5095, 
4341 

Mechatronics 

Systems 

Interfacing 

5098 ME487  2المتحكمات المنطقية  
4044, 

(4355 OR 

Programmable 

Logic 
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 Controllers (4928 المبرمجة وتطبيقاتها

with 

Applications 

4353 ME433 4031  3 هيدروليكا صناعية 
Industrial 

Hydraulics 

4404 ME 432 
مختبر ميكانيكا الموائع 
 وا الت الهيدروليكية

1 

4353 
OR 

4045 

 

Fluid 

mechanics and 

Hydraulic 

Machine lab 

4635 ME583 4339  3 تحكم متقدم 
Advanced 

Control 

5099 ME589 4635 1 تبر تحكم متقدممخ  
Advanced 

Control Lab. 

5238 ME488 
تصميم أنظمة 

 الميكاترونكس الصناعية
2  

4339, 
4046, 

4353 

Design of 

industrial 

Mechatronics 

Systems 

5239 ME 489 
تطبيقات الميكاترونكس 

 الصناعية
2  5238 

Mechatronics 

industrial 

applications 

4132 ME391  0 1يب ميداني تدر   Field Training I 

4133 ME491  4132  0 2تدريب ميداني 
Field Training 

II 

4304 ME591  1 مقدمة مشروع التخر  
4070, 

**** 

Introduction to 

Graduation 

Project 

4305 ME592  4304  3 مشروع التخر 
Graduation 

Project 

  40 المجموع

 
 ساعات معتمدة(  40هندسة الميكاترونكس االجبارية: ) وصف مساقات متطلبات تخصص

 

  (ME413) 2تحكم  4339
( بالرساااام ودراسااااة تااااأثير متغياااارات النظااااام علااااى مواقااااع واسااااتقرار األقطاااااب، طاااارق Polesتمثياااال األقطاااااب )

م عبار االستجابة الترددية، اإلستقرارية في المجال الترددي، تصميم أنظمة التحكم ) التحكم المتعاقب، التصامي
التقدم والتأخر، اإلستجابة، الالإرتجاجية ، تصاميم أنظماة عبار متغيارات الحالاة ) التحكمياة، المراقبياة، الاتحكم 

 األمثل، تحديد مواقع األقطاب( أنظمة التحكم الجاسيء.
 

 (ME414مختبر أنظمة تحكم ) 4634
الاتحكم المغلقاة، الاتحكم فاي (، الاتحكم فاي الموقاع مان خاالل حلقاة P, PI, PD, PIDالمتحكماات مان ناوع )

( فااي حلقااة تحكاام مغلقااة، الااتحكم فااي P,PIالساارعة لنظااام مكااون ماان موتااور كهربااائي ومولااد ودلااك باسااتخدام )
( فااي حلقاة تحكاام مغلقاة، دراسااة ساالوك P,PIالجهاد لنظااام مكاون ماان موتااور كهرباائي ومولااد ودلاك باسااتخدام )
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( علاى حلقاات Disturbancesت، دراساة تاأثير التشاويش )األنظمة واستقرارها وعالقة دلك بثوابات  المتحكماا
الااتحكم المفتوحااة والمغلقااة وعالقااة ذلاااك بنااوع المتحكمااات المسااتخدمة، تصاااميم الفالتاار، تصااميم وبناااء جمياااع 
المتحكماااات اعااااله والحلقاااات المغلقاااة باساااتخدام المااااتالب والقطاااع والااادوائر االلكترونياااة، الاااتحكم فاااي السااالوك 

 لعدة دوائر الكترونية.  النتقالي والمستقر
 

 (ECE304تصميم رقمي للميكاترونكس ) 5094

مراجعاااة أنظماااة العاااد والمتمماااات، أساسااايات الجبااار الباااوولي، االقتراناااات البوولياااة وجاااداول الصاااواب والخطاااأ. 
ائر العمليااات المنطقيااة والبوابااات المنطقيااة الرقميااة. عمليااات تبساايط االقترانااات البووليااة وتطبيقهااا. تصااميم الاادو 
 التجميعيااة األساسااية كاادوائر الجمااع والطاارح والتحلياال والمقارنااة، تحلياال الاادوائر التجميعيااة باسااتخدام بوابااات 

NAND  وNOR تصميم الدوائر التجميعية باستخدام  .MSI  وLSI  .والمحلالت ودوائار الجماع المتوازياة
تابعية. تطبيقات الدوائر التتابعية مان عادادات مقدمة عن الدوائر التتابعية المتزامنة. تحليل وتصميم الدوائر الت

 ومسجالت وحدات ذاكرة. مقدمة عن المنطق المبرمج.
 

 (ECE322مختبر تصميم رقمي ) 4335
أساسيات االقترانات والبوابات المنطقية. اساتخدام الترانزيساتور كمفتااح. دوائار الترانزيساتور المتكاملاة.  تبسايط 

-Flipالتجميعياااة وتطبيقاتهاااا. دوائااار الجماااع والطااارح. دوائااار المقارناااة. النطااااط )االقتراناااات المنطقياااة. الااادوائر 

flop)  العدادات. مسجالت اإلزاحة. محاكاة التجارب السابقة باستخدام .Verilog HDL. 
 

 (ME484المتحكم الدقيق ) 5095
حسااااب والمنطاااق، منافاااذ البنياااة األساساااية للماااتحكم الااادقيق، معالجاااة البياناااات الداخلياااة والاااتحكم بهاااا، وحااادة ال

اإلدخااال واإلخاارا ، لغااة البرمجااة األساسااية للمااتحكم الاادقيق، الماادخالت والمخرجااات الرقميااة ماان خااالل المنفااذ 
المتااااوازي والمتسلساااال بأنواعااااه، المؤقتااااات والعاااادادات. كيفيااااة التعاماااال مااااع اإلشااااارات المعارضااااة، نظريااااة أخااااذ 

 عديل عرض الموجة.العينات، تحويل اإلشارات القياسية إلى رقمية، ت
 

 (ME485مختبر المتحكم الدقيق) 5096
(. العملياات الحساابية والمنطقياة. التعامال ماع ICD2وMplab مقدمة عن متطلبات برمجاة الماتحكم الادقيق )

ذاكارة القاراءة مان محاو وبرمجاة، عملياات اإلدخااال واإلخارا ، تحويال اإلشاارات الرقمياة إلاى قياساية وبااالعكس، 
 تات، اإلشارات المعارضة.العدادات والمؤق
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 (ME486ربط األنظمة الميكاترونيكية ) 5097
أنواع اإلشارات الكهربائية المستحوذة من المجساات، تهيئاة اإلشاارات إلدخالهاا إلاى الماتحكم الادقيق والحاساوب 

والقياسااية.  )عاازل وتكبياار وتنقيااة(. توليااد اإلشااارات الكهربائيااة لاادارات باادء الحركااة، دارات باادء الحركااة الرقميااة
 (. CANالمستقبالت والمرسالت الالسلكية. ربط شبكات التحكم )

 
  (ECE331)مقدمة آالت كهربائية  4355

أصاااناف ا الت الكهربائياااة، الجهاااد، القااادرة، الفعالياااة، آالت التياااار المساااتمر، اإلثاااارة، خاااوا  ا لاااة كمحااارك 
ور، الاادوائر المكافئااة، تنظاايم الجهااد، الخااوا  وكمولااد وطاارق الااتحكم بالجهااد والساارعة. المحااوالت أحاديااة الطاا

الكهربائياااة للمحاااول، فحااا  الالحمااال وقصااار الااادائرة. ا لاااة الحثياااة أحادياااة الطاااور، مبااادأ العمااال، الخاصاااية 
 الميكانيكية وتقنيات البدء. المحركات ذات االستخدامات الخاصة كمحرك الخطوة وغيره.

 

  (ECE332)مختبر آالت كهربائية  4356
نااااواع ا الت الكهربائيااااه )االت التيااااار المسااااتمر والمحركااااات الحثيااااة(، والقاااادرة، والكفاااااءه، وخصااااائ  دراسااااة ا

ا الت الكهربائيه للمحركات، والمولادات، والمحاوالت، واسااليب الاتحكم بسارعة المحركاات، والاتحكم فاي الجهاد 
بائيااة، وتنظاايم الجهااد، والخااوا  الناااتج ماان مولاادات التيااار المسااتمر. ورساام الاادوائر المكافئااة للمحااوالت الكهر 

الكهربائيه للمحوالت، اختبارات الداره المفتوحة والمغلقة، باالضافة الى دراسة انواع المحركات الحثية، والقادرة، 
وطااارق بااادء التشاااغيل، ودراساااة الخصاااائ   والكفااااءه ومعامااال القااادرة، والااادائرة المكافئاااة، والاااتحكم بالسااارعه،

 ة لآلالت الكهربائيه.الميكانيكيه والكهروميكانيكي
 

 (ECE403)آالت كهربائية وقيادة  4633

يسااتعرض هااذا المساااق االالت الحثيااة ثالثيااة الطااور: مباادأ العماال، التركيااب، االناازالق، أنااواع العضااو الاادوار، 
الخاااوا ، نظاااام القياااادة الكهربائياااة: التعرياااف، التطاااوير، التركياااب. ديناميكاااا نظااام القياااادة الكهربائياااة: معادلاااة 

حركااة، القااو  والعاازوم، الخاااوا  الميكانيكيااة لااالالت الميكانيكيااة والمحركاااات الكهربائيااة المختلفااة، االتااازان ال
وعمل نظام القيادة في المربعات االربعة. منحنيات الخوا  وطرق التحكم في االالت الحثياة ثالثياة الطاور، 

لمتغياار، عاااكس الحهااد، المبدلااة التردديااة، المباادالت الساااكنة االالت التيااار المتااردد: عناصاار الااتحكم بالجهااد ا
التحكم في أنظمة القيادة ذات التيار المتردد: التحكم في في جهد العضو الساكن، التحكم في تردد المصدر، 
التحكم في مقاومة العضو الدوار، انظمة التحكم المغلقاة. اختياار قادرة المحارك المناساب: منحنياات التساخين 

 ئية، مخططات الحمولة المختلفة، تحديد قيمة قدرة المحرك المناسب. والتبريد االالت الكهربا
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 (ME484المتحكم الدقيق ) 5095
البنياااة األساساااية للماااتحكم الااادقيق، معالجاااة البياناااات الداخلياااة والاااتحكم بهاااا، وحااادة الحسااااب والمنطاااق، منافاااذ 

والمخرجااات الرقميااة ماان خااالل المنفااذ  اإلدخااال واإلخاارا ، لغااة البرمجااة األساسااية للمااتحكم الاادقيق، الماادخالت
المتااااوازي والمتسلساااال بأنواعااااه، المؤقتااااات والعاااادادات، كيفيااااة التعاماااال مااااع اإلشااااارات المعارضااااة، نظريااااة أخااااذ 

 العينات، تحويل اإلشارات القياسية إلى رقمية، تعديل عرض الموجة.
 

 (ME485مختبر المتحكم الدقيق) 5096
(، العمليات الحسابية والمنطقياة، التعامال ماع ICD2و Mplab لدقيق )مقدمة عن متطلبات برمجة المتحكم ا

ذاكارة القاراءة مان محاو وبرمجاة، عملياات اإلدخااال واإلخارا . تحويال اإلشاارات الرقمياة إلاى قياساية وبااالعكس، 
 العدادات والمؤقتات، اإلشارات المعارضة.

 
 (ME486ربط األنظمة الميكاترونيكية ) 5097

كهربائية المستحوذة من المجساات، تهيئاة اإلشاارات إلدخالهاا إلاى الماتحكم الادقيق والحاساوب أنواع اإلشارات ال
)عاازل وتكبياار وتنقيااة(، توليااد اإلشااارات الكهربائيااة لاادارات باادء الحركااة، دارات باادء الحركااة الرقميااة والقياسااية. 

 (. CANربط شبكات التحكم )  المستقبالت والمرسالت الالسلكية،
 

  (ME487)ات المنطقية المبرمجة وتطبيقاتها المتحكم 5098
تصاانيف وتحقيااق مبااادئ الااتحكم، مراجعااة مبااادئ الجباار البااولي، المكونااات الماديااة ومبااادء عماال المتحكمااات، 
طااارق تصاااميم المتحكماااات، طااارق برمجاااة المتحكماااات، الااادوائر المنطقياااة الخالياااة مااان الاااذاكرة وتطبيقاتهاااا فاااي 

تتابعياااة وتطبيقاتهاااا فاااي المتحكماااات، عملياااات الاااتحكم باساااتخدام العااادادات، المتحكماااات، الااادوائر المنطقياااة ال
 (state diagram) عمليات التحكم باستخدام التوقيت، تصميم عمليات التحكم باستخدام مخطط الحالة 

 
  (ME433)هيدروليكا صناعية  4353

نظمااة الهوائيااة ومكوناتهااا األساسااية: المبااادئ األساسااية لتحوياال الطاقااة الهيدروليكااة، األنظمااة الهيدروليكيااة واأل
المضاااخات الهيدروليكياااة والضاااواغط بأنواعهاااا ومبااادأ عملهاااا وحسااااباتها، الصااامامات وأنظماااة الاااتحكم بالضاااغط 
والتااااادفق واالتجااااااه، االساااااطوانات والمحركاااااات الهيدروليكياااااة والهوائياااااة، أنظماااااة األنابياااااب والخاااااراطيم، مانعاااااات 

ة التنقيااة والتبريااد، الخزانااات الهيدروليكيااة، الرمااوز والخاارائط الهيدروليكيااة التساارب، الزيااوت الهيدروليكيااة وأنظماا
والهوائيااة، مبااادئ الصاايانة والفحاا  وتشااخي  األعطااال، أداء االنظمااة الهيدروليكيااة واألنظمااة الهوائيااة فااي 

 الموقع.
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  (ME432)مختبر ميكانيكا الموائع واالالت الهيدروليكية  4404

مقياااس الضاغط، مركااز الضااغط، تطبيقااات علاى معادلااة برنااوللي. التاادفق الصاافائحي  قياساات الضااغط، معااايرة
واالضااطرابي. قياسااات التاادفق: الفنشااوري واالوريفاايس، مفاقيااد التاادفق فااي األنابيااب والوصااالت، القااو  وقااو  
ياة التصادم لبثق الماء على األسطح. تجارب السرعات الثابتة وتجاارب فارق الضاغط الثابات للمضاخات التردد

والااادوارة والطااااردة عااان المركاااز، منحنياااات أداء المضاااخات، تركياااب المضاااخات علاااى التاااوالي والتاااوازي، أداء 
 التوربينات، أداء عجلة بيلتون.

 
 (ME583تحكم متقدم ) 4635

دراسااة االسااتقرار لالنظمااة الخطيااة والغياار خطيااة باسااتخدام نظريااة ليااابونوف، تصااميم انظمااة الااتحكم الخطيااة 
داخل والمخاااار : التحكمياااة، المراقبياااة، تحدياااد مواقااع االقطااااب، الاااتحكم االمثااال، تصاااميم المراقاااب المتعااددة المااا

الكامل والمراقب المختصر والمراقب الممتد، تطبيقات فاي الاتحكم وتشاخي  االخطااء، تصاميم انظماة الاتحكم 
للمتغيارات الغيار خطياة.  )بتحديد مواقع االقطاب واالستمثال( لالنظمة غير الخطية من خالل التغذية الراجعة

مقدمة في تصميم أنظمة التحكم الرقمية: تحليل االنظمة الديناميكية المتقطعة، ترجمة التصاميم المتصالة الاى 
 متقطعة، التصميم من خالل تحديد االقطاب، التصميم االمثل. مقدمة في التحكم الضبابي.

 
  (ME589)مختبر تحكم متقدم  5099

المتقطعة والمتصلة، نظرية أخذ العينات، أثار معادل أخاذ العيناات، المتحكماات الرقمياة التحويل بين اإلشارات 
الااتحكم فااي االنظمااة الميكانيكيااة الغياار مسااتقرة  المتناساابة واإلشااتقاقية والتكامليااة، المتحكمااات الرقميااة الحاليااة،

 والمستقرة مثل البندول المقلوب واالنظمة الخطية المتعددة درجات الحرية. 
 

  (ME488)تصميم أنظمة الميكاترونكس الصناعية  5238
يهدف هذا المساق الى تعزيز قدرة الطالب ومهارته لتحليال وتصاميم أنظماة الميكااترونكس التاي تادمج ماا باين 
العلااوم الهندسااة األربعااة: الميكانيااك، الكهرباااء، الحاسااوب، الااتحكم. ويغطااي المساااق مواضاايع متعااددة المحاااور 

ي لألنظماااة الكهروميكانيكياااة فاااي تطبيقاااات الميكااااترونكس، واألجااازاء الكهربائياااة والااادوائر مثااال التمثيااال الرياضااا
االلكترونيااة، المكونااات القياسااية والرقميااة، والمتحكمااات الدقيقااة والمتحكمااات المنطقيااة المبرمجااة، وربطهااا مااع 

فااي النظااام، ويضاام  نظااام ميكاااترونكس حقيقااي، المجسااات ومصااادر الحركااة، أنظمااة الااتحكم القياسااية والرقميااة
المساااق تطبيقااات عمليااة فااي مختباار الميكاااترونكس ومشااروع مفصاال يقااوم بااه كاال طالااب بحيااث يتناااول تحلياال 

 وتصميم نظام ميكاترونكس متكامل.
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  (ME489)تطبيقات الميكاترونكس الصناعية   5239
العمل بعد التخار ، حياث يتادرب  وهو مساقا  تدريبيا  يهدف الى تأهيل الطالب تقنيا  ومعنويا  لالنخراط في سوق 

فيه الطالب على مصنع يحوي خاط انتاا  حقيقاي لحقان البالساتيك ابتاداء مان تخطايط وضاعية المصانع ورسام 
مخططاتااه، ماان ثاام إدارتااه وتشااغيله، وكااذلك اعااداد التقااارير والتعاارف علااى المااواد الخااام المسااتخدمة وتجهيزهااا، 

نااات المصاانع ومراحاال خااط االنتااا ، ووسااائل القياااس والساايطرة وفحاا  القوالااب وتركيبهااا ومعايرتهااا، وفهاام مكو 
المساااتخدمة فياااه، والنظاااام الهيااادروليكي ونظاااام التساااخين والتبرياااد، وكاااذلك التااادرب علاااى تشاااخي  األعطاااال 

 واصالحها، واجراء عمليات الصيانة والدورية والتزييت والتشحيم وفح  جودة المنتج وضبطه.
 

 (ME391)( 1التدريب الميداني ) 4132

يهاادف هاااذا المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخصاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااارات 
الهندساية األساساية مثال الساالمة واألمان الصاناعي والمصاطلحات الفنياة والتجارياة، العالقاات اإلدارياة والرسام 

الزمن والتعاماال ماااع النااااس تحااات والتخطاايط والطاقاااة والحماياااة. باإلضااافة إلاااى القااادرة علاااى االلتاازام والاااتحكم بااا
 إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والمؤسسة.

 
 

 (ME491) ( 2التدريب الميداني ) 4133
يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تاااادريب الطالااااب علااااى مجموعااااة ماااان المهااااارات الفنيااااة المتخصصااااة ذات العالقااااة 

جااراء جميااع الدراسااات التحليل يااة ذات العالقااة، وا عااداد الطالااب بالتخصاا  أثناااء العماال اإلنتاااجي للمؤسسااة وا 
 لمرحلة العمل.

 
 ((ME591مقدمة في مشروع التخرج  4304

مفااهيم وأهاداف مشااريع التخار ، تاوفير المعلوماات والمصاادر األساساية، البحاث العلماي: تعريفاات، مجاااالت، 
ماي، كتاباة أطروحاة المشاكل والمحددات، التوجيهات والحلول، التقييم النهاائي. الحاساب ا لاي فاي البحاث العل

 التخر ، مشاريع تخر  مقترحة، توجيهات وتحضيرات.
 

 (ME592مشروع التخرج ) 4305
يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصاا  أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه 

لخطاة التاي تام إقرارهاا تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة. تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشروع وفقا  ل
في مساق المقدمة، ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إلكمالاه بشاكله النهاائي. ثام تقادم المشااريع 

 لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصا  من داخل وخار  الجامعة.
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 ت معتمدة(:ساعا 6متطلبات تخصص هندسة الميكاترونكس االختيارية ) 
 

رقم 
 المساق

رمز 
 المساق

 س.م المساق باللغة العربية
المتطلب 

 المرافق

المتطلب 
 السابق

 المساق باللغة اإلنجليزية

4022 ME441 
التصنيع باستخدام 

 الحاسوب
3  

4030, 

5089 

Computer Aided 

Manufacturing 

4411 ME585 3 اإلنسان ا لي  
4025, 

4044 
Robotics 

4412 ME586 4044  3 المحاكاة Simulation 

4333 ME551 
التصميم باستخدام 

 الحاسوب
3  5059 

Computer Aided 

Design 

4045 ME431 4031  3 آالت هيدروليكية 
Hydraulic 

Machines 

5085 ME565 3 أنظمة التحكم بالسيارات  
4050, 

4332 

Automotive 

Control Systems 

4058 ME451 ( 2تصميم ا الت) 4048  3 Machine design (2) 

4020 ME427 4028 4037 3 أنظمة تحول الطاقة 
Energy Conversion 

Systems 

5028 ME571 3 مواضيع خاصة   Special Topics 

  6 المجموع

 وصف مساقات متطلبات تخصص هندسة الميكاترونكس االختيارية
 
 
 
 
 
 

 ME441)التصنيع باستخدام الحاسوب ) 4022
فوائد  الااتصنيع المحوساب. عناصارالتكوين  لاتصنيع المحوسب، المحيط التكويني للاتصنيع المحوسب،تعريف ا
فااي الاااتصنيع المحوسااب، الااتحكم العاددي والمحاكاااه فااي الاااتصنيع المحوسااب، التكنولوجيااا التجميعيااة  والهيكلياة

نظم االنتا . تكاملياه التخطايط  والشبكات، والهندسه المتزامنه، تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب. تصنيف
والمراقبة فاي التصانيع. تكامال المعلوماات وتادفق الماواد فاي التصانيع. النمذجاه المنهجياه واالدوات المساتخدمة 

 في تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.
 
 

  (ME585)اإلنسان اآللي  4411
متحركاااة، التحويااال باااين اإلحاااداثيات مقدماااة عااان الروباااوت، تصااانيف الروبوتاااات، أنظماااة اإلحاااداثيات الثابتاااة وال

الثابتة والمتحركة، الكينماتيكا المباشرة )األمامية(، الكينماتيكا غير المباشرة )العكسية(، إيجاد السرعة الدورانية 
والسااارعة الخطياااة لقبضاااة الروباااوت مااان خاااالل معرفاااة سااارعة المحااااور الحركياااة لجاااذع الروباااوت، مفهاااوم ال 

ضاابط حركااة المحاااور بداللااة الاازمن )إزاحااة، ساارعة، تسااارع( الااتحكم فااي حركااة  جاكوبيااان، ديناميكااا الروبااوت،
 المحاور، المحركات والمجسات، البرمجة، تطبيقات الروبوت.
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   (ME586المحاكاة ) 4412

مقدمااة فااي المحاكااااه، تعريااف المحاكاااه، فوائااادالمحاكاه، امثلااة للمحاكاااه، والنمذجاااه، الحاال العااددي للمعاااادالت 
الحال العاددي للمعاادالت التفاضاليه الجزءياه، الحال العاددي للمعاادالت الجبرياه  خطية والالخطياة،التفاضليه ال

الخطيااة والالخطيااة، تطبياااق امثلااة مااان الاانظم الميكانيكيااه، والحرارياااه، والموائااع، والهندساااة الكيمياءيااه، والااانظم 
 CATIA ،MATLAB  ،ANSYS الكهرباءيه. وكل ذلك باستخدام أدوات المحاكاه 

 

 (ME551التصميم باستخدام الحاسوب ) 4333
، الرسااومات المحوساابة، مقدمااة الااى الحوساابه الهندساايه، النمذجااه الهندسااية، التحااوالت CADفااي ال  مقدمااة

الهندسيه، المنحنيات والسطوح البسيطة، نمذجه االجسام المصمتة، المنحنيات المبنياة علاى العوامال، النمذجاه 
-CATIA (Partمسااااتو  متقاااادم ماااان ادوات التصااااميم الميكااااانيكي فااااي الااااا التشااااكيلية. وكاااال ذلااااك باسااااتخدام 

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

 (ME451( )2تصميم اآلالت ) 4058
تحليال وتصاميم تصميم الزمبركات الميكانيكية، كراسي المحاور االنزالقية، كراسي التحميل ذات المتدحرجات، 

التاااااروس )المساااااتقيمة، المائلاااااة، المخروطياااااة، الدودياااااة(، تصاااااميم القاااااوابض  والكاااااوابح  والحااااادافات، مشاااااروع 
 .تصميمي، استخدام المواصفات الكتالوجات وبرامج الحاسب ا لي

 
 (ME431اآلالت الهيدروليكية ) 4045

لموجباااه الترددياااة والااادوارة، المضاااخات مفهاااوم ا الت الهيدروليكياااة، المضاااخات وأنواعهاااا: مضاااخات اإلزاحاااة ا
 .الديناميكية الطاردة المركزية والمحورية، أداء المضخات، توصيل المضخات على التوالي وعلى التوازي.

 
 (ME427أنظمة تحويل الطاقة ) 4020

، مصادر الطاقة األساسية، الطلب على الطاقة، طرق تحويل الطاقة األساسية، أنظمة تولياد الطاقاة، غالياات
مبااادالت حرارياااة، مفااااعالت نووياااة، تربيناااات، مكثفاااات، مضااخات، أبااارا  تبرياااد، تربيناااات غااااز، الطاقاااة غيااار 

 المألوفة، أنظمة توليد الطاقة، االستفادة من الطاقة الشمسية واعتبارات اقتصادية لمحطات الطاقة.
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 هندسة السيارات  2.2
 

 ملخص خطة التخرج
 

 المتطلبات الرقم
لساعات عدد ا المتطلبات

 االختيارية اإلجبارية المعتمدة

 20 3 17 متطلبات الجامعة  .1

 29 0 29 متطلبات الكلية  .2

 68 0 68 متطلبات الدائرة   .3

 46 6 40 متطلبات التخص   .4

 163 9 154 المجموع

 
 

 ساعة معتمدة( 40)  متطلبات تخصص هندسة السيارات اإلجبارية
 

 رقم المساق
رمز 

 المساق
 معتمدة غة العربيةالمساق بالل

المتطلب 
 المرافق

المتطلب 
 السابق

 المساق باللغة اإلنجليزية

4029 ME322  4028  3 2ديناميكا حرارية Thermodynamics 2 

4052 ME361 4027  3 أنظمة السيارات 
Automotive 

Systems 

4331 ME422 4037 1 مختبر حراريات  Thermal Lab. 

4353 ME433 4031  3 يةهيدروليكا صناع 
Industrial 

Hydraulics 

4404 ME432 
مختبر ميكانيكا الموائع 
 وا الت الهيدروليكية

1 

4353 
OR 

4045 

 

Fluid mechanics 

and Hydraulic 

Machine lab 

4058 ME451  3 2تصميم آالت  
4048, 

4046 
Machine Design 2 

4332 ME461 5090  3 إلكترونيات وكهرباء السيارات 

Automotive 

Electricity and 

Electronics 

4119 ME466 4332 1 مختبر كهرباء السيارات  
Automotive 

Electricity Lab. 

4050 ME462  4029  3 1محركات احتراق داخلي 

Internal 

Combustion 

Engines1 

5083 ME463  4052 1 1مشغل سيارات  
Automotive 

Workshop 1 

4051 ME464 4050  3 2داخلي  محركات احتراق Internal 



 كلية الهندسة 

 

 

100 

Combustion 

Engines2 

5084 ME561  4050 1 2مشغل سيارات  
Automotive 

Workshop 2 

5085 ME565 3 أنظمة التحكم بالسيارات  
4050, 

4332 

Automotive 

Control Systems 

5240 ME567 
تشخي  وصيانة أنظمة 

 السيارات
2  5086 

Diagonsis and 

Maintenance of 

automotive 

Systems 

5443 ME468 1 تكنولوجيا أنظمة الوقود  
4050,

4332 

Fuel System 

Technology  

5086 ME564  5084 5085 1 3مشغل سيارات 
Automotive 

Workshop 3 

4166 ME467 3 ديناميكا المركبات  
4052, 

5093 
Vehicle Dynamics 

4132 ME391  0 1تدريب ميداني   Field Training 1 

4133 ME491  4132  0 2تدريب ميداني Field Training 2 

4304 
ME 

591 
  1 مقدمة مشروع التخر 

4070, 

**** 

Introduction  to 

Graduation 

Project 

4305 
ME 

592 
 4304  3 مشروع التخر 

Graduation 

Project 

  40 المجموع

 

 وصف مساقات تخصص هندسة السيارات اإلجبارية
 

 (ME322( )2ميكا حرارية )دينا 4029
تطبيقااات علااى األنظمااة المفتوحااة: الضااواغط التردديااة، دوائاار إنتااا  القاادرة البخاريااة والغازيااة، دوائاار التبرياااد، 

 عالقات الديناميكا الحرارية، االحتراق، مخاليط الغازات.
 

 (ME361أنظمة السيارات ) 4052
القوابض، علباة السارعات العادياة، الوصالة الهيدروليكياة مقدمة، هيكل المركبة، تحليل لمجموعات نقل القدرة، 

ومحولة العزوم، علبة السرعات األتوماتيكية، محااور نقال القادرة، علباة التوزياع فاي أجهازة نقال القادرة لمركباات 
ذات دفااااع علااااى أكثاااار ماااان محااااور، العجااااالت واإلطااااارات، منظومااااة التعليااااق، منظومااااة التعليااااق اإللكترونيااااة 

ة الفرامااال، نظاااام فرامااال ضاااد اإلنغاااالق، منظوماااة التوجياااه، منظوماااة التوجياااة ذات القاااوة والمحوسااابة، منظومااا
 المساعدة، هندسة العجالت األمامية، أنظمة المركبات الحديثة.

 
 
 



 كلية الهندسة 

 

 

101 

 (ME422)مختبر حراريات  4331
 تحديااد ضااغوط ودرجااات حاارارة اإلشااباع لاابعض الموائااع، دراسااة الضااواغط التردديااة أحاديااة المرحلااة )النظريااة
والحقيقية(. تاوازن الطاقاة والشاغل والكفااءة لماا يلاي : دورة رانكان )محطاة تولياد الطاقاة(، دورة التبرياد، تجاارب 
التوصاايل الحااراري، التوصاايل الخطااي خااالل جاادار بساايط، الجاادران المركبااة، التوصاايل الحااراري القطااري فااي 

ة باإلشاااعاع، مباااادالت الحااارارة المتوازياااة األجساااام الكروياااة واإلساااطوانية، الحمااال الحااار والقساااري. انتقاااال الحااارار 
 والمتعاكسة، معدل فرق درجة الحرارة اللوغاريتمي، انتقال الحرارة في طور الغليان والتكثف. 

 
  (ME433)هيدروليكا صناعية  4353

المباااااادئ األساساااااية لتحويااااال الطاقاااااة الهيدروليكاااااة، األنظماااااة الهيدروليكياااااة ومكوناتهاااااا األساساااااية: المضاااااخات 
وليكياااااة بأنواعهاااااا ومبااااادأ عملهاااااا وحسااااااباتها، الصااااامامات وأنظماااااة الاااااتحكم بالضاااااغط والتااااادفق واالتجااااااه، الهيدر 

االساااطوانات والمحركاااات الهيدروليكياااة، الرماااوز والخااارائط الهيدروليكياااة، تصاااميم وتحليااال الااادوائر الهيدروليكياااة 
وأنظمة التنقية والتبرياد، الخزاناات  االساسية. أنظمة األنابيب والخراطيم، مانعات التسرب، الزيوت الهيدروليكية

 الهيدروليكية. مبادئ الصيانة والفح  وتشخي  األعطال.
 

 (ME432مختبر ميكانيكا الموائع واآلالت الهيدروليكية ) 4404

قياساات الضااغط، معااايرة مقياااس الضاغط، مركااز الضااغط، تطبيقااات علاى معادلااة برنااوللي. التاادفق الصاافائحي 
دفق: الفنشااوري واالوريفاايس، مفاقيااد التاادفق فااي األنابيااب والوصااالت، القااو  وقااو  واالضااطرابي. قياسااات التاا

التصادم لبثق الماء على األسطح. تجارب السرعات الثابتة وتجاارب فارق الضاغط الثابات للمضاخات الترددياة 
اء والااادوارة والطااااردة عااان المركاااز، منحنياااات أداء المضاااخات، تركياااب المضاااخات علاااى التاااوالي والتاااوازي، أد

 التوربينات، أداء عجلة بيلتون.
 

 (ME451( )2تصميم اآلالت ) 4058
تصميم الزمبركات الميكانيكية، كراسي المحاور االنزالقية، كراسي التحميل ذات المتادحجرات، تحليال وتمصايم 
ي، التروس )المستقيمة، المائلة، المخروطية، الدودياة(، تصاميم القاوابض والكاوابح والحادافات، مشاروع تصاميم

 استخدام المواصفات الكتالوجات وبرامج الحاسب ا لي
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 ME461)إلكترونيات وكهرباء السيارات ) 4332
مقدمة عامة، بطارية السيارة، أنظمة بدء التشاغيل، أنظماة الشاحن، والمجساات والمشاغالت، أنظماة اإلشاتعال، 

لسرعة، األنظماة الكهربائياة ذات العالقاة أنظمة اإلنارة، أنظمة القياس، األنظمة المساعدة، أنظمة التحكم في ا
بهيكل المركبة )نظام منع اإلغاالق، نظاام مناع التزحلاق، منظوماة التعلياق اإللكترونياة، نظاام الاتحكم فاي علباة 
الساارعات اإللكترونيااة(. األنظمااة الكهربائيااة ذات العالقااة بجساام المركبااة )المخاادات الهوائيااة، أنظمااة الرفاهيااة 

 ذار(. المركبات الهجينة )كهروميكانيكية(.الحديثة، أنظمة اإلن
  
 (ME466مختبر كهرباء السيارات ) 4119 

يهاادف هااذا المساااق إلااى صاايانة وتشااخي  مااا يلااي: البطاريااة، محاارك باادء التشااغيل، المولااد، انظمااة االشااتعال 
الهوائيااة،  العااادي وااللكترونااي، نظااام المساااحات، المؤشاارات والعاادادات، جهاااز منااع إقفااال العجااالت، األكياااس
واالنظماة جهاز الاتحكم اإللكتروناي فاي علاب المسارعات ا لياة، نظاام اإلضااءة، الرماوز و الخارائط الكهربائية.

 االضافية في المركبات 
 

 (ME462( )1محركات االحتراق الداخلي ) 4050
ك تصاااانيف محركااااات االحتااااراق الااااداخلي ومكوناتهااااا األساسااااية، دورات عماااال المحاااارك، خااااوا  أداء المحاااار 

وحساااااباتها، دورات الهااااواء المثاليااااة، نساااابة الهااااواء إلااااى الوقااااود المثاليااااة والحقيقااااة، دورات االشااااتعال المثاليااااة 
والحقيقية، االشتعال تحت ظاروف االتازان الكيمياائي، االشاتعال فاي المحركاات التاي تعمال بالشارارة، االشاتعال 

لهااب ودراسااة العواماال التااي تااؤثر علااى فااي المحركااات بالضااغط، االشااتعال الغياار طبيعااي، تحلياال خصااائ  ال
التبرياد فاي المحركاات التاي انتشاره داخل غرفة االحتراق والتغير في عمل المحرك، غارف االحتاراق وأنواعهاا، 

 تعمل بالشرارة والضغط. قياس اداء المحركات باستخدام عدة متغيرات.
 

 (ME463( )1مشغل سيارات ) 5083
ركيااب وصاايانة وتشااخي  االنظمااة التاليااة: )نظااام الفراماال، القااوابض، يهاادف هااذا المساااق إلااى التعاارف علااى ت

علااب الساارعات العاديااة واالوتوماتيكيااة، المحاااور االماميااة والخلفيااة، مجموعااة التااروس الفرقيااة وانظمااة الاادفع 
 الرباعي، نظام التعليق، نظام التوجيه،  موازنة وصيانة اإلطارات.

 
 (ME464( )2محركات االحتراق الداخلي ) 4051

االحتاااراق فاااي محركاااات الشااارارة والضاااغط،  التااادفق مااان خاااالل أنابياااب الساااحب والطااارد والصااامامات، ناااواتج 
االحتراق وتأثيرها على البيئة وطرق التحكم في مستوياتها، انتقال الحرارة في المحرك، االحتكااك والتزييات فاي 

ود والخلاايط داخاال غاارف االحتااراق وتأثيرهااا المحاارك، الوقااود وأنواعااه، الوقااود البااديل، دراسااة خااوا  أنااواع الوقاا
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علاى خاوا  أداء المحاارك وناواتج االحتاراق، مقدمااة فاي أنظماة مااز  الهاواء والوقاود )البناازين والاديزل( ودراسااة 
 أنواعها )الكاربوريتر والحقن(.

 
 ME561)( )2مشغل سيارات ) 5084

مياع  االجازاء الميكانيكياة فااي يهادف هاذا المسااق إلاى التعارف علاى طارق  فاك وتركياب وصايانة وتشاخي  ج
المحاارك، اعااادة اعمااار المحاارك، تركيااب قشاااط التوقياات، فااك وتركيااب وصاايانة وتشااخي  اعطااال اجاازاء دورة 

 التبريد ودورة التزييت، التعرف على  دورة الوقود ونظام المكربن.  
 

 ME565)انظمة التحكم بالسيارات ) 5085

الااتحكم األلكترونيااة المبنيااة علااى الخوارزميااات، التمثياال الرياضااي مقدمااة فااي أنظمااة الااتحكم بالساايارة، وحاادات 
والتحكم في أنظماة السايارات؛ حقان وقاود البنازين ووقاود الاديزل، ادارة محارك البنازين ومحارك الاديزل، الغاازات 
 الضاااارة فاااي العاااادم، أنظماااة القااادرة، أنظماااة الفرملاااة مانعاااة التزحلاااق، مناااع الزحلقاااة، نظاااام التعلياااق شااابه الفعاااال
والفعااااااال، األتاااااازان، الااااااتحكم بالساااااارعة...الخ، دراسااااااة أنظمااااااة المركبااااااة باسااااااتخدام البرمجيااااااات المتخصصااااااة 

(Matlab/Simulink.) 
 

 ( ME567تشخيص وصيانة أنظمة السيارات ) 5240
مقدمة عامة، أسس السالمة العامة فاي صايانة وتشاخي  المركباات، التقنياات الفنياة فاي تشاخي  األعطاال، 

الحديثاااة، معااادات وأجهااازة تشاااخي  األعطاااال فاااي المركباااات، التشاااخي  باساااتخدام جهااااز أنظماااة التشاااخي  
عرض اإلشارة تشخي  األعطال الميكانيكية، تشخي  األنظمة الكهربائياة واإللكترونياة، مصاادر المعلوماات 

 الالزمة لتشخي  وصيانة السيارات.
 

 ( ME468تكنولوجيا أنظمة الوقود ) 5443
 ,SPI, PFIن ، أنظماة حقان وقاود الاديزل، أنظماة االدارة الشااملة لمحركاات البنازين )أنظماة حقان وقاود البنازي

DI.أنظمة االدارة الشاملة لمحركات الديزل، أنظمة الوقود البديل ،) 
 

 (ME564( )3مشغل سيارات )  5086
ن، طرق يهدف هذا المساق إلى التعرف على فك وتركيب وصيانة وتشخي  انظمة حقن وقود الديزل والبنزي 

تشااااخي  االعطااااال فااااي المركبااااات، التشااااخي  باسااااتخدام الحااااواس، التشااااخي  باسااااتخدام راساااام الذبااااذبات، 
التشخي  بواسطة اجهزة تحليل غازات العادم،  التشخي  باستخدام اجهزة التشخي  الاذاتي، اساتخدام كتاب 

 وبرامج الصيانة. 
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 (ME467ديناميكا المركبات ) 4166

بااات، معااادالت حركااة الساايارة وأداءهااا فااي حااالتي التسااارع والفرملااة، مقاومااات حركااة مقدمااة فااي ديناميكااا المرك
السايارة، ديناميكيااة هيكاال الساايارة ، أنظمااة التعليااق ، االنعطااف ، أنظمااة التوجيااة ، انقااالب الساايارة، ديناميكيااة 

عوامل التي تاؤثر فاي تصاميم التوجيه واإلطارات، اتزان المركبة والتحكم فيها في الحاالت المستقرة والمتغيرة، ال
المركبة، تصميم أنظمة التعليق شبه الفعال والفعال، األطارات، دراسة ديناميكا المركبات باساتخدام البرمجياات 

 (.  ADAMS, Matlab/Simulinkالمتخصصة )
 

 (ME391)( 1التدريب الميداني ) 4132
صاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااارات يهاادف هاااذا المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخ

الهندساية األساساية مثال الساالمة واألمان الصاناعي والمصاطلحات الفنياة والتجارياة، العالقاات اإلدارياة والرسام 
والتخطاايط والطاقاااة والحماياااة. باإلضااافة إلاااى القااادرة علاااى االلتاازام والاااتحكم باااالزمن والتعاماال ماااع النااااس تحااات 

 لمؤسسة.إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة وا
 

 (ME491) ( 2التدريب الميداني ) 4133
يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تاااادريب الطالااااب علااااى مجموعااااة ماااان المهااااارات الفنيااااة المتخصصااااة ذات العالقااااة 
جااراء جميااع الدراسااات التحليليااة ذات العالقااة، وا عااداد الطالااب  بالتخصاا  أثناااء العماال اإلنتاااجي للمؤسسااة وا 

 لمرحلة العمل.
 

 ((ME591ع التخرج مقدمة في مشرو  4304
مفااهيم وأهاداف مشااريع التخار ، تاوفير المعلوماات والمصاادر األساساية، البحاث العلماي: تعريفاات، مجاااالت، 
المشاكل والمحددات، التوجيهات والحلول، التقييم النهاائي. الحاساب ا لاي فاي البحاث العلماي، كتاباة أطروحاة 

 التخر ، مشاريع تخر  مقترحة، توجيهات وتحضيرات.
 

 (ME592مشروع التخرج ) 4305
يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصاا  أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه 
تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة. تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشروع وفقا  للخطاة التاي تام إقرارهاا 

ة من تقرير المشروع إلكمالاه بشاكله النهاائي. ثام تقادم المشااريع في مساق المقدمة، ويتم إعداد الفصول المتبقي
 لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصا  من داخل وخار  الجامعة. 
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 ساعات معتمدة( 6متطلبات تخصص هندسة السيارات االختيارية ) 
 

رقم 
 المساق

 س.م المساق باللغة العربية رمز المساق
ب المتطل

 المرافق

المتطلب 
 السابق

 المساق باللغة اإلنجليزية

4931 ME428 
التكييف والتبريد في وسائط 

 النقل
3  4037 

R.& A.C. in 

Transportation 

4412 ME586 4044  3 المحاكاة Simulation 

4411 ME585 3 االنسان ا لي  
4025, 

4044 
Robotics 

4408 ME465 3 نقل حركة آلي  
4046, 

4353 

Automatic 

Transmission 

4232 ME436 
التدفئة واألنظمة الصحية 

 للمباني
3  4037 

Heat & health systems 

for Buildings 

4932 ME528 
الخدمات الميكانيكية في 

 المباني
3   

Mechanical Service in 

Building 

4045 ME431 4031  3 آالت هيدروليكية Industrial Hydraulics 

4333 ME551 
التصميم باستخدام 

 الحاسوب
3  

5059,  

4048, 

5089 

Computer Aided 

Design 

5028 ME571 3 مواضيع خاصة   Special Topics 

4933 ME429 3 التمديدات الصحية   Plumping systems 

4134 ME423 4037  3 تكييف وتبريد 
Refrigeration & Air 

Conditioning 

4020 ME427 4028 4037 3 طاقةأنظمة تحول ال 
Energy Conversion 

Systems 

  6 المجموع
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 ساعات معتمدة(  6وصف مساقات متطلبات تخصص هندسة السيارات االختيارية )
 

 (ME428التكييف والتبريد في وسائط النقل ) 4931
وسااائط النقاال التكييااف والتبريااد فااي وسااائط النقاال األرضااية )شاااحنات، ركاااب، قطااارات(، التكييااف والتبريااد فااي 

فاااي وساااائط النقااال الجوياااة وخصائصاااها، التكيياااف والتبرياااد فاااي وساااائط النقااال البحرياااة وخصائصاااها وأهميتهاااا، 
 مشروع تطبيقي لسلسلة تبريد كاملة.

 
 (  ME586المحاكاة ) 4412

ت مقدمااة فااي المحاكااااه، تعريااف المحاكاااه، فوائااادالمحاكاه، امثلااة للمحاكاااه، والنمذجاااه، الحاال العااددي للمعاااادال
الحال العاددي للمعاادالت التفاضاليه الجزءياه، الحال العاددي للمعاادالت الجبرياه  التفاضليه الخطية والالخطياة،

يااه، والاانظم ئالخطيااة والالخطيااة، تطبيااق امثلااة ماان الاانظم الميكانيكيااه، والحراريااه، والموائااع ، والهندسااة الكيميا
 يه. وكل ذلك باستخدام أدوات المحاكاه.ئالكهربا

CATIA ،MATLAB  ،ANSYS 

 
  (ME585)اإلنسان اآللي  4411

مقدماااة عااان الروباااوت، تصااانيف الروبوتاااات، أنظماااة اإلحاااداثيات الثابتاااة والمتحركاااة، التحويااال باااين اإلحاااداثيات 
الثابتة والمتحركة، الكينماتيكا المباشرة )األمامية(، الكينماتيكا غير المباشرة )العكسية(، إيجاد السرعة الدورانية 

الخطياااة لقبضاااة الروباااوت مااان خاااالل معرفاااة سااارعة المحااااور الحركياااة لجاااذع الروباااوت، مفهاااوم ال  والسااارعة
جاكوبيااان، ديناميكااا الروبااوت، ضاابط حركااة المحاااور بداللااة الاازمن )إزاحااة، ساارعة، تسااارع( الااتحكم فااي حركااة 

 المحاور، المحركات والمجسات، البرمجة، تطبيقات الروبوت.
 

 (ME465نقل حركة آلي ) 4408
لتاااروس، مجموعاااات التاااروس الفلكياااة، أساااس هيدروليكياااة، أنظماااة الاااتحكم الهيدروليكياااة فاااي علاااب السااارعات ا

التلقائياااة، أنظماااة الاااتحكم فاااي مجموعاااات التاااروس الفلكياااة، الزياااوت والفالتااار والمباااردات المساااتخدمة فاااي علاااب 
لكترونااي فااي علااب الساارعات الساارعات التلقائيااة، الوصاالة الهيدروليكيااة ومحولااة العاازوم، الااتحكم الكهربااائي واإل

، نماااذ  ماان علااب الساارعات CVTالتلقائيااة، علااب ساارعات تلقائيااة إلكترونيااة، علااب ساارعات تلقائيااة ماان نااوع 
 التلقائية المحوسبة.
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 (ME 436التدفئة واألنظمة الصحية للمباني ) 4232

خصاااائ  المااااء  مبااااد ء انظماااة التدفئاااة بواساااطة المااااء السااااخن  انظماااه التدفئاااه بواساااطة الهاااواء  مصاااادر و 
واساساايات السمكرة تصااميم شاابكات الصاارف الصااحي والمجاااري وحفاار األمتصااا   تصااريف مياااه األمطااار  

 اتظمة الحريق في المباني.
 

 (ME 528الخدمات الميكانيكية في المباني ) 4932
حرياق مكوناتهاا تصميم المصاعد وأنواعها، تصميم أجزاء المصعد، التحكم بحركة المصاعد، أنظماة مكافحاة ال

وأساساايات تصااميمها، باارك السااباحة وتصااميم الخاادمات الميكانيكيااة لهااا، أنظمااة معالجااة مياااه باارك الساااباحة 
 كيماويا وميكانيكيا.

 
 (ME431آالت الهيدروليكية ) 4045

مفهاااوم ا الت الهيدروليكياااة، المضاااخات وأنواعهاااا: مضاااخات اإلزاحاااة الموجباااة الترددياااة والااادوارة، المضاااخات 
ناميكيااة الطاااردة المركزيااة والمحوريااة، أداء المضااخات، توصاايل المضااخات علااى التااوالي وعلااى الاااتوازي، الدي

 التربينات الهيدروليكية وأنواعها: النبضية، رد الفعل. نظريات التشابه في أداء ا الت الهيدروليكية.
 

 ME441)التصنيع باستخدام الحاسوب ) 4022
فوائد  الااتصنيع المحوساب. عناصارالتكوين  التكويني للاتصنيع المحوسب، تعريف الاتصنيع المحوسب، المحيط

والهيكليااة فااي الاااتصنيع المحوسااب، الااتحكم العااددي والمحاكاااه فااي الاااتصنيع المحوسااب، التكنولوجيااا التجميعيااة 
لتخطايط والشبكات، والهندسه المتزامنه، تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب. تصنيف نظم االنتا . تكاملياه ا

والمراقبة فاي التصانيع. تكامال المعلوماات وتادفق الماواد فاي التصانيع. النمذجاه المنهجياه واالدوات المساتخدمة 
 في تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.

 

 ME551)التصميم باستخدام الحاسوب ) 4333
دسااية، التحااوالت ، الرسااومات المحوساابة، مقدمااة الااى الحوساابه الهندساايه، النمذجااه الهنCADفااي ال  مقدمااة 

الهندسيه، المنحنيات والسطوح البسيطة، نمذجه االجسام المصمتة، المنحنيات المبنياة علاى العوامال، النمذجاه 
-CATIA (Partالتشااااكيلية. وكاااال ذلااااك باسااااتخدام مسااااتو  متقاااادم ماااان ادوات التصااااميم الميكااااانيكي فااااي الااااا 

design, assembly-designوأدوات التصميم التشكيلية ) (Wireframe and surface design). 
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 ( ME 429 التمديدات الصحية ) 4933
مصااادر المياااه، تصااريف ومعالجااة مياااه األمطااار، تصااريف ومعالجااة مياااه الصاارف الصااحي، تقطياار المياااه، 
اساااتخدام الطاقاااة البديلاااة فاااي معالجاااة الميااااه العادماااة وغيرهاااا، تصاااميم األنظماااة الصاااحية فاااي المبااااني وشااابكة 

 فر الصماء وغيرها، العزل الحراري للمباني المختلفة، التقييم البيئي للمباني.المجاري والح
 

 (ME423تكييف وتبريد ) 4134
مقدماااة، مصاااادر حمااال التبرياااد  طااارق التبرياااد، نظاااام التبرياااد باالنضاااغاط الميكاااانيكي، مكوناااات نظاااام التبرياااد 

 ظمة ومعدات تكييف الهواء، تطبيقات.باالنضغاط الميكانيكي  نظام التبريد باالمتصا ، السيكرومتري، أن
 

 (ME 427أنظمة تحويل الطاقة ) 4020
الطاقة وأنواعها، المصادر األساسية للطاقة، الطلب على الطاقة وزمن المضااعفة، اساسايات تحويال الطاقاة، 

، األثار أنظمة تحويل الطاقة التقليدية والغيار تقليدياة، مصاادر الطاقاة المتجاددة وطارق إساتخدامها وتحويالتهاا
 البيئي لتحويالت الطاقة، سياسات الطاقة.
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 هندسة التكييف والتبريد 2.3
 

 
 ملخص خطة التخرج

 

 المتطلبات الرقم
عدد الساعات  المتطلبات

 االختيارية اإلجبارية المعتمدة

 20 3 17 متطلبات الجامعة  .1

 29 0 29 متطلبات الكلية  .2

 68 0 68 متطلبات الدائرة   .3

 46 6 40 التخص متطلبات   .4

 163 9 154 المجموع

 
 ساعة معتمدة( 40متطلبات التخصص اإلجبارية: )

 

 س.م المساق باللغة العربية رمز المساق رقم المساق
المتطلب 

 المرافق

المتطلب 
 السابق

 المساق باللغة اإلنجليزية

4029 ME322  4028  3 2ديناميكا حرارية Thermodynamics 2 

4331 ME422 4037 1 حراريات مختبر  Thermal Lab. 

4045 ME431 4031  3 آالت هيدروليكية Hydraulic machines 

4928 ECE483 5090  3 أنظمة ا الت الكهربائية 
Electrical Machine 

Systems 

4404 ME432 
مختبر ميكانيكا الموائع 
 وا الت الهيدروليكية

1 

4045 

OR 

4353 

 

Fluid mechanics and 

Hydraulic Machine 

lab 

4918 ME323  4037 3 1تبريد 
4029 

4031 
Refrigeration 1 

4919 ME324  4918  3 2تبريد Refrigeration 2 

4920 ME325 4919 1 مختبر تبريد  Refrigeration Lab 

4921 ME425 4924 1 مختبر التكييف  
Air Conditioning  

Lab 

5101 ME327 4919 1 مشغل التبريد  
Refrigeration 

Workshop 

4924 ME424 4918 3 التكييف  Air Conditioning 

4926 ME522 
أنظمة التحكم بأجهزة 

 التكييف والتبريد
2  4924 

Refrigeration and 

Air Conditioning 

Control Systems 

4927 ME525 
تكنولوجيا التكييف 

 والتبريد
3 4919 4924 

Air Conditioning and 

Refrigeration 

Technology 
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4232 ME436 
تدفئة وأنظمة صحية 

 للمباني
3   

Heating and Sanitary 

Systems for 

Buildings 

 5060 4918 1 رسم معماري   5022
Architectural 

Drawing 

5023 ME426 4232 1 مشغل تدفئة  Heating Workshop 

5102 ME487 
متحكمات مبرمجة 

 وتطبيقاتها
3  

5088, 
4044, 

(4355 

OR 

4928) 

Programmable  

Controllers and 

Applications 

4132 ME391 1التدريب الميداني    Field Training 1 

4133 ME591  4132   2التدريب الميداني Field Training 2 

4304 ME591  1 مقدمة مشروع التخر  
4070, 

**** 

Introduction to 

Graduation Project 

4305 ME592 4304  3 خر مشروع ت Graduation Project 

  40 المجموع

 
 وصف مساقات متطلبات هندسة التكييف والتبريد اإلجبارية:

 

 (II( )ME 322ديناميكا حرارية )  4029

تطبيقااات علااى األنظمااة المفتوحااة: الضااواغط التردديااة، دوائاار إنتااا  القاادرة البخاريااة والغازيااة، دوائاار التبرياااد، 
 لحرارية، االحتراق، مخاليط الغازات.عالقات الديناميكا ا

 
 (ME 422مختبر حراريات ) 4331

تحديااد ضااغوط ودرجااات حاارارة اإلشااباع لاابعض الموائااع، دراسااة الضااواغط التردديااة أحاديااة المرحلااة )النظريااة 
رب والحقيقيااة(. تااوازن الطاقااة والشااغل والكفاااءة لمااا يلااي: دورة رانكاان )محطااة توليااد الطاقااة(، دورة التبريااد، تجااا

التوصاايل الحااراري، التوصاايل الخطااي خااالل جاادار بساايط، الجاادران المركبااة، التوصاايل الحااراري القطااري فااي 
األجساااام الكروياااة واإلساااطوانية، الحمااال الحااار والقساااري. انتقاااال الحااارارة باإلشاااعاع، مباااادالت الحااارارة المتوازياااة 

 ي طور الغليان والتكثف.والمتعاكسة، معدل فرق درجة الحرارة اللوغاريتمي، انتقال الحرارة ف
 

 (ME 431اآلالت الهيدروليكية ) 4045
مفهاااوم ا الت الهيدروليكياااة، المضاااخات وأنواعهاااا: مضاااخات اإلزاحاااة الموجباااة الترددياااة والااادوارة، المضاااخات 
الديناميكيااة الطاااردة المركزياااة والمحوريااة، أداء المضاااخات، توصاايل المضاااخات علااى التاااوالي وعلااى التاااوازي، 

 الهيدروليكية وأنواعها: النبضية، رد الفعل. نظريات التشابه في أداء ا الت الهيدروليكية.التربينات 
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 (ECE 438)  أنظمة اآلالت الكهربائية4928 
مقدماااة فاااي ا الت الكهربائياااة: القاااوانين األساساااية، مبااادأ العمااال، التركياااب المياااداني، األناااواع، محركاااات التياااار 

الكهرومغناطيساية، طارق بادء الحركاة والاتحكم فاي السارعة، المحركاات الحثياة المستمر: الخوا  الميكانيكية و 
ثالثية الطور: مبادأ العمال، التركياب، أناواع العضاو الادوار، اإلنازالق، طارق الاتحكم بالسارعة، اإلقاالع، الكابح، 
ة: وعكاااس اإلتجااااه الااادوران، الاااتحكم فاااي سااارعة المحركاااات الحثياااة بإساااتخدام عناصااار اإللكترونياااات الصاااناعي

عنصر التحكم في الجهد، المبدلة الترددية، تركيب أنظمة القيادة الكهربائياة ا لياة، أنظماة الاتحكم المغلقاة فاي 
سرعة المحركاات الحثياة ومحركاات التياار المساتمر، المحركاات الحثياة أحادياة الطاور: مبادأ العمال، التركياب، 

 األنواع، الخوا . 
 

 (ME 432الهيدروليكية ) مختبر ميكانيكا الموائع واآلالت 4404

قياساات الضااغط، معااايرة مقياااس الضاغط، مركااز الضااغط، تطبيقااات علاى معادلااة برنااوللي. التاادفق الصاافائحي 
واالضااطرابي. قياسااات التاادفق: الفنشااوري واالوريفاايس، مفاقيااد التاادفق فااي األنابيااب والوصااالت، القااو  وقااو  

ابتة وتجاارب فارق الضاغط الثابات للمضاخات الترددياة التصادم لبثق الماء على األسطح. تجارب السرعات الث
والااادوارة والطااااردة عااان المركاااز، منحنياااات أداء المضاااخات، تركياااب المضاااخات علاااى التاااوالي والتاااوازي، أداء 

 التوربينات، أداء عجلة بيلتون.
 

 (I( )ME 323التبريد ) 4918

التبريااااد، دورة التبريااااد باالنضااااغاط  المبااااادئ الفيزيائيااااة للحصااااول علااااى درجااااات الحاااارارة المنخفضااااة، تطبيقااااات
الميكااانيكي احاديااة المرحلااة، خااوا  موائااع التبريااد، ضااواغط التبريااد، المكثفااات، المبخاارات، صاامامات التماادد، 

 ملحقات دائرة التبريد، حسابات حمل التبريد، مشروع تطبيقي.
 

 (II( )ME 324التبريد ) 4919
د المركبااة  دورات التبريااد بالغاااز، دورات التبريااد باسااتخدام ظاااهرة دورات التبريااد متعااددة المراحاال، دورات التبرياا

 االزدواجية الحرارية، دورة التبريد بالضاغط النفاث، دورة التبريد باالمتصا ، تنفيذ مشروع تطبيقي.
 
 

 (ME 325مختبر التبريد ) 4920
نضغاط، إجراء التكثيف والتمدد، أثار دراسة أداء دائرة التبريد باالنضغاط الميكانيكي، إجراء التبخير، إجراء اال

درجااااة حاااارارة التكثيااااف والتبخياااار علااااى أداء الاااادورة، تحلياااال نظااااام التبريااااد باالمتصااااا   تحلياااال نظااااام التبريااااد 
 بالضاغط النفاث، تحليل دورة تبريد ثنائية المرحلة.
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 (ME 425مختبر التكييف ) 4921

محساااااوس، التبرياااااد والتجفياااااف، التساااااخين المحساااااوس دراساااااة اإلجاااااراءات السااااايكرومترية، التساااااخين والتبرياااااد ال
 والترطيب، أداء المضخة الحرارية، تجارب على ابرا  التبريد.

 
 (ME 326مشغل التبريد ) 4923

تحليل ودراسة دورة تبريد أحادية المرحلة، تحليل ودراسة دورة تبريد ثنائية المرحلة، دراسة مكونات دورة التبرياد 
هااا، دراسااة ضااواغط مختلفااة األنااواع والتعاارف علااى تركيبهااا، فااك وتركيااب دورة تبريااد المختلفااة وتحلياال مباادأ عمل

أحادية المرحلة، التعارف علاى أجهازة الاتحكم بادورة التبرياد، تحليال نظاام تكيياف مان ناوع الشاباك، تحليال نظاام 
تبرياد بالمااء تكييف من نوع المنفصل )فك + تركياب( والتادرب علاى المهاارات العلمياة الالزماة، تحليال نظاام ال

(Chiller والتاادرب علاااى مهااارات عملياااة ذات عالقااة بهاااذا النظااام، تحليااال مكيااف صاااحراوي والتعاارف علاااى )
 مكوناته األساسية، التعرف على أجهزة التحكم بالمكيف.

 
 (ME 424التكييف ) 4924

رارياااة لحمااال اإلجاااراءات الحرارياااة ماااع الهاااواء الرطاااب وتمثيلهاااا علاااى مخططاااات السااايكرومترية، الحساااابات الح
التكييااف، التهوياااة، تصاااميم أنظمااة تكيياااف الهاااواء، مرشااحات الهاااواء، الماااراوح وأجهاازة تحرياااك الهاااواء، تصاااميم 

 مجاري الهواء، مخار  الهواء، مشروع تطبيقي.

 
 (ME 522أنظمة التحكم بأجهزة التكييف والتبريد ) 4926

ة رصااد ومعااايرة: درجااة الحاارارة، مسااتو  تعريفااات ومفاااهيم عامااة فااي الااتحكم، مهمااات ووظااائف الااتحكم. أجهااز 
المااائع، الضااغط والتاادفق. الااتحكم بتزويااد المبخاار بوساايط التبريااد، الااتحكم بااالمكثف، الااتحكم بقاادرات الضااواغط. 
 أنظمة التحكم بدورة التبريد باالنضاط الميكانيكي. أنظمة التحكم بواحدات التكييف المركزية، مشروع تطبيقي.  

 
 
 

 (ME 525لتكييف والتبريد )تكنولوجيا ا  4927
تطبيقااات التبريااد )الصااناعات الغذائيااة، تحليااة المياااه، تجفيااف االغذيااة، صااناعة الااثلج، صااناعة الااثلج الجاااف 
وتسييل الغازات(، تطبيقات التكييف )غرف العمليات، المختبرات، الورش ذات االحتياجات الخاصة، المشااتل 

 الزراعية والقاعات العامة(.
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 (ME 436ئة واألنظمة الصحية للمباني )التدف 4232

انظماااة التدفئاااة بواساااطة المااااء السااااخن  انظماااه التدفئاااه بواساااطة الهاااواء  مصاااادر وخصاااائ  المااااء  مبااااد ء 
واساساايات السمكرة تصااميم شاابكات الصاارف الصااحي والمجاااري وحفاار األمتصااا   تصااريف مياااه األمطااار، 

 مشروع تطبيقي.
 

 رسم معماري  5022
علااى الرمااوز والمصااطلحات المعماريااة والميكانيكيااة المختلفااة )مااواد بناااء، المناساايب، خطااوط تعاارف الطالااب 

الكونتااااور، فواصاااال التماااادد...(، المقاااااطع، الواجهااااات، والعناصاااار المعماريااااة. مشااااروع تطبيقااااي يشاااامل جميااااع 
 العناصر أعاله والتركيز على إظهارها على لوحات فعلية مطبوعة باستخدام الحاسوب. 

 

 

 (ME426شغل تدفئه )م5023 
 األنابيب الفوالذية، مواد الصنع، التسنين، القطع، التجميع مع الملحقات والتركيب.

 أنواع ملحقات األنابيب واألبعاد، فح  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 الحرارية للتدفئة المركزية، مبدأ عملها وتركيبها.

 
 (ME487) متحكمات مبرمجة وتطبيقاتها 5102

( والمتحكماااات المنطقياااة PICهاااذا المسااااق إلاااى ناااوعين مااان المتحكماااات الرقمياااة: الماااتحكم الااادقيق ) يتطااارق 
(، ويبين المساق الفرق بينهما، وأسس االختيار بينهما للاتحكم فاي التطبيقاات العملياة. ويركاز PLCالمبرمجة )

خرا  المختلفة، مثل المجسات االول من المساق على كيفية ربط المتحكم الدقيق مع أجهزة اإلدخال واإل الجزء
والموتورات، ويناقش هذا الجزء أيضا  عزل اإلشارات وتكبيرهاا وتنقيتهاا، وتحويال اإلشاارات القياساية إلاى رقمياة 

 وبالعكس. وبرمجة المتحكم الدقيق باستخدام لغة سي أو لغة التجميع. 
ت عمل المتحكمات المنطقية المبرمجة الجزء الثاني من المساق يتطرق الى أساسيات الجبر البوولي، وأساسيا

وأنواعهاااا، أساااااليب برمجتهاااا، أنظمااااة الاااتحكم باااادون مع ذاكاااارة وتنفياااذها، وأنظمااااة الاااتحكم باسااااتخدام العاااادادات 
 والموقتات. 
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 (ME391)( Iالتدريب الميداني ) 4132
ات يهاادف هاااذا المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخصاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااار 

الهندساية األساساية مثال الساالمة واألمان الصاناعي والمصاطلحات الفنياة والتجارياة، العالقاات اإلدارياة والرسام 
والتخطاايط والطاقاااة والحماياااة. باإلضااافة الاااى القااادرة علاااى االلتاازام والاااتحكم باااالزمن والتعاماال ماااع النااااس تحااات 

 إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والمؤسسة.
 

 (ME491) ( IIلميداني )التدريب ا 4133
يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تاااادريب الطالااااب علااااى مجموعااااة ماااان المهااااارات الفنيااااة المتخصصااااة ذات العالقااااة 
جااراء جميااع الدراسااات التحليليااة ذات العالقااة، وا عااداد الطالااب  بالتخصاا  أثناااء العماال اإلنتاااجي للمؤسسااة وا 

 لمرحلة العمل.
 

 ((ME591مقدمة في مشروع التخرج  4304
م وأهاداف مشااريع التخار ، تاوفير المعلوماات والمصاادر األساساية، البحاث العلماي: تعريفاات، مجاااالت، مفااهي

المشاكل والمحددات، التوجيهات والحلول، التقييم النهاائي. الحاساب ا لاي فاي البحاث العلماي، كتاباة أطروحاة 
 التخر ، مشاريع تخر  مقترحة، توجيهات وتحضيرات.

 
 (ME592)مشروع التخرج  4305

يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصاا  أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه 
تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة. تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشروع وفقا  للخطاة التاي تام إقرارهاا 

ماله بشكله النهائي.  ثم تقادم المشااريع في مساق المقدمة، ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إلك
 لالمتحان من قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل االختصا  من داخل وخار  الجامعة. 
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 متطلبات تخصص هندسة التكييف والتبريد االختيارية:

رقم 
 المساق

رمز 
 المساق

 س.م المساق باللغة العربية
المتطلب 

 المرافق

المتطلب 
 السابق

 باللغة اإلنجليزيةالمساق 

4020 ME427 4028 4037 3 أنظمة تحول الطاقة 

Energy 

Conversion 

Systems 

4022 ME441 
التصنيع باستخدام 

 الحاسوب
3  

5089, 

4030 

Computer Aided 

Manufacturing 

4333 ME551 
التصميم باستخدام 

 الحاسوب
3  

5059,  

4048, 

5089 

Computer Aided 

Design 

4353 ME433 4031  3 هيدروليكا صناعية 
Industrial 

Hydraulics 

4412 ME586 4044  3 المحاكاة Simulation 

4930 ME526 
خدمات أجهزة التكييف 

 والتبريد
3   

Refrigeration & 

Air Conditioning 

Maintenance 

4931 ME428 
التكييف والتبريد في 

 وسائط النقل
3  4037 

R.& A.C. in 

Transportation 

4932 ME528 
الخدمات الميكانيكية في 

 المباني
3   

Mechanical 

Service in Building 

5028 ME571 3 مواضيع خاصة   Special Topics 

 5103 ME529 4919  3 علم التبريد العميق Cryogenics 

  6 المجموع

 

 وصف مساقات متطلبات تخصص هندسة التكييف والتبريد االختيارية:
 

 (ME 427مة تحويل الطاقة )أنظ 4020
الطاقة وأنواعها، المصادر األساسية للطاقة، الطلب على الطاقة وزمن المضااعفة، اساسايات تحويال الطاقاة، 
أنظمة تحويل الطاقة التقليدية والغيار تقليدياة، مصاادر الطاقاة المتجاددة وطارق إساتخدامها وتحويالتهاا، األثار 

 قة.البيئي لتحويالت الطاقة، سياسات الطا
 

 ME441)التصنيع باستخدام الحاسوب ) 4022
فوائد  الااتصنيع المحوساب. عناصارالتكوين  تعريف الاتصنيع المحوسب، المحيط التكويني للاتصنيع المحوسب،

والهيكليااة فااي الاااتصنيع المحوسااب، الااتحكم العااددي والمحاكاااه فااي الاااتصنيع المحوسااب، التكنولوجيااا التجميعيااة 
المتزامنه، تكاملية التصميم والتصنيع المحوسب. تصنيف نظم االنتا . تكاملياه التخطايط والشبكات، والهندسه 
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والمراقبة فاي التصانيع. تكامال المعلوماات وتادفق الماواد فاي التصانيع. النمذجاه المنهجياه واالدوات المساتخدمة 
 في تحليل وتصميم الاتصنيع المحوسب.

 

 ME551)التصميم باستخدام الحاسوب ) 4333
، الرسااومات المحوساابة، مقدمااة الااى الحوساابه الهندساايه، النمذجااه الهندسااية، التحااوالت CADفااي ال  ة مقدماا

الهندسيه، المنحنيات والسطوح البسيطة، نمذجه االجسام المصمتة، المنحنيات المبنياة علاى العوامال، النمذجاه 
-CATIA (Partي الااااا التشااااكيلية. وكاااال ذلااااك باسااااتخدام مسااااتو  متقاااادم ماااان ادوات التصااااميم الميكااااانيكي فاااا

design, assembly-design(وأدوات التصميم التشكيلية )Wireframe and surface esign) 
 

  (ME433)هيدروليكا صناعية  4353

المبااادئ األساسااية لتحوياال الطاقااة الهيدروليكااة، األنظمااة الهيدروليكيااة واألنظمااة الهوائيااة ومكوناتهااا األساسااية: 
ضاااواغط بأنواعهاااا ومبااادأ عملهاااا وحسااااباتها، الصااامامات وأنظماااة الاااتحكم بالضاااغط المضاااخات الهيدروليكياااة وال

والتااااادفق واالتجااااااه، االساااااطوانات والمحركاااااات الهيدروليكياااااة والهوائياااااة، أنظماااااة األنابياااااب والخاااااراطيم، مانعاااااات 
الهيدروليكيااة التساارب، الزيااوت الهيدروليكيااة وأنظمااة التنقيااة والتبريااد، الخزانااات الهيدروليكيااة، الرمااوز والخاارائط 

والهوائيااة، مبااادئ الصاايانة والفحاا  وتشااخي  األعطااال، أداء االنظمااة الهيدروليكيااة واألنظمااة الهوائيااة فااي 
 الموقع.

 
 (  ME586المحاكاة ) 4412

مقدمااة فااي المحاكااااه، تعريااف المحاكاااه، فوائااادالمحاكاه، امثلااة للمحاكاااه، والنمذجاااه، الحاال العااددي للمعاااادالت 
الحال العاددي للمعاادالت التفاضاليه الجزءياه، الحال العاددي للمعاادالت الجبرياه  والالخطياة،التفاضليه الخطية 

الخطيااة والالخطيااة، تطبيااق امثلااة ماان الاانظم الميكانيكيااه، والحراريااه، والموائااع ، والهندسااة الكيمياءيااه، والاانظم 
 الكهرباءيه. وكل ذلك باستخدام أدوات المحاكاه.

CATIA ،MATLAB  ،ANSYS 

 
 (ME428التكييف والتبريد في وسائط النقل ) 4931  

التكييااف والتبريااد فااي وسااائط النقاال األرضااية )شاااحنات، ركاااب، قطااارات(، التكييااف والتبريااد فااي وسااائط النقاال 
فاااي وساااائط النقااال الجوياااة وخصائصاااها، التكيياااف والتبرياااد فاااي وساااائط النقااال البحرياااة وخصائصاااها وأهميتهاااا، 

 كاملة.مشروع تطبيقي لسلسلة تبريد 
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 (ME 528الخدمات الميكانيكية في المباني ) 4932
تصميم المصاعد وأنواعها، تصميم أجزاء المصعد، التحكم بحركة المصاعد، أنظماة مكافحاة الحرياق مكوناتهاا 
وأساساايات تصااميمها، باارك السااباحة وتصااميم الخاادمات الميكانيكيااة لهااا، أنظمااة معالجااة مياااه باارك الساااباحة 

 يا.كيماويا وميكانيك
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 دائرة الهندسة المدنية والمعمارية 

 والمعمارية متطلبات دائـرة الهندسـة المدنية
 
- 

رقم 
 المساق

رمز 
 س.م اسم المساق المساق

المتطلب 
 السابق

المتطلب 
 Course Name المرافق

4178 CE211  3 تكنولوجيا مواد البناء   
Construction 

Materials 

Technology 

4179 CE212 ر تكنولوجيا مواد مختب
 البناء 

1  CE211 
Construction 

Materials 

Technology  Lab 

4024 ME211 
ميكانيكا التطبيقية ) 

 استاتيكا(
3 SC121  Applied Mechanics 

(Statics) 

4027 ME213  3 مقاومة المواد ME211  Strength of 

Material 
4111 ME214  1 مختبر مقاومة المواد  ME 213 Strength of 

Material Lab 

5198 CE201 
رسم باستخدام 

 GE123  Computer Aided 2 الحاسوب 

Drawing 

4031 ME331 3 ميكانيكا الموائع SC112 ،
SC121  Fluid Mechanics 

4113 ME332  1 مختبر ميكانيكا الموائع ME331  Fluid Mechanics 

Lab 

4583 CE261 3 هندسة نقل ومرور   
Traffic & 

Transportation 

Engineering 
4176 CE341 ( 1ميكانيكا التربة) 3   Soil Mechanics I 

4177 CE 342  مختبر ميكانيكا التربة
(1) 

1  CE 341 Soil Mechanics I 

Lab 
5160 CE242 2 الجيولوجيا   Geology 
5199 CE 511 3 العقود وحساب الكميات CE 213 

CE225  Quantity Surveying 

& Contracts 
4181 CE 312 ( 1تحليل اإلنشاءات) 3 ME 213  Structural Analysis 

I 
5200 CE 411 ( 1خرسانة مسلحة) 3 CE 312  Reinforced 

Concrete I 
4627 CE 225 ( 1المساحة) 3   Surveying I 
4174 CE 226 ( عملي 1المساحة   ) 1  CE 225 Surveying I / 

Practical 
4311 CE 572 3 هندسة صحية ME331  Sanitary 

Engineering 
4180 CE 512 3 إدارة المشاريع GE431  Project 

Management 
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5201 CE 213  3 إنشاء المباني CE211 ،
ME 213  Building 

Construction 
4043 SC 212 ( 1معادالت تفاضلية) 3 SC112  Differential 

Equations I 
4068 SC 123 ( 2الفيزياء) 3 SC121  Physics II 
4069 SC 124 ( 2مختبر الفيزياء) 1 SC122 SC123 Physics II Lab 

  55 المجموع 
 

 وصف متطلبات دائرة الهندسة المدنية والمعمارية:
 
 

 (CE211تكنولوجيا مواد البناء ) 4178
فاااي البنااااء مااان حياااث التركياااب، الخاااوا  تخدمة الخاااوا  المختلفاااة للماااواد اإلنشاااائية، تصااانيف الماااواد المسااا

 للمااااء والرطوباااة...  الاااخ، بعاااض الخاااوا  الميكانيكياااة للماااواد اإلنشاااائية. متصاااا المختلفاااة مثااال قابلياااة اال
األحجاااار الطبيعياااة، تصااانيفها، تركيبهاااا، المعاااادن األساساااية التاااي تااادخل فاااي تركياااب الصاااخور، اساااتخدامات 

األخشااااب، تركيباااة األخشااااب  ختباااارات علاااى األحجاااار الطبيعياااة.الحجاااارة الطبيعياااة، التجاااارب األساساااية  واال
المااااواد  الطبيعيااااة، أنواعهااااا، مميزاتهااااا وعيوبهااااا، خااااوا  األخشاااااب المختلفااااة واالختبااااارات التااااي يااااتم إجراؤهااااا.

ء، حجاارة البناا البيتاومين والماواد العازلاة للرطوباة، الماواد العازلاة للصاوت. الماواد العازلاة للحارارة، البالساتيكية،
المااواد الرابطااة المسااتخدمة فااي البناااء،  الطااوب الطينااي والطااوب الخرساااني المصاامت والمفاارد، الاابالط وأنواعااه.

، اإلضاااافات والمااااء الماااادة الرابطاااة، الخرساااانة، مكوناتهاااا، الركاااام النااااعم والخشااان الجااابس، الشااايد، االسااامنت.
طاات الخرساانية، خلاط الخرساانة ونقلهااا المساتخدمة فاي الخرساانة، خاوا  الخرساانة ومكوناتهااا،  تصاميم الخل

نهائهاا، خاوا  الخرساانة المتصالب وصبها الحدياد والفاوالذ اإلنشاائي المساتخدم فاي  ة والعوامال الماؤثرة عليهاا،وا 
 اإلنشاءات الفوالذية وفي الخرسانة المسلحة.

 
 ( CE212مختبر تكنولوجيا مواد البناء )  4179

فحوصااااات الطااااوب، فحوصااااات الخشااااب، فحوصااااات اإلساااامنت  ، المواصاااافات،أهميااااة الفحااااو  ومتطلباتهااااا
   ر المتلفة.يالفحوصات غ ،فحو  الخرسانة المائعة والمتصلبةو 

 
  ME211) ميكانيكا تطبيقية )استاتيكا( ) 4024

مثااال الهياكااال  تحليااال إنشااااءات، اتااازان الجسااايمات واألجساااام الصااالبة ،  القاااو  منظوماااات، أساسااايات االساااتاتيكا
، اسااتخدام طريقااة القطااع للحصااول علااى القااو  الداخليااة، التمثياال البياااني للقااو  الداخليااة، تالجمالونيااة وا ال

  القصور الذاتي للمساحات.  وعزممركز الثقل 
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 (ME213)مقاومة المواد  4027

طريقاااة القطاااع. األعتااااب )الجساااور(: تصااانيفها، أناااواع األحماااال الماااؤثرة عليهاااا، مباااادئ االساااتاتيكا األساساااية، 
وأنواعها وردود أفعالها، تحديد القو  الداخلية عند نقطة معينة على العتبة، مخططات القو  المحورياة  المساند

وقااو  القاا  والعاازوم لألعتاااب. االجهااادات: مركباتهااا العموديااة والمماسااية، إجهاااد القاا  المسااموح، تصااميم 
هاوك، معامال بواسون،حسااب  االنفعاال، قاانون -الوصالت البسيطة. االنفعاالت )التشوهات(: مخطاط اإلجهااد

االنفعاالت للعناصر المعرضة إلى قو  محورية. عزم اللي: انفعاالت اللي لعمود نقل الحركة الدائري، معادلة 
اللي، انتقال القاوة، تصاميم العناصار الدائرياة المعرضاة لعازم لاي، زاوياة االلتاواء. االنحنااء الصاافي لألعتااب: 

ناااء، حساااب عاازم القصااور الااذاتي لمقاااطع األعتاااب، العالقااة بااين قااوة القاا  انفعاااالت االنحناااء، معادلااة االنح
وعزم االنحناء، تدفق قو  الق ، معادلة اجهادات القا  الخاصاة باألعتااب. االجهاادات المركباة )المعقادة(، 

 طريقة التراكب، شروطها وحدودها.
 

 (ME214مختبر مقاومة المواد ) 4111
يجااد  العالقة باين التماثال فاي االجهااد واالنفعاال فاي حالاة الشاد واالنضاغاط، إيجااد معامال المروناة، حسااب وا 

معاماال الجساااءة فااي المطاااط، مقارنااة لقااوة الشااد لمااواد مختلفااة، حساااب الجساااءة فااي الزنبركااات، حساااب عاازم 
 االنحناء.

 
 (CE201)الرسم باستخدام الحاسوب  5198

رسم، أوامر معاينة الرسم، الطبقات، الاتحكم فاي خصاائ  إعداد لوحة إلكترونية، أوامر الرسم، أوامر تعديل ال
 ، تطبيقات مختلفة.بعاد، رسم المناظير أاليزومترية، الطباعةعناصر الرسم، أنماط الكتابة والخطوط، رسم األ

 
 (ME331ميكانيكا الموائع ) 4031

دفق  ) السارعة، التساارع، مفاهيم أساسية ) تصنيف وخاوا  الموائاع(، الماائع السااكن، كينماتيكياه الماائع المتا
خم (، التاادفق الصاافحي ، معادلااة الطاقااة، معادلااة الااز معااادالت الحركااة ) معادلااة برنااولليمعادلااة االسااتمرارية(، 

 ، نظرية الطبقة المتاخمة، التدفق المضطرب.في األنابيب، قانون ستوك، قانون دارسي
 

  (ME332)مختبر ميكانيكا الموائع  4113

سااات الضااغط ) معااايرة ، قيادات القياااس، المعااادالت األساسااية(ة ) خااوا  الموائااع، وحاامفاااهيم عامااه وأساسااي
مضااطرب، قياسااات ، تطبيااق لمعادلااة برنااوللي، عاارض للتاادفق الصاافحي والمقاااييس الضااغط، مركااز الضااغط(
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 ، االوريفايس(، قيااس الفاقاد فاي انحنااءات ووصاالت أألنابياب، قيااس قاو  التصاادم الناشائةالتدفق ) الفنشوري 
  من انبثاق الماء على أسطح مختلفة.

 
 ( CE261هندسة نقل ومرور ) 4583

دراساات خاصااة، السااائق، المشاااة،  عواماال التااي تاتحكم فااي تصااميم الطاارق ، المقدماة عاان أهميااة وتااريخ الطاارق 
السرعة، كفاءة المرور، وحجام  اتق في السير والتنبؤ المستقبلي له، دراس، قياس التدفالعربات وسطح الطريق

الماارور ، عالمااات الماارور، مخطااط الطريااق، إشااارات الماارور الضااوئية، وتحلياال السااعة فااي التقاطعااات ماارات 
إشااارات المااارور الضاااوئية والتقاطعااات بااادون إشاااارات ضااوئية، مقدماااة فاااي تحديااد الااازمن لإلشاااارات الضاااوئية، 

  التقاطعات في أكثر من مستو . 
 

  (CE341) 1ميكانيكا التربة  4176
، عالقات بة حسب نظام اشتو والنظام الموحد، تحليل وتصنيف التر وأهميتها من ناحية إنشائيةلتربة أصل ا

، نظرية ترزاقي للضغط اذية وسريان المياه في وسط حبيبي، المياه والتربة وتشمل النفربة الوزنية والحجميةالت
ية دمك التربة، دراسة لنظرية وه واإلجهاد واالنفعال في التربة، دراسة لنظر خصائ  الق الفعال في التربة،
   ، دراسة نظرية مور إلجهاد الق  في التربة، مقدمة لطرق استكشاف التربة.انضغاطية التربة

 
 (CE342)  1مختبر ميكانيكا التربة  4177

، تجربة نسبة الرطوبة الطبيعية، حدود أتربر ، حاد اإلنكمااش، الكثافاة النوعياة للترباه، التحليال بالمناخال للترباة
، كثافااة البااالون المطاااطي، كثافااة الموقااع باسااتخدام القمااع المخروطااي و ة النساابية للرماال والتربااة الحصااويةالكثافاا
اختبااار الضااغط الغياار محصااور للتربااة، ، ربااة الطينيااة والرمليااة فااي المختباار، اختبااار إجهاااد القاا  المباشاارالت

، سااب طريقااة االرتفاااع الراسااي الثابااتة ح، اختبااار النفاذيااإجهاااد القاا  الثالثااي المحااور، اختبااار دمااك التربااة
   تجربة هبوط التربة.

 
 (CE242)الجيولوجيا  5160

بالهندساة المدنياة وهندساة المسااحة، أغلفاة ، عالقة علم الجيولوجياا الجيولوجيا والعلوم المرتبطة به تعريف علم
، عوامااااال التجوياااااة حولاااااة(ر )النارياااااة والرساااااوبية والمت، الصاااااخو لمعاااااادن السااااايليكية وغيااااار السااااايليكية، ااألرض

، طارق واسب على سطح األرض وتكون التربة،  الر بيولوجية باإلضافة لفعل النباتاتالميكانيكية والكيماوية وال
، المياااه الستكشاااف الجيولاوجي لموقااع البناااء، اربااة المتبقيااة عاان الترباة المنقولااةنقال التربااة وتميااز خصاائ  الت

  عض العوامل الجيولوجية التي تؤثر في بعض المشاريع الهندسية.، بلجوفية وتصرفها داخل طبقات األرضا
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 (CE511)عقود وحساب الكميات ال 5199 

المواصاافات والمؤسسااات  أنااواع ة،نشااائييع اإلالمواصاافات والمقاااييس للمشااار  ،تعريااف العقااود وأنواعهااا وأهميتهااا
 أسلوب كتابة المواصفات. العالمية والمحلية المعتمدة،

كافاااة مراحااال تنفياااذ ل المختلفاااة س فاااي كتاباااة مواصااافات وحسااااب كمياااات بناااود األعماااالددور المهناااالمقااااوالت و 
 . المشروع

 
 CE312)) 1تحليل اإلنشاءات  4181

تحلياال القااو  وردود الفعاال للجسااور والهياكاال واألقااواس المحااددة اسااتاتيكيا، تحديااد وحساااب قااو  القاا  والعاازم 
 قااوس، رساام مخططااات القااو  المحوريااة وقااو  القاا  والعاازوم.  الااداخلي عنااد أي نقطااة فااي جساار أو هيكاال أو

تحليل الجمالونات البسيطة والمركبة، خطوط التأثير واستعماالتها، حسابات االنحناء والهبوط للجسور واألطار 
اإلنشااائية باسااتخدام طريقااة مساااحة العاازوم، طريقااة الجساار المرافااق، طاارق حسااابات الطاقااة، الطاارق التقريبيااة 

 منشآت الغير محددة، طريقة االنحناءات المتوافقة.لتحليل ال
 

 CE411)) 1خرسانة مسلحة  5200
مكونااااات الخرسااااانة المساااالحة وخواصااااها الميكانيكيااااة، المباااادأ األساسااااي لتسااااليح الخرسااااانة، القااااوانين اإلنشااااائية 

و  العاازم الضااابطة والمواصاافات، الطاارق المتبعااة فااي التصااميم اإلنشااائي، تصااميم وتسااليح الجسااور لمقاومااة قاا
باستخدام طريقة المقاومة القصو ، التسليح المزدو ، تصميم وتسليح الجسور لمقاومة قو  الق ، تطور قو  
الشد والضغط في حديد التسليح، الروابط بين الخرسانة وحديد التساليح، تصاميم العكفاات والوصاالت، تصاميم 

الجساااور المسااااتمرة، حساااابات االنحناااااء  البالطاااات ذات االتجااااه الواحااااد، تصاااميم الجساااور المجنحااااة، تصاااميم
 والهبوط.

 
 CE225)) 1المساحة  4627

التعرف على أهمية وأنواع المساحة، فكرة عن شكل األرض والخارائط، مقيااس الرسام وكيفياة اساتخدامه، قيااس 
 مسااحةالمسافات بالطرق المختلفاة، قيااس الزواياا األفقياة والرأساية باالطرق المختلفاة، مباادئ نظرياة األخطااء، 

، التساااوية والميزانيااة وأهميتهاااا للمشااااريع الجنزياار، حسااااب المساااحات والحجاااوم، االتجاهااات ومسااااحة البوصاالة
المختلفااة، كيفيااة عماال التسااوية للمقاااطع الطوليااة والعرضااية، الخطااوط الكنتوريااه، الخاارائط الرقميااة خصائصااها 

 وأهميتها.  

 
 
 



 كلية الهندسة 

 

 

123 

 
 (CE226)/ عملي  1المساحة  4174

سااقاط األعماادة، رفااع قطعاااة التعاارف علااى أد وات القياااس الطوليااة، قيااااس المسااافات األفقيااة والمائلااة، إقاماااة وا 
ترونيااا، التعاارف علااى جهاااز ، قياااس المسااافات إلكتيمياارأرض صااغيرة باسااتخدام أدوات القياااس الطوليااة، البالن

 يه. ر ، عمل مقاطع طوليه وعرضية، عمل ميزانية شبكية ورسم خرائط كنتو التسوية
 

 (CE572)الهندسة الصحية  4311

ياااه(، مصااادر التاازود بالمياااه تنبااؤات السااكان، اسااتهالك المسااة الصااحية، االحتياجااات المائيااة )التعريااف بالهند
، القااوانين الهيدروليكيااة للنواقاال، ، تجميااع ونقاال وتوزيااع المياااهالمياااه السااطحية، المياااه الجوفيااة(مياااه األمطااار، )
مضاااخات ومحطاااات تصاااميم شااابكات توزياااع الميااااه، خزاناااات توزياااع الميااااه(، النابيااات الميااااه،  نظاااام التوزياااع )أ

، مياااه المجاااري، تجميااع المياااه العادمااة، كميااات مياااه المجاااري، كميااات مياااه األمطااار، الضااخ، نوعيااة المياااه
 أنابيب المجاري، هيدروليكية المجاري، تصميم شبكات مياه المجاري. 

 
 (CE512)إدارة المشاريع   4180

م تنظيم المشاريع، تحليل فعاليات مشاريع التشييد ألغراض البرمجة، تخطيط المشاريع، طرق التخطيط مفهو 
 وحساب زمن المشروع، إدارة المشاريع ومراقبتها والتحكم بها.  

التخطيط الحر  ومتطلبات األمان في موقع العمل، إدارة العقد الهندسي، التطبيقات  الهندسية واستعمال 
 تلفة الحاسوب.برامج  المخ

 
 (  CE213إنشاء مباني  ) 5201

األساسااات وشااروط  ، أنااواعلتسلساالية فااي عمليااة إنشاااء المباااني، استكشاااف الموقااع وفحاا  التربااةالخطااوات ا
الفواصاال اإلنشااائية ، اسااتخدام كاال منهااا، عمليااة الحفاار لألساسااات، الطوبااار، الخرسااانة مكوناتهااا وخصائصااها

أنواعهااااااا، الطااااااوب وأنواعااااااه، طاااااارق عاااااازل المباااااااني، األدرا  ، الحااااااوائط و وفواصاااااال التماااااادد، البناااااااء بااااااالحجر
، وأنواعها،التمدياادات الصااحية والكهربائيااة، أعمااال التدفئااة والتبريااد، أعمااال القصااارة، الاابالط ، القرميااد، الزجااا 

 الدهانات.
 

 (SC212معادالت تفاضلية ) 4043
تها، المعادالت الخطية مان ية وجود الحلول ووحدانيمعادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقات عليها، نظر 

 ، تحويالت البالس واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية، الحل باستخدام متسلسالت القو .الرتبة
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 (:SC123) 2 فيزياء 4068
م المتعلقة ييناقش هذا المساق المفاهيم األساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية، يبدأ المساق بتوضيح المفاه

د الكهرباائي، تطبيقاتاه، ثام ينااقش مفهاوم الجهاكهربائي، ثم يشرح قاانون اجااوسا و المجال البالكهرباء الساكنة و 
مفهاااومي  الماااواد العازلاااة، ثااام المفااااهيم المتعلقااة بالكهربااااء المتحركاااة، حياااث ياااتم توضااايحفموضااوع المكثفاااات  و 

ثم ينتقال إلاى المجاال المغناطيساي وتطبيقاتاه علاى كيرتشوفا.  قوانين المقاومة ثم الدوائر الكهربائية و االتيار و 
   قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.

 
 (:SC124) 2 مختبر فيزياء 4069

أجهازة القيااس،  ( في المواضيع األساسية التالياة:2يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء )
موزعااة علااى اثنتااي عشاارة تجربااة خااالل ناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة، وبالكهرباااء، المغناطيسااية، 

 الفصل الدراسي.
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 تخصص هندسة المباني 3.1
 

 ملخص خطة التخرج

 المتطلبات الرقم
عدد الساعات  المتطلبات

 اإلجبارية االختيارية المعتمدة

 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 55 55 0 تطلبات الدائرةم  .3

 56 50 6 متطلبات البرنامج )التخص (  .4
 160 151 9 المجموع 

 
 (معتمدة ساعة 50) متطلبات تخصص هندسة المباني اإلجبارية

 

 رقم

 المساق
رمز 

 المساق
 معتمدة اسم المساق

المتطلب 
 السابق

المتطلب 
 المرافق

 اإلنجليزية اسم المساق باللغة

5161 CE282  3 رسم المباني GE 123  Building Drawing  

5186 CE482  3 التصميم المعماري CE 282  Architectural Design 

4198 CE481  2 قوانين وأنظمة البناء   laws & Regulations of 

Buildings 
4230 ECE401 3 كهرباء تطبيقية SC123  Applied Electricity 

4171 ECE402 1 مختبر كهرباء تطبيقية  ECE401 Applied Electricity 

Lab 

5162 ECE408 
اإلنارة وتمديدات 

 الكهربائية
3 ECE401  

Wiring & Lighting 

5163 ME328 
ديناميكا وانتقال 

 الحرارة
3 SC 112 

SC 212  
Thermodynamics & 

heat transfer 

5164 ME329 
تكييف وتبريد وأنظمة 

  ME 328 3 صحية
Conditioning 

Refrigeration & 

Sanitary Systems 
5187 ME422 1 مختبر الحراريات  ME328 Heat Transfer Lab 
4182 CE 313 ( 2تحليل إنشاءات) 3 CE 312  Structural Analysis II 
4189 CE 325 ( 2المساحة) 2 CE 225  Surveying  II 
5202 CE 326 ( عملي2المساحة   ) 1 CE 226 CE325 Surveying II /Practical 
4185 CE 343 ( 2ميكانيكا التربة) 3 CE 341  Soil Mechanics II 

5203 CE 413 ( 2خرسانة مسلحة) 3 CE 411  Reinforced Concrete 

II 
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4188 CE 412  3 إنشاءات معدنية CE 313  Steel Structures I 

5204 CE 515 ( 3خرسانة مسلحة) 3 CE 413  Reinforced Concrete 

III 
5206 CE 441  3 هندسة األساسات CE 343 CE 413 Foundation 

Engineering 
5207 CE 517  3 مخططات تنفيذية CE 413  Workshop Drawing 

4400 CE 591   1 مقدمة مشروع التخر SC 142, 

CE 391  Introduction to 

Graduation Project 
4401 CE 592  3 ع التخر مشرو CE 591  Graduation Project 
4199 CE 391 ( 1التدريب الميداني) 0   Field Training  I 
4200 CE 491 ( 2التدريب الميداني) 0 CE 391  Field Training  II 

  50 المجموع 
 
 

 وصف متطلبات تخصص هندسة المباني اإلجبارية
 

 (CE 282) رسم المباني 5161
يعتبر هذا المساق األساس في تعلم رسم المباني والتعبير عان األشاكال والصايا المعمارياة. ومان خاللاه ياتعلم 
الطالااب كيفيااة االسااتخدام األمثاال ألدوات الرساام و تعلاام واسااتخدام مقاااييس الرساام المختلفااة وتطبيقهااا فااي رساام 

ظهارهااا  والتعبياار عاان مشاااريع معماريااة متنوعة،هااذا باإلضااافة  إلااى تاادريب الطالااب علااى إخاا را  المشاااريع وا 
وفااي الجانااب التنفيااذي يتعاارف الطالااب علااى معنااى المخططااات التنفيذيااة وأنواعهااا وكيفيااة  المااواد المسااتخدمة.

رسااام تفصااايالتها المعمارياااة بمقااااييس رسااام متنوعاااة، وكاااذلك ياااتعلم الطالاااب كيفياااة عرضاااها وتبوبهاااا وتحضاااير 
 الجداول الالزمة لها.

 
 (CE 482لمعماري )التصميم ا 5186

يعرف هذا المساق الطالب بأهمية التصاميم وأسساه والتخطايط لألعماال المعمارياة والعوامال التاي تاؤثر عليهاا، 
كذلك يتعرف الطالب على المقياس اإلنساني والحركة في جميع أحوالها للتمكن من وضاع االقيساه والمساافات 

الطالااب علااى العناصاار المعماريااة الرئيسااية للعديااد ماان والحجااوم الالزمااة داخاال وخااار  المباااني، كااذلك يتعاارف 
ألااخ، باإلضااافة إلااى تنميااة قاادرة الطالااب علااى االبتكااار … الفعاليااات داخاال مباااني سااكنية ، تعليميااة ، ترفيهيااة 

واالسااتيعاب لجميااع المعااايير الداخلااة فااي التصااميم وتنميااة ملكااة المقياااس لااد  الطالااب واإلحساااس بااه. كاال مااا 
 ب عن طريق رسم مساقط أفقية وقطاعات وواجهات وموقع عام ألي مشروع.سبق يمثله الطال

 
 



 كلية الهندسة 

 

 

127 

 
 (CE 481)قوانين وأنظمة البناء  4198

لمحااة عاان القااانون العااام أنواعااه ومسااتوياته وخصائصااه ، لمحااة عاان أنظمااة التنظاايم والبناااء التااي طبقاات فااي 
طلباات الخارائط الهندساية لاد  نقاباة فلسطين مناذ أوائال القارن العشارين، لمحاة عان أنظماة ممارساة المهناة ومت

المهندساااين. دراساااة قاااانون التنظااايم والبنااااء المطباااق فاااي البلاااديات المحلياااة، سااالطات التنظااايم حساااب القااااانون 
ومخططاااات التنظااايم، تااارخي  المبااااني، المخالفاااات االعتراضاااات الاااخ ، دراساااة نظاااام أحكاااام األبنياااة والتنظااايم 

 .  1996الفلسطيني سنة 
 

 (ECE 401التطبيقية )الكهرباء  4230
يهاادف هااذا المساااق إلااى دراسااة المبااادئ األساسااية للتيااار الكهربااائي المسااتمر والمتااردد وقااوانين اوم وكرشااوف 
وبعاض النظرياات الالزماة لحسااب التياار والجهاد و القادرة و معامال القادرة شاامال  دوائار الوجاه الواحاد والثالثااة 

لاااى دراساااة المباااادئ األساساااية للمحركاااات والمولااادات ودوائااار أوجاااه وتوصااايالتها . كماااا يهااادف هاااذا المسااااق إ
التشغيل والتحكم الخاصة بها بأنواعها المختلفة ذات الوجه الواحد والثالثة اوجاه ودراساة أنظماة حماياة الادوائر 

 واألحمال.
 

 ECE 402) مختبر الكهرباء التطبيقية ) 4171
ر والجهاد والمقاومااة ومصاادر الجهاد ، اساتخدام جهاااز اساتخدام أجهازة القيااس المختلفاة مثاال جهااز قيااس التياا

راسم اإلشارة والمذبذبات ، تحقياق القاوانين مثال أوم وكيرشاوف ، تحقياق بعاض النظرياات ، تشاغيل المحركاات 
واحد فاز وثالثة فاز ، توصيل عدادات الطاقة واحد فاز وثالثة فاز للقدرة والقدرة الغير فعالاة، تطبيقاات علاى 

 الحرارية والمغناطيسية. تأثير التيار
 

 (ECE 408إنارة وتمديدات كهربائية ) 5162
جااراء  يهادف هاذا المساااق إلاى تعريااف الطالاب بمتطلبااات اإلضااءة االصااطناعية الحديثاة وقااراءة المخططاات وا 
الحسااااابات األوليااااة الالزمااااة لتحديااااد متطلبااااات اإلضاااااءة واختيااااار نااااوع المصااااابيح المناساااابة وتعريااااف الطالااااب 

ت والقاوانين المتعلقااة بحساابات اإلناارة ماان خاالل أمثلاة وتطبيقااات مختلفاة، إضاافة إلااى الماواد الالزمااة بالنظرياا
إلجراء التمديدات والمواصفات وحساب الكميات وحساب مقاطع األسالك وحساب الهبوط فاي الجهاد والحماياة 

ب األحمال وتحديد مسااحات واللوحات الكهربائية والتأريض وذلك من خالل تطبيقات متنوعة إضافة إلى حسا
 غرف الكهرباء ومواقعها، وكذلك تصميم الصواعد للخدمات الكهربائية بكافة أنواعها.

 
 



 كلية الهندسة 

 

 

128 

 (ME 328)ديناميكا وانتقال الحرارة  5163

مفاااهيم أساسااية وتعريفااات، الشااغل والحاارارة، القااانون األول والثاااني فااي الااديناميكا الحراريااة، انتقااال الحاارارة فااي 
نتقال الحرارة خالل: الفراغات الهوائية، الجدران المركبة، الجدران تحت الطمم، النوافذ واألبواب، أثر المباني، ا

 عزل المباني على انتقال الحرارة، فقدان الحرارة بالتسرب. 

 
 (ME 329) تكييف وتبريد وأنظمة صحية 5164

ئااة بالمياااه الساااخنة، أنظمااة تكيااف خصااائ  الهااواء، عاازل المباااني ضااد الرطوبااة والحاارارة، أجاازاء شاابكة التدف
الهواء ومعداتها، أساسيات ومفاهيم السمكرة، شبكات تزويد الميااه البااردة والسااخنة، شابكات الصارف الصاحي 

 ومياه األمطار، تصميم الحفر الصماء والمناهل، تطبيق ما ورد ذكره على مخططات. 
 

 (ME 422)مختبر حراريات  5187
اإلشاباع للمااء، دراساة الضاواغط الترددياة أحادياة المرحلاة )النظرياة والحقيقياة(. تحديد ضاغوط ودرجاات حارارة 

تاااوازن الطاقاااة والشاااغل والكفااااءة لماااا يلاااي: محطاااة تولياااد طاقاااة، ضااااغط الهاااواء التااارددي ودورة ساااتيرلنج، دورة 
تاادفق التبريااد. تجااارب التوصاايل الحااراري وتشاامل: التوصاايل الخطااي خااالل جاادار بساايط، الجاادران المركبااة، ال

الحااراري القطااري فااي األجسااام الكرويااة واإلسااطوانية. الحماال الحاار والقسااري. انتقااال الحاارارة باإلشااعاع: تااوازن 
الطاقااااة وكفاااااءة المجمعااااات الشمسااااية، مبااااادالت الحاااارارة المتوازيااااة والمتعاكسااااة: معاااادل فاااارق درجااااة الحاااارارة 

 يان. اللوغاريتمي، التوازن الحراري والكفاءة. انتقال الحرارة في الغل
 

 (CE 313) 2تحليل اإلنشاءات  4182
 االفتراضايالشغل وطاقة االنفعال )الشغل الخارجي والطاقة الداخلية(. الشغل الفعلي. استخدام طريقاة الشاغل 

للجسور واالطارات. نظرية كاستيليانو للجمالونات. تحليل المنشآت غير المحددة اساتاتيكيا . التحليال باساتخدام 
ور واالطاااارات والجمالوناااات، معادلاااة الثالثاااة عااازوم. التحليااال باساااتخدام طريقاااة االزاحاااات: طريقاااة القاااوة للجسااا

معادلااة المياال واالزاحااة،  توزيااع العاازوم للجسااور. االحمااال المااؤثرة علااى المنشااآت و طاارق انتقالهااا. األحمااال 
 ,Strap , Etabs.فرة مثل :. مدخل إلى التحليل باستخدام برامج الكمبيوتر المتو االفقيةالميتة والحية، االحمال 

Sap2000, Staad pro 
 

 (CE 325) 2المساحة  4189

الثيودواليااات وطااارق قيااااس الزواياااا األفقياااة والرأسااايه ، التطبيقاااات المختلفاااة الساااتخدام الثيودواليااات ، البوصاااله 
الدائرياة  واالتجاهات، المضلعات وحساب إحداثيات النقاط، الشابكات المثلثياة والهادف منهاا، جهااز المنحنياات
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مقدماة فاي  ،وتطبيقاتهاا، مباادئ فاي المسااحة الجوياة الثاكيوميترياةاألفقية وأنواعها، المنحنى الرأسي، المسااحة 
 نظم المعلومات الجغرافية، تطبيقاتها وأهميتها. 

 
 CE 326)/ عملي ) 2المساحة  5202

جهااز الثيودواليات، لرأسايه، تطبيقاات التعرف على استخدام جهاز الثيودواليت وضبطه، قياس الزوايا األفقية وا
 وأجهاازة المساااحة الرقميااة )الدسااتومات( وأجهاازة المحطااة الشاااملة، ،ثيومتريااة، تطبيقااات علااى التاتوقيااع الزوايااا

 عمل مضلع مقفل وتصحيحه ، توقيع المنحنيات األفقية ، تطبيقات أوليه على نظم المعلومات الجغرافية. 
 

 (  CE 343) (2)ميكانيكا التربة  4185
الهبااوط  فااي التربااة الطينيااة والرمليااة، الضااغط األرضااي الجااانبي وأنااواع الحااوائط األسااتنادية، توزيااع اإلجهااادات 

اب قاادرة تحماال فااي التربااة، تحلياال الميااول وحساااب معاماال األمااان حسااب النظريااات المختلفااة، مقدمااة فااي حساا
 ، طرق تحسين خصائ  التربة وتثبيتها.ترزاجيالتربة حسب نظرية 

 
 (CE 413) 2خرسانة مسلحة  5203

للقاو  غيار القصايرة المعرضاة ألحماال مركزياة ، مقاوماة األعمادة القصايرة ، تصميم األعمادة تصنيف األعمدة
المركزياااة، تصاااميم عقااادات األعصااااب ، تصاااميم البالطاااات ذات االتجااااهين ، التصاااميم لمقاوماااة عااازم الفتااال 

 والمستمرة ، تصميم الجدران اإلستنادية.والمركبة المحوري ، تصميم األساسات والقواعد المنفصلة 
 

 (CE 412) 1إنشاءات معدنية  4188
التصااميم اإلنشااائي والقااوانين اإلنشااائية الضااابطة، طاارق التصااميم اإلنشااائي ، أنااواع وخااوا  الفااوالذ اإلنشااائي، 

حام، تصميم األعمادة تصميم األجزاء المعرضة لقو  الشد المباشر ، تصميم الوصالت بإستخدام المرابط وبالل
 ، تصميم الجسور المعرضة لالجهاد البسيط واالجهاد المركب وقو  الق ، حسابات االنحناء إلى الجسور.

 
 (CE 515) 3خرسانة مسلحة  5204

تصاميم  ،االتجااهينختلفاة مان البالطاات ذات تصميم األعمدة الطويلة أو المعرضاة لإلنبعاا ، تصاميم أناواع م
، المباااادئ األساساااية، خاااوا  الماااواد االساااتعمالنة مسااابقة اإلجهااااد، أساااباب الخرساااا الفرشاااات، جااادران القااا 

رتخااااء الشاااد، أناااواع الجساااور  المساااتعملة فاااي الخرساااانة مسااابقة اإلجهااااد، خاااوا  التساااليح، تاااأثيرات الزحاااف وا 
 .والبالطات مسبقة اإلجهاد، الحسابات اإلستاتيكية، التصميم اإلنشائي
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 (CE 441)هندسة األساسات  5206

حساب قدرة تحمل التربة حسب النظريات المختلفة لاذلك، أناواع األساساات وشاروط اساتخدام كال منهاا، تحليال 
وتصميم األساسات السطحية، حساب الهبوط لألساسات السطحية على الترباة الطينياة والترباة الرملياة، مقدماة 

 الحااوائط الساااندة وتحليلهااا وتصااميمها عاان أنااواع األساسااات العميقااة، حساااب الهبااوط لألساسااات العميقااة، أنااواع
   واأللواح الخازوقية واستخداماتها في الجدران وتدعيم الحفريات، أساس اللبشة تحليل وتصميم. 

 
 

 (CE 517)مخططات تنفيذية  5207
بهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تعلاااايم الطالااااب مهااااارات رساااام المخططااااات اإلنشااااائية التنفيذيااااة للعناصاااار اإلنشااااائية 

والعقاادات واألدرا  والجاادران  ةالمساالح بمقياااس رساام مناسااب مثاال األساسااات بكافااة أنواعهااا واألعماادالخرسااانية 
 .االستنادية والجدران الحاملة.  وكذلك للعناصر اإلنشائية المعدنية والخشبية وفواصل التمدد

 
 (CE 591مقدمة مشروع التخرج )4400 

التخار  ، وتشاكيل مجموعاات العمال للطاالب وتحدياد  وتحدياد عناوان لمشاروع اختياارمن خالل المقدماة ، ياتم 
المشارفين. ثام يساتمر الطاالب فااي العمال علاى المشاروع إلعاداد تقرياار يشاتمل علاى فكارة المشاروع ، أهميتااه ، 
الدراسات السابقة ، خطة العمل للمشروع مع تفاصيل األعمال ، ويتم تعديل هذا التقرير وفقا  لتعليمات مدرس 

ضااااف إلاااى التقريااار تفاصااايل الصاااعوبات المتوقعاااة خاااالل تنفياااذ مشاااروع التخااار  وكيفياااة المسااااق والمشااارف. ي
 اإلعداد للتغلب عليها ، وتحديد أية مساعدات يمكن أن تقوم الجامعة وهيئتها التدريسية بتقديمها.

 
 (CE 592مشروع التخرج ) 4401

حقيااق إضااافة علميااة بناااءه يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوانااب التخصاا  أو محاولااة ت
تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة. تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشروع وفقا  للخطاة التاي تام إقرارهاا 
في مساق المقدمة ، ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إلكماله بشكله النهائي. ثم تقادم المشااريع 

 ائر تتكون من أهل االختصا  من داخل وخار  الجامعة. لالمتحان من قبل لجان تحددها الدو 
 

  (CE 391) 1التدريب الميداني  4199
يهاادف هاااذا المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخصاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااارات 

رياة والرسام الهندساية األساساية مثال الساالمة واألمان الصاناعي والمصاطلحات الفنياة والتجارياة، العالقاات اإلدا
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 المجتماع المادنيالقادرة علاى االلتازام والاتحكم باالزمن والتعامال ماع  إلاىباإلضاافة  والتخطيط والطاقة والحماياة.
 تحت إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والمؤسسة.

 
 (CE 491) 2التدريب الميداني  4200

المتخصصااااة ذات العالقااااة يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تاااادريب الطالااااب علااااى مجموعااااة ماااان المهااااارات الفنيااااة 
جااراء جميااع الدراسااات التحليليااة ذات العالقااة، وا عااداد الطالااب  بالتخصاا  أثناااء العماال اإلنتاااجي للمؤسسااة وا 

 .ما بعد التخر لمرحلة 
 

 متطلبات تخصص هندسة المباني االختيارية 
 

 رقم 

 معتمدة اسم المساق رمز المساق المساق
المتطلب 

 السابق
المتطلب 

 لمساق باإلنجليزي اسم ا المرافق

5165 CE 518 ( 2إنشاءات معدنية) 3 CE 412  Steel Structures (2) 

5166 CE 501  أخالقيات وقوانين مهنة
 الهندسة 

3   Professional Ethics 

& Laws 
5205 CE 513 3 كاد CE 413  CAD 
5208 CE 514 3 ترميم المباني CE 213  Building 

Renovation 

4629 CE 525  نظم المعلومات الجغرافية
 والخرائط الرقمية

3   GIS and Digital 

Maps 
4310 CE 571 3 اهيدرولوجي ME 331  Hydrology 
4584 CE 361  3 هندسة الطرق CE 261  High way 

Engineering 
4827 CE 575  3 هندسة البيئة ME 331  Environmental 

Engineering  
5209 CE 516 3 يةإنشاءات تطبيق CE 411, 

CE 412 
 Applied Structures 

4196 CE 561 
 تصميم الطرق 

3 
ميكانيكا 

 2تربة
 Pazement design 

5435 CE463 تصميم طرق  3 تصميم رصفات  Pazement design 

5215 CE582 3 تخطيط مدن GIS  City Planning  

  6 المجموع 
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 وصف مساقات التخصص االختيارية:
 

 (CE 518) 2معدنية إنشاءات  5165
مقدمة، تصميم المرابط الواقعة تحت تأثير قو  ق  غير مركزية والواقع أيضا تحت تأثير قو  الق  والشد،  
تصميم اللحام المتعارض لقاو  قا  غيار مركزياة والواقعاة تحات تاأثير العازوم، تصاميم األعمادة الواقعاة تحات 

ر قو  اللي، تصميم الجساور الواقعاة تحات تاأثير العازوم تأثير األحمال الالمركزية، تصميم المقاطع تحت تأثي
المزدوجة، وتصميم المقاطع الواقعة تحت تأثير اللى الناتج عن العزوم، وتصاميم الجساور الواقعاة تحات تاأثير 

 .األحمال المركزية
 

 للمقارنة بين المساق من تخصات مختلفة وبنفس الرقم
 

 (  CE 501)أخالقيات وقوانين مهنة الهندسة   5166
 هذا الوصف من خطة المباني

هدف هذا المساق هو توسعة رؤية الطالب لمهنة الهندسة وكيفية حل المشاكل الهندسية بطريقة مهنية. 
خالل السنوات الماضية تغيرت النظرة لمهنة الهندسة من ناحية مسؤوليات المهندسين والمتوقع منهم خالل 

باإلضافة الى المهارات الفنية في مجال التخص ،  طرق  ممارستهم للعمل. المتطلبات الجديدة تشمل
االتصال والتعامل مع مختلف المستويات في المجتمع، عوامل إنسانية، عوامل الصحة واألمان والبيئة في 

 االلتزامات والمسؤوليات القانونية من قبل المهندس. موقع العمل، أخالقيات الهندسة كعلم وممارسة
نمية الت، مهارات االتصال وعرض المشاريع الهندسيةأخالقية:  المشاكل بطرق  األخالق الهندسية وحل

القوانين الهندسية واالتفاقيات العامة، بيئة العمل ومسؤولية حماية المصلحة الشخصية والتنمية المستدامة، 
 . المهنية الدولية

 
 (CE 501) قوانين وأخالقيات المهنة 5184

 هذا الوصف من خطة المساحة
مهاراتهم كمشرفين. سوف على  واالخالق تأثير القيم الطالب على التركيز على كيفية إلى مساعدة يهدف

على نتائج القرارات التي يقدمونها على  هاواالخالق وكيفية تأثير  يتعلم الطلبة ما هي االخالق والقيم، والقيم
 ل تلك المشكالت، والعمل فييتعلم الطالب التعرف على المشكالت االخالقيه، وتحلي فر  العمل. وسوف

استراتيجيات االشراف لتحفيز  سيحدد اتجاه الحلول باستخدام استراتيجيات التخاذ القرار االخالقي. كما
 على نتائج االستراتيجيات.االخالق والقيم ، و تاثير الموظفين

 



 كلية الهندسة 

 

 

133 

 (CE 513)كاد   5205
رمجااة المتطااورة فااي تحلياال وتصااميم المشاااكل يهاادف هااذا المساااق إلااى اسااتخدام تقنيااات الكمبيااوتر الحديثااة والب

 للتحليل والتصميم. ( Softwareالمتعلقة بالهندسة المدنية وا عداد برامج جاهزة )
 

 (CE 514ترميم المباني ) 5208
تهدف دراسة هذا المساق إلى دعم المعلومات التاريخية واألثرية والتراثية المعمارية وغيرها عند الطالاب علمياا 

لك توسااايع مااادارك فهااام الطالاااب للمعناااى الجاااامع لكلماااة التااارميم وتعريفهاااا ، الصااايانة، اإلصاااالح، وعملياااا ، كاااذ
لااخ ، تمكااين الطالااب ماان عماال دراسااات ميدانيااة لمناااطق ومباااني ا…لتطااوير، األحياااء، إعااادة البناااء التاارميم، ا

ء للمبناااى، حالتاااه قديماااة وكتاباااة التقاااارير حاااول أي مبناااى أو منطقاااة موضاااحا فيهاااا ماااواد البنااااء وطااارق اإلنشاااا
وتوثيقاه بالصاور للتعارف علاى الناواحي الفنياة  (Free Hand Sketchرسام يادوي للمبناى ) الحالياة، مشااكله، 

 .لهوالمعمارية 
 

 (CE 525) نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية 4629

وتطبيقاته خاصاة فاي  GIS، أهمية وجدو  GIS  ا، التجهيزات الالزمة لGISمقدمة نظم المعلومات الجغرافية 
(، Arcview( ، )Arcinfo)مجااااال الهندسااااة المدنيااااة، تطبيقااااات عمليااااة علااااى البرمجيااااات المسااااتخدمة مثاااال 

(ArcGIS و ،) يااتم التركيااز فيهااا علااى مواضاايع ذات صاالة بدراسااة الطالااب، مقدمااة عاان بناااء الخريطااة الرقميااة
 ومعالجتها واستغاللها.     

 
 ( CE 361هندسة الطرق ) 4584

، مساافات الرؤياة،  تعناصار جسام الطرياق، أناواع المسااراالهندساي للطارق، لعوامل التي توثر على التصاميم ا
توسعه الطريق عند المنحنيات، تصميم الرصافة المرناة والرصافة الصالبة، طبقاات الرصافة والماواد المساتخدمة 

ياق مان الميااه المتدفقاة مان الميااه علاى ساطح الطرياق وحماياة ساطح الطر  تصريفهذه الطبقات.  وسماكةبها 
 المناطق المجاورة. 

 
 ((CE 571 اهيدرولوجي 4310

تعرياااف الهيااادرولوجي ، دورة الهيااادرولوجيا، المطااار) أشاااكال وأناااواع المطااار، قيااااس المطااار(، الاااثلج ، التبخااار 
ت والنااتح، التساارب، المطاار الجاااري ) قياااس المطاار الجاااري(، تحلياال الهياادروغراف، الفيضااان، تحلياال البيانااا

 والقراءات المتعلقة بالهيدرولوجيا، هيدرولوجية المياه الجوفية. 
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 (CE 575)هندسة البيئة  4827
يشمل مقدمة في علام وتكنولوجياا البيئاة، والميااه والميااه العادماة )نوعياة الميااه والتلاوث: تعريفاات، الخصاائ  

منها(، والمخلفاات الصالبة )أناواع وأصاناف  والمنظور، وعمليات تقنية المياه، ومعالجة المياه العادمة والتخل 
نتااااا  المخلفااااات الصاااالبة، والتخاااازين  ومصاااادر المخلفااااات الصاااالبة، والتركيااااب الفيزيااااائي والكيمياااائي، وتكااااون وا 
والتجميع، ونقل المخلفات الصلبة، والتخل  منها ومعالجة المخلفات الصلبة(، وتلوث الهواء )أناواع وأصاناف 

مصااادر التلااوث والملوثااات، وتأثيراتهااا، وأخااذ العينااات، وتحلياال ومراقبااة ملوثااات ملوثااات الهااواء وخصائصااها، و 
الجسيمات والغازات القياسات المناخية(، اكتشاف ودراسة الوضع الحالي للمشاكل البيئياة والتكنولوجياا األخيارة 

 والحديثة المتوفرة لمعالجة هذه المشاكل.  
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 ستخصص هندسة المساحة والجيوماتك  3.2
 
 خطة التخرجخص مل

 

 المتطلبات الرقم
 المتطلبات

 عدد الساعات المعتمدة
 اإلجبارية االختيارية

 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 55 55 0 متطلبات الدائرة  .3

 58 52 6 التخص  متطلبات   .4
 162 153 9 المجموع 

 
 ساعة معتمدة( 52االجبارية )تخصص المتطلبات 

 

رقم 
 المساق

رمز 
المتطلب  معتمدة اسم المساق المساق

 السابق
المتطلب 

 Course Name المرافق

5167 CE227 3 مساحة متقدمة CE225  Advanced Surveying 

5169 CE228 1 مساحة متقدمة  عملي CE226 CE227 Advanced 

Surveying/Practical 

5168 CE321  3 1هندسة مساحة CE227  Surveying 

Engineering I 
5170 CE327  1 هندسة مساحة   عملي CE228 CE321 Surveying 

Engineering/Practical 

5171 CE328 
الجبر ونظرية األخطاء 

(1) 
3 CE227 

SC212  Linear Algebra & 

Theory of Errors I 
4584 CE361  3 هندسة الطرق CE261  Highway Engineering 

5172 CE329 
الحسابات ونظرية 

 & CE328  Computations 2 (2األخطاء )

Theory of Errors II 

5173 CE429 
الجيوديسيا والفلك 

 CE227 CE329 3 للمساحة
Geodesy and 

Astronomy for Land 

Surveying 

5174 CE420 
الجيوديسيا والفلك 
 CE228 CE429 1 للمساحة عملي

Geodesy and 

Astronomy for Land 

Surveying/ Practical 
5210 CE424  3 نظم المعلومات الجغرافية CE429  Geographical 

Information Systems 
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5175 CE438 3 رسم الخرائط CE429 ،
CE424  Cartography  

5224 CE427  1 رسم الخرائط   عملي CE439 CE438 Cartography/practical 

5211 CE431 
مساحة التصوير الجوي 

 (1واألرضي )
3 CE227 ، 

CE329 
 Photogrammetry I 

5212 CE432 
مساحة التصوير الجوي 

 (  عملي1واألرضي )
1 CE228 CE431 Photogrammetry I / 

Practical 

5213 CE433 
مساحة التصوير الجوي 

 ( 2واألرضي )
3 CE431  Photogrammetry II 

5176 CE437 
ة التصوير الجوي مساح

 (  عملي2واألرضي )
1 CE432 CE433 Photogrammetry II / 

Practical 

5188 CE435 
نظام تحديد الموقع 
 باألقمار الصناعية 

2 CE429  Global Positioning 

Systems 

5177 CE436 
نظام تحديد الموقع 

 باألقمار الصناعية عملي
1  CE435 

Global Positioning 

Systems / Practical 

5178 CE526 
قوانين وتشريعات في 

  CE227 2 المساحة واإلفراز
Legal Principles of 

Surveying & Land 

Percolation 

5189 CE524 
قوانين وتشريعات في 

 CE228 CE526 1 المساحة واإلفراز  عملي
Legal Principles of 

Surveying & Land 

Percolation / Practical 

5179 CE534 
ساحة التصوير الرقمي م

  CE433 2 ومعالجة الصور الرقمية
Digital 

Photogrammetry & 

Image Processing 

5190 CE532 

مساحة التصوير الرقمي 
ومعالجة الصور الرقمية  

 عملي
1 CE437 CE534 

Digital 

Photogrammetry & 

Image Processing / 

Practical 
5191 CE533 3 االستشعار عن بعد  CE534 Remote Sensing 
5180 CE461 1 مختبر اإلسفلت CE361  Asphalt lab 
4400 CE591  1 مقدمة مشروع تخر SC142 

 CE391  Introduction to 

Graduation Project 
4401 CE592  3 مشروع تخر CE591  Graduation Project 
4199 CE391  0 1تدريب ميداني   Field Training I 
4200 CE491  0 2تدريب ميداني CE391  Field Training II 

  52 المجموع
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 وصف متطلبات تخصص المساحة اإلجبارية

 
 

 (CE 227)متقدمة مساحة  5167
جهاااااز الثيودولياااات بأنواعااااه ومباااادأ عملااااه، أنااااواع أجهاااازة الثيودولياااات ، قياااااس الزوايااااا األفقيااااة والرأسااااية، قياااااس 

بيقااات المختلفااة باساتخدام جهاااز الثيودولياات ، المضاالعات بأنواعهااا وطاارق االنحرافاات بجهاااز الثيودولياات، التط
تصااحيحها باسااتخدام قااانون البوصاالة، نبااذة عاان أنظمااة اإلحااداثيات المختلفااة ، حساااب اإلحااداثيات المسااتطيلة 
وتصاااحيحها ، حسااااب اإلحاااداثيات باساااتخدام طااارق التقااااطع األماااامي والخلفاااي ، طااارق التحويااال باااين أنظماااة 

 .مساحة التاكيوميترية وتطبيقاتهات المستطيلة ، نبذه عن الاإلحداثيا
 

 (CE 228)متقدمة / عملي مساحة  5169
التعارف علااى اسااتخدام جهاااز الثيودوليات وضاابطة ، قياااس الزوايااا االفقيااة والرأساية ، قياااس طااول هاادف يمكاان 

، عمل مضلع مقفل ومفتوح ، الوصول اليه وهدف ال يمكن الوصول اليه وبواسطة الثيودوليت ، توقيع الزوايا 
توقيااع أبنيااة مختلفااة بواسااطة الثيودولياات ، التعاارف علااى اسااتخدام اللوحااة المسااتوية ورفااع قطعااة أرض صااغيرة 

 بواسطتها بالطرق المختلفة ، الرفع بإستخدام التاكيوميتر.
 

 (CE321هندسة المساحة ) 5168
وطااارق الدائرياااة المختلفاااة أناااواع المنحنياااات األفقياااة  : زواياااا االنحاااراف، اإلحاااداثيات،التوقياااع والمحااااذاة األفقياااة

وطااااارق توقيعهاااااا باساااااتخدام  ، المنحنياااااات المتدرجاااااةباساااااتخدام الثيودوليااااات وأجهااااازة المحطاااااة الشااااااملة توقيعهاااااا
: المنحنياااات الرأساااية رأساااية.التوقيع والمحااااذاة الوطااارق تنفياااذها التعلياااةالثيودوليااات وأجهااازة المحطاااة الشااااملة، 

مان المقااطع الطولياة والعرضاية والميزانياة  وقيعها، ميزانية األوتااد، حسااب األعماال الترابياةوطرق توحساباتها 
الشبكية والخرائط الكنتورية، مقدمة عن مساحة اإلنفاق وطرق نقل اإلحداثيات السطحية إلى المساتويات تحات 

 .السطحية
  
 (CE 327)عملي  /هندسة المساحة   5170 

ة الطاارق العمااال المقاااطع الطوليااة و العرضااية.  هجااراء التصااميم للطريااق. رفااع منطقااة مشااروع طاارق. مساااح
 توقيع المسار التطبيقي للطريق . تحديد عالمات التقاء الميول الجانبية لطريق مع االرض الطبيعية. 
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 (CE 328) 1  ونظرية األخطاءالجبر  5171
   وا عااادة مراجعااة لموضااوع االحتماااالت مقدمااةالمعاادالت الخطيااة   المصاافوفات و محاادداتها و و معكوسااها  

، أسااس نظريااة األخطاااء، تصااحيح شاابكات المساااحة فتاارات الثقااة   الفحاا  االحصااائي و اكتشاااف االخطاااء
، دراسااة تخدام الكمبيااوتر فااي حلااول المسااائلالبساايطة ومسااائل علااى التصااوير الجااوي، طاارق المصاافوفات، اساا

 .ة القراءات و عالقتها بالدقةانتشار االخطاء في األعمال المساق  اوزان و امي
 

 ( CE 361هندسة الطرق ) 4584
، مساافات الرؤياة، تعناصار جسام الطرياق، أناواع المسااراالهندساي للطارق، العوامل التي توثر على التصاميم 

توسعه الطريق عند المنحنيات، تصميم الرصافة المرناة والرصافة الصالبة، طبقاات الرصافة والماواد المساتخدمة 
المتعلقااة بهااا وسااأله هااذه الطبقااات. لطريااق المياااه علااى سااطح الطريااق وحمايااة سااطح الطريااق ماان  تواالمتيااازا

 المياه المتدفقة من المناطق المجاورة. 
 

 ( CE 329) 2الحسابات ونظرية األخطاء  5172
، خطااءلطريقاة اقال مربعاات االطرق الحسابات المتقدمة بالتركيز على المعادلة الغير خطية ، المسألة العامة 

الشاااروط والمحاااددات )الضاااوابط( ، التحليااال اإلحصاااائي لألخطااااء ، تطبيقاااات علاااى مساااائل مسااااحية ومسااااحة 
 .  الحل العام لنظرية االخطاء   تطبيقات نظم تحديد المواقع و نقل االحداثياتالتصوير الجوي 

 
 (CE 429)الجيوديسيا والفلك للمساحة  5173

لمحة تاريخية لألسطح المختلفة والمعتمدة في القياسات الجيوديسية، مقدمة عن علم الجيوديسيا وأغراضه، 
اإلحداثيات والحسابات على سطح الكرة األرضية، الشبكات الجيوديسية والتثليث، التسوية الدقيقة 

 map)  ، أنظمة وطرق اإلسقاط المستخدمة (Geoid، والسطح المرجعي لالرتفاعات )واالرتفاعات

projections )ث الفلكي، انظمة االحداثيلت الفلكية و عالقتها بانظمة االحداثيات االرضية، انظمة ، المثل
 الوقت.

 
 (CE420/ عملي ) الجيوديسيا والفلك للمساحة 5174

 وتتكون من جزأين رئيسين :
 .2km 10 أ.   الرصد الجيوديسي ويشمل عمل شبكة جيوديسية لمساحة ال تقل عن

رصاااد وتعبئاااة نماااوذ  رصاااد الزواياااا األفقياااة والرأساااية ، تصاااحيح الزواياااا ، ب. الحساااابات الجيوديساااية وتشااامل 
 تصحيح المسافات .
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 (CE 424نظم المعلومات الجغرافية  ) 5210
، ، البااارامج الالزماااة والمتاااوفرة GIS، التجهيااازات الالزماااة لاااا  GISمقدماااة عااان  نظااام المعلوماااات الجغرافياااة الاااا 

، الترميااااز  GIS، التطبيقاااات المتعااااددة لاااا  GISهميااااة وجااادو  الااااا ، أ GISعملياااات الزمااااة للتطبياااق علااااى الاااا  
Coding   انتشار الخطأ وموضوع الدقة في الا ،GIS  يشتمل هذا المساق أيضا علاى تادريبات عملياة علاى ،

وغيرهاا ، تشاتمل التادريبات علاى بنااء قواعاد البياناات    Geomedia, AreGIS مثال  GISاساتخدام بارامج الاا 
 . GISبادل الملفات واالستفسارات وغيرها من العمليات الالزمة في استخدامات والتحرير وت

 
 (CE 438رسم الخرائط  ) 5175

. UTMالخاارائط و اسااقاط اسااقاطات  خصااائ . االحااداثيات المسااتوية الااىالكاارة اسااتمرار علااى االسااقاط ماان 
فاة العاداد خريطاه طرياق التقنياات المختل . الجوانابفي اسقاط الخرائط حداثياتاالتنسيق التحويالت وحسابات 

طااارق بنااااء  لخااارائط باساااتعمال الكمبياااوتر، مقدماااة نظرياااة لرسااام ا.  التقليدياااه. والمعاااايير الختباااار دقاااة الخااارائط
 الخريطة الرقمية ، واالحتفاظ بالخرائط ، وتعديلها وعيوبها ، واستغاللها .

 
 (CE 427عملي  ) /رسم الخرائط  5224

إكسااااب الطالاااب مهاااارة وخبااارة تحضاااير  ط مختاااارة باساااتعمال الطااارق التقليدياااة.تطبيقاااات علاااى تحضاااير خااارائ
 الخرائط الرقمية ومعالجتها باستخدام الحواسيب المختلفة.

 
 (CE 431) 1مساحة التصوير الجوي واألرضي  5211

حة مقدمة عن نشأة وتطوير المساحة الجوية ، رحلة الطيران المساحية ، نقاط الضبط األرضي ، طرق المسا
الجوية البسيطة ، الصور األرثوغرافية ) اإلسقاط العمودي( ، تعديل الخريطة ، التصوير األرضي ، معايرة 

 الكاميرا .
 

 (CE 432/ عملي ) 1مساحة التصوير الجوي واألرضي  5212
ياس قمختلفة في تحضير الخرائط ، سكوب بأنواعه المختلفة ، طرق التقاطع الو تطبيقات على استخدام الستيري

 .، حساب احداثيات النقاطالبراالكس باستخدام قضيب البراالكس وتحديد االرتفاعات
 

 (CE 433) 2مساحة التصوير الجوي واألرضي  5213
( ، التوجيه الداخلي والنسبي والمطلق ، العناصر الميكانيكية والبصرية في  Analogueطرق التناظر )

( ، الطرق التحليلية بما فيها التقاطع Analyticalالمجسمة )  أجهزة التناظر المجسمة لألجهزة التحليلية 
الفراغي والتوجيه النسبي والمطلق ، تحضير الخرائط المختلفة باستخدام األجهزة التحليلية المجسمة ، رسم 
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، مقدمة عن التصوير األرضي وطرق الحلول الخاصة بها، تخطيط مشاريع الخرائط الكنتورية والتثليث الجوي 
 ير الجوي لمنطقة ما.  التطو 

 
 (CE 437/ عملي ) 2مساحة التصوير الجوي واألرضي  5176

تطبيقات على استخدام األجهزة التحليلية المجسمة تشمل التوجيه الداخلي والنسبي والمطلق ، تحضير 
 .التثليث الجوي المجسمة ، رسم الخرائط الكنتورية و  الرقميةالخرائط المختلفة باستخدام األجهزة 

 

 

 (CE 435نظام تحديد الموقع باألقمار الصناعية ) 5188
أنواع  األقمار الصناعية المستخدمة في تحديد المواقع الجيوديسية ، األنظمة المختلفة المستخدمة في تحديد 
المواقع بواسطة األقمار الصناعية ، مدارات األقمار الصناعية ، استخدامات األقمار الصناعية في 

، حساب األحداثيات والمواقع سية ، مصادر األخطاء في المسح بواسطة األقمار الصناعيةالتطبيقات الهند
، والقياس elative( والتنسيق   Absoluteباستخدام األقمار الصناعية، طرق القياس العملية المطلقة، )

 .(Staticولديناميكي ) RTKالسريع 
 

 (CE 436) نظام تحديد الموقع باألقمار الصناعية/عملي 5177

، حساب األحداثيات والمواقع المسح بواسطة األقمار الصناعيةالمستخدمة    GPSمقدمة هي اجهزة 
، والقياس relative( والنسبية   Absoluteباستخدام األقمار الصناعية، طرق القياس العملية المطلقة، )

ية.وتحديد االرتفاعات و ذلك باستخدام االجهزة المالحية و الجيوديس .(Staticوالثابت ) RTKالسريع 
 و عالقتها بالجيوئيد و االرتفاعات في المساحة المستوية. GPSباستخدام  

 
 ( CE 524 ,CE 526قوانين وتشريعات في المساحة واإلفراز نظري / عملي )  5178

وقوفة مقدمة حول أهمية وتاريخ المساحة العقارية ، معرفة أنواع األراضي ) األراضي األميرية ، األراضي الم
، األراضي المملوكة( ، التعريف بالمؤسسات والدوائر التي تعني بقضايا الملكية واإلستمالك والتنظيم لقطع 
األراضي والطرق والممرات ، معرفة القوانين واألنظمة والتعليمات واألسس المتبعة لد  دائرة األراضي 

إلجراءات المتبعة في تسجيل العقارات ونقل والمساحة والبلديات والمؤسسات األخر  ذات العالقة ، معرفة ا
فرازه بأكثر من طريقة ،  ملكيتها ، إفراز األراضي بطرق مختلفة مع التركيز على إعطاء مشروع متكامل وا 

 توضيح كيفية إفراز العقار ) إفراز شقة( ، إعادة الحدود المفقودة وتعديل الحدود بين المجاورين.
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 (CE 534عالجة الصور الرقمية )ساحة التصوير الرقمي ومم 5179
مقدماااة لمعالجاااة الصاااور الرقمياااة ، هندساااة التصاااوير ، تحساااين خصاااائ  الصاااورة الرقمياااة ، ضاااغط الصاااورة 
الرقمياااة ، فصااال الصاااورة ، التحليااال والتفساااير للصاااور الرقمياااة ، الماساااحات الرقمياااة ، أجهااازة األبعااااد الرقماااي 

النقااااط المتشاااابهة بشاااكل اتومااااتيكي علاااى زو  مااان الصاااور  ، تحديااادالمزدوجاااة ومتطلباتهاااا ، قااادراتها ومزاياهاااا
( بشكل اتوماتيكي، الخرائط الصاورية dtm(، طرق تحضير مجسم للطبوغرافية )Imagematchingالجوية )

(Orthomaps .) 
 

 (CE 532مساحة التصوير الرقمي ومعالجة الصور الرقمية / عملي ) 5190
كسااااب الطالااب  الخبااارة فاااي اسااتعميركااز هاااذا المساااق علاااى التااادريبات العمليااة  ال تقنياااات معالجاااة والتحليااال وا 

، ويشاامل هاذا المساااق تحسااين خصاائ  الصااورة واسااتخال  العناصار واسااتعمال المرشااحات الصاورة الرقميااة
، وغيرهاا، كماا ويركااز هاذا المساااق علاى طارق اسااتخدام أجهازة اإلبصااار الرقماي المازدو  فااي تحضاير الخاارائط

 . رائط الكنتورية األتومانيكيةوالخرائط الصورية والخ
 

 (CE 533االستشعار عن بعد ) 5191
األسااااس األوليااااة لالستشااااعار عاااان بعااااد ، اإلشااااعاعات الكهرومغناطيسااااية ، أنااااواع المستشااااعرات  التصااااويرية ، 
الماساااااااحات، المستشاااااااعرات غيااااااار التصاااااااويرية ، التصاااااااحيحات الهندساااااااية واإلشاااااااعاعية ، البصااااااامة الطيفياااااااة 

 الصورة وتحسينها وتصنيف الصورة ، تطبيقات االستشعار عن بعد. االسكاترغرام، تفسير
 

 (CE 461) مختبر اإلسفلت 5180
واالختبارات على ، تدريج اإلسفلت، ونظام  ه، استعماالتوأنواعه صناعة اإلسفلت، لإلسفلتالخلفية التاريخية 

واالمتصا ،  CBRتجربة الرخام المستخدم في الخلطات اإلسفلتية، التدر  الجسمي، والوزن النوعي، 
تجارب اإلسفلت، اللزوجة، االختراق، نقطة الوميض، االستطالة الوزن النوعي، نقطة االنصهار وتجربة 

 مارشال وتصميم الخلطة اإلسفلتية، تجربة العينات الّبية وتجربة تحليل الخلطة اإلسفلتية. 
 
 (CE 591مقدمة مشروع التخرج   ) 4400 

إختيااار وتحديااد عنااوان لمشااروع التخاار  ، وتشااكيل مجموعااات العماال للطااالب وتحديااد ماان خااالل المقدمااة، يااتم 
المشاارفين. ثاام يسااتمر الطااالب فااي العماال علااى المشااروع إلعااداد تقرياار يشااتمل علااى فكاارة المشااروع، أهميتااه، 

مادرس الدراسات السابقة، خطة العمل للمشروع مع تفاصايل األعماال، وياتم تعاديل هاذا التقريار وفقاا  لتعليماات 
المسااااق والمشااارف. يضااااف إلاااى التقريااار تفاصااايل الصاااعوبات المتوقعاااة خاااالل تنفياااذ مشاااروع التخااار  وكيفياااة 

 اإلعداد للتغلب عليها، وتحديد أية مساعدات يمكن أن تقوم الجامعة وهيئتها التدريسية بتقديمها.
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 (CE 594مشروع التخرج ) 4401

نااب التخصاا  أو محاولااة تحقيااق إضااافة علميااة بناااءه يااتم ماان خااالل المشااروع تعميااق الفهاام لجانااب ماان جوا
تحت إشراف الهيئة التدريسية للجامعة. تستكمل أعمال ومتطلبات مساق المشروع وفقا  للخطاة التاي تام إقرارهاا 
في مساق المقدمة ، ويتم إعداد الفصول المتبقية من تقرير المشروع إلكماله بشكله النهائي. ثم تقادم المشااريع 

 قبل لجان تحددها الدوائر تتكون من أهل اإلختصا  من داخل وخار  الجامعة. لإلمتحان من
 

  (CE391) 1 التدريب الميداني 4199
يهاادف هاااذا المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخصاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااارات 

رياة، العالقاات اإلدارياة والرسام الهندساية األساساية مثال الساالمة واألمان الصاناعي والمصاطلحات الفنياة والتجا
باإلضااافة الاااى القااادرة علاااى االلتاازام والاااتحكم باااالزمن والتعاماال ماااع النااااس تحااات  والتخطاايط والطاقاااة والحماياااة.

 إشراف فني وتوجيه من قبل الجامعة والمؤسسة.

 
 (CE 491) 2التدريب الميداني  4200

ات الفنيااااة المتخصصااااة ذات العالقااااة يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى تاااادريب الطالااااب علااااى مجموعااااة ماااان المهااااار 
جااراء جميااع الدراسااات التحليليااة ذات العالقااة، وا عااداد الطالااب  بالتخصاا  أثناااء العماال اإلنتاااجي للمؤسسااة وا 

 لمرحلة العمل.
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 ساعات معتمدة(  6االختيارية )تخصص المتطلبات 
 

رقم 
المتطلب  معتمدة اسم المساق رمز المساق المساق

 السابق
المتطلب 

 Course Name قالمراف

5192 CE428 3 جيوفيزياء CE242 

CE429  Geophysics 
5215 CE582 3 تخطيط المدن CE424  City Planning 

5181 CE529  التحليل باستخدام نظم
 المعلومات الجغرافية

3 CE424  GIS Spatial 

Analysis 

5216 CE413 ( 2خرسانة مسلحة) 3 CE411  Reinforced 

Concrete(2) 
5182 CE528  3 2رسم خرائط CE438  Thematic 

Cartography 

5183 CE527 
الجيوديسياء الهندسية 
وجيوديسيا األقمار 

 الصناعية
3 CE429 

CE435 
 

Engineering & 

Satellite 

Geodesy 

5184 CE501 
أخالقيات وقوانين مهنة 

 الهندسة 
3 

  
Professional 

Ethics & Laws 

5185 CE520 
ئية و برمجة البرمجة المر 
 CE424 3 قواعد البيانات

GE114 
 

Visual & 

Database 

Programming 

5585 CE536 
قانون األراضي وحل 

 النزاعات
3 CE526  Land Law  

4196 CE 561 

 

 3 تصميم الطرق 
ميكانيكا 

 2تربة
 Pazement 

design 

5435 CE463 

 

 3 تصميم رصفات
تصميم 

 طرق 
 Pazement 

design 

5585 CE536 
قانون األراضي وحل 

 المنازعات
3    

  6 المجموع 
 

 متطلبات التخصص االختياريةوصف مساقات 
 

 (CE 428الجيوفيزياء  ) 5192
تعريااف الجيوفيزياااء كعلاام رياضااي وعالقتهااا بااالعلوم األخاار  ) الجيولوجيااا ، الجغرافيااا ( ، الجاذبيااة األرضااية 

حاااة عااان المغناطيساااية األرضاااية ، الكهربائياااة ، اإلشاااعاعية وتطبيقاتهاااا وتقنياااات المساااح الجااااذبي األرضاااية ،لم
وكيفية استغاللهم في المساح الجيوفيزياائي .لمحاة عان الازالزل الطبيعياة ونظرياة الصافائح، القياساات الزلزالياة، 
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الااازالزل االصاااطناعية واساااتخداماتها فاااي المساااح الجيوفيزيااااء األرضاااية والتقنياااات المتبعاااة فاااي قيااااس األعماااال 
 .المختلفة 

 
 (CE 528تخطيط المدن  ) 5215

تعريااف تخطااايط الماادن، مباااادئ وموضاااوع تخطاايط المااادن، عناصاار مخطاااط المديناااة، المسااح الاااالزم لتخطااايط 
الماادن بأنواعااه المختلفااة ، اسااتعماالت األراضااي المختلفااة، تحضااير مخطااط الماسااتر وأهدافااه، أهااداف ومبااادئ 

 أنظمة الطرق المختلفة .تقسيم المدن إلى قطاعات ومناطق األحياء الفقيرة، 
 

 (CE 529) التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 5181
تاريخ نظم المعلومات الجغرافية،  .مقدمة إلى التحليل المكاني، واساس  استخدام نظم المعلومات الجغرافية

فية وتحليلها المكانيه والوصفيه. نظم المعلومات الجغرا . مصادر البياناتاتشبكتحليل ال، و اءخطاال
االرتباط  التوزيعات المكانيه التي تتميز بها، وتدابير الكثافة المكانيه، وتدابير من Rasterباستخدام .والنمذجه

و بناء النماذ   ن،المكا واالستيفاء. التفصيل وتطبيقات متقدمة من التحليل  geostatisticsالمكاني، و
 التحليلية .

 
 CE 413)) 2خرسانة مسلحة  5216

تحليل وتصنيف األعمادة، تصاميم األعمادة المعرضاة ألحماال مركزياة، مقاوماة األعمادة للقاو  غيار المركزياة، 
تصميم عقدات األعصاب، تصميم البالطات ذات االتجاهين، التصميم لمقاومة عزم الفتال المحاوري، تصاميم 

 األساسات والقواعد المنفصلة والمستمرة، تصميم الجدران اإلستنادية.
 

 (CE 528) 2رسم الخرائط  5182
. مباديء   ArcGISو نظام   Vector Dataمقدمة في نظم المعلومات الجغرافية و رسم الخرائط باستخدام 

  ادارة و اتمتتة البيانات، تصميم وادارة  ArcGISو اساسيات رسم الخرائط الموضوعية باستخدام نظام 
 وتحديث  قواعد البيانات، إنتا  الخرائط الرقمية.

 
 (CE 527) الجيوديسيا الهندسية وجيوديسيا االقمار الصناعية 5183

(.  GPS , SLR , LLR ,VLBIمبادئ جيوديسيا ألقمار الصناعية، االقمار الصناعية و مداراتها، نظم ) 
 االرتفاعات وأنظمتها، انظمة المالحة، و انظمة مراقبة المنشآت الهندسية وتحليل التشوهات.
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 (CE 501) خالقيات المهنةقوانين و أ 5184
مهاراتهم كمشرفين. سوف على  واالخالق تأثير القيم الطالب على التركيز على كيفية يهدف إلى مساعدة

على نتائج القرارات التي يقدمونها على  هاواالخالق وكيفية تأثير  يتعلم الطلبة ما هي االخالق والقيم، والقيم
 لى المشكالت االخالقيه، وتحليل تلك المشكالت، والعمل فييتعلم الطالب التعرف ع فر  العمل. وسوف

استراتيجيات االشراف لتحفيز  سيحدد اتجاه الحلول باستخدام استراتيجيات التخاذ القرار االخالقي. كما
 على نتائج االستراتيجيات.االخالق والقيم ، و تاثير الموظفين

 
 (CE 520) البرمجة المرئية و برمجة قواعد البيانات 5185

، مباديء و اساسيات البرمجة MS ACCESS & MS EXCELأساسيات قواعد البيانات،  اساسيات 
 VBA، البرمجة المرئية لنظم المعلومات الجغرافية و رسم الخرائط باستخدام VBAالمرئية باستخدام 

 . Internet  البرمجية العداد الخرائط على الشبكة االلكترونية HTMLاساسيات 
 

 (CE 536ون األراضي وحل النزاعات )قان 5585
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بقانون التسجيل العثماني وقانون مساحة األراضي والتسوية اإلنجليزي 

بخصو  تمليك الطبقات والشقق والمحالت  1996وقوانين األراضي األردنية والقانون الفلسطيني لسنة 
اءات القانونية المتعلقة بتسجيل األراضي وتقسيم األموال المنقولة بحيث يتم تعريف الطالب على كافة اإلجر 

زالة الشيوع وتوحيد قطع األراضي واقتطاع أجزاء منها للطرق كما يهدف هذه المساق إلى أن  وغير المنقولة وا 
 يكون الطالب قادرا على إتمام معمالت الطابو وتخمين األراضي وتخميسها ودور ذلك في حل المنازعات.  
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 تخصص الهندسة المعمارية  3.3
 

 خطة التخرجملخص 
 

 المتطلبات الرقم
عدد الساعات  المتطلبات

 اإلجبارية االختيارية المعتمدة

 20 17 3 متطلبات الجامعة  .1

 29 29 0 متطلبات الكلية  .2

 44 44 0 متطلبات الدائرة  .3

 69 63 6 متطلبات البرنامج ) التخص (  .4
 162 153 9 المجموع 

 
 

 :المعماريةمتطلبات دائـرة الهندسـة 

رقم 
 المساق

 س.م اسم المساق رمز المساق
المتطلب 

 السابق
المتطلب 

 Course Name المرافق

4178 CE211 
تكنولوجيا مواد 

 البناء 
3   Construction Materials 

Technology 

4179 CE212  مختبر تكنولوجيا
 مواد البناء 

1  CE211 Construction Materials 

Technology Lab 

4024 ME211 
ميكانيكا تطبيقية 

 SC121  Applied Mechanics 3 )ستاتيكا(

(Statics) 
4027 ME213  3 مقاومة مواد ME211  Strength of Material 

4111 ME214 
مختبر مقاومة 

 مواد 
1  ME21

3 
Strength of Material 

Lab 

5198 CE201  الرسم باستخدام
 الحاسوب 

2 GE123  Computer Aided 

Drawing 

5199 CE511 
العقود وحساب 

 الكميات
3 CE213 ،

CE225 
 Quantity Surveying & 

Contracts 

5233 CE220 
المساحة لهندسة 

 العمارة
2   Surveying For 

Architectural Eng. 

5234 CE229  1المساحة لهندسة  CE225 Surveying For 

Architectural 
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 Eng./Practical العمارة   عملي 

5201 CE213  3 إنشاء المباني CE211 
ME213  Building Construction 

5147 ARE301 3 العمارة البيئية SC121  Environmental 

Architecture 

4953 ARE271 3 الهندسة الوصفية   Descriptive Geometry 

4955 ARE361 

مبادئ التخطيط 
العمراني 
 والحضري 

3   
Urban Planning 

Principles 

5235 ARE371 
الظل والمنظور 

 الهندسي
3 ARE27

1  
Sciagraphy and 

Perspective 

5082 ARE122  2 رسم معماري GE123  Architectural Drawing 

5157 ARE251 
التصميم المعماري 

(1) 
3 ARE12

2  
Architectural Design(1) 

5149  ECE305 
 الكهرباء التطبيقية

 رة للعما
2   

Applied Electricity  

5150 ECE406 
مختبر الكهرباء 
 التطبيقية للعمارة

1  ECE3

05 

Applied Electricity Lab 

5151 ARE302 
الصوتيات 
 والبصريات

2 
ARE30

1  
Acoustics and Optics  

  44 المجموع
 

 وصف مساقات متطلبات دائرة الهندسة المعمارية
 
 

 (CE211نولوجيا مواد البناء )تك 4178
الخاااوا  المختلفاااة للماااواد اإلنشاااائية، تصااانيف الماااواد المساااتخدمة فاااي البنااااء مااان حياااث التركياااب، الخاااوا  
المختلفاااة مثااال قابلياااة االمتصاااا  للمااااء والرطوباااة...  الاااخ، بعاااض الخاااوا  الميكانيكياااة للماااواد اإلنشاااائية. 

األساساااية التاااي تااادخل فاااي تركياااب الصاااخور، اساااتخدامات األحجاااار الطبيعياااة، تصااانيفها، تركيبهاااا، المعاااادن 
الحجاااارة الطبيعياااة، التجاااارب األساساااية  واالختباااارات علاااى األحجاااار الطبيعياااة. األخشااااب، تركيباااة األخشااااب 
الطبيعيااااة، أنواعهااااا، مميزاتهااااا وعيوبهااااا، خااااوا  األخشاااااب المختلفااااة واالختبااااارات التااااي يااااتم إجراؤهااااا. المااااواد 

العازلاة للحارارة، البيتاومين والماواد العازلاة للرطوباة، الماواد العازلاة للصاوت. حجاارة البنااء، البالساتيكية، الماواد 
الطااوب الطينااي والطااوب الخرساااني المصاامت والمفاارد، الاابالط وأنواعااه. المااواد الرابطااة المسااتخدمة فااي البناااء، 

الرابطاااة والمااااء، اإلضاااافات  الجااابس، الشااايد، االسااامنت. الخرساااانة، مكوناتهاااا، الركاااام النااااعم والخشااان، الماااادة
المساتخدمة فاي الخرساانة، خاوا  الخرساانة ومكوناتهااا،  تصاميم الخلطاات الخرساانية، خلاط الخرساانة ونقلهااا 
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نهائهاا، خاوا  الخرساانة المتصالبة والعوامال الماؤثرة عليهاا، الحدياد والفاوالذ اإلنشاائي المساتخدم فاي  وصبها وا 
 سلحة.اإلنشاءات الفوالذية وفي الخرسانة الم

 
 ( CE212مختبر تكنولوجيا مواد البناء ) 4179

أهميااااة الفحااااو  ومتطلباتهااااا، المواصاااافات، فحوصااااات الطااااوب، فحوصااااات الخشااااب، فحوصااااات اإلساااامنت 
   ر المتلفة.يالفحوصات غ وفحو  الخرسانة المائعة والمتصلبة،

 
  ME211) ميكانيكا تطبيقية )استاتيكا( ) 4024

، اتااازان الجسااايمات واألجساااام الصااالبة، تحليااال إنشااااءات مثااال الهياكااال   القاااو  تمنظومااااأساسااايات االساااتاتيكا، 
الجمالونيااة وا الت، اسااتخدام طريقااة القطااع للحصااول علااى القااو  الداخليااة، التمثياال البياااني للقااو  الداخليااة، 

  القصور الذاتي للمساحات.  وعزممركز الثقل 
 

 (ME213)مقاومة المواد  4027
ساساااية، طريقاااة القطاااع. األعتااااب )الجساااور(: تصااانيفها، أناااواع األحماااال الماااؤثرة عليهاااا، مباااادئ االساااتاتيكا األ

المساند وأنواعها وردود أفعالها، تحديد القو  الداخلية عند نقطة معينة على العتبة، مخططات القو  المحورياة 
المسااموح، تصااميم وقااو  القاا  والعاازوم لألعتاااب. االجهااادات: مركباتهااا العموديااة والمماسااية، إجهاااد القاا  

االنفعاال، قاانون هاوك، معامال بواسون،حسااب -الوصالت البسيطة. االنفعاالت )التشوهات(: مخطاط اإلجهااد
االنفعاالت للعناصر المعرضة إلى قو  محورية. عزم اللي: انفعاالت اللي لعمود نقل الحركة الدائري، معادلة 

ة لعازم لاي، زاوياة االلتاواء. االنحنااء الصاافي لألعتااب: اللي، انتقال القاوة، تصاميم العناصار الدائرياة المعرضا
انفعاااالت االنحناااء، معادلااة االنحناااء، حساااب عاازم القصااور الااذاتي لمقاااطع األعتاااب، العالقااة بااين قااوة القاا  
وعزم االنحناء، تدفق قو  الق ، معادلة اجهادات القا  الخاصاة باألعتااب. االجهاادات المركباة )المعقادة(، 

 ب، شروطها وحدودها.طريقة التراك
 

 (ME214مختبر مقاومة المواد ) 4111
يجااد  العالقة باين التماثال فاي االجهااد واالنفعاال فاي حالاة الشاد واالنضاغاط، إيجااد معامال المروناة، حسااب وا 
معاماال الجساااءة فااي المطاااط، مقارنااة لقااوة الشااد لمااواد مختلفااة، حساااب الجساااءة فااي الزنبركااات، حساااب عاازم 

 االنحناء.
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 (CE201)الرسم باستخدام الحاسوب  5198
إعداد لوحة إلكترونية، أوامر الرسم، أوامر تعديل الرسم، أوامر معاينة الرسم، الطبقات، الاتحكم فاي خصاائ  
 عناصر الرسم، أنماط الكتابة والخطوط، رسم األبعاد، رسم المناظير أاليزومترية، الطباعة، تطبيقات مختلفة.

 

 (CE511)كميات العقود وحساب ال 5199

تعريااف العقااود وأنواعهااا وأهميتهااا، المواصاافات والمقاااييس للمشاااريع اإلنشااائية، أنااواع المواصاافات والمؤسسااات 
 العالمية والمحلية المعتمدة، أسلوب كتابة المواصفات.

المقااااوالت ودور المهنااادس فاااي كتاباااة مواصااافات وحسااااب كمياااات بناااود األعماااال المختلفاااة لكافاااة مراحااال تنفياااذ 
 لمشروع. ا

 
 CE220))لهندسة العمارة المساحة  5233

أهمية المساحة وأنواعها، فكرة عن شكل األرض، مقياس الرسم واساتخداماته قيااس المساافات الخطياة والتغلاب 
على العوائق عمليات الرفع بواسطة االشارطه والطارق المختلفاة لقيااس الزواياا، االتجاهاات،  إيجااد المسااحات 

التسوية والميزانية وطرق التصحيح المختلفة لها. الخطوط الكنتورية وحساب كمياات الحفار   بالطرق المختلفة.
والااااردم بواسااااطتها.  أجهاااازة قياااااس الزوايااااا البصاااارية وااللكترونيااااة. تطبيقااااات علااااى قياااااس الزوايااااا )مضاااالعات، 

 .  يةارتفاعات، أهداف،،،( مقدمة عن الخرائط الرقمية ونظام تحديد المواقع باألقمار الصناع
 

 (CE229)عملي  /لهندسة العمارةالمساحة  5234
أصااااول السااااالمة المهنيااااة والحفاااااظ علااااى األجهاااازة فااااي الحقاااال والمختباااار.  التعاااارف علااااى األشاااارطة واألدوات 
المساااعدة فااي قياااس المسااافات الخطيااة.  )شااواخ ، شااوك، شاااقول،،،( اسااتخدام األشاارطة والشااواخ  فااي 

التغلب على العوائق.  رفع منطقة بالقياسات الخطياة.  التعارف علاى أجهازة عمليات القياس المختلفة بما فيها 
التسوية وطرق ضبطها والقراءة عليها.  عمل سلسلة ميزانية وحساب المناسيب بالطرق المختلفة مع التحققاات 

قياااس الالزماة.  عمال خارطاة كنتورياة لقطعاة أرض.  التعاارف علاى أجهازة الثيودواليات واألجهازة االليكترونياة ل
 الزوايا وطرق ضبطها والقراءة عليها.  تطبيقات بسيطة على قياس الزوايا )مضلعات إيجاد ارتفاع أهداف...( 

 
 
 

 (  CE213)إنشاء مباني  5201
الخطااوات التسلساالية فااي عمليااة إنشاااء المباااني، استكشاااف الموقااع وفحاا  التربااة، أنااواع األساسااات وشااروط 

ساسااات، الطوبااار، الخرسااانة مكوناتهااا وخصائصااها، الفواصاال اإلنشااائية اسااتخدام كاال منهااا، عمليااة الحفاار لأل
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وفواصاااااال التماااااادد، البناااااااء بااااااالحجر، الحااااااوائط وأنواعهااااااا، الطااااااوب وأنواعااااااه، طاااااارق عاااااازل المباااااااني، األدرا  
وأنواعها،التمدياادات الصااحية والكهربائيااة، أعمااال التدفئااة والتبريااد، أعمااال القصااارة، الاابالط ، القرميااد، الزجااا ، 

 لدهانات.ا
 

 (ARE 301العمارة البيئية ) 5147
يهااادف هاااذا المسااااق لشااارح العالقااااة ماااابين العماااارة والبيئاااة، حياااث يوضااااح للطالاااب المفااااهيم التالياااة: العمااااارة 
المستدامة، العماارة الخضاراء، الحفااظ علاى الطاقاة، التهوياة الطبيعياة، الطاقاة الشمساية، طاقاة الريااح، وا عاادة 

 ضافة إلى ذلك يوضح المساق المدن البيئية و التي تحترم البيئة.باإل استخدام المواد.

يقااوم الطااالب بتحلياال حاااالت دراسااية لمبااان علااى المسااتويين المحلااي والعااالمي تتعاماال مااع البيئااة، و تصااميم 
 آخذين بعين االعتبار مفاهيم العمارة الخضراء في مرحلة التصميم.   تراعي النواحي البيئية بيوت
 

 ( ARE 271ة الوصفية )الهندس 4953
اإلسقااااط العمااودي )تمثياال النقطااة ، المسااتقيم والمسااتو  ، مسااائل علااى الموضااوع ، اإلسااقاط علااى المسااتويات 
اإلضااافية(. التااآلف المتااوازي المسااتو  )القطااع الناااق ، تمثياال الاادائرة والكاارة وتقاطعاتهااا(. السااطوح الدورانيااة 

لسااااطوح البريميااااة(. اإلساااااقاط اإلكسااااونومتري )تمثياااال النقطاااااة )المخروطااااي، اإلسااااطواني، المنحااااى البريماااااي وا
والمسااتقيم والمسااتو  ، مسااائل علااى الوضااع والقياااس وتمثياال األجسااام(، تقاااطع المسااتويات والحجااوم وتقاااطع 

 الخطوط والمستويات مع الحجوم. 

 
 (ARE 361مبادئ التخطيط العمراني والحضري ) 4955

دارتاه واألنظماة المطبقاة فاي التخطايط يتناول هذا المساق اساسيات التخطيط  وأهدافه وخصائصه ومساتوياته وا 
العمرانااااي، األبحاااااث والدراسااااات والخاااارائط المساااااحية الالزمااااة، المااااؤثرات الطبيعيااااة والمناااااطق علااااى التخطاااايط 
والماااااؤثرات االجتماعياااااة واالقتصاااااادية علاااااى التخطااااايط، اساااااتعماالت األراضاااااي ومعاييرهاااااا، الخااااادمات العاماااااة 

 الطرق. والمرافق، 
 
 

 (ARE 372) الظل والمنظور 5235
، المنظااااور بإسااااتعمال نقطااااة تالشااااي واحاااادة، المنظااااور بإسااااتخدام نقطتااااى تالشااااي، المنظااااور: أسااااس المنظااااور

المنظور بإساتخدام ثاالث نقاط تالشاي ، المنظاور الاداخلي، الظال: ظال النقطاة والخاط والمساتو  والمجسامات، 
 تطبيقات على الظالل في المباني. 
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 ( ARE 251) 1التصميم المعماري  5157
أهااااداف التصااااميم بشااااكل عااااام، أهااااداف التصااااميم المعماااااري، المقياااااس اإلنساااااني، القواعااااد القياسااااية، النساااابة 
والتناسااب، النسااب اإلنسااانية، نظريااة التوزيااع المعماااري، فكاارة عامااة عاان المساااحات الالزمااة للعربااات المتعااددة 

ت الموقااااع، اإلنااااارة الطبيعيااااة، التوجيااااة ومالحظااااات حااااول الظااااروف األنااااواع، البيئااااة، تجمياااال األراضااااي، مماااارا
 المحلية، المخطط العضوي، العالقات والتوزيع، المخطط التحليلي، تصميم كروكيات، مشروع تصميم أولي.

 
 ( ARE122رسم معماري  ) 5082

سااقاطها علااى يااتعلم الطالااب مباااد ء االسااقاط فااي الرساام المعماااري وتطبيقاتااه فااي رساام األشااكال المعمارياا ة وا 
خاارا   الثالثااة مسااتويات  ويااتعلم الطالااب قااراءة األعمااال المعماريااة وفهمهااا ، ثاام اسااتخدام التحبياار فااي رساام وا 
 المشاريع المعمارية ، وكذلك يتعرف على عناصر االظهار المعماري وتطبيقاتها في مشاريع معمارية بسيطة.

 

 
 (ECE 305) للعمارة الكهرباء التطبيقية 5149
هااذا المساااق إلااى دراسااة المبااادئ األساسااية للتيااار الكهربااائي المسااتمر والمتااردد وقااوانين اوم وكرشااوف  يهاادف

وبعاض النظرياات الالزماة لحسااب التياار والجهاد و القادرة و معامال القادرة شاامال  دوائار الوجاه الواحاد والثالثااة 
ة للمحركاااات والمولااادات ودوائااار أوجاااه وتوصااايالتها . كماااا يهااادف هاااذا المسااااق إلاااى دراساااة المباااادئ األساساااي
ودراساة أنظماة حماياة الادوائر  أوجاهالتشغيل والتحكم الخاصة بها بأنواعها المختلفة ذات الوجه الواحد والثالثة 

 واألحمال.
 

 ECE 406) ) للعمارة مختبر الكهرباء التطبيقية 5015
مااة ومصاادر الجهاد ، اساتخدام جهاااز اساتخدام أجهازة القيااس المختلفاة مثاال جهااز قيااس التياار والجهاد والمقاو 

راسم اإلشارة والمذبذبات ، تحقياق القاوانين مثال أوم وكيرشاوف ، تحقياق بعاض النظرياات ، تشاغيل المحركاات 
واحد فاز وثالثة فاز ، توصيل عدادات الطاقة واحد فاز وثالثة فاز للقدرة والقدرة الغير فعالاة، تطبيقاات علاى 

 اطيسية.تأثير التيار الحرارية والمغن
 
 

 ( ARE 302الصوتيات البصريات )  5151
الجااازء األول: ويتنااااول السااامعيات مااان حياااث: الموجاااات وأنواعهاااا) الطولياااة، المستعرضاااة، الواقفاااة، األحادياااة، 
المركبة والحبيبية(، الموجاات الصاوتية وسارعتها، شادتها، انتشاارها واختراقهاا للحاواجز، ارتادادها وامتصاصاها، 

 قة المرافقة للموجات، االهتزازات الصوتية. ظاهرة دوبل، الطا
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: ويتنااااول الصااااوتيات للمبااااني مااان حيااااث: تاااردد وانعكااااس الصااااوت فاااي المبااااني، الضااااجيج،  الجااازء الثااااني:

 المستويات المقبولة للضجيج ومستويات السمع، ومعالجة الضجيج في المباني. 
 

سلوك الضاوء عنادما ينتقال مان وساط إلاى آخار الجزء الثالث: من هذا المساق و يتناول البصريات من حيث: 
من حيث االنعكاس واالنكسار، البصريات الهندسية وطبيعاة الصاورة المتكوناة فاي العدساات والمراياا واألجساام 
الشااافافة ماااع تطبيقاااات علاااى بعاااض األجهااازة البصااارية، التاااداخل، التشاااتت، االساااتقطاب وماااا يتعلاااق باااذلك مااان 

 تطبيقات عملية. 
 



 كلية الهندسة 

 

 

153 

 ساعة معتمدة( 63) اإلجبارية صصمتطلبات التخ 
 

 

رقم 
 معتمدة اسم المساق رمز المساق المساق

المتطلب 
 السابق

المتطل
ب 

 المرافق
Course Name 

4937 ARE121 2 رسم حر وألوان   
Free Hand Drawing 

and colors  

5152 ARE552 2 تصميم الداخلي ARE352  Interior Design  

5153 ARE131  2 (1ة )نظريات العمار   Architectural 

Theories(1) 

5154 ARE433 ( 2نظريات العمارة) 2   
Architectural 

Theories(2) 

4942 ARE531  2 الفكر والنقد المعماري   
Architectural 

Ideological and 

Criticism Theory 

4943 ARE241 ( 1تاريخ العمارة) 2   History of 

Architecture (1) 

4944 ARE242 ( 2تاريخ العمارة) 2   History of 

Architecture (2) 

4945 ARE341 ( 3تاريخ العمارة) 2   History of 

Architecture (3) 

5225 ARE351 (2التصميم المعماري) 3 ARE251  
Architectural Design 

(2) 

5226 ARE352 (3التصميم المعماري) 3 ARE351  
Architectural Design 

(3) 

5227 ARE451 (4التصميم المعماري) 3 ARE352  
Architectural Design 

(4) 

5228 ARE452 (5التصميم المعماري) 3 ARE451  
Architectural Design 

(5) 

5229 ARE551 (6التصميم المعماري) 3 ARE452  
Architectural Design 

(6) 

4956 ARE461 ( 1تخطيط المدن) 3   City Planning (1) 

5230 ARE561 
التصميم العمراني 

 واإلسكان
3 ARE352  

Urban Design and 

Housing 

5158 ARE421 (1مخططات تنفيذية) 3 ARE122  Workshop Drawing(1) 

5148 ARE422 (2مخططات تنفيذية) 3 ARE421  Workshop Drawing(2) 

4960 ARE311 
تحليل إنشاءات 

 معمارية
3 ME213  

Structural Analysis 

for Architectural  

4971 ARE411  3 خرسانة مسلحة ARE311  Reinforced Concrete 

5159 ECE408 
اإلنارة والتمديدات 

 الكهربائية
3 ECE305  

Illumination and 

Electrical Wiring 

5231 ME333 2 التمديدات الصحية ARE351  Sanitary Installations 

5155 ARE552 2 تجميل أراضي   Landscaping 
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4180 CE512 3 إدارة مشاريع GE431  Project Management  

5232 ARE591  1 مقدمة مشروع تخر 

SC142 ،
ARE452

 ،
ARE391 

 

Introduction to 

Graduation Project  

5156 ARE593  3 مشروع التخر ARE591  Graduation Project 

4973 ARE391 ( 1التدريب الميداني) 0   Field Training (1) 

4974 ARE491 (2التدريب الميداني) 0 ARE391  Field Training (2) 

  63 المجموع
 

 

 

 وصف متطلبات التخصص اإلجبارية 
 

 (ARE 121) رسم حر وألوان  4937
يح ى عاادد مااان المساااتطيالت وتوضااا، كيفياااة تقسااايم ورقااة الرسااام إلااااألدوات المساااتخدمة مااان أقااالم وورق نوعيااة 
ساة خماس أوضااع مختلفاة لياد ، التظليل لكل مستطيل، دراسة ألحد العناصار الطبيعياة دراساة دقيقاة، دراعمله

، إعداد زيارات مختلفة للطلبة وعمل رسومات ، عمل تكوينات بالخطوط المستقيمة، رسم نموذ  مبسطاإلنسان
د بعااض الرسااومات ... (  إعااداودات األماااكن التااي تماات زيارتهااا )متاااحف، مباااني، مناااظر طبيعيااة،ماان موجاا

ه، نساااب وجاااه اإلنساااان ونساااب األعضااااء، األلاااوان، بعاااض ، نساااب جسااام اإلنساااان وأعضااااؤ كالرساااوم المتحركاااة
 ، عمل منحوتات وتشكيالت فراغية.من لوحات بعض الفراغات الداخلية ، عددالتشكيالت الفنية

 
 (ARE 552التصميم الداخلي ) 5152

دات التصاااميم الاااداخلي ) الموقاااع، الفاااراد، الوظيفاااة، الخصاااائ ( وفهااام يهااادف هاااذا المسااااق إلاااى دراساااة محاااد
معااايير التصااميم الجماليااة والنفعيااة والمتانااة واالقتصاااد وربااط التصااميم الااداخلي  بالتصااميم المعماااري ألن كاال 
منهمااا مبنااي علااى أساااس أن اإلنسااان هااو المقياااس الااذي تخضااع لااه كافااة عناصاار التصااميم بكافااة أغراضااه 

 تنمية القدرة على ابتكار التصميمات الداخلية.وأهدافه و 
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 ( ARE 132) 1نظريات العمارة  5153
يتنااول هاذا المساااق عالقاة المقيااس باإلنسااان وعالقاة اإلنساان بااالفراد المعمااري، العماارة تعبياار عان الحاجااات 

ميم، الوحاادة فااي التصااميم، اإلنسااانية للفااراد، أشااكال الفااراد المعماااري، العمااارة والجمااال، العمااارة وعقالنيااة التصاا
 ووحدة الشكل المعماري، اإلنشاء والوظيفة والجمال واالقتصاد في العمارة. 

 
 ( ARE 433) 2نظريات العمارة  5154

يشمل هذا المساق على مواضيع معمارية فلسفية وعلى مواضيع تبرز أعمال وأعالم العماارة العالمياة الحديثاة، 
اري ومصااادرها التراثيااة، دراسااة وتحلياال لمكونااات التشااكيل المعماااري، لغااة وكااذلك يتناااول أسااس التكااوين المعماا

 التكوين البصري في العمارة، اسس تصميم المباني عمالقة العمارة والمدارس المعمارية الحديثة. 
 

 (ARE 531الفكر والنقد المعماري ) 4942
راحاال التاااريخ المختلفااة ودراسااة فلساافة يهااتم هااذا المساااق بااالفكر المعماااري اإلسااالمي والعااالمي، وتطااوره عباار م

أعاااالم الفكااار المعمااااري اإلساااالمي، بهااادف إرسااااء قواعاااد للنظرياااة اإلساااالمية فاااي العماااارة، وا عاااداد جيااال مااان 
المعماريين معد فكريا  لتطوير الطابع العربي واإلسالمي للعمارة، والكف عان اساتيراد الطارز المعمارياة الغربياة 

حلياة. كماا يهادف المسااق إلاى تعرياف الطالاب بالماذاهب الفكرياة المعمارياة الحديثاة التي ال تتناسب والبيئة الم
وطااارق تحليلهاااا ونقااادها وأهمياااة النقاااد المعمااااري لخلاااق المناااتج المعمااااري ضااامن الساااياق االجتمااااعي والثقاااافي 

 والحضاري للبيئة. 
 

 (ARE 241) 1تاريخ عمارة  4943
ناحية المعمارية، فيدرس الطالب تاريخ العماارة القديماة مناذ نشاأة يدرس في هذا المساق أول لبنة للتاريخ من ال

اإلنسان ويدرس أفقياا  العماارة المصارية والفان المصاري القاديم وكاذلك العماارة الرافدياة )عماارة ماا باين النهارين( 
 والعمارة اإلغريقية والعمارة الرومانية. 

 
 (ARE 242) 2تاريخ عمارة  4944

التعارف بشاكل أفضال علاى مكاامن الجماال وفياه ياتم ، 1استكماال  لتاريخ العماارة  2رة يعتبر مساق تاريخ العما
 في العمارة األوروبية منذ العصر المسيحي المبكر وحتى بداية القرن العشرين.   
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 ( ARE 341) 3تاريخ عمارة  4945
ء وكيفياة اإلتسااع والتاأثر العماارة والفان اإلساالمي حياث نتعارف علاى تااريخ النشاو تادريس فاي هاذا المسااق  يتم

 والتأثير على العمارات والفنون األخر  في دول العال المختلفة وأهم المباني اإلسالمية. 
 

 ( ARE 351) 2التصميم المعماري  5225
خصوصاا  الساكنية منهاا ، شاروحات عان المبااني الساكنية بأنواعهاا وأشااكالها  المسااحاتتصاميم مبااني صاغيرة 
وضاايح بعااض المباااني العامااة المتعلقااة بالمجتمعااات السااكنية صااغيرة الحجاام مثاال رياااض المختلفااة ، وشاارح وت

 األطفال ، المدارس ، دار مسننين ، فنادق صغيرة ، ... .
 

 (ARE 352) 3التصميم المعماري  5226
مجتمعنااا ، بمتطلبااات مشاااريع المعماريااة التااي لهااا عالقااة، تصااميم الم وتطااور نظريااات التصااميم المعماااري تقااد
  ...،متعددة الطوابق ومحددة الفعاليات، تصميم وحدات سكنية لمعاصر، خلق ملكه تصميمية للطلبةا
 

 ( ARE 451) 4التصميم المعماري  5227
، تصاانيف المبااااني العاماااة التركيااز علاااى المباااني العاماااة، ماادخل تحليااال إحتياجااات المبااااني العامااة، الوظاااائف

اني سااياحية(. والتركيااز علااى تصااميم مشااروعين ماان هااذا القبياال مااع ، مباااني ثقافيااة، مباا)مباااني تجاريااة متنوعااة
  .. ..موقع والمتطلبات وتحديد المساحات،بعض الصعوبات في الحلول لإيجاد 

 
 ( ARE 452) 5التصميم المعماري  5228

حتياجاتهااا )ماان إنااارة وخطااوط إيااتم التركيااز علااى  نتااا  المباااني الخاصااة بالصااناعة بجميااع أنواعهااا وفعالياتهااا وا 
وخدمات إدارية ومرافق باإلضافة إلى العالقات بين هذه المباني والمواصالت والبنى التحتية والناحية الصحية 
داخاال وخااار  المبنااى مااع التركيااز أيضااا  علااى بعااض المباااني الزراعيااة والمسااتخدمة بشااكل كبياار فااي منطقتنااا 

، مااع التركيااز علااى متطلبااات واألغنااام والاادواجناألبقااار  ، ماازارع، ماازارع تساامين الحيواناااتكاالبيوت البالسااتيكية
وتوجياااه وتمديااادات .... ماااع العمااال علاااى تصاااميم مشاااروعين األول صاااناعي والثااااني  إناااارةهاااذه المبااااني مااان 

 زراعي. 
 

 ( ARE 551) 6التصميم المعماري  5229
مستشاافى، ، صااالة معاارض يختااار الطالااب مشااروع أو أكثاار ماان المشاااريع العامااة الكبياارة مثاال صااالة ألعاااب،

مباني إدراية، فندق سياحي، مطاعم سياحية، مراكز تجارية ضخمة إلى غير ذلك مان المشااريع بحياث يادخل 
 فيها إختيار الموقع وتنظيمه.
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 (ARE 461)  1تخطيط المدن 4956

لمحااه عاان نشااأة المدنيااة وتطورهااا عباار العصااور  المدينااة اإلسااالمية، تااأثير الثااورة الصااناعية علااى التخطاايط، 
اكل المدن بعد الثورة الصناعية، نظريات تكوين المديناة، رواد التخطايط واالقتراحاات فاي القارن العشارين.  ومش

النظرياة العضاوية فاي تخطاايط المدنياة، المعاايير التخطيطياة لالسااتعماالت الرئيساية، الطارق الحضارية وحركااة 
 المرور، وسائل التطبيق وتنفيذ التخطيط، مشروع عملي لتطبيق لما سبق.

 
 (ARE 561التصميم العمراني واإلسكان ) 5230

يهاااتم هاااذا المسااااق بمشااااكل اإلساااكان مااان الناااواحي العمرانياااة واالقتصاااادية واألجتماعياااة وكاااذلك فهاااو يتنااااول: 
اإلساااكان والتصاااميم العمراناااي، أبعااااد التصاااميم العمراناااي، أهاااداف وعوامااال التصاااميم، تحليااال بااارامج اإلساااكان 

، تحلياال المناااطق السااكنية فااي المديناة، تحلياال الموقااع، األسااس النظريااة فااي توزيااع والمعاايير القياسااية لإلسااكان
 االستعماالت والحركة، التكوين البصري للمدينة، مشروع تطبيقي. 

 
 (ARE 421) 1مخططات تنفيذية  5158

اد الداخلااة يهاتم هااذا المساااق بإعطاااء الطالااب المهااارات الالزمااة لتجهياز خاارائط تنفيااذ المشاااريع المعماريااة والمااو 
فاااي التنفياااذ والتركيباااات التفصااايلية لهاااا والجهاااات ذات العالقاااة، وكاااذلك فهاااو يتنااااول مقدماااة عااان المخططاااات 
التنفيذيااة، تحضااير وتجهيااز الخاارائط التنفيذيااة، تحوياال المخططااات التصااميمية إلااى مخططااات تنفيذيااة، تحديااد 

نااااء المختلفاااة، التفاصااايل المعمارياااة فاااي الماااواد المساااتخدمة، تركيباااات ومكوناااات أجااازاء المبااااني، مخططاااات الب
 المباني، تفاصيل خارجية في الموقع ، مشروع تطبيقي تنفيذي. 

 
 (ARE 422) 2مخططات تنفيذيه  5148

( وهو يتناول مشروعا  معماريا  تنفياذيا  كاامال  مان مرحلاة 1يكون هذا المساق مكمال  لمساق مخططات تنفيذية )
ل تنفياااذي بااادء  مااان تحدياااد المقااااييس والماااواد وانتهااااء  بالتفاصااايل الدقيقاااة تحويااال التصاااميم المعمااااري إلاااى عمااا

لألعمال المعمارية واألثاث والمنجاور، ويساتعل الترمياز والتارقيم والتهشاير فاي إعاداد المخططاات والتعبيار عان 
مل للتشاطيبات المواد ويتناول المشروع خرائط الموقع والتركيبات المختلفة ألجزاء البناء ومكوناته مع إظهار كا

 والمواد في كل جوانب البناء، باإلضافة إلى تجهيز مخططات اإلنارة والتمديدات الميكانيكية للمشروع. 
 

 ( ARE 311تحليل إنشاءات معمارية ) 4960
، مخططاااات ألفعاااال للجساااور المحاااددة ساااتاتيكيا ، الجساااور المساااتمرة بمفاصااال )جيربااار(تحليااال القاااو  وردود ا

لوناات واألقاواس ، قو  الق ، والعزوم ومعادالتها، العالقات فيما بينها، تحليال الجماحورية، القو  الماألحمال
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ور غير المحددة والجسور المستمرة، معادلة العازوم ، تحليل الجسواألطر اإلنشائية، حسابات اإلنحناء والهبوط
 سوب. ، التحليل باستخدام الحاالثالثة، معادلة الميل والهبوط، طريقة توزيع العزوم

 
 ( ARE  411) خرسانة مسلحة  4971

مكونااااات الخرسااااانة المساااالحة وخواصااااها الميكانيكيااااة، المباااادأ األساسااااي لتسااااليح الخرسااااانة، القااااوانين اإلنشااااائية 
الضااابطة والمواصاافات، الطاارق المتبعااة فااي التصااميم اإلنشااائي، تصااميم وتسااليح الجسااور لمقاومااة قااو  العاازم 

 ، التسليح المزدو ، تصميم وتسليح الجسور لمقاومة قو  الق ، تطور قو  باستخدام طريقة المقاومة القصو 
الشد والضغط في حديد التسليح، الروابط بين الخرسانة وحديد التساليح، تصاميم العكفاات والوصاالت، تصاميم 
البالطاااات ذات االتجااااه الواحااااد، تصاااميم الجساااور المجنحااااة، تصاااميم الجساااور المسااااتمرة، حساااابات االنحناااااء 

 بوط.واله
 

 ( ECE 408اإلنارة والتمديدات الكهربائية ) 5159
االصاطناعية الصاحيحة مان خاالل تعرياف طبيعاة  اإلضااءةتعريف الطالب بمتطلباات  إلىيهدف هذا المساق 

. بها المتعلقةوالنظريات والقوانين  اواستخدامهالضوء ونظرياته و تعريف الكميات الضوئية و وحداتها وقياسها 
المختلقاة و العوامال والماؤثرة عليهاا  وأنظمتهاا وأنواعهااساق الطرق المستخدمة لحسابات اإلنارة كما يتضمن الم

ويتضاامن . تهااا ومواصاافاتها واسااتخداماتهااالمختلفااة للمصااادر الضااوئية ومميز  األنااواعوتطبيقااات عليهااا ودراسااة 
يهاادف هااذا . كمااا ب ا لاايوتطبيقااات مختلفااة لجميااع طاارق اإلنااارة بمااا فااي ذلااك اسااتخدام الحاساا أمثلااهالمساااق 
تعريااف الطالااب بمتطلبااات التصااميم وحساااب الكميااات والرساام للتمدياادات الكهربائيااة للمباااني ماان  إلااىالمساااق 

مصااادر التياااار الكهرباااائي وحتاااى مواقاااع اساااتخدامها فاااي المبناااى شاااامالا دوائااار الضاااغط المااانخفض المسااااعدة 
 ةئي والفضاااائي ومتطلباااات اإلناااذار ضاااد السااارقالهاااوا اإلرسااااللشااابكات الهااااتف واالتصاااال الاااداخلي وشااابكات 

والحريااااق . وذلااااك شااااامال الرمااااوز والمخططااااات الالزمااااة والمواصاااافات الفنيااااة والتعليمااااات والشااااروط المحليااااة 
والمجااااري والمفااااتيح  كاألساااالكوحساااابات التصاااميم لااادوائر اإلناااارة والتمديااادات ومواصااافات الماااواد المساااتخدمة 

 . صر وزيادة الحملوالق األرضيوالحماية ضد التسرب 
 
 (ME 333التمديدات الصحية  ) 5231 

اه وطاارق اإلسااتفادة منهااا ، مصااادر المياالرطوبااة فااي المباااني وطاارق معالجتهااا، مصااادر اإختيااار موقااع البناااء
، األجهاازة الصااحية وطريقااة تركيبهااا وتزوياادها بالمياااه وتصااريفها، تصااريف مياااه األمطااار عاان أسااطح وتوزيعهااا

 مجاري وغرف التفتيش، الطرق الصماء وطريقة تصميمها. المباني، سياسة ال
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 ( ARE 552 تجميل األراضي ) 5155
أناااواع الحااادائق وتاريخهاااا وكيفياااة التصاااميم والتنسااايق والتظااايم واألناااواع المختلفاااة تااادريس فاااي هاااذا المسااااق  ياااتم

عامااة فااي الماادن الموزوعااات ويتطاارق المساااق إلااى معلومااات عالميااة علميااة تخاات  بالحاادائق الو والمسااميات 
شالونه، لشاابونه... الاخ( الهاادف مان تاادريس هاذا المساااق هاو إعطاااء ر األوروبياة مثال )لناادن، ناابولي، باااريس، ب

 الطالب معلومات ألهمية إقامة المسطحات الخضراء من حدائق وغيرها للتخفياف مان التلاوث البئاي باإلضاافة
 إلى العامل الجماعي.

 
 (CE512)إدارة المشاريع   4180

  تحليال فعالياات مشااريع التشاييد ألغاراض البرمجاة  تخطايط المشااريع  طارق التخطايط وم تنظيم المشااريعمفه
التخطاايط الحاار  ومتطلبااات األمااان فااي موقااع   وحساااب زماان المشااروع  إدارة المشاااريع ومراقبتهااا والااتحكم بهااا.

 تلفة الحاسوب.العمل. إدارة العقد الهندسي. التطبيقات  الهندسية واستعمال برامج  المخ
 

 ( ARE 591مقدمة مشروع التخرج ) 5232
بحااث معماااري يقااوم الطاااالب بإعااداده منفااردا  فااي مجاااال محاادد يختاااره بناااء  علااى المتطلبااات المحليااة السااائدة 

 )إسكان، مباني ثقافية، تعليمية، ترفيهية... ألخ( ويتبلور على أساسه البرنامج المعاري للمشروع المقترح. 
 

 ( ARE 593وع التخرج )مشر  5156
باإلضافة إلى ما سبق إعداد مشروع معماري وتقريار مسااند، علاى أن يؤخاذ فاي اإلعتباار العوامال اإلجتماعياة 

 واإلقتصادية واإلنشائية والبيئية المحلية والثقافية والحضارية. 
 

 

 (ARE 391) 1التدريب الميداني  4973
بحياااث يتعااارف علاااى مراحااال البنااااء الهيكلاااي بااادء  مااان أعماااال  يقاااوم الطالاااب بزياااارة مشااااريع عااادة قياااد اإلنشااااء

الحفريااات واألساسااات ووصااوال  إلااى العقاادات، حيااث يتعاارف الطالااب علااى طاارق تنفيااذ المشاااريع وكيفيااة إدراتهااا 
 واإلشراف عليها، كذلك التعرف على طريقة التعامل بين صاحب المشروع والمشرف والمتعهد. 

 
 (ARE 491) 2التدريب الميداني  4974

عملياااات التشاااطيب الاااداخلي والخاااارجي مااان أعماااال التمديااادات الكهربائياااة والصاااحية  يركاااز هاااذا المسااااق علاااى
وأعمااال بناااء الطااوب والتقساايمات الداخليااة والبطانااة وأعمااال الكحلااة علااى بااالط األرضاايات، وأعمااال المنجااور 

 ين االعتبار التسلسل في هذا األعمال.الحديد وااللمنيوم باإلضافة إلى أعمال الطراشة والدهان مع األخذ بع
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 ساعات معتمدة( 6) االختياريةالتخصص متطلبات 
  

رقم 
 معتمدة اسم المساق رمز المساق المساق

المتطلب 
 السابق

المتطلب 
 المرافق

باللغة اسم المساق 
 االنجليزية

4965 ARE541  3 تاريخ الفنون   History of Arts 

5208 CE514 3 ترميم مباني CE213  
Building 

Renovation 

5217 ARE521 ( 3مخططات تنفيذية) 3 
ARE42

2 
 

Working 

Drawing(3) 

5218 ARE522 
 تطبيقات حاسوبية متقدمة

3 CE201  

Advanced 

computer 

applications 

4608 CE424 
 نظم المعلومات الجغرافية

3   

Geographical 

Information 

Systems 

4968 ARE562  3 (2المدن )تخطيط 
ARE46

1 
 

City Planning (2) 

4969 ARE563 
تخطيط المواصالت 

 3 والبنية التحتية
ARE46

1 
 

Transportation 

And Infrastructure 

Planning 

5458 ARE542 3 العمارة الفلسطينية   

 

5459 ARE532 3 قضايا معمارية معاصرة   

 

  6 مجموع ال
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 ريةوصف مساقات المتطلبات االختيا
 

 ( ARE 541تاريخ الفنون ) 4965
التركياز علاى التاراث اإلنسااني عاماة والتاراث القاومي بشاكل خاا  ، النمااذ  واألشاكال الفنياة المتعاددة إبتااداء  
مااان العصااار الحجاااري ، الفااان الفرعاااوني والفااان الرافااادي واإلغريقاااي والرومااااني والبيزنطاااي واإلساااالمي وعصااار 

عمااارة التااي إنتجهااا الساالف فااي الماضااي البعيااد وأثرهااا علااى الساالف القريااب النهضااة فااي أوروبااا.دور الفنااون وال
وأثرها في فنون الحاضر.أهم المدارس الفنية المعاصرة وأساليبها المختلفة.تأثير الثاورة الصاناعية علاى التطاور 

اصارة.التمييز الفنى اإلبداعي المعاصر.تعزيز النمو اإلدراكي من خالل مشاهدة النماذ  الفنية والمعمارياة المع
يجابيات وسلبيات كل منها.   بين اإلقتباس في الفن والعمارة وبين التقليد الكلي لألعمال الفنية والمعمارية وا 

 

 ( CE 514ترميم المباني ) 5208
تهدف دراسة هذا المساق إلى دعم المعلومات التاريخية واألثرية والتراثية المعمارية وغيرها عند الطالاب علمياا 

الصااايانة، اإلصاااالح، ، ، كاااذلك توسااايع مااادارك فهااام الطالاااب للمعناااى الجاااامع لكلماااة التااارميم وتعريفهاااا وعملياااا  
، تمكااين الطالااب ماان عماال دراسااات ميدانيااة لمناااطق ومباااني ألااخ …التاارميم، التطااوير، األحياااء، إعااادة البناااء 

نشااااء للمبناااى، حالتاااه قديماااة وكتاباااة التقاااارير حاااول أي مبناااى أو منطقاااة موضاااحا فيهاااا ماااواد البنااااء وطااارق اإل
للمبناى وتوثيقاه بالصاور للتعارف علاى الناواحي الفنياة والمعمارياة ( sketchرسم يدوي )الحالية، مشاكله، عمل 

 لتلك المباني.
 

 (ARE 521) 3مخططات تنفيذية  5217
خاارا  كافااة المخططااات والتفاصاايل اإلنشااائية التنفيذ تعرياافيهاادف هااذا المساااق إلااى  يااة الطالااب كيفيااة رساام وا 

األساساااات: االسااواره، القواعاااد  واختيااار مقياااس الرسااام المناسااب لكاال عنصااار ماان العناصااار اإلنشااائية التاليااة:
المنفصااالة، القواعااااد المشاااتركة، األساااااس المساااتمر، جسااااور الاااربط،....الخ. األعماااادة بكافاااة أشااااكالها وأنواعهااااا 

قف المختلفااة المعمقااة، المفرغااة، وتفاصاايل تشااريك الحديااد مااع تصااغير المقاااطع فااي الطوابااق المختلفااة. األساا
مقاااطع طوليااة ومقاااطع عرضااية. األدرا   -المسااطحة باادون جسااور باتجاااه واحااد واتجاااهين. الجسااور المختلفااة

بكافااة أنواعهااا. الجاادران المساالحة والجاادران اإلسااتنادية بكافااة أنواعهااا. الجمالونااات الخشاابية والفوالذيااة. فواصاال 
 التمدد والتقل . 

 
 (ARE 522اسوبية متقدمة )تطبيقات ح 5218

يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطااالب باسااتخدام التكنولوجيااا فااي الرسااومات الهندسااية خااالل باارامج تصااميم 
الطالب على واجهته المستخدمة في آلية بنااء النمااذ ،  يتم تعريفحيث  ArchiCADثالثية اإلبعاد كبرنامج 
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لحركااة ومفااااهيم التحريااك، كماااا واناااه ساايتعرف علاااى بااارامج اإلضاااءة، الكااااميرات، تلباايس الخاماااات، اساااتخدام ا
 بإنجااز، وسايقوم الطالاب 3Dsmaxوبرناامج  Artlantisمساعده أخر  تستخدم في تلبيس الماواد مثال برناامج 

مشااروع متكاماال ومخاار  بصااورته النهائيااة بعااد معرفااة كيفيااة تجميااع مااا تاام عملااه علااى البرنااامج األساسااي فااي 
 .  Photoshopجانب المهم بتخص  الهندسة المعمارية في برنامج لوحة مخرجة باستخدام ال

 
 ( CE 424نظم المعلومات الجغرافية ) 4608

، البارامج الالزماة والمتاوفرة ، أهمياة وجادو   GISمقدمة في نظام المعلوماات الجغرافياة ، التجهيازات الالزماة لاا
يضاا  علاى تادريبات عملياة علاى إساتخدام بارامج ، يشاتمل هاذا المسااق أ GIS، التطبيقات المتعددة للا   GISالا
: تشاامل التاادريبات للتعارف علااى أنااواع الملفاات المختلفااة وتشاامل أيضاا  علااى بناااء  Arc Viewمثاال   GISالاا

قواعاااد البياناااات ودماااج المعلوماااات الوصااافية فاااي الجاااداول المختلفاااة والتحريااار وتباااادل الملفااااات واإلستفساااارات 
ي وعملياااات دمااااج وفصااال العناااااصر وغياااارها. يعطاااي الطااااالب فاااي نهايااااة المساااااق والتحلياااال الفااااراغي والااااوصف

 (.  Arc Viewمشروع صغير يعمل على إعداده وتحليلاه باإستخدام برناامج الا)
 

 ( ARE 562) 2تخطيط المدن  4968
ز تطبياااق عملاااي حقيقاااي فاااي مجاااال التخطااايط: تحدياااد موضاااوع التخطااايط، بحاااث مياااداني وتحليااال نتائجاااه إلبااارا

المشااكلة التخطيطيااة، تحديااد الهاادف والغاارض ماان الموضااوع، جمااع المعلومااات وتحليلهااا، تجهيااز مخططااات 
تعكاس صااورة الواقااع الحااالي. طارح أفكااار الحاال التخطيطااي، االختيااار باين الباادائل المختلفااة، التنبااؤات للوضااع 

 المستقبلي للمنطقة، االقتراحات التي تم األخذ بها واعتمادها. 
 

 (ARE 563المواصالت والبنية التحتية ) تخطيط 4969
تخطاايط النقاال: تصاانيف الطاارق الحضاارية فااي المدينااة، مواقااف الساايارات، حجاام الماارور ومشاااكل االزدحااام، 
خطوط الرغبة والميل للحركة في اتجاهات معينة، إدارة الطرق والمرور والاتحكم فاي التقاطعاات، وساائل النقال 

ضع البنى التحتية الحالية، إمكانياة تاوفر عناصار البناى التحتياة مكاان وتوزياع المختلفة. البنى التحتية، تقييم و 
وسائل الخدمات العامة، عرض موجودات البنى التحتية الحالية، التنسيق باين وساائل البناى التحتياة المختلفاة، 

 اقتراحات لتطوير البنى التحتية. 
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 هندسة تكنولوجيا البيئة  

 
 ملخص خطة التخرج

 

 تطلباتالم الرقم
 المتطلبات

 عدد الساعات المعتمدة
 اإلجبارية االختيارية

 20 17 3 متطلبات الجامعة .1

 29 29 0 متطلبات الكلية .2

 63 63 0 متطلبات القسم )الدائرة( .3

متطلبات التخصص  .4
 51 45 6 اإلجبارية

 163 154 9 المجموع 

 
 ساعة معتمدة(  (63متطلبات القسم  
 

رقم 

 قالمسا

رمز 

 المساق
 س.م اسم المساق

المتطلب 

 المرافق

المتطلب 

 السابق
Course Name 

5524 ETE022 
أساسيات الكيمياء 

 العامة والتحليلية
4  4008 

Fundamental of 

General & Analytical 

Chemistry 

5525 ETE026 

مختبر أساسيات 

الكيمياء العامة 

 والتحليلية

1  5524 

Fundamental of 

General & Analytical 

Chemistry Lab 

5526 ETE321  4005  3 1موائع حرارية Thermal Fluids 1 

5527 ETE322  3 2موائع حرارية  
5537 

5526 
Thermal Fluids 2 

5528 ETE421 5060  1 الرسم بالحاسوب 
Computerized 

Drawing 

5529 ETE522 3 علوم األرض   Earth Science 

5530 ETE025 
الكميات في  حساب

 العمليات
3  5524 

Quantity Calculation 

in Processes 

5531 ETE321 5527 1 مختبر موائع حرارية 
5526 

 
Thermal Fluids Lab 

5532 ETE332 5527  3 انتقال المادة Mass Transfer 
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5533 ETE531 3 علم البيئة  
5529 

5544 
Ecology 

5534 ETE532 5533 3 القياسات البيئية  
Environmental 

Measurements 

5535 ETE131 
خصائص ومقاومة 

 المواد
3  

4006 

4008 

Properties & Strength 

of Materials 

5536 ETE132 
مختبر خصائص 

 ومقاومة المواد
1  5535 

Properties & Strength 

of Materials Lab 

5537 ETE533 
معادالت تفاضلية 

 وتحليل عددي
3  4005 

Differential Equations 

& Numerical Analysis 

5538 ETE534 
مختبر القياسات 

 البيئية
1  5534 

Environmental 

Measurements Lab 

5539 ETE332 
مختبر ظواهر 

 االنتقال
1  5532 

Transport Phenomena 

Lab 

5540 ETE844 5527  3 الطاقة المتجددة Renewable Energy 

5542 ETE141 
ئي التلوث الهوا

 والتحكم به
3  5533 

Air Pollution & its 

Control 

5544 ETE521 
مقدمة في الهندسة 

 البيئية
3   

Introduction to 

Environmental 

Engineering 

5546 ETE831 5534 3 هندسة التربة 
5529 

 
Soil Engineering 

5549 ETE832 5546  1 مختبر التربة Soil Lab 

5551 ETE842 
اه مصادر المي

 وتلوثها
3  5529 

Water Resources & 

Pollution 

5557 ETE849 
مختبر جودة وتلوث 

 المياه
1  5551 

Water Quality & 

Pollution 

5640 ETE953 
نظم المعلومات 

 الجغرافية
3  

4005 

5059 

Geographic 

Information Systems 

5576 ETE024 3 اإلحصاء البيئي  
4011 

5533 

Environmental 

Statistics 

5565 ETE652 4005  3 الكهرباء التطبيقية Applied Electricity 

  63 المجموع
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 وصف متطلبات القسم  
 

 (ETE022) أساسيات الكيمياء العامة والتحليلية  5524
يحتااوي المساااق علااى موضااوعات أساسااية فااي مجاااالت الكيمياااء العامااة أهمهااا: المحالياال المائيااة، األحماااض 

  .المركبات العضوية تركيبمقدمة حول ذائبية األمالح،  والقواعد،
درجااة و للنتااائج،  اإلحصااائيلااى األسااس النظريااة  للكيمياااء التحليليااة وتطبيقاتهااا وأهمهااا أسااس التحلياال إضااافة إ

أسااس طاارق السبيكترسااكوبي ) فااوق البنفسااجي، تحاات الحمااراء و متري. و فاااوالغر  ألحجماايالتحلياال و الحموضااة، 
 .(HPLC, GCأسس الكوموتوغرافيا )و . واالمتصا  الذري(

 
 (ETE026) مختبر أساسيات الكيمياء العامة والتحليلية 5525

ساعات زمنية أسبوعيا حول: تحضير المحاليل، واألحماض والقواعاد، وذائبياة  3يشمل المساق تجارب  بواقع 
عاااااايرة والترسااااايب، األماااااالح، إضاااااافة إلاااااى تجاااااارب حاااااول طااااارق التحليااااال الكماااااي والناااااوعي المختلفاااااة مثااااال الم

 والسبيكترسكوبي، الكروموتوغرافيا. وتركز التجارب على تحاليل الماء والهواء والتربة.

 
 (ETE321) 1موائع حرارية   5526

الموائاااع وخواصاااها، ومقدماااة حاااول اساااتاتيكا وديناميكاااا الموائاااع، وقاااانون حفاااظ الكتلاااة وتااادفق الماااائع، والتااادفق 
اميكا الحراريااة األول، والخصااائ  الحراريااة للموائااع. ومعااادالت بيرنااوللي الطباااقي واالضااطرابي، وقااانون الاادين

 والطاقة وزخم الحركة، والتدفق في المجاري المائعية، والتدفق خالل األنابيب، أسس حسابات المضخات.

 
 (ETE322) 2موائع حرارية 5527  

الحراريااة الثاااني، وآليااات انتقااال الحاارارة  تطبيقااات هندسااية قااانون الااديناميكا الحراريااة األول، وقااانون الااديناميكا
الرتيااب بالتوصاايل والحماال واإلشااعاع، وحساااب معاماال انتقااال الحاارارة بالحماال فااي التاادفق علااى األسااطح وفااي 

 األنابيب، واالتزان الحراري، وتطبيقات هندسية على حسابات المبادالت الحرارية.
 

 (ETE421) الرسم بالحاسوب 5528
نااامجي األوتوكاااد والكاتيااا( لرساام األشااكال والمناااظير الهندسااية وتطبيااق جميااع المفاااهيم اسااتخدام الحاسااوب )بر 

الهندساااية المعمولاااة بالياااد الحااارة وذلاااك مااان خاااالل: تعياااين حااادود اللوحاااة  رسااام العناصااار األساساااية كاااالخطوط 
دام أوامااار والااادوائر  كتاباااة النصاااو  داخااال الرساااومات   اساااتخدام أوامااار المعايناااة والتعاااديل والتغييااار  اساااتخ

الطبقاااااات واأللاااااوان والخطاااااوط   كتاباااااة األبعااااااد للرساااااومات وتهشاااااير المسااااااحات المطلوباااااة   رسااااام المنااااااظير 
 بااليزوماترك  وضع اإلطار والجدول  طباعة الرسومات، واستخدام الحاسوب في عمليات التصميم. 
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 ETE522)) علوم األرض 5529

األرض األساساااي، والترباااة والصاااخور وخواصاااها، والصااافائح  مقدماااة عاماااة، والجغرافياااة والطبوغرافياااا، وتكاااوين
التكتونية، والزالزل، والمعادن، ومكونات الغالف الجوي، والطاقة واتزانها في الغاالف الجاوي، والضاغط الجاوي 
والريااااح، والطقاااس ونماذجاااه، والمناااام والتغيااار المنااااخي، ومااادخل حاااول مصاااادر الميااااه والمساااطحات المائياااة، 

 عية واالتزان على سطح الكرة األرضية.والدورات الطبي
 

 ETE025)) حساب الكميات في العمليات 5530

تطبيقات هندسية على قاوانين حفاظ الماادة والطاقاة فاي العلمياات البيئياة والمعادات المساتخدمة فيهاا، لألنظماة  
 متعددة المكونات والتفاعالت الكيمائية في الحاالت الرتيبة وغير الرتيبة.

 
 (ETE321) موائع حرارية مختبر 5531

يتضمن المختبر عدة تجارب حول الموائع وانتقال الحرارة، تتضمن تطبيق القوانين العامة لحركة الموائع، مثل 
قااانون حفااظ الطاقااة وقااانون حفااظ الكتلااة لمااائع متحاارك فااي مجاار  ذو مقطااع عرضااي متغياار، وتمكااين الطالااب 

ري واألوريفاايس ميتار. إضااافة إلااى تجاارب لقياااس خااوا  مان اسااتخدام أجهاازة قيااس التاادفق مثاال جهااز الفنشااو 
السوائل مثل الكثافة واللزوجة، وقياسات الضغط ودرجة الحرارة. وتجارب لقياس التدفق من الفوهات، وحسااب 

 معامل انتقال الحرارة، والتوصيل الحراري.  وتجارب على المبادالت الحرارية.
 

 (ETE332) انتقال المادة 5532

اكااااة انتقاااال الحااارارة والماااادة، وانتقاااال الماااادة باالنتشاااار )الرتياااب( وتطبيقاتاااه، وانتقاااال الماااادة مااادخل حاااول مح
بالحمل، وحسابات معامل انتقال الماادة بالحمال، تطبيقاات هندساية مختاارة النتقاال الماادة فاي العملياات البيئياة 

 مثل االمتصا  واالستخال .
 

 (ETE531) علم البيئة 5533
وأنااواع الاانظم البيئيااة، وأسااس اتاازان علاام البيئااة ومفهااوم األنظمااة البيئيااة ومكوناتهااا مفهااوم اق هااذا المساايتناااول 

النظااام البيئااي والتعاقااب، وتاادفق الطاقااة للنظااام البيئااي الطبيعااي، وتراكيااب الهاارم البيئااي واإلنتاااجي، والاادورات 
الصااااحية للملوثااااات األساسااااية  وماااادخل حااااول ا ثااااار البيوجيوكميائيااااة والعواماااال البيئيااااة والتااااداخالت الحيويااااة.

 وتأثيراتها على التربة والزراعة.
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 ETE532)) القياسات البيئية 5534

مفاااهيم محااددة بالقياااس البيئااي، وقياسااات عناصاار المنااام، وأسااس قياسااات تركيااز الغااازات واألبخاارة، والمااواد 
الهواء، والمواد العالقة في الميااه،  الصلبة العالقة في الهواء، وخصائ  األيروسول والمواد الحيوية العالقة في

وتركياااز الماااواد الكيماوياااة فاااي الميااااه، وتحدياااد المتغيااارات البيئياااة وتطاااوير قياساااات خاصاااة بهاااا مثااال الضاااجيج 
 واإلشعاع.

 
 (ETE131) خصائص ومقاومة المواد 5535

والصااالدة، أنااواع حسااابات القااو  واتاازان الثبااات الميكااانيكي، وحسااابات الشااد ومتطلبااات التصااميم الميكااانيكي 
 المواد، وفكرة إجمالية حول تراكيبها والخصائ  الميكانيكية للمواد، ومبادئ المعالجات الحرارية.

 
 (ETE132) خصائص ومقاومة الموادمختبر  5536

يجاااد معاماال المرونااة ومعاماال الجساااءة   تجااارب حااول رد الفعاال لألحمااال المركاازة والموزعااة، ومركااز الثقاال، وا 
، وتجاااارب إلعاااداد رسااام منحناااى اإلجهااااد واالنفعاااال لماااواد معروفاااة المواصااافات، وتجاااارب رباااط لماااواد متنوعاااة

 خصائ  المواد بالمعالجات الحرارية.
 

 (ETE533معادالت تفاضلية وتحليل عددي ) 5537

تصاانيف المعااادالت التفاضاالية وطاارق حلولهااا التحليليااة، والسالساال الرياضااية، والمصاافوفات وطرقهااا لألنظمااة 
، والطارق العددياة لاانظم المعاادالت غيار الخطيااة، والطارق العددياة لحاال المعاادالت التفاضالية، وقواعااد الخطياة

 النظم الالخطية.
 

 (ETE534) القياسات البيئيةمختبر  5538
تجااارب فااي قياااس التلااوث الهااوائي، قياااس منسااوب األكسااجين والنيتااروجين فااي الجااو )داخليااا  وخارجيااا (، قياااس 

، قياااس اإلشااعاع )الكهرومغناطيسااي(، قياااس القاايم الحراريااة، قياااس عناصاار المنااام مثاال الضااجيج ومسااتوياته
درجاة الحارارة، الرطوباة، واإلشااعاع الشمساي، وقياساات الرياااح )سارعة واتجااه الرياااح والضاغط الجاوي(. وجمااع 
العيناااااااات وفحصاااااااها، وقيااااااااس مساااااااتويات التلاااااااوث فاااااااي الترباااااااة، وتجاااااااارب الطلاااااااب األوكساااااااجيني الكيمياااااااائي 

 (.COD, BODبيولوجي)وال
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 (ETE332مختبر ظواهر االنتقال ) 5539
تجااارب فااي المحاكاااة بااين انتقااال الحاارارة والمااادة فااي الموائااع، وتجااارب لقياااس انتقااال المااادة باالنتشااار، وقياااس 
معاماال انتقااال المااادة بالحماال، إضااافة إلااى تجااارب باسااتخدام باار  الترطيااب، باار  االمتصااا  واإلدمصااا  

  .واالستخال
 

 ETE844)الطاقة المتجددة ) 5540

مفهااوم الطاقااة التقليديااة والمتجااددة، والتااأثيرات المصاااحبة، وأنااواع الطاقااة المتجااددة، وأنظمااة الطاقااة المتجااددة، 
واألنظمااة الهجينااه للطاقااة المتجااددة، وقياااس أداء أنظمااة الطاقااة المتجااددة، ونمذجااة الطاقااة المتجااددة، وخاارائط 

دارة الطاقة، واألثر البيئي الناجم عن الطاقة.مصادر الطاقة المتجد  دة، ومفهوم كفاءة الطاقة، وا 
 

 (ETE141التلوث الهوائي والتحكم به ) 5542
مفهوم التلوث الهوائي، أنواع ومصادر التلوث الهوائي، الملوثات العالقة، ملوثات الهواء الخطيرة، تغيار المناام 

على الزراعة، التأثيرات على الحيوان، التأثيرات على المادة، تلاوث  العالمي، التأثيرات على الصحة، التأثيرات
الهااواء الااداخلي، انتشااار التلااوث األفقااي والعااامودي، االنتشااار الهااواء الجااوي، قياااس مسااتويات التلااوث، الااتحكم 
بتلاااوث الهاااواء، معااادات معالجاااة التلاااوث الهاااوائي ومباااادئ تصاااميمها، التلاااوث الضاااجيجي، التاااأثيرات الصاااحية 

 لتحكم بالتلوث الصحي.وا
 

 ETE521)مقدمة في الهندسة البيئية ) 5544

تعرياااف عاااام بهندساااة البيئاااة، ومااادخل حاااول عناصااار البيئاااة الرئيساااة والكااارات البيئياااة األربعاااة، ومفهاااوم التلاااّوث 
ومصادره، ومفهوم التحكم بالتلوث وطرقه التكنولوجية، ومجاالت هندسة البيئة وتطبيقات بيئية محلية. ومدخل 

( والمطاااار smogحااااول مشااااكالت بيئيااااة عالميااااة مثاااال ثقااااب األوزون والدفيئااااة الكونيااااة والضااااباب الصااااناعي )
 الحمضي.

 
 (ETE831هندسة التربة ) 5546

عالقااات التربااة الوزنيااة و تحلياال وتصاانيف التربااة حسااب نظااام اشااتو والنظااام الموحااد، و التربااة، مبااادئ هندسااة 
نظرياة ترزاقاي للضاغط الفعاال فاي و ة وسريان المياه فاي وساط حبيباي، المياه والتربة وتشمل النفاذيو والحجمية، 

دراساة لنظرياة انضاغاطية و دراسة لنظرية دمك الترباة، و خصائ  القوه واإلجهاد واالنفعال في التربة، و  التربة،
 .مقدمة لطرق استكشاف التربةو دراسة نظرية مور إلجهاد الق  في التربة، و التربة، 
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 (ETE832) مختبر التربة 5549
التحليال بالمناخال و الكثافة النوعية للتربه، و ، االنكماشحد و حدود أتربر ، و نسبة الرطوبة الطبيعية،  في رباتج

كثافة الموقع باستخدام القمع المخروطي والبالون المطاطي، و الكثافة النسبية للرمل والتربة الحصوية، و للتربة  
اختباار الضاغط الغيار محصاور و اختباار إجهااد القا  المباشار، و بار، كثافة التربة الطينياة والرملياة فاي المختو 

جهاااد القاا  الثالثااي المحااور، و للتربااة،  اختبااار النفاذيااة حسااب طريقااة االرتفاااع الراسااي و اختبااار دمااك التربااة، و ا 
 تجربة هبوط التربة.و الثابت، 

 
 (ETE842مصادر المياه وتلوثها ) 5551

ة وخصائصااااها  والميااااه الجوفيااااة وخصائصااااها  وتعرياااف البيئااااة المائيااااة دورة الميااااه لطبيعيااااة  والميااااه السااااطحي
وخصائصااااها ومكوناتهااااا  وتلااااوث المياااااه السااااطحية وتكنولوجيااااا معالجتهااااا، وتلااااوث المياااااه الجوفيااااة وتكنولوجيااااا 
معالجتهاا  ومصاادر المياااه والتحاديات البيئيااة، ومقدماة حااول مصاادر المياااه العادماة، وعناصاار ومعاايير جااودة 

 .المياه
 

 (ETE849مختبر جودة وتلوث المياه ) 5557
جراء تجارب في الفحوصات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية للماء، مثل العكارة   طرق جمع وحفظ العينات  وا 
التوصاااايل الكهربااااائي  األمااااالح الذائبااااة  الكلااااور المتبقااااي  الاااارقم الهياااادوجيني  القلويااااة  الكلورياااادات  النتاااارات  

(، وتجاارب حاول كيميااء الميااه COD, BODستو  الطلب األوكساجيني البيولوجياة والكيمياائي )الكبريتات، وم
 العادمة وفحوصاتها، والتحليل الفيزيائي والكيميائي للمياه العادمة.

 
 (ETE953نظم المعلومات الجغرافية ) 5640

د نظام المعلوماات الجغرافياة فاي مقدمه في نظم المعلومات الجغرافية  وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية  وفوائ
دارة البياناات  وانتشاار الخطاأ  المجاالت الهندسية  والتحليل الفراغي  وأنواع البيانات  وكيفياة إدخاال البياناات  وا 

 وتقدير الدقة  واستخدام نظم المعلومات في دراسة الظواهر البيئية وتحليلها  وتطبيقات بيئية مختلفة.
 

 (ETE024اإلحصاء البيئي ) 5576
يركز هذا المسااق علاى كيفياة دراساة العالقاة باين نشااطات اإلنساان المختلفاة و تأثيرهاا علاى البيئاة مان ناحياة 
إحصائية  أساليب جمع البياناات  وأناواع العيناات اإلحصاائية ومعاايير اختيارهاا، ومعامال االرتبااط، واإلحصااء 

حصااااائيات ا حصااااائيات التوالااااد والوفيااااات  السااااكاني  واإلحصاااااء الحيااااوي  واإلحصاااااء الصااااحي  وا  ألمااااراض  وا 
 ومعدالت تكرار اإلصابة  ومعدل الخطورة  ودراسة حاالت.
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 (ETE652الكهرباء التطبيقية ) 5565
 علاى المقاوماات توصايل الكهربائية،  القدرة الكهربائية، الدافعة القوة  أوم وقانون  المقاومة) دارة التيار المباشر

 الكهربائياااة الااادارات تحليااال والتياااار، الجهاااد مجااازء قانوناااا والتياااار، للجهاااد يرتشاااوفك قانوناااا والتاااوازي، التاااوالي
 و التااوالي علاى الملفاات و المواسااعات مان كال توصاايل للادارات، العقادي التحلياال و الحلقاات تياارات باساتخدام
 الاادوري  لاازمنا و التااردد) المتناااوب التيااار (. دارةRL و RC دوائاار ماان لكاال التفريااا و الشااحن دارات التااوازي،
الطاااور، الممانعاااة  فااارق  و الطاااور الجيباااي، الجهاااد لمصااادر الفعالاااة والقيماااة المتوساااطة القيماااة الجيبياااة، للموجاااة

مواساعات باساتخدام  و محثاات و مقاوماات مان المكونة المتردد التيار دوائر تحليل للمقاومة والمواسع والملف،
 أشااباه فااي نجمااة(. مقدمااة–مثلااث تحااويالت و فاااز 3 ال ئااردوا القاادرة  تحلياال عاماال و األرقااام التخيليااة، القاادرة
 دوائااار و الاااديودات، باساااتخدام التوحياااد )باااايبولر و موسااافيت(، دوائااار كمفتااااح ترانزيساااتور الموصاااالت )دياااود،

 )انفيرترز(. AC الى DC من التحويل القطع، و دوائر الترانزيستورات(.  دوائر باستخدام التوحيد
 

 ساعة معتمدة( 45 ية: )اإلجبارمتطلبات التخصص 

 

 س.م اسم المساق رمز المساق رقم المساق
المتطلب 

 المرافق

المتطلب 

 السابق
Course Name 

5541 ETE847 3 اإلنتاج النظيف  
4011 

5533 
Cleaner Production 

5545 ETE021 
البيئة والتنوع 

 الحيوي
3  5544 

Environment & 

Biological Diversity 

5547 ETE833 
دسة المعدات هن

 1البيئية 
3  

5535 

5536 

Environmental 

Equipments 

Engineering1  

5548 ETE834 
تصميم المشاريع 

 البيئية
3  5529 

Design of 

Environmental Projects 

5550 ETE841 
إدارة المخلفات 

 الصلبة
3  5544 

Solid Waste 

Management 

5552 ETE843 
هندسة المعدات 

 2البيئية 
3  5547 

Environmental 

Equipments 

Engineering1  

5553 ETE845 
مختبر المعدات 

 البيئية
2  

5547 

5552 

Environmental 

Equipments Lab 

5554 ETE846 
تصميم محطات 

 معالجة المياه
4  

5551 

5552 

Design of Water 

Treatment Plants 

5555 ETE641 
أخالقيات مهنة 

 الهندسة
2  9003 Engineering Ethics 

5556 ETE848 
تطبيقات بيئية 

 صناعية
3  

4015 

9008 

Environmental-

Industrial Applications 

5559 ETE852 
النماذج البيئية 

 والتغير المناخي
3  4005 

Environmental Models 

& Climate Change  

5560 ETE853 
مختبر معالجة 

 المياه
1  5554 Water Treatment Lab 
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5561 ETE951 
مقدمة مشروع 

 تخرج
1  9004 

Introduction to 

Graduation Project 

5562 ETE952 5561  3 مشروع تخرج Graduation Project 

5563 ETE651 
تقييم األثر البيئي 

 والتشريعات البيئية
3  

4011 

5533 

Environmental Impact 

Assessment & Env. 

Regulations 

5566 ETE655 5559  2 جة بيئيةمختبر نمذ 
Environmental 

Modeling Lab 

5570 ETE351 
تصميم أنظمة المياه 

 والصرف الصحي
3   

Design of Water & 

Sanitary Systems 

5577 ETE854  0 1التدريب الميداني   Field Training 1   

5641 ETE863  5577  0 2التدريب الميداني Field Training 2   

  45 المجموع

 
 

 اإلجبارية:وصف متطلبات التخصص 

 

 (ETE847اإلنتاج النظيف ) 5541
طاارق حمايااة البيئااة )إسااتراتيجيات تفاعليااة ووقائيااة(، المفاااهيم األساسااية لإلنتااا  النظيااف، طاارق أساسااية فااي 

الخاصاة باإلنتاا   ناإلنتا  النظيف، مقدمة في اساتخدام اإلنتاا  النظياف فاي المؤسساات، والتشاريعات والقاواني
النظيااف، والعالقااة بااين اإلنتااا  النظيااف وحمايااة البيئااة، وأدوات مساااعدة لإلنتااا  النظيااف )تحلياال دورة الحياااة، 
 واإلنتا  صديق البيئة، والتصميم البيئي، الخ(، ومؤسسات االعتماد ومنح شهادات الجودة وأنظمة التشريع.

 
 (ETE021البيئة والتنوع الحيوي ) 5545

أجهزتهاااا الحيوياااة، ونشااااطاتها الحيوياااة وعالقتهاااا بالمكوناااات البيئياااة لاااألرض، وتعرياااف أناااواع الكائناااات الحياااة و 
 التنوع الحيوي، والنشاطات البيئية وتأثيرها على التنوع الحيوي.

 
 (ETE833) 1هندسة المعدات البيئية  5547

ق ومعاااادات يتنااااول هاااذا المسااااق أساسااايات عمااال ومباااادئ تصااااميم األنظماااة الحبيبياااة الجافاااة والمائعاااة، وطااار 
جاااراء  المعالجااات البيئيااة لهااا مثاال التنخياال والترساايب الفيزيااائي والميكااانيكي والكيميااائي والفلتاارة والسااايكلون، وا 
 حسابات التصميم لألعمدة الحبيبية مثل العمود المرصو  والمائع، مع دراسة خصائ  األنظمة الحبيبية.
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 (ETE834تصميم المشاريع البيئية ) 5548

المساااااق أسااااس التصااااميم للمشاااااريع البيئيااااة واسااااتخدام األدوات الالزمااااة مثاااال اسااااتخدام الحاسااااوب  يتناااااول هااااذا
والبرمجيااااات التصااااميمية، وباااارامج إدارة قواعااااد البيانااااات الهندسااااية، والحلااااول الهندسااااية لمشاااااكل تلااااوث التربااااة 

صاميم مكباات النفاياات والمخلفات الخطرة المنتشرة فيهاا. وتطبيقاات فاي تصاميم مشااريع إعاادة تأهيال الترباة وت
 حسب األسس الهندسية.

 

 (ETE841إدارة المخلفات الصلبة ) 5550
يتنااااول هاااذا المسااااق قواعاااد اإلدارة الهندساااية للمخلفاااات الصااالبة وطااارق وتقنياااات معالجاااة المخلفاااات الناتجاااة، 

لمخلفااااات ومباااادئ تااادوير النفاياااات الصااالبة، إضاااافة إلااااى تصااانيفات المخلفاااات الصااالبة البلدياااة والصاااناعية وا
دارة جمااع المخلفااات المختلفااة، ونقلهااا وفرزهااا فااي المكبااات  الخدماتيااة )مثاال الطبيااة( وخواصااها وتقساايماتها، وا 

 الخاصة، وفرز المخلفات في مواقع إنتاجها، ومبادئ التعامل مع المخلفات الخطرة.
 

 (ETE843) 2هندسة المعدات البيئية  5552
تصاااميم معااادات المعالجاااات البيئياااة للغاااازات والساااوائل متعاااددة  يتنااااول هاااذا المسااااق أساسااايات عمااال ومباااادئ

المكونااات وحساااباتها مثاال الترطيااب والتجفيااف واالمتصااا  الفيزيااائي والكيميااائي، واألنظمااة الغشااائية وماادخل 
حاااول المعالجاااات البيولوجياااة، ماااع التركياااز علاااى إجاااراء الحساااابات التصاااميمية الالزماااة للمعااادات مثااال أبعادهاااا 

 روف تشغيلها.الهندسية وظ
 

 (ETE845مختبر المعدات البيئية ) 5553
تجااارب متنوعااة حااول التنخياال والفلتاارة والترساايب الميكااانيكي والكيميااائي، وعمليااة التجفيااف، وباار  االمتصااا  
والمحاااول المحفاااز، وتجرباااة إنتاااا  الغااااز أو الوقاااود الحياااوي، وغيرهاااا مماااا يدرساااه الطالاااب فاااي مسااااقي هندساااة 

 المعدات البيئية.
 

 (ETE846تصميم محطات معالجة المياه ) 5554
سااااعات معتمااادة( يغطاااي أسياسااايات عمااال وتصاااميم محطاااات تنقياااة ومعالجاااة ميااااه الشااارب  4هاااذا المسااااق )

جااراء  ومعالجااة المياااه العادمااة البلديااة والصااناعية )األساسااية والثانويااة(، بمااا يشاامل اختيااار أنظمااة المعالجااة وا 
)األوليااة(، مااع تصااميم وحاادات المعالجااة التفصاايلية مثاال التهويااة، ووحاادات  دراسااة الجاادو  الفنيااة واالقتصااادية

الكيميائياااة،  ةالمااادخل، ووحااادات إزالاااة الماااواد العالقاااة، ووحااادات الحماااأة النشاااطة، ووحااادات الترسااايب، والمعالجااا
 والتطهير، ووحدات معالجة وتدوير المياه العادمة الصناعية مثل الطرق الفيزيائية والكيميائية.
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 (ETE641أخالقيات مهنة الهندسة ) 5555

يوضاح هااذا المسااق المفاااهيم األساسااية لألخالقياات البيئيااة، ودورهااا فاي حمايااة البيئااة، وتنمياة الساالوك البيئااي، 
والمنظور اإلسالمي للبيئة، واألخالقيات البيئية في المناهج التعليمية والتزامات المهندس تجاه البيئة، واإلعالم 

 ، دراسة حاالت خاصة لمشاكل بيئية.والتوعية البيئية
 

 (ETE848تطبيقات بيئية صناعية ) 5556
يخت  هذا المساق بدراسة حاالت بيئية محلية خاصة، بما يشمل الملوثات األساسية الناتجاة وأنواعهاا وطارق 
مااع عالجهااا والوقايااة والحااد ماان آثارهااا، وتقااويم الممارسااة المحليااة، وذلااك فااي موضااوعات زراعيااة أو صااناعية 
 المقارنة مع الممارسات العالمية في نفس المجال. ويشمل المساق زيارات ميدانية، وا عداد تقرير دراسة حالة.

 
 (ETE852النماذج البيئية والتغير المناخي ) 5559

مفاااهيم عامااة حااول البيئااة والمناااام، ورياضاايات البيئااة والمنااام ومعادالتهاااا األساسااية، ونماااذ  رياضااية للبيئاااة 
ونمااااوذ  العالقااااة الرياضااااية الخطيااااة، والعالقااااة ا سااااية، والعالقااااة الرياضااااية الغياااار خطيااااة، والنمااااو  والمنااااام،

الديموغرافي، واالنحالل الكيماوي، والمحاكاة، والمعاامالت البيئياة، والنمااذ  اإلحصاائية، وتقيايم النمااذ  البيئاة 
 ة الهواء، ونماذ  رياضية ايكولوجية.وتحليل الحساسية، ونماذ  رياضية لجودة المياه، ونماذ  رياضية لجود

 
 (ETE853مختبر معالجة المياه ) 5560

تجااارب فااي عمليااات الترساايب )بأنواعااه(، والترشاايح، والتلبيااد والتخثياار، وتجااارب عمليااة علااى الوحاادة الهندسااية 
اه العادمااة لمعالجااة المياااه العادمااة، وتجااارب مشاااهدة حااول عمليااات وحاادات معالجااة المياااه العااادة البلديااة والمياا

 الصناعية من خالل زيارات ميدانية لمحطات معالجة.
 

 (ETE951مقدمة مشروع تخرج ) 5561
إجااراء دراسااة أوليااة وا عااداد مقتاارح عماال لمشااكلة فااي الهندسااة البيئيااة، وتكااون المقدمااة كمرحلااة أوليااة للاادخول 

ية علاى هاذه المشاكلة، بماا لمشروع التخر ، بحيث يعمل الطالب على تطبيق ما تم اكتسابه من معلومات علم
 يشمل بناء تصاميم علمية وحلول هندسية لمعالجة المشكلة أو تطوير بعض األنظمة البيئية.
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 (ETE952مشروع تخرج ) 5562
يقااوم الطالااب فااي مشااروع التخاار  بااالتطبيق العملااي والتحليلااي لمااا تاام إعااداده فااي مقدمااة مشااروع التخاار ، وقااد 

أو الحسابات التصميمية والجدو  االقتصادية وتحليل النتائج وعرضها وا عطاء  يشمل ذلك الفحوصات العملية
 التوصيات العلمية.

 
 (ETE651تقييم األثر البيئي والتشريعات البيئية ) 5563

مفااهيم أساساية وأصال مصاطلح تقياايم األثار، أهمياة تقيايم األثار البيئااي، إجاراءات تقيايم األثار البيئاي ومراحلااه، 
جااراءات وأساساايات التنخ جااراءات التخفيااف والتعااويض، وا  ياال وتحديااد المجااال، والتنبااؤ باااألثر البيئااي وطرقااه، وا 

المراقبااااة والتقياااايم، وأساساااايات التخطاااايط وصااااناعة القاااارار، والجهااااات المشاااااركة، ومشاااااركة المجتمااااع، واألثاااار 
جراء مشروع تقييم بيئي ضم  ن المساق.االجتماعي، إضافة للتشريعات البيئية العالمية والمحلية، وا 

 

 (ETE655مختبر نمذجة بيئية ) 5566
يشاامل تطبيااق عملااي علااى نمااوذ  بيئااي حاسااوبي بماادخالت ومخرجااات متخصصااة فااي العناصاار البيئيااة ماان 

 هواء وتربة ومياه ومنام لتمكين الطالب من تحليل وترجمة المخرجات ووضع التوصيات.
 

 (ETE351تصميم أنظمة المياه والصرف الصحي ) 5570
هذا المساق أساسيات عمل وقواعد تصميم أنظمة تزويد المياه وجمعها والتحكم بهاا، بماا يشامل تصاميم  يتناول
اسااتخدام الحاسااوب فااي و معااايير التنفيااذ، و الوصااالت المنزليااة، و تصااميم شاابكات المياااه، و المضااخات، و ا بااار، 

محطات الضخ، والنظام و كات، الشب وصيانةعدادات المياه، و ، والصماماتمعاير اختيار األنابيب و التصميم، 
 محطات ضخ المياه العادمة.، و لجمع المياه العادمة المشترك

 

 (ETE854) 1التدريب الميداني  5577

يهاادف هاااذا المساااق إلاااى تاادريب الطالاااب فاااي مؤسسااة ذات عالقاااة بالتخصاا  علاااى مجموعااة مااان المهاااارات 
فنية والتجارياة، العالقاات اإلدارياة، والتخطايط الهندسية األساسية مثل األمن السالمة المهنية، والمصطلحات ال

والحماية، وغيرها. باإلضافة إلى القدرة على االلتزام والتحكم بالزمن ماع النااس تحات إشاراف فناي وتوجياه مان 
 قبل الجامعة والمؤسسة.

 
 (ETE863) 2التدريب الميداني  5641

تسهيل اندماجه في الحياة العملية الهندسية، مع هذا المساق الميداني يكسب الطالب الخبرات العملية الكاملة ل
التركيااز علااى مهااارات المهااام الصااناعية، والتعاماال مااع المخاااطر الصااناعية، وااللتاازام، ودقااة الوقاات، والعماال 
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بروح الفريق. وكذلك اندما  الطالاب فاي مختلاف التطبيقاات المتعلقاة بهندساة تكنولوجياا البيئاة، وتطبياق الماواد 
 ت دراستها من خالل التدريب.النظرية التي تم

 

 ساعات معتمدة( 6 االختيارية )التخصص متطلبات 

 

رقم 

 المساق

رمز 

 المساق
 س.م اسم المساق

المتطلب 

 المرافق

المتطلب 

 السابق
Course Name 

5564 ETE653 9010  3 الواقع البيئي الفلسطيني 
Palestinian 

Environmental Status 

5567 ETE854 
الحيوية التكنولوجيا 

 وتطبيقاتها البيئية
3   

Biological Technology 

& Environmental 

Applications 

5568 ETE551 
الكيماويات الزراعية 

 والبيئة
3   

Agrochemicals & 

Environment  

5569 ETE855 
تكنولوجيا المعالجة 

 البيولوجية للمخلفات
3   

Waste Bioremediation 

Technology 

5543 ETE652 
إدارة المشروعات البيئية 

 والمصادر الطبيعية
3  

4011 

5533 

Environmental & 

Natural Resources 

Management 

5571 ETE857  3 المحركاتعوادم   Engine Pollution Gases 

5572 ETE856 
التنمية المستدامة 

 والتخطيط البيئي
3   

Sustainable 

Development & 

Environmental 

Planning 

5573 ETE860 
التلوث اإلشعاعي 

 والصوتي
3   

Radiation & Sound 

Pollution 

5191 CE533 3 االستشعار عن بعد   Remote Sensing 

5575 ETE859 3 مواضيع خاصة   Special Topics 

5558 ETE861 3 النفايات الخطرة   Hazardous Waste 

  6 المجموع

 

 ساعات معتمدة( 6 االختيارية )وصف متطلبات التخصص 

 

 ETE653)الواقع البيئي الفلسطيني )  5564

المراحااال التاريخياااة لفلساااطين، والجغرافياااة والطبوغرافياااة، والمصاااادر الطبيعياااة لفلساااطين، والمناااام الفلساااطيني، 
والتناااوع الحياااوي الفلساااطيني، واساااتخدامات األراضاااي لفلساااطين، والزراعاااة والصاااناعة فاااي فلساااطين، والتحليااال 

االجتماعي، وتحاااديات البيئاااة فاااي فلساااطين )الميااااه الجوفياااة الساااطحية، والميااااه العادماااة، والترباااة، االقتصاااادي 
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والتصاااااحر، ومياااااااه البحااااار، والتلااااااوث الهاااااوائي، والتغياااااار المنااااااخي( وقااااااوانين وتشاااااريعات البيئااااااة الفلسااااااطينية، 
 واستراتيجيات البيئة الفلسطينية.

 

 (ETE854)التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها البيئية  5567
هااذا المساااق مصاامم لتعريااف الطالااب باسااتخدامات التكنولوجيااا الحيويااة فااي دراسااة وتسااخير البيئااة مثاال دراسااة 
تلااوث المياااه والتربااة والهااواء وفااي تصاانيع منتجااات صااديقة للبيئااة مثاال الوقااود الحيااوي. ويتناااول المساااق أيضااا 

بعااض الاانظم البيئيااة التااي لحقهااا الضاارر بساابب أمثلااة حيااة السااتخدامات التكنولوجيااا الحيويااة فااي إعااادة تأهياال 
التلوث سواء من مخلفات البلدية أو المصانع أو النفط وكيفية استخدام التكنولوجياا الحيوياة إلعاادة تأهيال هاذه 

 النظم.
 

 (ETE551الكيماويات الزراعية والبيئة ) 5568
خدم فاي الزراعاة مثال األسامدة ومبيادات يركز هذا المساق على المواد الكيماوية الصناعية والطبيعياة التاي تسات

ا فاااات واألعشااااب ومنظماااات النماااو وكيفياااة تأثيرهاااا علاااى النباتاااات وا فاااات والبيئاااة بعناصااارها )الترباااة والمااااء 
والهااواء(. كمااا يركااز علااى مااا تااؤول إليااه هااذه المااواد بعااد اسااتخدامها ماان تحطاام أو تحلاال أو تغيياار، ووسااائل 

 التحكم بها.
 

 (ETE855لمعالجة البيولوجية للمخلفات )تكنولوجيا ا 5569
يتناااول هااذا المساااق توظيااف النباتااات واألحياااء الدقيقااة لمعالجااة المخلفااات وخاصااة التااي تلااوث التربااة والمياااه 
الجوفيااااة، ويتناااااول مواضاااايع ذات صاااالة مثاااال النظااااام الميكروبااااي أو النباااااتي وخصائصااااه ودوره فااااي معالجااااة 

دارة المشاريع التي تقوم عليها هذه المعالجة.المخلفات، والمراحل التي تمر فيها   عملية المعالجة، وا 
 

 (ETE652إدارة المشروعات البيئية والمصادر الطبيعية ) 5543
المصاادر  تخطايط الماوارد، تخصاي  التخطيط، محددات لها، التخطيط يتم وكيف المشاريع عن عامة مقدمة

 دور المخااطر، إدارة الكفااءة، وقيااس التنفياذ من،تخطيطوالاز  المشاروع مراحال التكلفة،تخطيط تخطيط البشرية،
 المشااااريع، تقيااايم والمالياااة، التنفياااذ تقاااارير تحضاااير القياااادة، الوقااات، وتحدياااد التوقيااات أدوات المشاااروع، مااادير

دارة المشااااريع إدارة أخالقياااات المشااااريع، إدارة فاااي البيئاااة صاااديقة أدوات البيئاااة، وحماياااة التخطااايط  التنمياااة، وا 
 الطبيعية. للمصادر المستدامة رةواإلدا
 

 (ETE857) المحركاتعوادم  5571
البيئياااة وطااارق معالجتهاااا والاااتحكم بهاااا ماااع التركياااز علاااى  وتأثيراتهاااامااادخل حاااول االحتاااراق وتفاعالتاااه ونواتجاااه 

 التكنولوجيا الحديثة ومراجعة الواقع الفلسطيني.
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 (ETE856التنمية المستدامة والتخطيط البيئي ) 5572
مفاااهيم و  )الزراعيااة والصااناعية .......الااخ(  االقتصااادية اإلنسااانم التنميااة المسااتدامة وعالقتااه بنشاااطات مفهااو 

دراسة  أوتقرير  وا عداد  وأهدافها وأبعادهالفلسطين   اإلستراتيجيةالخطة البيئية و التخطيط البيئي واالستراتيجي  
 .محلية حالة
   

 (ETE860التلوث اإلشعاعي والصوتي ) 5573
والصوتي الناتج عن النشاطات  اإلشعاعيالتلوث  وأنواعوالصوتي وتفصيل مصادر  اإلشعاعيتعريف التلوث 

والتطويرياااة المختلفاااة مثااال محطاااات الطاقاااة النووياااة والمستشااافيات والمصاااانع وضاااجيج المواصاااالت  اإلنساااانية
وطرق الوقاية  واإلنسانالبيئة  تلك المصادر على تأثيراالتصاالت ومحطات التقوية الكهربائية ودراسة  وأبرا 
 منها.
 

 (CE533االستشعار عن بعد ) 5191
أنااواع المستشااعرات غياار التصااويرية، طااول الموجااه و عاان بااد، األشااعة الكهرومغناطيسااية،  راالستشااعا أساساايات

، البصامة الطيفياة، تفساير الصاورة وتحسانها وتصانيفها، تطبيقاات واإلشاعاعيةوترددهاا، التصاحيحات الهندساية 
 .الستشعار عن بعد في مجال البيئةا
 

 (ETE859مواضيع خاصة ) 5575
 يطرح هذا المساق مواضيع بيئية هامة حسب تنسيق القسم األكاديمي.  

 
 ETE861)النفايات الخطرة ) 5558

)معالجاة،  تلاك النفاياات وكيفياة التعامال ماع كل التي تساببها، امصادر وأنواع وخوا  النفايات الخطرة، والمش
وشاااروط التعامااال معهاااا، والشاااروط الخاصاااة بمنتجاااي  حااارق، إعاااادة تااادوير، ...الاااخ(، ،ترسااايب، تخااازين نقااال،

 النفايات الخطرة. 
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  كلية تكنولوجيا الملعومات وهندسة الحاسوبمتطلبات 
 ( ساعة معتمدة:29متطلبات الكلية االجبارية )

 

 الساعات المعتمدة Course Name لمساقاسم ا رقم المساق

 Calculus 1 3 1تفاضل وتكامل  4004

 Calculus 2 3 2تفاضل وتكامل  4005

 اساليب البحث العلمي 4015

Methods of 

Scientific 

Research  

2 

 2لغة انجليزية  4070
English Language 

2 
3 

 Discrete Math 3 الرياضيات المتقطعة 4076

 Field Training (1) 1 (1ريب الميداني )التد 5675

 برمجة الحاسوب 5059
Computer 

Programming 
3 

 Data Structure 3 تركيب البيانات 5050

 Digital Logic  3 المنطق الرقمي 5678

5684 
تطبيقات أنظمة   مختبر

 التشغيل

Operating 

Systems 

Applications Lab 

1 

5643 
أخالقيات الحاسوب وأمن 

 المعلومات

Computer Ethics 

and Information 

Security 

3 

 Field Training (2) 1 (2تدريب الميداني )ال 5676

 
 

  (SC 111) 1تفاضل وتكامل  4004

تطبيقات على و قواعد االشتقاق، و تعريف المشتقة، و اإلقترانات والنهايات واالتصال، يتحدث هذا المساق عن: 
تطبيقات و التكامل غير المحدود والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل، و ود، التكامل المحدو المشتقات، 

 على التكامل. 
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 (SC 112) 2تفاضل وتكامل  4005

القطوع و المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية، و طرق في التكامل، و االقترانات الزائدية، يتناول هذا المساق: 
 لسالت القو . متسو اإلحداثيات القطبية، و المخروطية، 

 

  (GE 301اساليب البحث العلمي ) 4015

 اإلنسانية، المعرفة العلمي، البحث وميادين مفاهيم العلمي، التفكير وأهدافه، العلم مقدمة،يتناول هذا المساق: 

 األسلوبو  الوصفي، األسلوبو  التاريخي، )األسلوب العلمي البحث أساليب والمعرفة، البحث ودورها في المكتبة

جمع  طرق  االستبيان، العينات، البحث، فروض البحث، خطة البحث، مشكلة التجريبي( ، األسلوبو جرائي، اإل
 .المالحق( البحث، هيكلية ، التمهيدية )الصفحات ، البحث أقسام ، اإلحصائية البيانات

 
  (SC 142) 2لغة انجليزية   4070

اق بشكل أساسي على مهارة الكتابة و ذلك بإعطاء (، يركاز هذا المس1إستمرارا  لمسااق لاغة إنجليزياة )
الفر  الكافية للتعرف على كيفية كتابة التقارير والمقاالت العلمية، باإلضافة إلى اإلستراتيجياات  الطالب

 الخااصة باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصو .    
 

 (SC 312الرياضيات المتقطعة ) 4076

نظرية و الجبر البولي، و العالقات واإلقترانات، و طرق العد، و طرق البرهان، و طق، المجموعات والمنويتناول 
 .المخططات

 
 (1التدريب الميداني )  5675

يسعى هذا المساق لتدريب الطالب على الجوانب العملية والنظرية التي درسها ضمن الخطة التدريسية  
يقوم  حيث ات الحقيقية في مجال العمل.هيل الطالب لمواجهة التحديأيهدف لتو للتخص . هذا المساق 

 ساعة زمنية في احد  المؤسسات  الشركات ضمن مجال تخصصه.   150الطالب بأداء 
 

 (IT 103برمجة الحاسوب ) 5059

يهدف هذا المساق إلى تعليم الطالب قواعد إحد  لغات البرمجة الحديثة، حل المشكالت، بحيث يتعلم 
باستخدام الجمل الشرطية، جمل التكرار، االقترانات، السالسل النصية،  الطالب كتابة البرامج المختلفة

المصفوفات األحادية والمصفوفات الثنائية، والملفات النصية. كما يحتوي هذا المساق على مقدمة للمواضيع 
 التالية: االستدعاء الذاتي، المؤشرات، مقدمة في الفرز والبحث ومقدمة في برمجة الكيانات.
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 (IT 213ركيب البيانات )ت 5050

يتعلم الطالب في هذا المساق طرق بناء التراكيب البيانية المختلفة بحيث يشمل المواضيع التالية: السجالت،  
المكدسات والطوابير)باستخدام المصفوفات والقوائم المتصلة(، و القوائم المتصلة )األحادية، الثنائية، الدائرية(، و 
المخططات. كما يتعلم الطالب طرق الفرز والبحث المختلفة ودرجة و كل الشجرية، الهياو االستدعاء الذاتي، و 

 تعقيدها، والتعامل مع الملفات بأنواعها.
 

 (ECE221المنطق الرقمي ) 5678
تبسيط االقترانات البوولية، و بوابات المنطق، و نظريات وقواعد الجبر البوولي، و مقدمة عن الجبر البوولي، 

تحويل و الطرح، و تصميم أنظمة مختلفة تتضمن عمليات الجمع، و ر المنطق التجميعية، دوائو مخطط كارنو، و 
 فكالمرمز، و و ( مثل المقارنات، MSIدوائر المنطق التجميعية المتكاملة )،و الشيفرة وغيرها

 .MUX)،(DEMUXالترميز
 

  مختبر تطبيقات أنظمة التشغيل  5684
 ،تشغيل الحاسوب الموجودة أنظمةيدة لد  الطالب حول فاق معرفية جدآيقوم مختبر نظم التشغيل بفتح 

ثناء اكتساب أن خطة المساق تتدر  في عرض المعلومات بحيث تضمن تفاعل الطالب العملي أحيث 
بين نظامي التشغيل ويندوز ولينوكس، ثم تطبيق عملية تنصيب  ساسيةفيبدأ باكتشاف الفروقات األ ،المعلومة

ومن ثم يتم تدريب الطالب  ،والتعود على بيئته الجديدة ،هم الميزاتأ معرفة وتصفحه ل نظام تشغيل لينوكس
كثر، تمهيدا الستخدامه خالل مسيرته التعليمية في الجامعة معتمدين أعلى استخدام النظام بشكل تفصيلي 

    ساسي على اكتسابه مهارة البرمجة تحت هذه البيئة.أبشكل 
 

 اتأخالقيات الحاسوب وأمن المعلوم 5643

يتضمن هذا  ،أساسياتهو  أمن المعلوماتالطالببمفهوممن المساق هو تزويد  األولالهدف الرئيسي من الجزء  
(، والتوثيق، CIAأمن الحاسوب والسرية والتكامل والتوافر )منها:الجزء من المساق مواضيع متعددة 

الهدف الرئيسي من  ،الخ...تذونات، ومراقبة الدخول، والهجمات، والفيروسات، وسياسات أمن الشبكاواأل
بالخلفية النظرية لفهم دور القيم واألخالق في جميع القضايا الطالب الجزء الثاني من المساق هو تزويد 
مور الفنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والشخصية خصوصا في المتعلقة بصنع القرار والمتصلة باأل

 عصر المعلومات.
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 (2ني )التدريب الميدا 5676
بالخلفية النظرية لفهم دور القيم واألخالق في جميع  الطالبالهدف الرئيسي من هذا التدريب هو تزويد  

االجتماعية، والشخصية خصوصا في و  السياسية،و  االقتصادية،و  مور الفنية،قضايا صنع القرار المتعلقة باأل
 . ساعة زمنية 150بواقع  عصر المعلومات

 
 

 ( ساعات معتمدة:6ختيارية يختار الطالب )متطلبات الكلية اال

 Course Name اسم المساق رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 Principals of Modern أسس االدارة الحديثة 5677

Management 
3 

5011 
توجهات حديثة في 

 تكنولوجيا المعلومات

New Trends in 

Information 

Technology 

3 

 الريادة واالبداع 5644
Entrepreneurship and 

Creativity   
3 

 Business Plans  3 خطط األعمال 5674
 Projects Management 3 إدارة المشاريع 5645

 
 

 أسس اإلدارة الحديثة 5677
، وتحسين قدرة الطالب على ساسيةالمفاهيم والوظائف اإلدارية األ إلىيهدف المساق إلى تعرف الطالب 

العنصر التركيز على مفهوم  إلىالمنظمة، كما يهدف المساق تتعرض لهاتي الالعوائقاستيعاب وفهم 
و دوره في نجاح المنظمة من خالل دراسة وظائف التخطيط، والتنظيم، ومداخل التوجيه والرقابة البشريوأهميته

يدية داري وما يشمله من مدارس تقلدارية، وتطور الفكر اإلدراسة البيئة اإل إلى على المنظمة، باإلضافة
 وحديثة.

 
 (IT 377توجهات حديثة في تكنولوجيا المعلومات ) 5011

 ،ونظم المعلومات المعلوماتيركز هذا المساق على التوجهات الحديثة والتقنيات المتجددة في مجال تكنولوجيا
ثة في القضايا الحدي التالية:تشمل المواضيع،و وتأثير هذه المستجدات في الميزة التنافسية في شتى المجاالت

عمال الحوسبة السحابية، وأ القضايا االفتراضية، و نظم معلومات الرعاية الصحية، و تكنولوجيا المعلومات، 
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توجهات حديثة في و  توجهات تكنولوجيا االتصاالت والشبكات المعلوماتية وتأثيراتها،و نماذ  وبيئة االعمال، و 
 ضمان سرية وحفظ المعلومات وغيرها.

 
 عبداالريادة واإل 5644

عمال الريادية باأل الطالب: رفع مستو  الوعي لد  هيهداف رئيسة أ تحقيق ثالثة  إلىيهدف هذا المساق  
وتعزيز صفات االبتكار  ،تطوير الشخصية ذات المواصفات الريادية العاليةو  ،الخاصة كاختيار مهني

حتاجونها للشروع بتنفيذ أفكارهم تزويد الطلبة بمهارات إدارية وعملية تجارية يو  ،والمغامرة وتحمل المسؤولية
 الريادية على أرض الواقع في مشاريع تجارية ناشئة.

 

  مهارات االتصال  5674
مهارات التواصل مساق متخص  يركز على تفاعل الفرد مع ا خرين في مجاالت الحياة الخاصة والمهنية 

ت صحية مع ا خرين، كما يستعرض المساق دور التواصل الفعال في بناء وصيانة عالقا، و والعامة
العمل مع الفريق، و يستعرض أهمية التواصل في جوانب عديدة في الحياة مثل الحصول على وظيفة، 

 ومهارات التحدث واإلقناع والتأثير في ا خرين.
 

 إدارة المشاريع 5645
يل القيم المالية، تحلو نماذ  الجدولة، و توزيع الموارد، و تخطيط وجدولة وضبط المشاريع، يعنى هذا المساق ب

حيث أن الربحية ليست _المشاريع الحكومية والمنظمات غير الربحية  إدارةفي  PERTو CPMدراسة طرق 
 .أخر  أمثلة واقعية من فلسطين ومن دول  إلى باإلضافة _الهدف المنشود
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 دائرة هندسة الحاسوب
 

 تخصص هندسة أنظمة الحاسوب 1.1
 

 ملخص خطة التخرج
 

 الرقم متطلبات مدةالساعات المعت
 .1 الجامعة اإلجبارية 17
 .2 الجامعة االختيارية 3
 .3 متطلبات الكلية  35
 .4 متطلبات الدائرة 37
 .5 التخصص اإلجبارية 52
 .6 التخصص االختيارية 15
 .7 مساق حر 3

 المجموع 162
 

 ( ساعة معتمدة:37متطلبات الدائرة )
 

 الساعات المعتمدة Course Name اسم المساق رقم المساق
 Engineering رسم هندسي 5060

Drawing 
2 

 مشاغل هندسة 5061
Engineering 

Workshops 
2 

 Electrical Circuits 1 3 الدوائر الكهربائية 5123

 مختبر الدوائر الكهربائية 5124
Electrical Circuits 

Lab. 
1 

 Electronics 1 3 1االلكترونيات  5144

 Electronics Lab. 1 ر االلكترونياتمختب 5242

 Signals and Systems 3 االشارات واالنظمة  4354

 1 معادالت تفاضلية 5680
Differential 

Equations 1 
3 

 Probability  and  3 االحتماالت واالحصاء 4071
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 (GE 123رسم هندسي )5060 
العمليات و  أنواع الخطوط،و أدوات الرسم، قياسات وأحجام لوحات الرسم، و لغة الرسم،  يتناول المساق
رسم المناظير الهندسية، و اإلسقاط المعامد، و تنفيذ رسم بمقياس رسم محدد )تكبير وتصغير(، و الهندسية، 

 استنتا  المسقط الثالث.و الرسم باليد الحرة، و 

 
 (GE 124) هندسيةمشاغل 5061 

دسية اليدوية المختلفة المهارات الهن باستخدامعن طريق القيام بعمل تمارين مختلفة وذلك الطالب يتم تدريب 
إلى  األزملة، إضافةو السبكة، و الق  والثني والتخطيط، و البرشمة، و التسنين، و الثقب، و النشر، و البرادة،  :مثل

 بعض المهارات التي تتعلق بمز  األلوان والق  والحفر على الزجا .
 

 (ECE216الدوائر الكهربائية )5123 
نظريات وطرق تحليل الدوائر و الكهربائية ذات التيار المباشر،  عناصر وقوانين الدوائر ويتضمن المساق:
المكثفات، و الدوائر المكافئة، و أنواع مصادر التغذية وتحويالتها، و  ،ومركب( ،توازي و الكهربائية )توالي، 

 الدوائر المغناطيسية. و الملفات ودراسة حاالتها العابرة في دوائر التيار المباشر، و 

 
 (ECE217الكهربائية ) مختبر الدوائر5124 

مختارة لدراسة مكونات التجارب وبعض ال، إلى أجهزة القياس واستخدامها معايرتهاالتعرف ويتم فيه 
 ،وتصنيف التغيرات المختلفة في التحليل ،وخصائ  الدوائر الكهربائية في حالة التيار المباشر والمتردد

 رنين.دوائر الو  ،المرحالت :عناصر ودوائر خاصة مثلعدد من التطبيقات الكهربائية باستخدام  إلىالتعرف و 
 
 

Statistics 

 Linear Algebra 1 3 1 جبر خطي 4169

 Numerical Analysis 3 تحليل عددي 5193

 Physics 1 3 1فيزياء  4006

 Physics 2 3 2فيزياء  4068
 Physics Lab 1 1 1 مختبر فيزياء 5656

 قياسات ومجسات 5243
Measurements and  

Transducers 
3 
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 (ECE214) 1اإللكترونيات 5144 
وصالت م س، ،و البلورات السالبة والموجبةو عملية التطعيم، و نظرية أشباه الموصالت، ويشمل المساق: 

ثنائيات ذات و ،جهاز التغذية المستمرةو عملية التوحيد، ،و تطبيقات مختلفة على الثنائياتو انحياز الثنائي، و 
 ترانزيست.و دوائر انحياز الترانزيستور المختلفة، (،و م س م، س م س)الترانزيستور ،و أغراض خاصة

 
 (ECE312مختبر اإللكترونيات )5242 

خصائ  ديود الزنر و دراسة خصائ  الديود )جرمانيوم وسيليكون( وتطبيقاته العملية،  ويتضمن  المساق:
 ،دوائر التكبير :ترانزيستور وأهم التطبيقات المستخدمة مثل BJTخصائ و واستخدامه في تطبيقات عملية، 

 .Operational Amplifierدراسة خصائ  و واستخدامه كعنصر تحكم في الدوائر اإللكترونية، 
 

 (ECE323االشارات واألنظمة )4354 
األنظمة )الذاكرة،  خصائ و التحويالت الزمنية لإلشارات، و اإلشارات المتصلة والمتقطعة، يتناول المساق:

نظريات فوريير و ، Convolutionنظرية و ، LTIاألنظمة الخطية نوعية و الخطية، االستقرار، ...(، 
 .Zتحويالت و نظرية أخذ العينات، و أنظمة االتصاالت المستمرة، و لإلشارات الدورية وغير الدورية، 

 
 (SC 212)  1 تفاضلية معادالت 5680

نظرية وجود الحلول ووحدانيتها، و ة من الرتبة األولى وتطبيقات عليها، معادالت تفاضلييشمل المساق:
الحل و تحويالت البالس واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية، و المعادالت الخطية من الرتبة ن، و 

 باستخدام متسلسالت القو .
 

 (SC 311االحتماالت واإلحصاء )4071 
المتغيرات و نظرية بيز، و االحتمال الشرطي، و االحتمال، و ي، اإلحصاء الوصفيدرس الطالب في هذا المساق:

التباين، و التوقع، و التوزيعات االحتمالية المشتركة، و العشوائية والتوزيعات االحتمالية المنفصلة والمتصلة، 
 توزيعات المعاينة.و اقترانات التوزيعات االحتمالية، و معامل االرتباط، و التباين المشترك، و 

 

 (SC 213) 1 جبر خطي4169 
فضاء المتجهات والفضاء الجزئي، و المتجهات، و المصفوفات والمحددات، و أنظمة المعادالت الخطية، وفيه:

 تحويل المصفوفة إلى الصورة القطرية.و القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، و التحويالت الخطية، و 
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 (SC 313تحليل عددي )5193 
االستكمال وطرق و لمعادالت ذات المتغير الواحد بطرق مختلفة، حل او نظرية تايلر، و األخطاء، ويشمل:

 حل المعادالت التفاضلية بطرق عددية.و التفاضل والتكامل العددي، و مختلفة فيه، 
 

 (SC 121)  1فيزياء 4006 

يبحث هذا المساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم الميكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع وحدات 
ألساسية، ثم الكميات المتجهة ثم معادالت الحركة في خط مستقيم، فالحركة في خط مستو، ثم القياس ا

 .يناقش المساق قوانين نيوتن الثالث في الحركة و تطبيقاتها المختلفة
 

 (SC 123) 2فيزياء 4068 

ضيح المفاهيم يناقش هذا المساق المفاهيم األساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية ، يبدأ المساق بتو 
المتعلقة بالكهرباء الساكنة و المجال الكهربائي، ثم يشرح قانون اجاوسا و تطبيقاته، ثم يناقش مفهوم الجهد 

 الكهربائي، فموضوع المكثفات والمواد العازلة.

 
  

 (SC 122) 1مختبر فيزياء4007 
التالية: الميكانيكا وحركة الرئيسة يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء في المواضيع

على اثنتي عشرة تجربة خالل ويوزع المختبر الضوء والبصريات، و الحرارة والديناميكا الحرارية، و األجسام، 
 الفصل الدراسي.

 

 (ECE411قياسات ومجسات )5243 
ستاتيكية دراسة استجابة جهاز القياس الو مقدمة في نظام القياس وأهم مكوناته  يشمل هذا اللمساق:

تقلي  من المسببات أو ودراسة أساليب التخل   ،دراسة أهم مسببات الخطأ في جهاز القياسو  ،والديناميكية
دراسة العديد من و دراسة جهاز فح  الجهد والتيار والقدرة وأهم متطلبات كل منهم  و تأثيرها على القراءة  

زاحة والحرارة والرطوبة والضغط والقوة مجسات اإل :أنواع المجسات من حيث تركيبها ومبدأ عملها مثل
الميكانيك والمجال المغناطيسي والدخان واألموا  فوق الصوتية والضوء وغيرها من المجسات باختالف 

شارة الفيزيائية وينتهي تصميم جهاز قياس متكامل يبدأ بمرحلة التقاط اإل،و تركيبها ومبدأ عملها وتطبيقاتها
 العناصر الكهربائية واإللكترونية التي تتناسب مع  طبيعة كل مجس.بجهاز العرض من خالل اختيار 
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 ( ساعة معتمدة:52متطلبات التخصص اإلجبارية )
 

 الساعات المعتمدة Course Name اسم المساق رقم المساق
 تنظيم وعمارة الحاسوب  5704

Computer Organization 

and Architecture 
3 

5708 
المعالج الدقيق وربط 

 نظمة اال 
Microprocessors and 

Interfacing 3 

 Digital System design 3 تصميم أنظمة رقمية 5709

 Digital Systems Lab. 1 مختبر االنظمة الرقمية 5710

5711 
مختبر المعالج الدقيق 

 وربط االنظمة

Microprocessors and 

Interfacing Lab. 1 

 المعالجات المتقدمة 5681
Advanced 

Microprocessors 
3 

 Computer Organization  تنظيم وعمارة الحاسوب 5682

and Architecture 
3 

 مقدمة مشروع التخرج 5703
Introduction to 

Graduation Project 
1 

 Graduation Project 3 مشروع التخرج 5679

 مختبر المعالجات المتقدمه 5683
Advanced 

Microprocessors Lab. 
1 

 Systems Programming 3 رمجه النظمب 5321

 Database Systems 3 نظم قواعد البيانات  5268

 Computer Networks 3 شبكات الحاسوب   5706

 Software Engineering 3 هندسة البرمجيات   5273

 Operating Systems 3 نظم التشغيل  5705

 Object-Oriented برمجة الكيانات   5307

Programming 
3 

 Intelligent Systems 3 األنظمة الذكية 5657

5270 
تصميم وتحليل 

 الخوارزميات

Algorithms Design and 

Analysis 3 

 Embedded Systems 3 األنظمة المضمنة 5658

 Mobile systems 3 األنظمة المحمولة 5659
 تنظيم وعمارة الحاسوب 5704 
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أنظمة و ، Von Neumannعمارة و أجيال الحاسوب، و  ،لحاسوبمقدمة في تنظيم وعمارة ايتضمن المساق: 
تقنيات و أنظمة اإلدخال واإلخرا ، و الذاكرة المخبأة، و الذاكرة الرئيسة، و  ،عناصر تصميم النواقلو النواقل، 

 أساسيات هيكلية وحدة المعالجة المركزية.و أنماط العنونة، و مجموعة التعليمات، و اإلدخال واإلخرا ، 
 

 ج الدقيق وربط األنظمةالمعال5708 
خانات  8التركيب الداخلي للمعالج الدقيق )و تعريف عام بالمعالجات الدقيقة، يدرس الطالب في هذا المساق: 

المبادئ األساسية و ربط المعالج الدقيق بوحدات اإلدخال واإلخرا ، و ربط المعالج الدقيق بالذاكرة، و ثنائية(، 
 لربط األنظمة.

 
 ميةتصميم أنظمة رق 5709
العدادات المتزأمنة وغير المتزأمنة ،و –Verilog-وصف الدوائر المنطقية بمستوياتها المختلفة بلغةوفيه: 

 زاحة.والمخزنات ومخزنات اإل

 
 مختبر األنظمة الرقمية 5710
تجارب عملية على دوائر المنطق التجميعية، والمتزأمنة )لتغطية الجانب العملي في مساقي أسس وهو 

 مي وتصميم األنظمة الرقمية(.المنطق الرق

 
 مختبر المعالج الدقيق وربط األنظمة 5711

خانات ثنائية، والمبادئ األساسية  8يشمل هذا المختبر تجارب عملية على برمجة معالجات دقيقة من نوع 
 لربط األنظمة.

 
 المعالجات المتقدمة 5681

 خرا .دخال واإلجهزة اإلأط الذاكرة و خانات ثنائية، ورب 32  16عمارة المعالجات الدقيقة من نوع 

 
 تنظيم وعمارة الحاسوب المتقدم5682 

يشمل المساق دراسة لتطور عمارة الكمبيوتر والعوامل التي تؤثر على تصميم المكونات المادية والبرمجيات 
تصميم المعالج وال ،وتشمل المواضيع ما يلي: تصميم مجموعة التعليمات ،ألنظمة الكمبيوتر

(Pipelining ،) تصميم و خرا ، دخال واإلالمقاطعات ووحدات اإلو تنظيم ذاكرة الكاش الذاكرة االفتراضية، و
، VLIWامعالجات الو (، out-of-order) ا( والin-order) االمعالجات فائقة السرعة والعمل بطريقة ال

 المعالجات المتماثلة. األنظمة متعددةو التصاميم متعددة مؤشرات الترابط، و أجهزة الكمبيوتر العمالقة، و 
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 مقدمة مشروع التخرج 5703

يشمل المشروع  ،وضع الحلول المناسبة، وتصميم الحل األنسبو دراسة مشكلة حقيقية في السوق وتحليلها، 
 .Softwareومكونات برمجية  Hardwareمكونات مادية 

 
 

 مشروع التخرج5679 

اته والمساقات التدريسية التي تم تغطيتها، ويراعى في يقوم الطالب باختيار المشروع الذي يتناسب مع اهتمام
التنفيذ العملي للمشروع و ، المشرف ومشورتهورأي  ،وأهميته ،اختيار المشروع إمكانية توفر القطع الالزمة

 يعتبر جزءا أساسيا منه.

 
 ةمختبر المعالجات المتقدم5683
المتحكمات الدقيقة، و خرا ، ات اإلدخال واإلربط الذاكرة ووحدو ثنائية، -32تجارب على معالجات ذات وفيه 
 تطبيقات.و 

 
 برمجة النظم5321

مبادئ و (، Assemblersمبادئ مترجمات لغات التجميع )و مفاهيم أساسية في برمجة النظم،  يشمل المساق:
 مشروع .و المفسرات والمحررات، و مبادئ الرابط الديناميكي واإلستاتيكي، ،و (Loadersالمحمالت )

 
 (CS 441قواعد البيانات ) نظم5268 
نماذ  قواعد و نظم إدارة قواعد البيانات، و بيئة قواعد البيانات، و مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، وفيه: 

 أمن قواعد البيانات.و ، SQLمقدمة إلىو ، ER- modelوقواعد البيانات العالئقية، و البيانات، 

 
 شبكات الحاسوب 5706

اتصال البيانات وشبكات الحاسوب المختلفة وطرق ربطها، وتشمل المواضيع: يتعرف الطالب على أساسيات 
أساسيات نقل البيانات على شكل اإلشارات التناظرية والرقمية، و أنواع البيانات وأثرها على متطلبات الشبكات، 

 التعرف على الوسائط المختلفة لنقل البيانات السلكية والالسلكية.و 
 

 (CS 320هندسة البرمجيات )5273 
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التخطيط، و نواعها، أدورة حياة تطوير األنظمة و و ساسيات النظرية لتقنية هندسة البرمجيات، المبادئ واأل
التوثيق، و الفح ، و الترميز، و التصميم األولي والتفصيلي، و تحديد المتطلبات، و جمع وتحليل المتطلبات، و 

دارة  عملية تطوير البرمجيات. وا 

 
 نظم التشغيل5705

المساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاهيم األساسية الخاصة يعتبر هذا 
دارة العمليات، و أنظمة التشغيل ومكوناتها، و ، software, hardwareبا جدولة وحدة المعالجة المركزية، و ا 
دارة الذاكرة، و   األمان والحماية في أنظمة التشغيل.و مفاهيم الذاكرة االفتراضية، و ا 

 
 (CS 351رمجة الكيانات )ب5307 

طرق حل المشكالت وتصميم الحلول و مفاهيم وتطبيقات في مجال برمجة الكيانات، يتناول هذا المساق:
استخدام و  ،Cالتركيز على إحد  لغات البرمجة الكينونية مثل جافا أو ++و باستخدام البرمجة الكينونية، 

 ساق على مجموعة من المشاريع والبرامج المختلفة.يحتوي هذا المو األصناف واألصناف المشتقة والقوالب، 

 
 األنظمة الذكية5657

من فهم وتطوير حلول مختلفة في هندسة األنظمة الذكية عن طريق  الطالبيهدف هذا المساق إلى تمكين 
أنظمة الحكم، االستدالل االحتمالي، والشبكات :تشمل مواضيع المساق ،تجميع حلول لمشاكل حسابية محددة

باإلضافةإلى ذلك يناقش المساق بعض التطبيقات في ،ية، والمنطق التقريبي، وتقنيات التحسين الذكيةالعصب
 مجال الروبوتات، والرؤية المحوسبة وغيرها من المناطق حيث يتم تطبيق األنظمة الذكية.

 
 (CS 341تصميم وتحليل الخوارزميات )5270 

وتقييم الخوارزميات المتعلقة بالفرز والبحث  تصميمو طرق تحليل الخوارزميات، يدرس الطالب في:
، Divide –and- conquer and Greedy Design Techniquesوالمخططات والهياكل الشجرية 

 خوارزميات التراجع.و البرمجة الديناميكية، و 

 
 

 األنظمة المضمنة 5658
جزاء النظم أهي  وتشمل: تعريف ما ،بمفهوم النظم المضمنةالطالب يهدف هذا المساق إلى تعريف 

مراحل ،و نظم مضمنة إلىمثلة على التطبيقات المختلفة التي تحتا  وأوخصائ  النظم المضمنة،  ،المضمنة
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مقدمة للتصميم الكياني ،و البناء الهيكلي وتطبيقه وفحصه،و الوثائق خالل تصميم وتطوير النظم المضمنة
 والبرمجي المشترك.

 
 األنظمة المحمولة5659
دارةلية الوصول لموجات الراديو و وآشبكات الند للند، و لشبكات النقالة الخلوية، هيكليات اوفيه:  ا 

بروتوكوالت توجيه و بروتوكوالت التنقل داخل وخار  الشبكة، و جودة الخدمات من النواحي التقنية، و المصادر،
تقنيات الربط البلوتوث و شبكات السلكية حديثة، و عناوين اإلنترنت المتنقلة، و البيانات في الشبكات الالسلكية، 

 التشغيل ولغات البرمجة الخاصة باألجهزة الخلوية. وأنظمةوالزيجبي، 
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 ( ساعة معتمدة:15متطلبات التخصص االختيارية )
 

الساعات  Course Name اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

 Information Theory 3 نظرية المعلومات 5141

 Digital Communication 3 اتصاالت رقمية 4799

 معالجة االشارات الرقميه 4369
Digital Signal 

Processing 

3 

 Control Systems 3 أنظمة التحكم 5247

 Advanced المتحكمات المتقدمة  5660

Microcontrollers 

3 

 Image Processing 3 معالجة الصور 5655

 Human Computer تفاعل اإلنسان والحاسوب 5033

Interaction 

3 

 Robots and نظمة المستقلة والروبوتأل ا 5661

Autonomous Systems  

3 

 Cloud Computing انظمة الحوسبة السحابية 5662

Systems 

3 

 Advanced Networking 3 متقدمةالشبكات الحاسوب  5714

 الشبكات الالسلكيه والسريعه 4618
Wireless and High 

Speed Networks 

3 

 Distributed Systems 3 نظمة الموزعةاأل  5287

 Networks Programming 3 برمجة الشبكات 5106

 Advanced Operating تشغيل المتقدمةالنظم  5133

Systems 

3 

 Special Topics 3 مواضيع خاصة 5013

 Information Security 3 أمن المعلومات 5079

 Advanced Computer عمارة الحاسوب المطورة 5130

Architecture 

3 
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 نظرية المعلومات5141 

مقدمة إلى نظرية المعلومات والتحكم بنسبة خطأ الترميز، وأنظمة االتساع الطيفي، وسعة القناة، ونظرية 
 شانون لقنوات بتغذية راجعة او بدون تغذية راجعة.

 

 (ECE455) اتصاالت رقمية4799 

تمثيل اإلشارات و ، Autocorrelation, Cross correlationومراجعة لالحتماالت والعمليات العشوائية، 
األنظمة الرقمية ذات و )التعديل باالرتفاع، التعديل بالتردد، ...(، :تقنيات التعديل الرقمية مثلو في الفراد، 

 أداء أنظمة االتصاالت الرقمية.و اإلشارات المتعددة، 
 

 (ECE525) ةشارات الرقميمعالجة اإل4369 

، وخصائ  األنظمة المتقطعة Zهذا المساق:اإلشارات المتقطعة، ومراجعة تحويالت يدرس الطالب في 
، واالستجابة المحدودة لألنظمة، واالستجابة غير Convolution)االستقرار، األنظمة الخطية،...(، ونظرية 

 المحدودة لألنظمة، والمرشحات، ومعالجات اإلشارات الرقمية، وتطبيقات.
 

 (ME 411تحكم ) أنظمة5247 
أنواع التغذية الراجعة، و تمثيل األنظمة الفيزيائية مع التركيز على الميكانيكية منها،  يشمل هذا المساق:

مقدمة إلى تمثيل و تحليل األنظمة وتصميمها في المجالين الزمني والترددي، و تمثيل األنظمة بالرسم، و 
 تحليل وتصميم أنظمة التحكم.و ي، وتصميم أنظمة التحكم بوساطة المصفوفات واستخدامات الجبر الخط

 
  المتحكمات المتقدمة5660 

، األخطاءالمؤلف ومتتبع و أنظمة التشغيل الَمْفرَزة وسائقات األجهزة، و ، ةمباد ء وتصميم أجهزة السيطر 
مشروع عملي باستخدام  تنفيذاالتصاالت، هذا المساق يتضمن و توصيل األجهزة، ة، و ونظام المقاطعالمؤقت و 

 الُمْفَرْز.المتحكم 
 

 معالجة الصور 5655 
المواضيع التي تتم تغطيتها تتضمن طرق تحصيل  ،هذا المساق يعد مقدمة في أسس معالجة الصور الرقمية

العمليات التي تجري على النقط، و أخذ العينات والتكميم، و فضاءات األلوان وتمثيلها، و الصور وعرضها، 
اكتشاف و لخطية )مرشحات الترددات العالية والمنخفضة(، عمليات الترشيح او مخطط توزيع األلوان، و 

مقدمة إلى تقطيع و المرشحات غير الخطية، و التحويالت والعمليات الخاصة بمجال الترددات، و الحواف، 
 مقدمة إلى استخال  الخصائ  من الصور وتمييز الكيانات.و الصور، 
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 (IT 216تفاعل اإلنسان والحاسوب )5033 
يدمج ،و تعريف الطالب بأهمية واجهات الحاسوب في تصميم وتطوير ما يستخدمه االنسانيهدف هذا المساق 

مواضيع  ةيشمل المساق عد،و التصميم وعلم الحاسوبو دراك(  إلالمساق بين عناصر كل من علم النفس)ا
الواجهات  نواع الواجهات مثلأالتفكير( والتعرف على  ةطريقو دراك، اإلو نسان )االنتباه، مثل دراسة طبيعة اإل

 ، وخطوات تصميم الواجهات التفاعلية، وعمل النماذ ، وتقنيات التقييم.ةوالمقنعة المعبر 
 

 األنظمة المستقلة و الروبوت5661 
يدخل في المكونات ،و المساق يغطي القضايا الراهنة في مجال الروبوتات واألنظمة الذكية المضمنة اهذ

ع البيئات من خالل أنواع مختلفة من أجهزة االستشعار والتكامل وكيف يتفاعل م ،الرئيسية للروبوت المتحرك
الثالث  ساسيةهي القضايا األ الرئيسةالموضوعات ،و لدراسة اإلجراءات وآليات التخطيط  باإلضافة،فيما بينها

معرفة أين هو الروبوت،  :تحديد الموقعو بناء خريطة للمحيط، و في مجال الروبوتات المتنقلة: رسم الخرائط،
 بعض المواضيع المختارة في علوم الروبوتات. إلىباإلضافة،تخطيط المسار: حيث الروبوت يريد أن يذهبو 

 
 أنظمة الحوسبة السحابية 5662 

دراسة مواضيع مختلفة تشمل مقدمة الحوسبة السحابيةوتطبيقتها، حيثيتميقدم هذا المساق دراسة حول مفهوم
شبكات الحاسوب المستخدمة و المعماريات المختلفة، و االفتراضية، تقنيات المحاكاة و حول الحوسبة السحابية، 
المعلومات في الحوسبة  أمنإلىباإلضافةمصادر النظام المختلفة،  إدارةبرمجة و في الحوسبة السحابية، 

 السحابية.
 

 شبكات الحاسوب المتقدمة5714 
لية تمرير آية مع تطبيقات على الشبكات الحديثة ومحتوياتها من ناحية نظرية وعمليتناول هذا المساق: 

دعم شبكات و شبكات الربط الفقرية، و البيانات في الموجهات، وبروتوكوالت تبادل البيانات بين الموجهات، 
 شبكات الحاسوب. وأمنالتحكم في االزدحام و التدفق، و تعدد الوسائط، 

 
 (IT 455) ةوالسريع ةالشبكات الالسلكي4618 

إلى االتصاالت الالسلكية باإلضافةم متعلقة بالشبكات السريعة الصغيرة والكبيرة، يركز هذا المساق على مفاهي
يثرنت السريعة، شبكة اإلو والتكنولوجيا المتعلقة بها، يتضمن المساق: أهداف الشبكات الالسلكية والسريعة، 

 .Frame Relayو IDSNشبكة و المحلية،  ATMشبكة و ، FDDIشبكة و 
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 (CS 477األنظمة الموزعة )5287 
فئة و اإلتصاالت المتداخلة، و الزبون،  -نموذ  الخادمو خصائ  أنظمة التوزيع، يتضمن هذا المساق: 

مشاركة البيانات و تصميم خدمة الملفات، و التسمية والحماية، و نظم التشغيل الموزعة، و اإلجراء عن بعاد، 
   نسخة مطابقة.ستخراواتنسيق وتمييز الوقت، و التحكم والمتزأمن، و والعمليات عليها، 

 
 برمجة الشبكات5106 

خدمات و ، DNS،SMTP، FTPخدمات الشبكة، و َالية الترقيم في الشبكات، يدرس الطالب في هذا المساق: 
برمجة تطبيقات الخادم والمخدوم، برمجة و برامج الدخول عن بعد، و ،UDP TCPالنقل في الشبكة وبرمجتها 
 البرمجة على التوازي.و موزعة على الشبكات والخادمات، البيانات الو تطبيقات األجهزة المتماثلة،

 
 (ECE555نظم التشغيل المتقدمة )5133 

االتصال بين و األنظمة الموزعة، و ، micro-kernelأنظمة التشغيل المبنية على يشمل المساق على: 
 أنظمة الملفات الموزعة.و التفاعل بين نظام التشغيل وعمارة الحاسوب، و العمليات، 

 
 (IT 478مواضيع خاصة )5013 

يتم تغطية مواضيع خاصة في أنظمة هندسة الحاسوب حسب اهتمامات الطلبة والكادر التدريسي بحيث 
 يشمل مواضيع حيوية لم تغطى في أي مساق آخر.

 
 أمن المعلومات5079

ير المتماثل التشفير المتماثل والتشفير غو نقل البيانات الواضحة والبيانات المشفرة، يتضمن هذا المساق: 
دارة مفاتيح التشفير، و ذونات، التحكم بالصالحيات واألو التوقيع اإللكتروني، و تطبيقاتها وخوارزمياتها،  سرية و ا 

حماية الشبكات عبر الجدار الناري وفلترة البيانات، و ، SSLو IPsecنقل البيانات عبر بروتوكوالت 
 يل في سرية و أمن البيانات والشبكات.تطبيقات أنظمة التشغو الشبكات الخاصة عبر اإلنترنت، و 

 
 أنظمة الوكالء المتنقلة 4447

ويشمل المساق مقدمة سريعة  ،في تكنولوجيا الوكالء المتنقلون  ساسيةيقوم المساق بتقديم المعارف األ
ظمة لألنظمة الموزعة، ومفهوم الوكالء، وأنواع الوكالء، والتطبيقات، والمزايا والعيوب، والهيكلة العامة ألن

 والمشاكل التي يتم حلها باستخدام الوكالء المتنقلون. ،األنظمة المختلفة للوكالء المتنقلون ،و الوكالء المتنقلون 
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 عمارة الحاسوب المطورة 5130
أسس تصميم أنظمة الحاسوب الحديثة، مواضيع متقدمة في إدارة ومعالجة الذاكرة، المعالجة المتوازية، 

(Instruction, Thread) 
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 دائرة علوم الحاسوب
 

 تخصص علم الحاسوب  2.1
 

 ملخص خطة التخرج
 

 الرقم متطلبات الساعات المعتمدة
 .1 الجامعة اإلجبارية 17
 .2 الجامعة االختيارية 3
 .3 متطلبات الكلية  35
 .4 متطلبات الدائرة 15
 .5 التخصص اإلجبارية 43
 .6 التخصص االختيارية 12
 .7 حرة 3

  وعالمجم 128
 

 ( ساعة معتمدة:15متطلبات الدائرة لتخصص علم الحاسوب)
 

 
 
 

 الساعات المعتمدة Course Name اسم المساق رقم المساق
 Object-oriented برمجة الكيانات 5307

programming 3 

 االحتماالت واإلحصاء 4071
Probability and 

Statistics 3 

 Linear Algebra 1 3 1جبر خطي  4169

 تحليل عددي 5193
Numerical 

Analysis 3 

5270 
تصميم وتحليل 

 الخوارزميات

Algorithm Design 

and Analysis  3 
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   (CS 351)    برمجة الكيانات 5307
 

طرق حل المشكالت وتصميم الحلولباستخدام و مفاهيم وتطبيقات في مجال برمجة الكيانات، يتضمن المساق: 
استخدام األصناف ، و ++Cعلى إحد  لغات البرمجة الكينونية مثل جافا أو التركيز و البرمجة الكينونية، 

 يحتوي هذا المساق على مجموعة من المشاريع والبرامج المختبرية.و المشتقة والقوالب،  واألصناف
 

 (SC 311) ء االحتماالت واإلحصا 4071
والتوزيعات االحتمالية  لعشوائيةاإلحصاء الوصفي، االحتمال، االحتمال الشرطي، نظرية بيز، المتغيرات او 

التوقع، التباين، التباين المشترك، معامل االرتباط،  المنفصلة والمتصلة، التوزيعات االحتمالية المشتركة،
 االحتمالية، توزيعات المعاينة. اقترانات التوزيعات

 
 (SC 213) الخطير الجب 4169

جهات، فضاء المتجهاتوالفضاء الجزئي، التحويالت أنظمة المعادالت الخطية، المصفوفات والمحددات، المت
 .الخطية، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، تحويل المصفوفةإلى الصورة القطرية

 
  (SC 313)تحليل عددي 5193

األخطاء، نظرية تايلور، حل المعادالت ذات المتغير الواحد بطرق مختلفة،االستكمال وطرق مختلفة فيه، 
 .بطرق عددية العددي، حل المعادالت التفاضلية التفاضل والتكامل

 
 (CS 341)تصميم وتحليل الخوارزميات  5270

 والمخططات والهياكل الشجرية طرق تحليل الخوارزميات، تصميم وتقييم الخوارزميات المتعلقة بالفرز والبحث
Divide –and- conquer and Greedy Design Techniques،  ارزميات البرمجة الديناميكية، خو

 .التراجع
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 ( ساعة معتمدة:43متطلبات تخصص علم الحاسوب االجبارية )
 

 
 

         برمجة االنترنت 5286
 

تطبيقات على  إحد  اللغات الحديثة والمختصصة بإنتا إلىيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب  
إستعالمات ونماذ  وقوائم وخيارات  صميماإلنترنت، سوف يكون في إستطاعة الطالب كتابة برامج كاملة وت

ظهارها في صفحات اإلنترنت.   إلستخدامها وا 
 
 

 الساعات المعتمدة Course Name اسم المساق رقم المساق
 Internet Programming 3 برمجة االنترنت 5286

 Database Programming 3 برمجة قواعد البيانات 5281

 Visual Programming 3 البرمجة المرئية 5313
 Programming Languages 3 لغات البرمجة 5310

 Principles of Compilers 3 مبادىء المترجمات 5312

5271 
مبادىء الرسم 

 الحاسوبي

Computer Graphics 
3 

 Theory of Computing 3 نظرية الحوسبة 5311

 Graduation Project 3 مشروع التخرج 5679
 مقدمة مشروع التخرج 5703

Introduction to 

Graduation Project 
1 

5272 
مبادىء الذكاء 

 االصطناعي

Principles of Artificial 

Intelligence 3 

 Database Systems 3 نظم قواعد البيانات 5268

 Software Engineering 3 هندسة البرمجيات 5273

 تنظيم وعمارة الحاسوب 5704
Computer Organization 

and Architecture 
3 

 Operating Systems 3 نظم التشغيل 5705

 Computer Networks 3 شبكات الحاسوب 5706
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 (CS 304)  برمجة قواعد البيانات  5283
تقنية قواعد البيانات و  بحث وتطبيق المفاهيم المتقدمة في قواعد البيانات وتشمل إدارة قواعد البيانات،

على نماذ  البيانات وتطوير تطبيقات عملية  دراسة عمليةو واختيارها والحصول على نظم قواعد البيانات، 
 المستقبلي إلدارة البيانات. نظرة على التوجهو في قواعد البيانات، 

 
  (CS 331) البرمجة المرئية5313 

-Event) يشمل المساق مواضيع مثل: مقدمة عن لغات البرمجة، لغات برمجة الكيانات والمقادةباألحداث
driven) ، عناصر التحكمو النماذ  ومكوناتها، و والخصائ ،  األساليبو (Controls)  ،صناديق و المتقدمة
 األصوات وتعدد الوسائط.و تصميم أشرطة األدوات والقوائم الخاصةبالمستخدم، و األدوات، 

 
 (CS 242) لغات البرمجة 5310

فح  و بيانية وتنفيذها، مواصفات األنماط الو األنماط البيانية، و مقدمةإلى تعريف وأهداف لغات البرمجة، 
دارة التخزين الثابتة و (، language syntaxطرق وصف اللغات قواعديا )و األنماط البيانية والتحويل بينها،  ا 

لغات قواعد و اللغاتالكيانية، و عائالت لغات البرمجة: اللغات المنطقية،و البرامج الفرعية، و والديناميكية، 
 البيانات.  

 
  (CS 484)مبادىء المترجمات 5312

جدول  تداولو تحليل المفردات، و مكونات الترجمة، و مراجعة القواعد، و مفاهيم أساسية،  يشمل المساق:
نظام و فح  النوع، و ترجمة بناء الجمل المباشر، و تداول األخطاء ومعالجتها، و طرق العرض، و الرموز، 

 .لى الكمال والفعاليةالشيفرة أقرب إ جعلو توليد شيفرة، و توليد شيفرة وسطية، و وقت التنفيذ، 
 

   ( ECE442)     مبادئ الرسم الحاسوبي 5271
يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالبرامج والحزم المستخدمة في الرسم والطرق المتبعة لتصميم برامج الرسم 

وبي، الحاسوبي من خالل دراسة المبادئ األساسية للبرمجيات والمعدات الفيزيائية المستخدمة في الرسم الحاس
التخزين و التعريف برسم الخطوط والدوائر وخوارزميات الق  والتعبئة، و مثل المتجهات وأنظمة الرسم، 

 بعاد والتحريك.أومقدمة في الثالث 
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  ( CS 483)الحوسبة نظرية5311 
 التغيرات المنتظمة،و  وتوماتا ولغات البرمجة وقواعدها، ذاتيات الحركة المنتهية،مقدمة في نظرية األ

مقدمة في حسابات و نظرية الضخ، و المجموعات المنتظمة، و وتوماتا ذات االتجاهين، األو المميزات، و 
 .( P, NP)  التعقيدات والجهد

 
 

 (ECE599)        مشروع التخرج 5679
يقوم الطالب باختيار المشروع الذي يتناسب مع اهتماماته والمساقات التدريسيةالتي تم تغطيتها، ويراعى في 

يار المشروع إمكانية توفر القطع الالزمة وأهميتهورأي ومشورة المشرف، التنفيذ العملي للمشروع يعتبر اخت
 .جزءا أساسيا منه

 
  (ECE598)  مقدمة مشروع التخرج 5703

دراسة مشكلة حقيقية في السوق وتحليلها، وضع الحلول المناسبة، وتصميم الحالألنسب. يشمل المشروع 
 Software. ومكونات برمجية Hardware مكونات مادية

 
 الذكاء اإلصطناعي 5272

ذلك استراتيجيات  يغطي هذا المساق المبادئ األساسية للذكاء االصطناعي وتطبيقاته المختلفة بما في
عناصر النظم الخبيرة، والتعامل و المسند،  تمثيل المعرفة بما في ذلك المنطقو خوارزميات اللعب، و البحث، 

 باإلضافة ،واستعراض النهج آلة التعلم، والرؤية الكمبيوتر، والروبوتات ليقين، والتخطيط،مع حاالت عدم ا
 مختارة للذكاء االصطناعي. إلى مواضيع

 
  (ECE445)     نظم قواعد البيانات 5268

نات، قواعد البيانات، نماذ  قواعد البيا مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظم إدارة قواعد
 ، أمن قواعد البيانات.SQL ، مقدمة إلىER- Modelالبيانات العالئقية، 

 
 

 (ECE442)هندسة البرمجيات 5273
وانواعها، التخطيط، جمع  المبادئ واالساسيات النظرية لتقنية هندسة البرمجيات، دورة حياة تطوير األنظمة

والتفصيلي، الترميز، الفح ، التوثيق، إدارة عملية  وتحليل المتطلبات، تحديد المتطلبات، التصميم األولي
 تطوير البرمجيات.
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  (ECE467)     تنظيم وعمارة الحاسوب 5704

النواقل، عناصر  ، أنظمةVon Neumann مقدمة في تنظيم و عمارة الحاسوب. أجيال الحاسوب، عمارة
اإلخرا ، تقنيات اإلدخال و اإلخرا ،  و تصميم النواقل. الذاكرة الرئيسة، الذاكرة المخبأة، أنظمة اإلدخال

 ية.هيكلية وحدة المعالجة المركز  مجموعة التعليمات، أنماط العنونة، أساسيات
 

  ( ECE361)       نظم التشغيل 5705
 

األساسية الخاصة  يعتبر هذا المساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاهيم
العمليات، جدولة وحدة المعالجة المركزية، إدارة  التشغيل ومكوناتها، إدارة، أنظمة software, hardwareبا

 .االفتراضية، األمان والحماية في أنظمة التشغيل الذاكرة، مفاهيم الذاكرة
 

  ( CS 321)    شبكات الحاسوب 5706
 

ل المواضيع: وتشم يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب المختلفة وطرق ربطها،
البيانات على شكل اإلشارات التناظرية والرقمية،  أنواع البيانات وأثرها على متطلبات الشبكات ، أساسيات نقل

 .لنقل البيانات السلكية والالسلكية التعرف على الوسائط المختلفة
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 ( ساعة معتمدة:12متطلبات تخصص علم الحاسوب االختيارية )
 

 الساعات المعتمدة Course Name اسم المساق رقم المساق

5707 
نظم المعلومات 

 الحيوية
Bioinformatics  3 

 Machine Learning 3 تعلم االلة 5646

5647 
تقنيات برمجية 

 عصرية

Modern Programming 

Technologies 3 

 Modeling and Simulation 3 النمذجة والمحاكاة 5648

5650 

تطوير 
االجهزة  تطبيقات

 المحمولة

Mobile Application 

Development 

3 

 Cloud Computing 3 الحوسبة السحابية 5651
 Systems Programming 3 برمجة النظم 5321

 Distributed Systems 3 األنظمة الموزعة 5287
 Parallel Computing 3 الحوسبة المتوازية 5652
 Information Security 3 أمن المعلومات 5079

 Cryptography 3 مة التشفيرانظ 5649

5139 
هندسة برمجيات 

 متقدمة
Advanced Software 

Engineering 3 

 Special Topics 3 مواضيع خاصة 5013
 Expert Systems 3 األنظمة الخبيرة 5653

 Semantic Web 3 الويب الداللي 5654
 Image Processing 3 معالجة الصور  5655

5033 
تفاعل اإلنسان 

 حاسوبوال
Human Computer 

Interaction 

3 

 Mobile Agents Systems 3 أنظمة الوكالء المتنقلة 4447
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        نظم المعلومات الحيوية 5707

 

التقاطع بين البيولوجيا  حقلو المفاهيم الخاصة في نظم المعلومات الحيوية،  الطالبفي هذا المساق يتعلم 
 التماثل ذلك التحليل التسلسلي الحسابي من المواضيع بما في وهو يستعرض مجموعة واسعة ،والحوسبة

وتقصي الجينوالجينوم، وتحليل بنية البروتين والنمذجة، وعلم الجينوم ، تسلسل البحثي والتقصيو 
 النووي وتحليل التعبير الجيني، البروتيوميات، شبكة   نظم علم األحياء، واكتشاف ، الحمضSNPوتحليل

 .المعرفة البيولوجية
 

 اآللةتعلم  5646
تقنيات التعلم ا لي  أنه يقدم للطالب مع أحدث ،ييقدم المساق مجموعة من الطرق وتطبيقات التعلم ا ل

تمت تغطيتها في الحال، فإن الدافع  وتشمل الموضوعات التي ،وأثر تطبيقها على مختلف المجاالت
جموعة من تقنيات التعلم ا لي مثل الشبكات يقدم المساق م مجاالت التطبيق، الفضاء المميز ثمو ، MLوراء

االنحدار الخطي وتحليل و ،  K-meanالمجموعاتالدعم، خريطة التنظيم الذاتي،  العصبية، وآلة ناقالت
 .Ensemble  وأساليبBayesian  مصنف ،الرئيسي المكون 

 
 تقنيات برمجية عصرية 5647

 كامل. سوب الحديثة وتدريسها بشكليهدف المساق على تناول لغة أو لغتين من لغات الحا
 

 النمذجة والمحاكاة    5648
ذات الطبيعة المنفصلة للحصول  يهدف إلى تقديم المنهجيات المستخدمة في المحاكاة الحاسوبية  هذا المساق

المختبرية لغرض تطور األنظمة الخاصة بالظواهر  على النتائج المتوقعة للظواهر الطبيعية أو التجارب
 .نتائج المحاكاة للتطبيقات العملية باستخدام بعض البرمجيات الخاصة من خالل ومناقشة التحليل المعقدة

 
 تطوير تطبيقات األجهزة المحمولة 5650

بشكل خا  نظام و أنظمة التشغيل الخاصة باألجهزة المحمولة  إلى الطالبفي هذا المساق يتم تعريف 
وهو األكثر انتشارا و استخداما على  نظام تشغيل مفتوح المصدريعتبر نظام األندرويد و  ،التشغيل األندرويد
يهدف هذا المساق و باألندرويد هي موضوع كبير،  بالرغم من أن برمجة التطبيقات الخاصة .أجهزة المحمول

تتم و الخاصة باألندرويد،  (SDK) الهيكلية الخاصة بحزمة تطوير البرمجيات إلى التعريف باألساسيات وفهم
بلغة الجافا قبل  اإللمام الطالبتطبيقات الخاصة باألندرويد باستخدام لغة الجافا لذا يتوقع من ال برمجة

تمام التدريبات الخاصة بالمختبر وانجاز و  ،المساق هذا اإلقدام على بعد االنتهاء من هذه المساق بنجاح وا 
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بيق خا  باألجهزة المحمولة المهارات الالزمة لتطوير أيتطيكون الطالب مجهز بالمعرفة و المساق  مشروع
 .األندرويدالتي تعمل بنظام 

 
 الحوسبة السحابية 5651

مواضيع مختلفة تشمل مقدمة  سيتم دراسة،و يقدم هذا المساق دراسة حول مفهوم وتطبيقات الحوسبة السحابية
وب المستخدمة شبكات الحاسو المعماريات المختلفة، و  تقنيات المحاكاة االفتراضية،و حول الحوسبة السحابية، 
أمن المعلومات في الحوسبة  إلى مصادر النظام المختلفة، باإلضافة برمجة إدارةو في الحوسبة السحابية، 

 .السحابية

 
 برمجة النظم 5321

  مبادئ المحمالت) ، (  Assemblers ) مفاهيم أساسية في برمجة النظم، مبادئ مترجمات لغات التجميع

Loaders    )يناميكي واإلستاتيكي، المفسرات والمحررات، مشروعمبادئ الرابط الد . 
 

 األنظمة الموزعة5287 
اإلجراء عن بعاد، نظم التشغيل  الزبون، اإلتصاالت المتداخلة، فئة –خصائ  أنظمة التوزيع، نموذ  الخادم 

والمتزأمن، الموزعة، التسمية والحماية، تصميم خدمة الملفات، مشاركة البيانات والعمليات عليها، التحكم 
 تنسيق وتمييز الوقت، إستخرا  نسخة مطابقة، تداول البيانات.

 
 الحوسبة المتوازية5652  

المتوازية، والخوارزميات  يتناول هذا المساق جوانب مختلفة من الحوسبة المتوازية بما في ذلك التقنيات
حقيقية على األجهزة الموازية على حل مشاكل  وينصب التركيز ،لغات البرمجة وقضايا التنفيذو واألنظمة، 

 ة.القائم
 

 أمن المعلومات 5079
المتماثل تطبيقاتها وخوارزمياتها،  نقل البيانات الواضحة والبيانات المشفرة، التشفير المتماثل والتشفير غير

التوقيع اإللكتروني، التحكم بالصالحيات واالذونات، إدارة مفاتيح التشفير، سرية نقل البيانات عبر 
 ، حماية الشبكات عبر الجدار الناري وفلترة البيانات، الشبكات الخاصة عبرSSLو IPsec توكوالتبرو 

 .اإلنترنت، تطبيقات أنظمة التشغيل في سرية وأمن البيانات والشبكات
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 أنظمة التشفير5649  
في التشفير: تشفير وسيتم البحث في أربعمواد هامة  ،يقدم هذا المساق دراسة متعمقة وحديثة لتشفير البيانات

سيتم تحليل المعلومات  ، كماالتحقق من هوية المستخدم، وتوزيع مفتاح التشفيرو البيانات، وتوثيق الن ، 
وفي هذا المسار ستغطى جميع المعلومات ، التشفير الكالسيكية والحديثة ألنظمة األساسية النظرية والحسابية

الخا  في خوارزميات مثل التشفير القياسي  فاهيم المفتاحوسيتم التعرض لم ،الضرورية األساسية الرياضية
وكذلك سيتم تناول التشفير ، AESالمتناظرة والمقياس الدولي للتشفير وخوارزميات التشفيرDES  للبيانات
  RSA. العام وخوارزمية بالمفتاح

 
 هندسة برمجيات متقدمة 5139

والتطبيقات المناسبة،  تقدمة في هندسة البرمجياتيهدف هذا المساق إلى تعزيز فهم الطالب للمنهجيات الم
التحقق والتثبت، و االستخدام،  هندسة برمجيات األجزاء وا عادةو ، (OOD) التوجه الكياني في التصميم

دارة الجودة،و تقدير تكلفة البرمجيات، و الفح ، و  توجهات حديثة في منهجيات و أساليب تطويرية حديثة، و  ا 
 .دراسية التالتطوير وتحليل وتطوير حا

 
 مواضيع خاصة5013  

في دورة منتظمة. وتشمل  في كل مرة يتم تقديم هذا المساق يعالج موضوعا في علوم الكمبيوتر لم يتم تغطيته
واستخرا   اإلنسان مع الكمبيوتر و تصور البيانات المواضيع الممكنة التوافقية والفنية ومنطق البرمجة، تفاعل

 .البيانات
 

 لخبيرةاألنظمة ا5653 
أدوات ولغات النظم و الرسم،  استدالالتو تمثيل المعرفة، و يتضمن هذا المساق مفاهيم وتقنيات النظم الخبيرة، 

 .األنظمة األساسية حالية فيالالتطبيقات و  واكتساب المعرفة، الخبيرة وهندسة المعرفة وتطوير النظم الخبيرة،
 

 الويب الداللي 5654
االنتولوجيا في جوانب مختلفة مثل  تمثيل الداللي والمنطقي للبيانات باستخدامجوهر الويب الداللي هو في ال

الرؤية ويب الداللي،  :الموضوعات التي يتم تناولها هي التالية، و التصميم، والمنطق، والبرمجة والتطبيقات
دارة األنطولوجيا باستخدام محرر المحم، و RDF،RDFS،OWLت: األنطولوجيا لغا نطق المو  ي،تصميم وا 

التطبيقات و ، APIبرمجة األنطولوجيا مع، SPARQL األنطولوجيا مع بيليه، األنطولوجيا االستعالم مع
 الحالية من الويب الداللي.
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 أنظمة الوكالء المتنقلة 4447
المساق مقدمة سريعة  سيقوم المساق بتقديم المعارف األساسية في تكنولوجيا الوكالء المتنقلون. ويشمل

والتطبيقات، والمزايا والعيوب، والهيكلة العامة ألنظمة  زعة، ومفهوم الوكالء، وأنواع الوكالء،لألنظمة المو 
 .األنظمة المختلفة للوكالء المتنقلون. والمشاكل التي يتم حلها باستخدام الوكالءالمتنقلون   .الوكالء المتنقلون 
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 دائرة تكنولوجيا المعلومات .2

 

 تخصص تكنولوجيا المعلومات 3.1
 
 لخص خطة التخرجم

 
الساعات 

 المعتمدة
 الرقم متطلبات

 .1 الجامعة اإلجبارية 17
 .2 الجامعة االختيارية 3
 .3 متطلبات الكلية  35
 .4 متطلبات الدائرة 15
 .5 التخصص اإلجبارية 43
 .6 التخصص االختيارية 12
 7. حرة 3

  المجموع 128

  
 ( ساعة معتمدة:15متطلبات دائرة تكنولوجيا المعلومات ) 
 

 الساعات المعتمدة Course Name اسم المساق رقم المساق
  االحتماالت واالحصاء 4071

Probability and 

Statistics 3 

5712 
إدارة تكنولوجيا 

 المعلومات
Information 

Technology Mang 3 

 مقدمة في االقتصاد 5672
Introduction to 

economy 3 

 سبةمقدمة في المحا 5673
Introduction to 

accounting 3 

 برمجة الكيانات 5307
Object-oriented 

programming 3 
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  (SC 311) االحتماالت واالحصاء 4071

اإلحصاء الوصفي، االحتمال، االحتمال الشرطي، نظرية بيز، المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية 
المشتركة، التوقع، التباين، التباين المشترك، معامل االرتباط،  المنفصلة والمتصلة، التوزيعات االحتمالية

اقترانات التوزيعات االحتمالية، توزيعات المعاينة، التقدير اإلحصائي واختبار الفرضيات، العالقة الخطية بين 
 المتغيرات العشوائية.

 
  ادارة تكنولوجيا المعلومات  5712

ات الطالب في ادارة الموارد المختلفة لتكنولوجيا المعلومات، يهدف هذا المساق الى تنمية قدرات ومهار 
ويتضمن مفهوم ادارة تكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها، ونظم معلومات 
المؤسسات المختلفة، تحليل نظم المعلومات من وجهة نظر قطاع األعمال، ومفهوم العمليات في 

عمارية المعلومات، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوافق بين تكنولوجيا المؤسسات، ورؤية وم
 المعلومات وقطاعات األعمال.

 
 مقدمة في االقتصاد 5672

تضمن هذا المساق مقدمة للتعريف باألنظمة االقتصادية المختلفة كمدخل لتعريف الطالب بخصائ  النظام  
دور الدولة في النشاط االقتصادي والسياسات و أنواع الملكية، و قتصادية، المشاكل االو االقتصادي وأهدافه، 

باإلضافةإلى مقدمة عن االقتصاد ،البنوك ونماذ  في التنميةو أنواع الشركاتو قضايا التوزيع، و النقدية، و المالية
 الجزئي واالقتصاد الكلي.

 
 مقدمة في المحاسبة 5673

ورة المحاسبية للمشروع الفردي، ويتم خالل المساق مناقشة ماهية يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالد 
معالجة العمليات المالية من و المحاسبة ونظرياتها األساسية التي تستند عليها المبادئ واإلجراءات المالية، 

التسويات الجردية في نهاية السنة المالية وفقا ألساس االستحقاق، و حيث التسجيل والتصنيف والتبويب، 
 استخدام اليوميات المساعدة ودفاتر األستاذ المساعدة، وا عداد القوائم المالية المختلفة.و 
 
 

  ( CS 351) برمجة الكيانات 5307

يهدف المساق الى تعريف الطالب بأساسيات البرمجة الهدفية،  تصميم الكيانات، مبادئ قواعد الكتابة، 
البرمجيات، الفئات العليا والدنيا، تأثير الوراثة على هندسة  الفئات واألساليب، الوراثة، آليات إعادة استخدام
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البرمجيات، الوراثة المتعددة، تعدد األوجه، مواضيع في هندسة البرمجيات ) الوضوح واالعتيادية، االرتباط 
 والتجانس ( والكيانات.  

 
 ( ساعة معتمدة43متطلبات تخصص تكنولوجيا المعلومات االجبارية )

 
 الساعات المعتمدة Course Name سم المساقا رقم المساق

 Visual Programming 3 برمجة المرئيةال 5313
 Software Engineering 3 هندسة البرمجيات 5273
 Multimedia 3 الوسائط المتعددة 5292
 Database Systems 3 نظم قواعد البيانات 5268

تنظيم وعمارة  4704
 الحاسوب

Computer 
Organization and 
Architecture 

3 

 Operating Systems 3 نظم التشغيل 5705
 Computer Networks 3 شبكات الحاسوب 5706

 إدارة الشبكات 5663
Network 
Administration 

3 

إدارة وبرمجة قواعد  5006
 البيانات

Databasemanagement 
and programming 3 

تفاعل اإلنسان  5033
 والحاسوب

Human Computer 
Interaction 

3 

 Web Technology 3 تكنولوجيا الويب 5009

تكنولوجيا الخادم  5297
 والعميل

Client Server 
Technology 3 

5713 
تطبيقات الحاسوب 

 الشخصي
PC Applications 3 

 Graduation Project 3 التخرج مشروع 5679

 Introduction to مقدمة مشروع تخرج 5703
Graduation Project 1 
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 (CS 331)البرمجة المرئية  5313

(،األساليب  Event-drivenمقدمة عن لغات البرمجة، لغات برمجة الكيانات والمقادة باألحداث  )
(  المتقدمة، صناديق األدوات، تصميم أشرطة controlsوالخصائ ، النماذ  ومكوناتها، عناصر التحكم )

ت وتعدد الوسائط، بيئة التطوير، الربط مع اإلنترنت وقواعد األدوات والقوائم الخاصة بالمستخدم، األصوا
 البيانات والتطبيقات المختلفة. 

 
 (CS 320)هندسة البرمجيات   5273

المبادئ واالساسيات النظرية لتقنية هندسة البرمجيات، دورة حياة تطوير االنظمة وانواعها، التخطيط، جمع 
ميم االولي والتفصيلي، الترميز ، الفح ، التوثيق، ادارة عملية وتحليل المتطلبات، تحديد المتطلبات، التص

 تطوير البرمجيات.
 

 (IT 330)  الوسائط المتعددة 5292

عناصرها، و  فوائدها،و يهدف هذا المساق إلى إعطاء الطالب وصف تفصيلي عن الوسائط المتعددة، 
لى تفسير النظريات والمبادئ الخاصة كذلك يهدف إ ،عملية ضغط وتدفق البيانات والملفاتو استخداماتها، و 

نتا  تطبيقات مختلفة  بعملية تصميم الوسائط المتعددة وربط عناصرها مع بعضها البعض، وتصميم وا 
 باستخدام برامج الوسائط المتعددة الحديثة.

 
 (CS 441نظم قواعد البيانات  ) 5268

إدارة قواعد البيانات، نماذ  قواعد البيانات، قواعد مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظم 
 ، أمن قواعد البيانات.SQL، مقدمة إلىER- modelالبيانات العالئقية، 

 

 تنظيم وعمارة الحاسوب  4704 
ذاكرة الحاسوب، و أنظمة الناقالت، و ، Von Neumannمقدمة إلى تنظيم وعمارة الحاسوب يشمل المساق: 

تعريف عام و تركيب وعمل وحدة المعالجة المركزية، و ، ةالعنونو طواقم التعليمات، و  ، أنظمة اإلدخال واإلخراو 
 8التركيب الداخلي للمعالج الدقيق ) و األنظمة المبنية على المعالج الدقيق، و بالمعالجات الدقيقة وتصنيفها، 

برمجة المعالج و خرا ، ربط المعالج بوحدات اإلدخال واإلو ربط المعالج الدقيق بالذاكرة، و خانات ثنائية(، 
 الدقيق. 
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 نظم التشغيل  5705
يعتبر هذا المساق مقدمة ألنظمة التشغيل حيث يحتوي على مراجعة للمفاهيم األساسية الخاصة 

، أنظمة التشغيل ومكوناتها، إدارة العمليات، جدولة وحدة المعالجة المركزية، إدارة software, hardwareبا
 ة االفتراضية، األمان والحماية في أنظمة التشغيل.الذاكرة، مفاهيم الذاكر 

 
 شبكات الحاسوب  5706

يتعرف الطالب على أساسيات اتصال البيانات وشبكات الحاسوب المختلفة وطرق ربطها، وتشمل المواضيع: 
قمية، أنواع البيانات وأثرها على متطلبات الشبكات، أساسيات نقل البيانات على شكل اإلشارات التناظرية والر 

 التعرف على الوسائط المختلفة لنقل البيانات السلكية والالسلكية.
 

 إدارة الشبكات5663
كما  ،أنواعها، وتصنيفهاو مفاهيم أساسية في شبكات الحاسوب، إلىيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب  

ومواردها من أجهزة كيفية بناء شبكة باستخدام نظم التشغيل الخاصة بإدارة الشبكات  إلىيتعرف الطالب 
 آلية إدارة الشبكات المتقدمة كحفظ البيانات واسترجاعها. إلىكما يتعرف ،وملفات ومستخدمين

 
 إدارة وبرمجة قواعد البيانات5006

يتم التركيز على فهم مختلف وظائف إدارة قواعد  ،يوفر هذا المساق مدخال إلدارة نظم قواعد البيانات 
كما تشمل الموضوعات أنواع نماذ   ،التعامل مع قواعد البيانات للمؤسساتالبيانات وتمكين الطالب من 

دارة نظم قواعد البيانات كما يغطي  ،البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات، وتعريف البيانات ومعالجتها، وا 
من، ابالتز  التحكمو التعامل مع األخطاء، و المساق إدارة قواعد البيانات، بما في ذلك حماية قواعد البيانات، 

 ونظم قواعد البيانات الموزعة.
 

 ( IT 216تفاعل اإلنسان والحاسوب ) 5033
يهدف هذا المساق تعريف الطالب بأهميه 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 المعبره والمقنعه، وخطوات تصميم الواجهات التفاعليه، وعمل النماز ، وتقنيات التقييم . 
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 تكنولوجيا الويب 5009
ت الحديثة التي تستخدم في بناء وتصميم مواقع اإلنترنت على يغطي هذا المساق مجموعة واسعة من التقنيا

تصميم المواقع بالطرق الحديثة، و تشمل مواضيع المساق البروتوكوالت الرئيسية لإلنترنت، ،و الشبكة العالمية
 وهندسة المواقع لتلبية متطلبات تطبيقات الاخادم والعميل.

 
 (IT 441تكنولوجيا الخادم والعميل) 5297

ا المساق إلى تعليم الطلبة على تطبيقات اإلنترنت المختلفة واستخداماتها وذلك من خالل دراسة يهدف هذ
تصميم ونشر الصفحات اإللكترونية، و وتعريف هذه التطبيقات بشكل عام، دراسة لمفهوم خادم عميل، 

خدمات نقل و ، Exchange Serverخدمات البريد اإللكتروني ونقل المعلومات وتنسيق المواعيد باستخدام و 
تطبيقات الحلقات الجماعية و ، JC, NNIPخدمات األخبار وحلقات الدردشة والنقاش، و ، FIPالملفات 

NetMeeting ، استخدام اإلنترنت التعليمية باإلضافةإلى بعض التطبيقات األخر  مثل تقنيات وASP ،
 والتجارة اإللكترونية.

 
 

 تطبيقات الحاسوب الشخصي  5713
أنظمة و تطبيقات عملية للحاسوب الشخصي في مجال القياس المبرمج، ي هذا المساق يدرس الطالب ف
استخدام الحاسوب في تصميم الدوائر اإللكترونية وتحليلها وعمل و ، dataacquisitionاستحواذ البيانات 
 نها مفيدة للطالب.أية تطبيقات ير  المدرس أاللوحة المطبوعة، و 

 
 

 مشروع التخرج  5679
الب بتنفيذ فكرة المشروع التي تم اختيارها واقرارها في مساق مقدمة مشروع التخر  وذلك بما يتناسب يقوم الط

مع اهتماماته والمساقات التدريسية التي تم تغطيتها، ويراعى إمكانية توفر القطع الالزمة ورأي ومشورة 
 المشرف، التنفيذ العملي للمشروع يعتبر جزءا أساسيا منه.

 
 شروع التخرج مقدمة م 5703

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 إنجاز المرحلة األولى من المشروع 

ة العمل للمشروع مع تفاصيل األعمال، ويتم والتي تشتمل على فكرة المشروع، أهميته، الدراسات السابقة، خط
 تعديل هذا التقرير وفقا  لتعليمات مدرس المساق والمشرف.
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 ( ساعة معتمدة.12متطلبات تخصص تكنولوجيا المعلومات االختيارية )

 

الساعات  Course name اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

5665 
مقدمة في الحكومة 

 االلكترونية
Introduction to e-

Government 
3 

5666 
إدارة نظم التجارة 

 االلكترونية

e-Commerce Systems 

Management 
3 

5667 
إدارة نظم التعليم 

 االلكتروني
e-Learning Systems 

Management 

3 

5669 
قواعد البيانات غير 

 العالئقية

Non-relational 

Databases 
3 

5670 
وضبط  تقييم االنظمة

  الجودة
Systems Evaluation 

and Quality 

Assurance 

3 

5671 
تطبيقات الحوسبة 

 السحابية
Cloud Computing 

Applications 
3 

5713 
تطبيقات الحاسوب 

 الشخصي
PC Applications 3 

 Information Security 3 أمن المعلومات 5079

5293 
الوسائط المتعددة 

 لالنترنت

Internet Multimedia 3 

 Special Topics 3 اصةمواضيع خ 5013

 Web services عمارة خدمات الويب 5664
architecture 

3 

 Advanced web تكنولوجيا الويب المتقدم 5724
technology 

3 

 Software engineering هندسة برمجيات للويب 5725

for web 
3 

 Mobile Agents أنظمة الوكالء المتنقلة 4447

Systems 
3 
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 الحكومة االلكترونية مقدمة في 5665

التخطيط و التحديات التي تواجه الحكومة اإللكترونية، و يغطي هذا المساق أسباب تبني الحكومة اإللكترونية،  
( والمكاتب الخلفية front-officeتطوير المكاتب األمامية )و في تطوير أنظمة الحكومة اإللكترونية، 

(back-officeدارة مشاريع الحكومة اإللكت  رونية.(، وا 
 

 إدارة نظم التجارة اإللكترونية5666
يقدم و  ،يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمقدمة عامة عن التجارة اإللكترونية من خالل االقتصاد العالمي

هذا المساق أيضا فلسفات اإلدارة المعاصرة الستخدامها في التسويق والبيع والتوزيع خالل شبكة 
كما يشمل المساق دراسات ومشاريع تتعلق بالتجارة  ،إلعالم اإللكترونيةاإلنترنت،وغيرها من وسائل ا

 اإللكترونية.
 

 إدارة نظم التعليم اإللكتروني5667
يقدم هذا المساق للطالب عدد من المنصات البرمجية التي يشيع استخدامها في التعلم اإللكتروني والتعليم  

نماذ  التصميم التعليمي المطبق لالستخدام على  كما يعرض المساق ،عن بعد والتدريب عبر اإلنترنت
فح  األداء، وتطوير عدد من الدروس للمراحل الدراسية المختلقة و المنصات المختلفة بما يشمل التدريب، 

كما يشمل المساق على تدريب عملي يتم من خالله عرض ومناقشة وتنفيذ عدد من  ،في المدارس االبتدائية
ة على ذلك فإن هذا المساق يشتمل على شرح االختالفات بين نظم إدارة التعلم ونظم عالو  ،المشاريع المختلفة

 إدارة المحتو ، باإلضافةإلىأنظمة المنصات اإلعالمية المتكاملة وكيفية استخدامها على النحو الصحيح.
 

 قواعد البيانات غير العالئقية 5669
يشمل المساق أيضا ،و ت العالئقية وغير العالئقيةيقدم هذا المساق الفرق بين أنظمةإدارة قواعد البيانا
تنوع و الثباتية، و أنظمة االستعالمات، و القياسية،  :الخصائ  التالية لقواعد البيانات غير العالئقية وهي

 الواجهات، والتناسق النهائي.
 

 تقييم األنظمة وضبط الجودة 5670
فيما  ،والقسم الثاني مراقبة الجودة ،ييم األنظمةبحيث يشمل الجزء األول تق رئيسينهذا المساق يشمل قسمين 

يتعلق بتقييم األنظمة يغطي المساق المسار الدوري لعملية التقييم من حيث التوقعات األصلية أو الحالية 
فيما يتعلق بالتحكم في الجودة، فإنه يغطي جميع السياسات واألنشطة  ، أماورسم اتجاهه في المستقبل

( تحديد المتطلبات التقنية الكافية 1) :وتشمل األطر لمراقبة الجودة ،من نظام الجودةالمنهجية التي تنفذ ض
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( اختبار المواد المشتراة لمطابقة نوعية المنشأة 3( شهادة وتقييم الموردين، )2من المدخالت والمخرجات، )
( مراجعة جودة 5) ،ةمورالمادأ( االستالم الصحيح، والتخزين و 4واألداء والسالمة، ومعايير الموثوقية، )

( مراجعة الناتج النهائي من حيث المطابقة 7( تقييم عملية إنشاء الرد الصحيح المطلوب، )6العملية، )
 الصيانة، ومتطلبات األداء.و الموثوقية، و للتقنية، 

 
 تطبيقات الحوسبة السحابية 5671

دراسة مواضيع مختلفة تشمل مقدمة سيتم  ،يقدم هذا المساق دراسة حول مفهوم وتطبيقات الحوسبة السحابية
شبكات الحاسوب المستخدمة و المعماريات المختلفة، و تقنيات المحاكاة االفتراضية، و حول الحوسبة السحابية، 
أمن المعلومات في الحوسبة  إلى برمجة إدارة مصادر النظام المختلفة، باإلضافةو في الحوسبة السحابية، 

 السحابية.
 

 أمن المعلومات 5079
من خالل هذا المساق يتعرف  ،جب على الطالب ان يمتلك مهارات أساسية في الشبكات الجتياز المساقي 

الطالب على مفاهيم أساسية تشمل : سرية المعلومات والبيانات، وسالمتها وتكامل البيانات وصحتها والتحكم 
دمة عن الكمبيوتر والشبكات في الوصول األمن عبر الشبكة. من أهم المواضيع التي يشملها هذا المساق مق

وأمن المعلومات، االختراقات التي يمكن ان تواجه الشبكات، اهم طرق تشفير البيانات وحمايتها، 
SSL/TLS/VPN ،Firewalls, IDS, IPS أمن الشبكات، أمن الشبكات الالسلكية وغيرها من ،

 المواضيع ذات الصلة.
 

 ( IT 322نترنت )الوسائط المتعددة  لل  5293
كما يتناول  ،تنفيذ تطبيقات الوسائط المتعددة على اإلنترنتأساسية في تصميم و هذا المساق يتناول مواضيع 

يطلب من الطالب و  ،لنشر الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت بشكل مناسبالمساق المفاهيم والتقنيات الحديثة 
 تنفيذ مشاريع مختلفة لتعزيز فهم مواضيع المساق.

 
 (IT 478صة )مواضيع خا 5013

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة المرتبطة بالتطورات الجارية في قطاع 
 تكنولوجيا المعلومات، ويتضمن مجموعة من المواضيع الحديثة الالزمة لسوق األعمال.
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 عمارة خدمات الويب 5664
تكامل نظم المعلومات للمؤسسات، وال سيما في سياق  في مجال الطالبيهدف هذا المساق إلى تعزيز معرفة 

 على مبادئ تصميم خدمات الويب. الطالبالبيئات الموجهة للخدمات. كما يهدف المساق إلى تعريف 
 

 تكنولوجيا الويب المتقدم 5724
( object-orientedيغطي هذا المساق تقنيات بناء مواقع اإلنترنت بإستخدام أفكار برمجة الكيانات )

(، والمقارنة بين الطرق المختلفة للوصول إلى البيانات، scriptsوالتفاعل مع قواعد البيانات باستخدام الا )
 (.PhPكما يشمل المساق برمجة المواقع بإستخدام الا )

 
 هندسة برمجيات للويب 5725

هذا المساق يمكن  ،هذا المساق مصمم للطالب الذين لديهم معرفة مسبقة بالبرمجة وهندسة البرمجيات
الطالب من بناء الخبرة الالزمة للتعامل مع التحديات فيما يخ  بناء تطبيقات اإلنترنت بما يشمل تحديات 

 زيادة التحميل بصورة كبيرة وغير متوقعة، والمخاطر األمنية.و من، االتز 
 

 أنظمة الوكالء المتنقلة 4447
وكالء المتنقلون. ويشمل المساق مقدمة سريعة سيقوم المساق بتقديم المعارف األساسية في تكنولوجيا ال

لألنظمة الموزعة، ومفهوم الوكالء، وأنواع الوكالء، والتطبيقات، والمزايا والعيوب، والهيكلة العامة ألنظمة 
 .الوكالء المتنقلون. األنظمة المختلفة للوكالء المتنقلون. والمشاكل التي يتم حلها باستخدام الوكالء المتنقلون 
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 يـة العلـوم التطبيقيةكـل
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 ساعة معتمدة( 19)  متطلبات كلية العلوم التطبيقية
 

 

 المساق باللغة االنجليزية
المتطلب 

 رقم المساق المساق رمز اسم المساق معتمدة السابق

Calculus  1 1تفاضل وتكامل  3    SC 111 4004 

Calculus 2 SC111 3  2تفاضل وتكامل  SC 112 4005 

Physics 1  3  1فيزياء  SC 121 4006 

Physics 1 Lab  1  1مختبر الفيزياء  SC 122 4007 

Physics 2 SC121 3  2فيزياء  SC 123 4068 

Physics  2 Lab  1  2مختبر الفيزياء  SC 124 4069 

English Language 2 SC141 3  2لغة إنجليزية  SC 142 4070 
Fundamentals of 

Scientific Research 
5وى فمتس  GE 301 4015 أساليب البحث العلمي 2 

 

 
 وصف متطلبات كلية العلوم التطبيقية

 

 (SC111) 1تفاضل وتكامل 
اإلقترانات والنهايات واالتصال، تعريف المشتقة، قواعد االشتقاق، تطبيقات على المشتقات، التكامال المحادود، 

 امل، تطبيقات على التكامل.التكامل غير المحدود والنظرية األساسية في التفاضل والتك

 
 (SC112)  2تفاضل وتكامل

االقترانااات الزائديااة، طاارق فااي التكاماال، المتتاليااات والمتسلسااالت الالنهائيااة، القطااوع المخروطيااة، اإلحااداثيات 
 القطبية، متسلسالت القو .

 
 (SC121) 1 فيزياء

لبدايااة يااتم مناقشااة موضااوع وحاادات يبحااث هااذا المساااق فااي موضااوعات مختلفااة متعلقااة بعلاام الميكانيكااا، فااي ا
القياااس األساسااية، ثاام الكميااات المتجهااة ثاام معااادالت الحركااة فااي خااط مسااتقيم، فالحركااة فااي خااط مسااتو، ثاام 

ت الطاقااة بأنواعهماا، والتصادمااامفهومااي الشاغل و تطبيقاتها المختلفة، قوانين نيوتن الثالث في الحركة و يناقش 
 لحركاة الدورانياة وكامية تحارك الزاوية والعزوم.ااز الكاتلة، وأخيرا  مركو قاانون حفاظ كامية التحارك و 
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 (SC122) 1 مختبر فيزياء
( فاااي المواضااايع الرئيساااية التالياااة: الميكانيكاااا 1يغطاااي هاااذا المسااااق الناحياااة العملياااة المتعلقاااة بماااادة الفيزيااااء )

موزعاااة علاااى اثنتاااي عشااارة تجرباااة خاااالل  الحااارارة والاااديناميكا الحرارياااة، الضاااوء والبصاااريات، وحركاااة األجساااام،
 الفصل الدراسي.

 
 (SC123) 2 فيزياء

يناقش هذا المساق المفاهيم األساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية، يبدأ المساق بتوضيح المفاهيم المتعلقة 
لجهاد الكهرباائي، بالكهرباء الساكنة والمجال الكهربائي، ثم يشرح قاانون اجااوسا وتطبيقاتاه، ثام ينااقش مفهاوم ا

فموضااوع المكثفاااات  والماااواد العازلاااة، ثااام المفااااهيم المتعلقااة بالكهربااااء المتحركاااة، حياااث ياااتم توضااايح مفهاااومي 
ثم ينتقال إلاى المجاال المغناطيساي وتطبيقاتاه علاى التيار والمقاومة ثم الدوائر الكهربائية وقوانين اكيرتشوفا.  

 قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي.

 
 (SC124) 2 ختبر فيزياءم

أجهازة القيااس،  ( في المواضيع األساسية التالياة:2يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء )
موزعااة علااى اثنتااي عشاارة تجربااة خااالل وبناااء الاادوائر الكهربائيااة البساايطة والمركبااة، الكهرباااء، المغناطيسااية، 

 الفصل الدراسي.

 
 (SC142) 2 لغة إنجليزية

(، يركاز هذا المساق بشكل أساسي على مهارة الكتابة وذلك بإعطاء الطالب 1لمسااق لاغة إنجليزياة ) ا  ستمرار إ
الفاار  الكافيااة للتعاارف علااى كيفيااة كتابااة التقااارير والمقاااالت العلميااة، باإلضااافة إلااى اإلستراتيجياااات الخااااصة 

 باقراءة و فاهم أناواع ماختلفة مان النصو .    
 

 (GE301) أساليب البحث العلمي
العلم واهدافه، التفكير العلمي، مفاهيم ومياادين البحاث العلماي، المعرفاة اإلنساانية، المكتباة ودورهاا فاي البحاث 
والمعرفاااة، أسااااليب البحاااث العلماااي) األسااالوب التااااريخي، األسااالوب الوصااافي، األسااالوب اإلجرائاااي، األسااالوب 

ث، فااروض البحااث، العينااات، االسااتبيان، طاارق جمااع البيانااات، أقسااام التجريبااي(، مشااكلة البحااث، خطااة البحاا
 .البحث
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 . دائرة الرياضيات 1
 

 ( ساعة معتمدة 26  ( متطلبات الدائرة
 

 المساق باللغة االنجليزية
المتطلب 

 المرافق
المتطلب 

 رقم المساق رمز المساق اسم المساق معتمدة السابق

Introduction to Statistics   3 ة في اإلحصاءمقدم SC 103 4507 

Set Theory  SC112 3 نظرية المجموعات SC 201 4508 

Calculus 3  SC211 3  3تفاضل وتكامل SC 211 4504 

Differential Equations 1  SC112  3 1  معادالت تفاضلية SC 212 4043 

Probability Theory 1 
 SC103, 

SC211 
 SC 215 4509 1نظرية االحتماالت  4

Computer  Programming  GE113 3 برمجة الحاسوب GE114 5059 

Linear Algebra 1  SC112 3 1 جبر خطي SC 213 4169 
Data Structure  GE114 3 تركيب البيانات CS211 5050 

Statistical Lab 1 SC 103  1  1مختبر إحصاء SC 104 4862 
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 وصف متطلبات دائرة الرياضيات 

 
 

 (SC103) مقدمة في اإلحصاء4507  
تنظيم البيانات، مقاييس وصفية، االحتمال ونظرية بييز، التوزيعات المنفصلة )توزيع ذات الحدين، توزيع 
بواسون(، التوزيعات المتصلة )التوزيع المنتظم، التوزيع الطبيعي والتوزيعات الملتوية(، التقدير النقطي 

 .نحدار واالرتباطوالتقدير الفئوي، اختبار الفرضيات، اال
 

 (SC201نظرية المجموعات )4508 
، ، عالقة الترتيباتواالقترانالعالقات  أساسيات المنطق الرياضي وطرق البرهنة، نظرية المجموعات،

 .األعداد األساسية المجموعات المعدودة وغير المعدودة، مجموعات المنتهية وغير المنتهية،ال
 
 

 ( SC211) 3تفاضل وتكامل4504 
 وبعض ، المشتقات الجزئية، التكامالت المضاعفةوتكامالتها متجهات، االقترانات المتجهة ومشتقاتهاال

 تطبيقاتها.
 

 (SC212) 1 معادالت تفاضلية4043 
التفاضلية ، المعادالت هامعادالت تفاضلية من الرتبة األولى وتطبيقاتمقدمة عن المعادالت التفاضلية، 

يقاتها، حل المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس، حل المعادالت وتطب العليا لخطية من الرتبا
 .التفاضلية باستخدام متسلسالت القو  

 
 (SC215) 1نظرية احتماالت  4509

التجارب العشوائية والفراد العيني، تعريفات االحتمال، مسلمات االحتمال، قوانين االحتمال، طرق العد، 
عاتها، التوقع والتباين، متباينة شبيشيف، اقتران توليد العزوم، نظرية النهاية المتغيرات العشوائية وتوزي

 المركزية.
 

 (GE114برمجة الحاسوب ) 5059
يااتعلم الطلبااة مبااادئ البرمجااة بإحااد  لغااات الحاسااوب المتقدمااة وتطبيقاتهااا فااي الرياضاايات، التجااارة والعلااوم، 

جزئيااة والفرعيااة، مااع التركيااز علااى نوعيااة البرمجااة، الشااكل توضاايح فكاارة البرمجااة المركبااة، ومفاااهيم الباارامج ال
ظهار العمل المبرمج بشكل الئق.     العام، التوثيق وا 
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 (SC213) 1جبر خطي 4169
فضاءات المتجهات والفضاءات   ،nRفي المتجهات المحددات،المصفوفات و  ،انظمة المعادالت الخطية

 ، التحويالت الخطية.تجهات الذاتية للمصفوفاتالقيم والمالجزئية، 
         

 (CS211تركيب البيانات ) 5050
العنااوين، الطاوابير، المتراكماات،  ،يهدف المساق إلى تعريف الطالب بمباادئ تركياب البياناات وطارق البرمجاة
الشاجرة الثنائياة، طارق  (،Recursionالطوابير ذات النهاية المزدوجة والمغلقة، القوائم المتصلة، المؤشرات، )

           الفرز والبحث. 
 

 (SC104) 1مختبر إحصاء  4862
، ولحساااااب مقاااااييس النزعااااة تجااااارب لااااا: تنظاااايم وعاااارض البيانااااات بإسااااتخدام الرسااااومات والجااااداول التكراريااااة 

لاااى ، تجاااارب عسااابية ولتولياااد األرقاااام العشاااوائية، ولحسااااب التكااارارات النالمركزياااة، ولحسااااب مقايساااس التشاااتت
ولتحليل اإلنحدار الخطي ومعامال اإلرتبااط وذلاك بإساتخدام واحادة أو أكثار مان  ،اختبار الفرضيات وفترة الثقة

 .SPSSو أ Minitabالحزم اإلحصائية: 
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 الرياضيات التطبيقية تخصص  1.1
 

  ساعة معتمدة( 52)الرياضيات التطبيقية االجبارية: متطلبات تخصص 
 

 المساق باللغة االنجليزية
تطلب الم

 المرافق
المتطلب 

 السابق
 رمز المساق اسم   المساق س.م

رقم 
 المساق

Mathematical Statistics  SC215 3 اإلحصاء الرياضي SC 214 4865 

Special Functions   
SC211 

SC212 
 SC 271 4511 اقترانات خاصة  3

Topology  SC301 3 تبولوجيا SC465 4525 

Algorithm Design & 

Analysis 
 CS211* 3 

تصميم وتحليل 
 CS341 5270 الخوارزميات

Real Analysis 1  
SC201, 

SC112 
1تحليل حقيقي  3  SC 301 4512 

Real Analysis 2  SC301 3  2تحليل حقيقي  SC 411 4513 

ComplexAnalysis  
SC211, 

SC201 
 SC 302 4514 تحليل عقدي 3

Euclidean and Non-

EuclideanGeometry 
 SC201 3 هندسة إقليدية والاقليدية SC261 4526 

Numerical Analysis  1   
SC213 

GE114 
1تحليل عددي  3  SC 313 5193 

Abstract Algebra 1  SC201 3  1جبر مجرد  SC 342 4515 

Number Theory  SC201 3 نظرية األعداد SC 343 4516 

Regression Analysis  
SC214, 

SC213 
رتحليل اإلنحدا 3  SC 351 4517 

Abstract Algebra 2  SC342 3  2جبر مجرد  SC443 4533 

Variance Analysis  SC 351 3 تحليل التباين SC352 4535 

Seminar   1 ندوة SC 498 4521 

Statistical lab 2 SC351  1  2مختبر إحصاء  SC 353 4863 

Statistical lab 3 SC352  1  3مختبر إحصاء  SC 354 4864 

Partial Differential 

Equations 
 SC212 3 معادالت تفاضلية جزئية SC222 4527 

Categorical Data 

Analysis 
SC214  3 تحليل البيانات النوعية SC464 5453 

 المجموع 52   
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 وصف المساقات لمتطلبات تخصص الرياضيات االجبارية:
 
 

 (SC214إحصاء رياضي ) 4865
تبااااين أقااال، التقاااادير الكافياااة  ، الثباااات،التقااادير اإلحصاااائي )عااادم االنحيااااز ، خصاااائ طااايطااارق التقااادير النق

خصاااائ  االختباااارات )الخطاااأ مااان الناااوع  ، اختباااار الفرضااايات االحصاااائية، نظرياااة نيماااان بيرساااون،(والكاملاااة
          .األول وقوة االختبار(

 
 

 (SC271اقترانات خاصة ) 4511
 اقتراناتالمعادالت فوق الهندسي،  ، سلسلة حلولمتسلسالت القو  ، ةمتعامدال االقتراناتدوال جاما وبيتا، 

 بسل، كثيرات الحدود أجير.
 

 (SC465) تبولوجيا4525 
مسلمات العد  ،لمتصلة و التبولوجية، االقترانات المفتوحة واالقواعد الجزئيةالفضاءات التبولوجية، القواعد و 

 .، فضاءات القياسالمتصلة الفضاءات ،الفضاءات المتراصة ،والفصل
 
 (CS 441نظم قواعد البيانات ) 5268 

 أنظر الوصف في تخص  علم الحاسوب.
مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظم إدارة قواعد البيانات، نماذ  قواعد البيانات، قواعد 

، SQLمقدمااة إلااى عااد البيانااات العالئقيااة، معااايرة   تطبيااع قوا ،   ER/EER- modelsالبياناات العالئقيااة، 
 أمن قواعد البيانات.

 
 CS442مختبر نظم قواعد البيانات  5269

 ، تحديد البيانات، عمل الجداول والعناصر األخر  ، استخدام أدوات التطوير.SQLاستخدام محرر 
 

 

 (CS 341تصميم وتحليل الخوارزميات ) 5270 
 ييم الخوارزميات المتعلقة بالفرز والبحث والمخططات والهياكل الشاجريةطرق تحليل الخوارزميات، تصميم وتق

Divide –and- conquer and Greedy Design Techniques الديناميكياة، خوارزمياات ، البرمجاة
 .التراجع
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 (:SC301) 1 تحليل حقيقي4512  
القترانات  ، االقترانات المتصلة الخصائ  األساسية لنظام األعداد الحقيقية، المتتاليات والتقارب، نهاية ا

 لقيمة الوسطية وقاعدة لوبيتال.واالتصال المنتظم،  االشتقاق، نظرية ا
 

 (:SC 411) 2تحليل حقيقي 4513
المستويات االقليدية  الفراغات المترية الكاملة،المتتاليات والمتسلسالت االقترانية،  تكامل ريمان،نظرية تايلر، 

 . R ستو  اإلقليديمدخل إلى تبولوجيا المو 
 

 (:SC302) تحليل عقدي4514 
ريمان،  االقترانات -األعداد العقدّية وتمثيلها، النهايات واالتصال لإلقترانات العقدّية، معادالت كوشي

 التحليلية، التكامل العقدي، نظرية كوشي للتكامل، المتسلسالت العقدّية )تايلر و ماكلورين(، نظرية البواقي.
 
 (SC313) 1 عددي تحليل 5193 
والتكامل العددي، حل المشاكل  التفاضل ألخطاء، نظرية تيلور، حل معادلة متغير واحد عدديا، االستيفاء،ا

 .بتدائيةالقيمة األ
 

 (:SC 342) 1جبر مجرد 4515 
سرية، العمليات الثنائية، الزمر والزمر الجزئية، زمر التباديل والتماثالت، الزمر الجزئية السوية والزمر الك

 .الزمرنظرية الجرانج وتطبيقاتها، تشاكل وتماثل 
 

 (:SC343نظرية أعداد )4516 
العمليات على األعداد الصحيحة وخصائصها، القسمة ، األعداد األولية، النظرية األساسية في الحساب، 

 . الضربيةات المعادالت الديوفنتية، المتطابقات، نظرية الباقي الصينية، نظرية أويلر وفيرما، االقتران
 

 (:SC351) تحليل إنحدار   4517
ماااااركوف ، التنبااااؤ ، مفهااااوم اإلرتباااااط ولوحااااة  –نمااااوذ  اإلنحاااادار الخطااااي البساااايط والمتعاااادد ، نظريااااة جاااااوس

، إختباار معنوياة إضاافة ، المقاييس التشخيصاية والعالجياةاإلنتشار، اإلرتباط الجزئي والمتعدد، معامل التحديد
 .ات المستقلة األخر  المضمنة في النموذ متغير واحد على المتغير 
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 (SC261هندسة اقليدية والاقليدية )4526 

الخطااااوط المساااااتقيمة، الخطاااااوط المتوازياااااة، الكااااارة، االسااااطوانة، إيجااااااد المسااااااحة بواساااااطة الشااااارائح، الهندساااااة 
  لهندسة المنتهية.االسقاطياة المستوياة، التحويالت ومتساوية القياس، التركيب المنطقي للهندسة االقليدية، ا

 

 (SC443) 2جبر مجرد 4533 
الحلقات، حلقات خار  القسمة، المجال المتتالي، المجال الصحيح، الحقل، حلقات كثيرة الحدود، المجال 

 االقليدي، توسيعات الحقل.
 
 

 (:SC371نظرية عينات )  4869
ئية المنتظماااة، العيناااة العنقودياااة، العيناااة العيناااة العشاااوائية البسااايطة، العيناااة العشاااوائية الطبقياااة، العيناااة العشاااوا

 ، تقدير حجم المجتمع.مقدرات النسبة واالنحدار ،الحصصية
 

 (:SC352) تحليل التباين 4535
 تصميم المربعاات الالتينياة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، ،التصميم التام التعشية، اينتحليل التبنموذ  

لمتعاددة، التجاارب العاملياة، تصاميمات القطاع المنشاقة والقطاعاات المنشاقة، المقارناات ا، والمربعات االغريقياة
 .االدما ، تحليل التغاير

 
 :(SC498ندوة ) 4521 

بتعماق فاي العلاوم الرياضاية وتهادف إلاى تادريب الطالاب علاى  ا  مختار ا  محاضرة يلقيها الطالب تتناول موضوع
 ة.مية وممارسة المناقشة العلمياستخدام المراجع العل

 
 (SC 353) 2مختبر إحصاء  4863
(، مقااييس ، تحويل المتغيارات ر البسيط والمتعدد )فح  البيانات، االنحدار البسيط، االنحدار المتعدداالنحدا

، اختبااار االرتباااط المتعاادد، اختبااار العالقااة تشخيصااية )القاايم الشاااذة، اختبااار التوزيااع الطبيعااي، اختبااار التباااين
 تغيرات نوعية وذلك باستخدام احد  الحزم االحصائية.الخطية(، االنحدار بم
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 (SC 354)  3مختبر إحصاء  4864
متري، المقااييس الشخصاية، التحليال البعادي، وذلاك باساتخدام الحادي والمتعدد، التحليل الالباراتحليل التباين ا

 احد  الحزم االحصائية.
 

 (SC 222معادالت تفاضلية جزئية )4527 
، المعادالت التفاضلية وطريقة الخصائ  المعادالت التفاضلية الجزئية من الدرجة األولى متسلسالت فورير،

، طريقة فصل المتغيرات، معادالت الحرارة  واألموا  والبالس، وتصنيفها الجزئية الخطية من الدرجة الثانية
 املية. ، مسائل الحدود وطرق التحويالت التكومتسلسالت فورير المعممة االقترانات الخاصة

 
 (SC 464تحليل البيانات النوعية )  5453 

اساااتقراءات حاااول التوزياااع االسااامي المتعااادد، جاااداول التوافاااق، اختباااارات كااااي تربياااع، اختباااار حسااان المطابقاااة 
للتوزيعاااات المنفصااالة والمتصااالة، طااارق التقااادير، مقااااييس التوافاااق، نمااااذ  البياناااات النوعياااة، نظرياااة العيناااات 

 برمجيات االحصائية.الكبيرة، استخدام ال

 

 (مدة من المساقات التاليةتمع ةساع 12) :االختياريةالرياضيات التطبيقية متطلبات تخصص 
 

 المساق باللغة االنجليزية
المتطلب 

 المرافق
المتطلب 

رمز  اسم   المساق س.م السابق
 المساق

رقم 
 المساق

Quality Control  SC215 3 ضبط الجودة SC281 4524 

Software Engineering  CS441 3 هندسة البرمجيات CS320 5273 

Time Series and 

Forecasting 

 
SC215 3 متسلسالتزمنية وتنبؤات SC 427 4519 

Operations Research 
 SC103 

SC213 
 SC322 4528 بحوث عمليات 3

Stochastic Processes  SC215 3 عمليات عشوائية SC323 4529 

Special Topics in 

Mathematics 

 
 3 

مواضيع خاصة في العلوم 
 الرياضية

SC491 4530 

Functional Analysis  SC411 3 تحليل دالي SC412 4531 
Probability Theory 2  SC215 3  2نظرية احتماالت  SC413 4532 
Database Systems 

 CS211

* 
 CS441 5268 نظم قواعد البيانات 3

Database Systems Lab.  CS441 1 مختبر نظم قواعد البيانات CS442 5269 

Sequential Analysis  SC214 3 تحليل متتالي SC461 4534 

Decision Theory  SC214  نظرية القرارات SC414 4520 

Principles of Artif. Intel  CS341 3 مبادئ الذكاء االصطناعي CS470 5272 
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Introduction to 

Information Systems 

 
GE113 3 مقدمة في نظم المعلومات BUS261 5282 

Math. Teaching1  9502 3 1تعليم رياضيات   9510 

History of Mathematics   3 تاريخ الرياضيات SC334 4538 

Advanced Statistical 

Methods  

 
SC352 3 طرق إحصائية متقدمة SC462 4536 

Differential Equations 2  SC212 3 2ضلية معادالت تفا  SC415 4866 

Sampling Theory  SC214 3 نظرية العينات SC 371 4869 

Linear Algebra 2  SC213 3  2جبر خطي  SC416 4867 

Measurement and 

Evaluation 

 
 9502  قياس وتقويم 3 9500

Computer Graphics  SC341 3 مبادئ الرسم الحاسوبي CS322 5271 

Multivariate Statistical 

Analysis 

 
SC214 3 

تحليل إحصائي  كثير 
 المتغيرات

SC463 4522 

Numerical Analysis 2  SC313 3  2تحليل عددي  SC465 5454 

Mathematical Software 
 SC211 

SC213 
 SC360 5455 برمجيات رياضية 

Math. Teaching 2  9510 3 2تعليم الرياضيات   9511 

Educational Foundation    3 9500  اصول التربية 

 

  ساعات معتمدة. 3يترك للطالب اختيار مساق حر بواقع 
 

 
 وصف متطلبات تخصص الرياضيات االختيارية:

 
 

 (SC 281ضبط الجودة )4524 
فلسااافات إدارة الجاااودة، اساااتراتيجيات التطاااوير المساااتمر، الطااارق الهندساااية والعددياااة لتحليااال البياناااات، ضااابط 

 التحكم، معاينة القبول، تصاميم المضروب العامة.العملية، إجراءات جداول 
 
 

 (CS 320) هندسة البرمجيات 5273 
يشمل المساق مواضايع مثال ماهياة هندساة البرمجياات، التخطايط للمشااريع، دورة حيااة النظاام، التحاري وجماع 

امج وكتابتهااا، البيانااات والمعلومااات، تحلياال المواصاافات، طاارق وأساااليب تصااميم الاانظم المتكاملااة، تصااميم الباار 
الفح  والصيانة، وعدد من  الحاالت الدراسية ومشروع، يتم استخدام أحد بارامج مسااعدة هندساة البرمجياات 

 (.CASEبالحاسوب )
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 (SC261هندسة اقليدية والاقليدية )4526  
ساااااة الخطااااوط المساااااتقيمة، الخطاااااوط المتوازياااااة، الكااااارة، االسااااطوانة، إيجااااااد المسااااااحة بواساااااطة الشااااارائح، الهند

  سة االقليدية، الهندسة المنتهية.االسقاطياة المستوياة، التحويالت ومتساوية القياس، التركيب المنطقي للهند
 

 

 (SC427تنبؤات )المتسلسالت زمنية و  4519 
مقدمااة فااي المتسلسااالت الزمنيااة، طاارق االنحاادار، الفااروق، األوساااط المتحركااة، المتسلسااالت الزمنيااة الثابتاااة 

الساال الزمنيااة ز، تحلياال السناانماااذ  السالساال الزمنيااة الثابتااة وغياار الثابتااة، نماااذ  بااوكس وجنكي وغياار الثابتااة،
        .في المجال التكراري 

 
 (SC322) بحوث العمليات4528 

، البرمجااة الخطيااة، طريقااة الصااف البساايط ) الساامبلكس(، نظااارية االزدواجياااة، اتالمجموعااات المقعاارة واالقتراناا
، التحليال الشبكاي، البارمجة الدينااميكياة، نظارية المبااراة، البرمجاة الالخطيااة، نظاارية صافوف تحليال الحساسياة

 االنتظاار، نظارية المخازون، نظرية القرار.
 

 (SC323عمليات عشوائية )4529 
ة الفاروع، مفهوم العمليات العشوائية، مساألة المقاامرة المميتاة، سلسالة الموالياد والوفياات، سلسالة الصاف، سلسال

توزيع الثبات لسلسة ماركوف، عملياات القفاز النقاي، عملياات الرتباة الثانياة، عملياات جااوس، اتصاال وتكامال 
 العمليات من الرتبة الثانية، المعادالت التفاضلية العشوائية، نظرية التقدير، التوزيع الطبيعي. 

 
 (CS 441نظم قواعد البيانات ) 5268

 لحاسوب.أنظر الوصف في تخص  علم ا
مفاهيم أساسية في قواعد البيانات، بيئة قواعد البيانات، نظم إدارة قواعد البيانات، نماذ  قواعد البيانات، قواعد 

، SQL، معااايرة   تطبيااع قواعااد البيانااات العالئقيااة، مقدمااة إلااى   ER/EER- modelsالبياناات العالئقيااة، 
 أمن قواعد البيانات.

 
 CS442انات مختبر نظم قواعد البي 5269

 ، تحديد البيانات، عمل الجداول والعناصر األخر  ، استخدام أدوات التطوير.SQLاستخدام محرر 
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 (SC491) مواضيع خاصة في العلوم الرياضية4530 

تختارها الدائرة حسب احتياجات الطلبة واهتماماات أعضااء  حقول الرياضيات أو االحصاءمواضيع في إحد  
 الهيئة التدريسية.

 
 (SC412) تحليل دالي4531 

 المؤثرات الخطية المتصلة، نظرية هان بنام،   بنام، فضاء  النورم، الضرب الداخلي،  ،الفضاء االتجاهي
 .، مجموعة المتعامداتفضاء هلبرت

 

 

 (SC413) 2نظرية احتماالت 4531 
التعريااف العاااام للتوقااع الرياضااي، الفااراد االحتمااالي، اقتااران المجموعااة، متباينااة هولاادر، تفكيااك اقتااران التوزيااع، 

كاثيرة المتغيارات،  النهاياة المركازياة روف، نظرية األعاداد الكابيرة، نظرياةو كولمو االستقالل، الشارطية، متبايناة ك
 الصيا المعكوسة.

 
 

 (SC461تحليل متتالي )4534 
م العيناااة وأوسااااطها، االقتااااران أرقاااا عناصااار التحليااال المتتاااالي، اختباااار النسااابة، اختباااار الفرضااايات المتتاااالي،

 الوصفي العملي، الفاعلية، متباينات التقدير المتتالي، معاينة ستاين ثنائية المرحلة.
 

 (SC 414نظرية القرارات ) 4520 
نظريااة بيااز، مباادأ األرجحيااة، خاصااية التقعاار، اقتااران الكثافااة القبليااة والبعديااة، التوزيعااات الهامشااية، العااائالت 

 نظرية بيز، تحليل بيز التجريبي.بيز، اختبار الفرضيات باستخدام  اتير المترافقة، تقد
 
 (BUS 261مقدمة في نظم المعلومات ) 5282 

يهاادف المساااق إلااى تعريااف الطالااب باانظم المعلومااات وأهميتهااا ودورهااا فااي المنظمااة ومجتمااع األعمااال يغطااي 
نظااام المعلوماااات. مااادخل إلاااى التجاااارة  المسااااق مواضااايع مثااال مفهاااوم الااانظم وأنواعهاااا، التوجهاااات الحديثاااة فاااي

اإللكترونيااة والبعااد العااالمي لاانظم المعلومااات، طاارق حاال المشاااكل واتخاااذ القاارارات، ودور نظاام المعلومااات فااي 
ذلاااك. دورة حيااااة نظااام المعلوماااات وتطويرهاااا، مااادخل إلاااى قواعاااد البياناااات، أناااواع نظااام المعلوماااات المحاسااابية 

 إدارة التسويق، ونظم إدارة التصنيع وغيرها. واإلدارية ونظم دعم القرارات ونظم
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 (SC334تاريخ الرياضيات )4538  

ت عند الرياضيا الفرعونية(،ة )األنظمة العددية، أنظمة الحساب، الحساب و المساحة في الرياضيات المصري
لعصور في ا تعند اإلغريق، الرياضيا تالرياضيات عند الهنود، الرياضيا ،البابليين وما بين النهرين

 األوروبية الحديثة. تم(، الرياضيا1600اإلسالمية، الرياضيات األوروبية حتى سنة ) 
 

 (SC462طرق إحصائية متقدمة ) 4536
جداول تصنيف اإلرتباط التقاطعي، النسب األرجحية، نسب المخاطرة، أنظمة خطية رقمية، إنحدار لوجساتي، 

 ختبارات المنتظمة، إختبارات الُرتب. إختبارات تحليل النوعية، إختبار اإلستقالل، اإل
 

 (SC415) 2معادالت تفاضلية  4866
المعادالت التفاضلية الخطية العادية من الدرجة الثانية، المعادالت التفاضلية نظرية الوجود والوحدانية، 
ة ، المعادالت التفاضلي، المعادالت التفاضلية غير الخطية ذات الشكل المحددnالمضبوطة من الدرجة 

 ، حل المعادالت التفاضلية الخطية من الدرجة الثانية بإستخدام المتسلسالت. الكلية
 

 

 (SC416) 2جبر خطي 4867
، التحويالت الخطية، الفضاءات المزدوجة، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، التشابه، نظرية فضاء المتجهات

 رب الداخلي، مصفوفات هيرمت. كيلي هاملتون، فضاء الضرب الداخلي وعمليات في فضاء الض
 
 

 (:SC371نظرية عينات )  4869
العيناااة العشاااوائية البسااايطة، العيناااة العشاااوائية الطبقياااة، العيناااة العشاااوائية المنتظماااة، العيناااة العنقودياااة، العيناااة 

 الحصصية، مقدرات النسبة واالنحدار، تقدير حجم المجتمع.
 
 

 قياس وتقويم  9502
العوامل المؤثرة في  ،دور القياس والتقويم في التدريس ،والتقويم، لمحة تاريخية لتعريف بعمليتي القياسا

تحليل  ،ألهدافاتحديد  ،الصفية تأغراض االختبارا ،لذكاءالتكويني التقويم الختامي، االقياس، التقويم 
ت الصواب اختباراالموضوعية  تاالختبارا ،أسس تحديد نوعية الفقرات ،إعداد جدول المواصفات ،محتو  ال
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، االختبارات المقالية ،وسائل التأكد من صالحية االختبارإعداد االختبار،  ،المزاوجة تالخطأ اختباراو 
 توجهات حديثة في القياس والقويم. العالمة الخام، العالمة المعيارية، المئينات، ،األداء تاختبارا

 
 (CS 470الذكاء االصطناعي )مبادئ  5272

، استراتيجية البحث، نظرية االلعاب،  LISPات الذكاء االصطناعي، مقدمة في لغة مقدمة في فلسفة وتقني
تمثيل المعرفة. العالقة بين المصطلحات البيولوجية واالحصائية والمنطقية، الطرق االساسية للبحث 
مة التجريبي، نظرية االثبات، التكيف، تطبيقات الذكاء االصطناعي في: الرؤية، اللغة، التخطيط، االنظ

مقدمة في االنظمة الخبيرة وتسلسل القواعد، مقدمة في: الرؤية ومعالجة اللغات العصبية، ترجمة  الخبيرة.
 االلة، تعلم االلة، والشبكات العصبية.

 
 1تعليم الرياضيات   9510

 انظر دبلوم التاهيل التربوي 
 

 2تعليم الرياضيات  9511
 انظر دبلوم التاهيل التربوي 

 
 بيةاصول التر   9500

 انظر دبلوم التاهيل التربوي 
 
 

 (CS 322مبادئ الرسم الحاسوبي ) 5271
يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالبرامج والحزم المستخدمة في الرسم والطرق المتبعة لتصميم برامج الرسام 

لحاسوبي، الحاسوبي من خالل دراسة المبادئ األساسية للبرمجيات والمعدات الفيزيائية المستخدمة في الرسم ا
التحاويالت المختلفاة ، و مثل المتجهات وأنظمة الرسم، التعريف برسم الخطوط والدوائر والنوافذ وعمليات القا 

 . ، خوارزميات ملء المضلعاتفي األبعاد الثنائية والتظليل ورسم المضلعات
 

 (SC463كثير المتغيرات )إحصائي تحليل  4522
هندساة المتغيارات المتعاددة، فات في حسااب المقااييس االحصاائية، استخدام المصفو عناصر التحليل المتعدد، 
 .مقارنة األوساط لمجموعة من المتغيرات، االحصاء االستداللي للمعدل المتجهالتوزيع الطبيعي المتعدد، 
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 برمجيات رياضية

وذلااك لحاال بعااض المسااائل الرياضااية واالحصااائية  Matlabو Mathematicaاسااتخدام حاازم رياضااية مثاال 
 حسب احتياجات الطلبة.تارها مدرس المساق يخ
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   دائرة الفيزياء وااللكترونيات التطبيقية.  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ساعة معتمدة( 21) متطلبات الدائرة:
 

 المساق باللغة االنجليزية
المتطلب 

 المرافق
المتطلب 

 زرم اسم المساق س.م السابق
 رقم المساق المساق

Computer 

Programming 
 * GE113 3 برمجة الحاسوب GE 112 5059 

Calculus 3  *SC 112 3  3تفاضل وتكامل SC 211 4504 

Chemistry 1   3  1كيمياء SC 231 4008 

Chemistry 1 

Laboratory 
SC 231  1  1مختبر كيمياء SC 232 4009 

Differential 

Equations 
 *SC 112 3 1معادالت تفاضلية SC 212 4043 

Electric Circuits 1  SC123 3 1 الدوائر الكهربائية AE211 4802 

Electric Circuits  

Lab 
 AE211 1  1مختبر دوائر كهربائية AE213 4803 

Applied 

Electromagnetic 
 

SC123,S

C211 

 

 AE313 4813 كهرومغناطيسية تطبيقية 3
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 تخصص االلكترونيات التطبيقية

 

 ساعة معتمدة( 63) اإلجبارية:التطبيقية  االلكترونياتمتطلبات تخصص 
 

المتطلب  المساق باللغة االنجليزية
 رقم المساق المساق زرم اسم   المساق س.م السابق

Electronics 1 AE211 3  1الكترونيات AE214 4800 

Electronics Lab AE214 1 مختبر الكترونيات AE215 4801 

Electrical Network 

Analysis 
AE211 3 تحليل شبكات AE212 5356 

Electrical Network 

Analysis Lab 
 AE222 5357 مختبر تحليل شبكات 1 تحليل شبكات

Electronics 2 AE214 3 2االلكترونيات AE311 4805 

Electronics Lab 2 AE311 1 2مختبر االلكترونيات AE312* 5358 

Biomedical Electronics AE311 3 
 الكترونيات االجهزة

 الطبية
AE385 5359 

Digital Design SC123 3 تصميم رقمي AE321 5056 

Digital Design Lab AE322 1 مختبر التصميم الرقمي AE322 4807 

Microprocessor Lab  1 مختبر المعالج الدقيق AE463 4808 

Microprocessor And 

Assembly Language 

AE214 

AE321 
3 

المعالج الدقيق ولغة 
 ميعالتج

AE340 5360 

Industrial Electronics AE311 3 االلكترونيات الصناعية AE428 4852 

Introduction To 

Electrical Machines 
AE311 3 مقدمة آالت كهربائية AE333 4812 

Analog 

Communication 

Technology 

AE311 

AE313 
3 

تكنولوجيا االتصاالت 
 التناظرية

AE322 5361 

Audio Video 

Technology 
5361 3 

تكنولوجيا الصوت 
 والصورة

AE415 5362 

Sensors And 

Measurements 

AE214 

AE313 
 AE303 5363 مجسات وأجهزة قياس 3

Optoelectronics AE311 3 االلكترونيات الضوئية AE424 4652 

Electronic Circuits 

Drawing And 

Maintenance 

AE311 3 
مخططات وصيانة 

 اللكترونيةاالجهزة ا
AE309 5364 

Electronics 3 AE311 3  3الكترونيات AE315 5043 
Radio, Tv Lab 5362 3  مختبر راديو وتلفزيون AE416 4791 
Introduction To Final  1 مقدمة مشروع AE480 4653 
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Year Project 

Final Year Project  1  مشروع تخر AE490 4654 
Digital 

Communication  

Technology 

5361 3 
تكنولوجيا االتصاالت 

 الرقمية
AE422 5366 

Industrial Electronics 

Lab 
AE428 3 

مختبر االلكترونيات 
 الصناعية

AE429 5367 

Microcontrollers And 

Interfacing 
5360 3 

ربط األنظمة 
 والمتحكمات الدقيقة

AE440 5368 

Communication Lab 5366 1 مختبر االتصاالت AE429 5369 
Electrical Machines 

Lab 
AE333 1 

مختبر االالت 
 الكهربائية

AE334 5370 

Sensors And 

Measurements Lab 
5363 1 

مختبر المجسات 
 AE304 5371 والقياسات

Field Training  0 التدريب الميداني AE498 4856 
2  Field Training  0 2التدريب الميداني AE499 5372 

 
اقات تخصص االلكترونيات التطبيقية:وصف مس  

 
) AE 214 ) 1إلكترونيات  4800 

عمليااة التوحيااد،  :. وصااالت م س، انحياااز الثنااائي، تطبيقااات مختلفااة علااى الثنائياااتنظريااة أشااباه الموصااالت
نحيااز المختلفاة، االدوائار  ترانزيساتور ثناائي القطبياة وجهاز التغذية المستمرة. ثنائيات ذات أغراض خاصة ، 

 طرق االنحياز لهذا الترانزيستور .و  منحنياته و ترانزيستور تأثير المجال
 

 (AE 215) 4801 مختبر اإللكترونيات 
دراسااااة خصااااائ  الااااديود و تطبيقاتااااه العمليااااة، خصااااائ  ديااااود الزناااار و اسااااتخدامه فااااي تطبيقااااات عمليااااة، 

اسااتخدامه كعنصاار تحكاام فااي ترانزيسااتور وأهاام التطبيقااات المسااتخدمة مثاال دوائاار التكبياار و  BJTخصااائ   
  .الدوائر اإللكترونية

 

 (AE 212) تحليل الشبكات الكهربائية5356 
التردد المركب  تطبيقات النظريات المختلفة لمبادئ الدوائر الكهربائية ذات اإلشارة المتغيرة وتحليلها إتجاهيا .

 الي والتوازي. دارات مقترنة مغناطيسيا .ين التو مخمدة.  االستجابة الترددية.  رنوالدوال القسرية الجيبيبة ال
  دوائر ثالثية الطور.  عوامل الممانعة والمسامحة  والمهجنة والنقل.الشبكات العامة بمدخلين.
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  (AE 222)  مختبر تحليل الشبكات الكهربائية5357 

ستخدام ومعايرة أجهزة القياس، تجارب لدارسة مكونات وخصائ  الدوائر الكهربا  ئية في حالة التعرف وا 
، دوائر الرنين التطبيقات الكهربائية بعض التيار المباشر والمتردد وتصنيف التغيرات المختلفة في التحليل. 

 إستخدام برامج تحليل محوسبة. ومحوالت. 
 

 (AE 311)  2اإللكترونيات 4805 
عهاااا. المكبااارات متعاااددة بأنوا مكتبااارات ترانزيساااتور تاااأثير المجاااال  .مكبااارات اإلشاااارة الصاااغيرة بأنواعهاااا المختلفاااة

  ة.المكبر التفاضلي .اإلستجابة الترددية للمكبرات، مكبرات القدرة المراحل.
 

  (AE 312) 2اإللكترونيات  مختبر5358 
المرشحات الفعالة لتمرير الترددات المنخفضة و العالية و نطاق التردد المعين  دوائر المذبذبات المعتمدة عل 

 .ت   دوائر رنين خاصة  دوائر تنظيم الجهد على التوالي و التوازي المقاومات و المكثفا
 

  (AE 385)طبيةال األجهزة لكترونياتإ5359 
أجهزة بعض اإلشارات الكهربائية في جسم اإلنسان، االلكترودات الطبية المختلفة، معالجة اإلشارة الطبية، 

 .طبية القياس ال
 

 (AE321)التصميم الرقمي 5056 

عدديااة والشاايفرات ، الجباار البااولي، بوابااات المنطااق ، مخططااات كااارنوف، تصااميم الاادوائر المنطقيااة األنظمااة ال
( دوائاار المنطااق التتابعيااة والمتزامنااة DeMUXs, MUXsالتجميعيااة )تطبيقااات مختلفااة: تحوياال الشاايفرات 

 )النطاطات، عدادات، مسجالت( 

 
 (AE322) مختبر التصميم الرقمي 4807

 تصااااميمال وائاااار المنطااااق التجميعيااااة و المتزامنااااة )لتغطيااااة الجانااااب العملااااي فااااي مساااااقتجااااارب عمليااااة علااااى د
 الرقمي(.

 
 (AE463مختبر المعالج الدقيق وربط األنظمة ) 4804 

خاناات ثنائياة، والمباادئ األساساية  8يشمل هذا المختبار تجاارب عملياة علاى برمجاة معالجاات دقيقاة مان ناوع 
 لربط األنظمة. 
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   (AE340)ولغة التجميع قيقالمعالج الد5360 

العناصر المكونة للمعالج الدقيق، عنونة الذاكرة و توسيعها، مجموعة التعليمات على المستو  المادي و 
وكتابة برامج  Intel 8085دقيق اللمعالج لالتمثيل البرمجي و مجموعة التعليمات و طرق العنونة  .البرمجي

 .Assembly  بلغة التجميع 
 

 (AE428)ونيات الصناعية االلكتر  4852

طفااء الثايريساتور. دوائار التوحياد. دوائار قطاع  ترانزيستور القدرة، الثايريستور ، الترياك والدياك . دوائار قادح وا 
. دوائااااار العااااااكس Voltage Controller AC. دوائااااار تعييااااار الجهاااااد    DC Choppersالتياااااار المباشااااار

Inverters  
  

 :(AE 333)مقدمة آالت كهربائية 4812 
أصاااناف ا الت الكهربائياااة، آالت التياااار المساااتمر، اإلثاااارة، خاااوا  ا لاااة كمحااارك و كمولاااد وطااارق الاااتحكم 

 بالجهد والسرعة، الخوا  الكهربائية للمحول، الخاصية الميكانيكية للمحركات و تطبيقاتها المختلفة.

 
  (AE322)لوجيا اإلتصاالت التناظريةو تكن 5361 

اإلرسال، وأنظمة  ةنظمة التعديل بما يشمل تعديل األتساع، التعديل الزاوي، أنظممقدمة في االتصاالت، أ
االستقبال والكشف لألنظمة السابقة، التعريف بنظم و أجهزة االتصال ونقل المعلومات المعمول بها في بالدنا 

 بما فيها التلفون، الفاكس وغيرها.  
 
 

  (AE315)لوجيا الصوت والصورةو تكن5362  
بما في ذلك نظم التلفزيون الملون، وأسس تكوين اإلشارة  لنقل إشارة الصوت و الصورةئ األساسية المباد

أنظمة البث الرقمي و األجهزة المستخدمة في التلفزيونية و الراديوية ومعالجتها و إرسالها واستقبالها. 
 استقبالها و عرضها.

 
  (AE303)اجهزة قياسمجسات و  5363 

زيائية رياضيا، خصائ  و سمات حلقات التحكم  المفتوحة والمغلقة وتطبيقاتها في نظم  تمثيل األنظمة الفي
المبادئ الفيزيائية  و أساسيات المجسات و تصنيفها حسب مدخالتها و مخرجاتها أجهزة القياس.التحكم و 

 …(. التي تعمل على المجسات )إشعاعية، حرارية، ميكانيكية، 
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 :(AE 424)إلكترونيات ضوئية   4652

فيزياااء اإلشااعاع الضااوئي، التفاعاال بااين اإلشااعاع الضااوئي والمااادة، أساساايات  األجهاازة اإللكترونيااة الضااوئية 
 ، االلياف الزجاجية مبدأ عملها وتطبيقاتها، تكنولوجيا )الاليزر( الليزر. وتطبيقاتها

 
 (AE 309) االلكترونية األجهزةصيانة مخططات و 5364 

توصيل المولدات  وأجهزة الهاتف الثابته. صيانة وتجميع أجهزة الحاسوب  .ترونيةطرق صيانة األجهزة اإللك
ة، رسم يلدوائر اإللكترونية المطبوعة، قراءة الرسومات والكتالوجات بالصناعلعمل الرسومات والمحوالت. 

 وقراءة دوائر التحكم، الرموز والمواصفات العالمية.
 

 (AE315) 3الكترونيات  4811

لتشااغيلية وتطبيقاتهااا، المؤقتااات وتطبيقاتهااا، منظمااات الجهااد المتكاملااة، مولاادات االشااارة، تطبيقااات المكباارات ا
، ودوائار تنظايم الجهاد، دوائار (PUT, UJT, Diac, Tric, SCR)باساتخدام بعاض القطاع االلكترونياة مثال 

 متكاملة خاصة لالتصاالت.
 

 :(AE 416)مختبر راديو وتلفزيون 4791 
 .(AE 415)جاء في مساق أساسيات الراديو والتلفزيون تطبيق عملي لما 

 

 :AE 480)مقدمة مشروع )4653 
يااتم توجيااه الطالااب إلااى الطاارق العلميااة الصااحيحة التااي يااتم اختيااار المشااروع علااى أساسااها بمااا يخاادم أهااداف 

ه الطالاب عان البرنامج، تعريفه بطرق التعامال ماع البياناات ومعالجتهاا وتحليلهاا، والنظار فاي تقريار مسابق يعاد
 خططه لما ينوي عمله. 

 
 :AE 490)) مشروع تخرج4654 

 .مشروع تخر  بواقع ساعة معتمدة واحدة يخدم أهداف البرنامج
 

 (AE 422)الت الرقمية  الوجيا اإلتصو تكن5366 
التعديل الرقمي.   .أنواعاإلشارات الرقمية.  األنظمة واإلشارات المتقطعة مع الزمن  معالجةمقدمة إلى 

الخلوية . مرمزات الصوت  األنظمةالتعديل في  الهواتف ونظرية الحركة إلىمقدمة . تصميم المستقبل المثالي
  GSM. وتشكيله ضغط
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 (AE 429)مختبر اإللكترونيات الصناعية 5367 
طفاء الثايريستور الطبيعية  خصائ  ترانزيستور القدرة، الثايريستور ، الترياك والدياك . دوائر قدح وا 

. دوائر تعيير الجهد المتغير  DC Choppers. دوائر قطع التيار المباشر بانواعهااألجبارية . دوائر التوحيد و 
 . Invertersدوائر العاكس 

 

  (AE 440)ربط األنظمة والمتحكمات الدقيقة5368 
التحويل من  ربط وحدات ربط المعالج الدقيق بوحدات اإلدخال واإلخرا ، المبادئ األساسية لربط األنظمة.

اإلضافية. اإلخرا  و اإلدخال  ةاإلشارة التناظرية إلى اإلشارة الرقمية و بالعكس. ربط القطع المبرمج
 المتوالي.المقاطعة و استخداماتها. برمجة المتحكمات الدقيقة و نموذ  عليها.  

 

  (AE 423)مختبر اإلتصاالت5369 
 و الزاوي  و السعوي و أنواع التعديالت: المستمر  المتوائم. نقل ثنائيات قاعدة االساس والمستقبل ذو المرشح

  .FSKو PSK و  ASKتوليد واستقبال اإلشارات غير المتناغمة من نوع الثنائي  و الدوري.  الترددي
 

  (AE334)مختبر اآلالت الكهربائية5370 

لتيار المستمر، يغطي بعض التجارب العملية والفحوصات ودراسة خوا  التحميل لمحركات ومولدات ا
الحلقات األنزالقية . تحميل  اتالقف  السنجابي و ذ اتمحوالت أحادية الطور. بدء المحركات الحثية ذ
 المولدات التزامنية وربط المحوالت على التوازي .

 

 (AE304)القياسات و  مختبر المجسات5371 
ل، نساابة الخطااأ وغيرهااا وتطبيقهااا فااي تااأثير الحماا أجهازة القياااس المختلفااة ماان حيااث المااد ، الحساسااية، الدقاة،

 أنظمة التحكم المفتوحة والمغلقة.
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 (ساعات معتمدة من المساقات التالية 9) االختيارية:االلكترونيات التطبيقية متطلبات تخصص 

 

 المساق باللغة االنجليزية
المتطلب 

 زرم اسم   المساق س.م السابق
 رقم المساق المساق

Fiber Optics AE214 3 أللياف الضوئيةا AE 271 4667 

Special Topics  3 مواضيع خاصة AE 499 4668 

Electronics 

Manufacturing 

Technology 

AE311 3 
تكنولوجيا تصنيع 

 AE314 4810 االلكترونيات

Managing A Business SC141 3 إدارة المشاريع الصغيرة GE431 4664 

Radio And T.V Studios AE311 3  هات إذاعية وتلفزيونيةاستديو AE425 4790 

Power Supplies AE311 3 مصادر القدرة AE371 5373 

Electrical Protection 

Systems 
AE311 3 أنظمة حماية كهربائية AE471 5374 

Electrical Wiring 5356 3 تمديدات كهربائية AE477 5375 
 AE478 5642 متحكمات منطقية مبرمجة 3  

 

 
 قات:وصف المسا

 
    (AE  271) الضوئيةاأللياف 4667  

يتناول المساق الموضوعات التالية: تعريف األلياف البصرية، مبدأ عملها، أنواعها، األلياف البسيطة واأللياف 
        .خدام األلياف البصريةالمركبه، طرق تصنيعها،تقنيات االتصال باست

 

 ((AE 499مواضيع خاصة  4668 
 اق مع الدائرة بواقع ثالث ساعات معتمدة  ضمن موضوعات التخص .مساق يطرح باالتف

 
 (AE 314) االلكترونياتتكنولوجيا تصنيع  4810 
ثاام  CADتصااميم هااذه اللوحااات باسااتخدام باارامج  وتشاامل طاارق تجميااع اللوحااات االلكترونيااة المطبوعااةبعااض 

بعااض المهااارات االخاار  مثاال اللحااام  .اخاارا  هااذه اللوحااات وطباعتهااا وطاارق تجميااع القطااع االلكترونيااة عليهااا
 والتوصيل وكذلك خطوات تطور صناعة القطع االلكترونية المختلفة. 
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 (GE431إدارة مشاريع خاصة  ) 4664 
الريادة واألعمال الصغيرة، توكيد األفكار، الدراسة التمهيدية للمشاروع، دراساة الساوق، الدراساة الفنيااة، الدراساة 

 نونية. المالية، اإلجراءات القا
 

 (AE 425)استوديوهات إذاعية وتلفزيونية 4790 
وت واإلضاءة ااايعرف هذا المساق الطالب بالمراكز و االستوديوهات اإلذاعية والتلفزيونية، و يعالج مبادئ الص

داخل هذه  المراكز، وأدوات تحويل الصوت مثل الميكروفونات والسماعات وطرق التسجيل المغناطيسي، 
 .لتلفزيونية واألجهزة الرقمية، والتسجيل والبث عن بعد و طرق النقل الخارجيوالكاميرات ا

 
  (AE371)  مصادر القدرة 5373

     خصائ  تنظيم الجهد، دراسة أنواع المصادر الخطية و تصميمها  مصادر القدرة المتقطعة و أنواعها
 .والتيار و دوائرها. مصادر القدرة البديلة من الخاليا الشمسية

 

   (AE471) أنظمة الحماية الكهربائية5374 
 .ناعية، المصهراتالتمديدات الصمنزلية، التمديدات ال ،هربائية ك، المفاتيح الةالحماية الكهربائيانظمة 

دوائر توحيد ومرشحات الجهد،  .ةاالقواطع الكهربائية. مصادر التغذيو  .المؤقتات الكهربائيةو  .المرحالتو 
 .منظمات ومضاعفات الجهدو  محوالت التيار والجهد

 
 (AE477)التمديدات الكهربائية 5375 

          رمااااوز وأشااااكال الااادوائر الكهربائيااااة شااابكات الضااااغط المااانخفض، أجهاااازة الحماياااة، التمدياااادات الداخلياااة،
 تحسين معامل القدرة. واألنظمة المعمول بها في التمديدات المنزلية و الصناعية 

 
 (AE478) متحكمات منطقية مبرمجة 5642

أجهزة المتحكمات المنطقية المبرمجة للتحكم ، و التعرف على طرق برمجتها و اللغات المستخدمة ، دراسة 
، طريقة  ( ، تطبيقات عملية للتحكم با الت الصناعيةهزة )التوقيت و العد و المقارنة إمكانات هذه األج

  تجميع و تركيب أجهزة التحكم المبرمجة



 
 

 العلوم التطبيقيةكلية 

 

245 

 
 التطبيقيةء فيزياال تخصص 2.2

 

  ساعة معتمدة( 21) متطلبات الدائرة:       

Course Name 
المتطلب 

 المرافق
المتطلب 

رقم  المساق زرم اسم المساق س.م السابق
 المساق

Computer 

Programming 
 *GE113 3 برمجة الحاسوب GE114 5059 

Calculus 3  *SC112 3  3تفاضل وتكامل SC 211 4504 

Chemistry 1   3  1كيمياء SC 231 4008 

Chemistry 1 

Laboratory 
SC 231  1  1مختبر كيمياء SC 232 4009 

Differential 

Equations 
 *SC112 3 1معادالت تفاضلية SC 212 4043 

Introduction to 

Biology 1 
 SC 173 4849 1أحياء  3  

Biology lab   1  1مختبر احياء SC 174 4850 

Physical 

Electronics 
 APPH214 5322 الكترونيات فيزيائية 3  

Electronics lab  APPH214 1 
مختبر الكترونيات 

 فيزيائية
APPH215 5323 

 
 (GE 112برمجة الحاسوب )4292  

يااتعلم الطلبااة مبااادئ البرمجااة بإحااد  لغااات الحاسااوب المتقدمااة وتطبيقاتهااا فااي الرياضاايات، التجااارة والعلااوم، 
ة المركبااة، ومفاااهيم الباارامج الجزئيااة والفرعيااة، مااع التركيااز علااى نوعيااة البرمجااة، الشااكل توضاايح فكاارة البرمجاا

ظهار العمل المبرمج بشكل الئق.  العام، التوثيق وا 
 

 (SC211) 3تفاضل وتكامل 4504  
المتجهااات، االقترانااات المتجهااة ومشااتقاتها، المشااتقات الجزئيااة، التكااامالت المضاااعفة، نظريااة جاارين، نظريااة 

 تباعد، نظرية ستوك.ال
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 (SC231) 1كيمياء 4008  

يتضااامن هاااذا المسااااق المواضااايع التالياااة: الماااادة خصائصاااها وقياسااااتها، النظرياااة الذرياااة وتطورهاااا، العناصااار 
والمركباات الكيميائياة، التفاااعالت الكيميائياة، الغاازات، الكيمياااء الحرارياة، التوزياع اإللكترونااي للاذرات، الجاادول 

 الدوري.
 

 

 (SC232) 1مختبر كيمياء 4009 
يتضمن هذا المساق التجارب التالية: كيفية استعمال الموازين الكيميائية، قياسات الخوا  الفيزيائية للمركبات 

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

 (SC212) 1 معادالت تفاضلية4043 
رتبة األولى وتطبيقات عليها، نظرية وجود الحلول ووحدانيتها، المعادالت الخطية مان معادالت تفاضلية من ال

 الرتبة ن، تحويالت البالس واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية، الحل باستخدام متسلسالت القو .  
 

 (SC 173) 1أحياء 4849
ات العضااوية، تاادفق الطاقااة فااي األنظمااة ومكوناتهااا ماان العضاايات والمركباا الخليااة وبناؤهاااالمساااق  هااذا يتناااول

الفعاليااات الحيويااة فااي  التاانفس الخلااوي والتمثياال الضااوئي، اإلنقسااام الخلااوي، المااادة الوراثيااة وتنظاايم الحيويااة،
والحيوانااااات(، النقاااال والساااايطرة فااااي النباتااااات  الكااااائن الحااااي، النظااااام البنااااائي فااااي الكائنااااات الحيااااة )النباتااااات

 .بيئاتها، النظام البيئي ومكوناته ات الحية معوالحيوانات، تفاعل الكائن

 

 (SC174) 1مختبر أحياء 4850 
هااو مسااااق عملاااي يركاااز علاااى التجاااارب األساساااية فاااي العلاااوم الحياتياااة التاااي توضاااح الطريقاااة العلمياااة وتشااامل 

نزيمااي، اساتخدام الميكروساكوب، تنااوع الكائناات الحياة، األسااس الكيميائياة للحيااة، مكونااات الخالياا، النشااط األ
 البناء الضوئي والتنفس الخلوي، االنقسام الخلوي واألنسجة النباتية والحيوانية.

 

 (APPH214الكترونيات فيزيائية ) 5322

مجموعة متصلة من المحاضرات والتمارين المخبرية التي تركز على دوائر التيارات المباشرة والمترددة 

ئر النبض ، ويكون التركيز على بناء الدوائر بما في للترانزيستورات والمعدالت والمضخمات وكذلك دوا

 ذلك الدوائر المتكاملة.
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  (APPH214) مختبر االلكترونيات الفيزيائية  5323 
دراسااة خصااائ  الااديود )جرمااانيوم و ساايليكون( و تطبيقاتااه العمليااة، خصااائ  ديااود الزناار و اسااتخدامه فااي 

لتطبيقااات المسااتخدمة مثاال دوائاار التكبياار و اسااتخدامه ترانزيسااتور وأهاام ا BJTتطبيقااات عمليااة، خصااائ   
( و اسااتخدامه فااي   operational amplifierكعنصاار تحكاام فااي الاادوائر اإللكترونية،دراسااة خصااائ   ) 

 ( في تطبيقات عملية. 555و المفاضلة و استخدام مؤقت  تطبيقات عملية مثل دوائر المكاملة
 

 ساعة معتمدة( 56) جباريةاإلتخصصص الفيزياء التطبيقية متطلبات 

 

 رمز المساق اسم المساق س.م متطلب سابق متطلب مرافق المساق باللغة االنجليزية
رقم 

 المساق

General Physics 3  SC121 3  3فيزياء عامة PHYS210 5324 

Mathematical physics  
SC211 
SC212 

 APPH322 5349 فيزياء رياضية 3

Thermodynamic  
SC211 

PHYS210 
 APPH230 5350 فيزياء حرارية 3

Optics  SC123 3 بصريات APPH240 5325 

Modern Physics  
SC123 
SC211 

 APPH250 5351 فيزياء حديثة 3

Classical Mechanics  SC212 3 ميكانيكا كالسيكية APPH310 5352 

Applied 

Electromagnetism 
 APPH322 3 كهرومغناطيسية تطبيقية APPH320 5353 

Solid state physics  APPH250 3 فيزياء الحالة الصلبة APPH471 4842 

Quantum Mechanics 1  
APPH250 
APPH322 

 APPH330 5354 1ميكانيكا الكم 3

Applied 

Electrodynamics 
 APPH320 3 كهروديناميكية تطبيقية APPH422 5326 

Applied Physics lab 1  APPH250 2 1طبيقية ت مختبر فيزياء APPH315 5332 

Applied Nuclear 

Physics 
 APPH330 3 

الجسيمات النووية 
 التطبيقية

APPH400 5355 

Quantum Mechanics 2  APPH330 3 2ميكانيكا الكم APPH432 5327 

Radiation physics APPH400  3 فيزياء االشعاع APPH410 5328 

Physics & society  SC121 3 مجتمعالفيزياء وال APPH231 4840 

Int.to Radiation 

Biology 
 APPH410 3 

الوقاية من االشعاع 
 والسالمة

APPH420 5583 

Radiation Therapy 

Physics 
 APPH250 3 المطيافية APPH421 5582 

Medical Imaging 

Physics 
 APPH410 3 فيزياء التصوير الطبي APPH416 5331 
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Applied Physics Lab 2  APPH315 2 2مختبر فيزياء تطبيقية APPH425 5333 

Seminar  

متطلب 
سابق)مستوى 

س.م 99سابع 
 بنجاح(

 APPH428 5334 ندوة  1

 

 وصف المساقات:

 

 ( PHYS210) 3فيزياء عامة  5324

تشتمل مواضيع المساق على: ميكانيكا الموائع، الحركة الموجية والصوت، التداخل والحيود في االموا  
درجة الحرارة، القانون االول والثاني للديناميكا الحرارية، النظرية الجزيئية للغازات، البصريات الصوتية، 

 والنظرية النسبية الخاصة.
 

 (APPH 322)الفيزياء الرياضية  5349

يطور المساق الرياضيات التطبيقية في مجال العلوم الفيزيائية ، ويقدم المساق التحويالت التكافلية، طرق 
القتران جرين واالقتران التعامدي اليجاد حلول للمعادالت التفاضلية ، كما يختبر موضوعات  التمدد

 مختارة مثل المتغيرات المركبة.
 

 (APPH 230) الفيزياء الحرارية 5350

مقدمة لمفاهيم الحرارة ،الشغل ، االنتروبي وقوانين الديناميكا الحرارية، تطوير وتطبيق واستخدام مفاهيم 
ت الديناميكا الحرارية على خوا  المادة الكلية، الحد األدنى للشغل، تغيرات الحالة، االتزان وتمثيال

 الديناميكي الحراري.
 

  (APPH 240 ) البصريات 5325

هذا المساق هو بمثابة مقدمة في البصريات الهندسية والفيزيائية وتشتمل موضوعات المساق على طبيعة 
دوات البصرية ، احالل االموا ، االموا  الموقوفة والضربات، تحليل انتشار الضوء تكون الصور، اال

فورير لالموا  الدورية والحزم الموجية ، تداخل االشعاعات التباينية والمتعددة ، االستقطاب حيود 
 فرانهوفر وفرانل، الهليوغرافي والليزر.
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 ( APPH 250 )فيزياء حديثة  5351

والدقائقية للمادة ، ميكانيكاالكم في بعد واحد ,يكا الكم، الخوا  الموجية النظرية النسبية الخاصة، ميكان
وثالثة أبعاد، النظرية الكمية لذرة الهيدروجين، الفيزياء الذرية والفيزياء النووية ، يبني هذا المساق قوة 

نتقال إلى االبصار لد  الطالب من خالل التركيز على أمثلة بسيطة في هذه المواضيع المتقدمة قبل اال
 حاالت حقيقية أخر  متقدمة.

 

 

 ( APPH 310 )  الميكانيكا الكالسيكية 5352

يشمل هذا المساق الميكانيكا التحليلية من خالل المعالجات المتغيرة الالغرانجية والهاملتونية ، وتؤكد 
 على التطبيقات على القوة المركزية لحركة واهتزازات االجسام المتماسكة.

 

 (APPH 320) مغناطيسية التطبيقيةالكهرو 5353

تحليل الكميات المتجهة، مجاالت الكهرباء الساكنة، معادالت البالس، التمددات المتعددة القطبية، 
المجال الكهربائي في المادة، العازالت ، المجاالت المغناطيسية، المواد المغناطيسية والموصالت فائقة 

 أجهزة ومجاالت بحثية في الفيزياء التطبيقية.التوصيل ، تطبيقات الكهرومغناطيسية على 
 

 (APPH 471) مقدمة في فيزياء الحالة الصلبة 4842

التركيبات البلورية، الخوا   مفاهيم أولية في الحيود المتعلقة بالتركيب البلوري، الربط البلوري، اهتزازات
زمة، أشباه الموصالت، مقدمة في نظرية االلكترون الحرفي المعادن،نظرية الح الحرارية للمواد العازلة،
 ظاهرة فائقية التوصيل

 

 (APPH 330) 1ميكانيكا الكم  5354

يتناول المساق المبادئ األساسية لميكانيكا الكم غير النسبية ، إخفاقات الفيزياء الكالسيكية في وصف 
تركيبات المصفوفات الظواهر الميكروسكوبية ، أدوات الرياضيات واالقتراحات االساسية لميكانيكا الكم، 

لميكانيكا الكم، معادلة شرودنجر وتطبيقاتها ألنظمة ذات بعد واحد وأبعاد متعددة، كمية التحرك 
الدوراني،تطبيقات ميكانيكا الكم في دراسة أنظمة ثالثية االبعاد، االقترانات الموجية لألنظمة المذكورة وقيم 

 ت.التوقعات التي يمكن الحصول عليها من خالل برمجيا
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 (APPH 422) الكهروديناميكية التطبيقية 5326

نظرة شمولية على خوا  وتفاعالت المجاالت المغناطيسية والكهربائية الساكنة، دراسة ظواهر المجاالت 
الكهربائية والمغناطيسية التي تتغير مع الزمن ويشمل ذلك األموا  الناتجة بالتأثير، االشعاع والنظرية 

 التركيز على التطبيقات. النسبية الخاصة، يتم
 
 

 (APPH 315) 1مختبر الفيزياء التطبيقية 5332

 تجارب في الميكانيكا والديناميكا الحرارية، وميكانيكا المواقع والكهرباء والمغناطيسية.
 *محاضرة واحدة وثالث ساعات مختبر.

 

 II(APPH 432) ميكانيكا الكم  5327

طراب التي ال تعتمد على الزمن ، طريقة المتغيرات وتطبيقاتها جمع كميات التحرك الزاوّية، نظرية االض
، الصور التفاعلية وشرودنجر وهزنبرد، نظرية االضطراب التي تعتمد على الزمن ، نظرية التشتت، نظم 

 الدقائق المتماثلة، الحلول التقريبية لمعادالت شرودنجر باستخدام برمجيات.
 

 (APPH 410) فيزياء االشعاع 5328

ي المساق أساسيات االشعاعات المؤينة وغير المؤينة، التركيب الذري والنووي، الفيزياء الذرية يغط
 والنووية ، النشاط االشعاعي، تفاعل االشعاع مع المادة، الكشف عن النشاط االشعاعي وقياسه.

 

 (APPH 231الفيزياء والمجتمع ) 4840

قااات الحاضااار، حااادود وامكاناااات طااارق الفيزيااااء،حلول تااااريخ الفيزيااااء مااان القااادم حتاااى الو  فلسااافة الفيزيااااء،
للنقاشااات فااي الفيزياء:فيزياااء النظااام الشمسااي،فيزياء المنااام األرضااي،فيزياء الطاقااة ومصااادرها ومشاااكلها، 

 فيزياء التصوير الضوئي والتصوير الطبي، فيزياء األسلحة النووية، الطاقة النووية والفضالت النووية.
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 ( APPH 414االشعاعي )فيزياء العالج   5330

لهذا المساق االبتدائي توجه سريري، ويتضمن مراجعة العلوم األساسية، والطرق والتطبيقات المختلفة 
للعال  االشعاعي في معالجة عدد كبير من األمراض البشرية، يتم تغطية أشكال االشعاعات االساسية 

والمنخفضة، العملية السريرية في المعالجة،  ويشمل ذلك المعالجة باستخدام الفوتون ذو الطاقة العالية
 طرق حساب الجرعة للمريض ودور الفيزياء الطبي في معالجة األورام باالشعاع.

 

 ( APPH 416فيزياء التصوير الطبي ) 5331

يصف المساق المبادئ األساسية في طرق التصوير غير التدخلي ويشمل ذلك التصوير بالرنين 
رنين المغناطيسي الوظيفي والتصوير باالنتشار الممتد، التخطيط الدماغي، المغناطيسي والتصوير بال

 تحليل وتطوير مجموعات البيانات ذات األبعاد العالية.
 

 (APPH 425) 2مختبر الفيزياء التطبيقية 5333

 تجارب في الضوء والحركة الموجية والفيزياء الحديثة، والفيزياء  الذرية والفيزياء النووية.
  واحدة وثالث ساعات مختبر. *محاضرة

 

 (APPH 428)ندوة  5334

 ساعة معتمدة بنجاح 99متطلب سابق: مستو  سابع 
 

 (APPH 421)المطيافية   5582

هذا المساق يهتم في تقنية االنبعاث االشعاعي الذري والنووي وتطبيقاتها المختلفة، ويتضمن كذلك 
جاما واشعة بيتا واشعة الفا، ومطيافية الرنين  مطيافية االنبعاث االشعاعي بإستخدام كل من اشعة

 المغناطيسي النووي ومطيافية رامان.
 

 الوقاية من االشعاع والسالمة

 الجسيمات والفيزياء التطبيقية
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 :(معتمدة من المساقات التالية ةساع 12)االختيارية: تخصص الفيزياء التطبيقية متطلبات   
 

 

 المساق باللغة االنجليزية
ب متطل

 سابق
 رقم المساق رمز المساق اسم المساق س.م

Measurement And 

Evaluation 
SC141 3 القياس والتقويم SC226 4815 

Science Teaching 

Methods 
SC141 3 أساليب تدريس العلوم SC227 4816 

Technology In 

Education 
 APPH318 5335 تكنولوجيا التربية 3 

Curriculum Design  3 نها  المدرسيالم APPH319 5336 

Introduction To 

Education 
 APPH321 5337 المدخل إلى التربية 3 

Plasma Physics APPH320 3 فيزياء البالزما APPH436 4671 

Fourier Optics 
APPH240 

SC211 
 APPH434 5339 بصريات فوريير 3

Partial Differential 

Equations 
SC212 3 ة جزئيةمعادالت تفاضلي SC222 5340 

Introduction To 

Photonics 
APPH240 3 المدخل إلى الفوتونيكس APPH436 5341 

Computational Physics 
GE114 

APPH322 
 APPH438 5342 فيزياء حسابية 3

Environmental Physics 
SC111 

SC123 
 APPH362 4832 فيزياء بيئية 3

Special Topics  3 مواضيع خاصة APPH450 4848 

Statistical Mechanics 
APPH230 

APPH330 
 APPH461 4847 ميكانيكا احصائية 3

Laser Physics APPH250 3 فيزياء الليزر APPH456 5344 

Physics Of Solar 

Energy 
APPH250 3  المتحددةفيزياء الطاقة APPH458 5345 

Nanotechnology APPH330 3 نانوتكنولوجيا APPH460 5346 

 9500  اصول التربية 3  
 9502  القياس والتقويم 3  
 9512  1تعليم علوم 3  
 9513  2تعليم علوم 3  
 5338  تطوير المواد وتشخيصها 3  
 5442  التربية والتعليم في فلسطين 3  
 5580  معالجة اإلشارات 3  
 5581  الكترونيات الكم 3  

      ساعات معتمدة 3متطلبات حرة :  
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 وصف المساقات:

 
 (SC 226القياس والتقويم ) 5902  

يبدأ المساق بمناقشة المواضيع التالية: معنى القياس والتقويم ودورهما في التربية، اختبارات التحصيل 
 وكيفية بناء  هذه االختبارات ، أنواع االختبارات مع أمثلة ، العالمات وأنظمتها ، وكيفية استخدامها.

 

 التربية اصول  9500

 انظر خطة التاهيل التربوي

 

 1تعليم علوم  9512

 انظر خطة التاهيل التربوي

 

 2تعليم علوم  9513

 انظر خطة التاهيل التربوي

 

 ((APPH 436  فيزياء البالزما 4671  

مقدمة في البالزما، المواضيع التي يتم ماقشتها تشتمل على حركات الدقيقة الواحدة، البالزما، االنتشار 
المقاومية، التوازن والثبات، مقدمة مبسطة للنظرية الجزيئية، ا ثار غير الخطية، االلتحام النووي و 

 المتحكم فيه.
 

 (APPH 434) بصريات فورير 5339   

الطرق الرياضية المتعلقة بنظرية األنظمة الخطية، حيود فرنل وفرونهوفر، خوا  تحوالت فورير 
لبصرية، التنقية الفراغية، تطبيقات معالجة المعلومات البصرية للعدسات، تحليل التردد لألنظمة ا

 والهلوغرافي.
 

 (SC 222معادالت تفاضلية جزئية  ) 5340
معادلة  معادلة الحرارة، معادلة األموا ،المعادلة التفاضلية الجزئية من الرتبة األولى والثانية، صيغة جرين، 

 .وتطبيقاتها البالس
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 (APPH 436لفوتونات )مقدمة في علم ا 5341  

يكشف المساق طبيعية الضوء ويشمل قوانين االنعكاس واالنكسار ، نظرية تكون الصور، قواعد 
البصريات الموجية ويشمل التداخل والحيود واالستقطاب، المبادئ األساسية لنظرية الخيوط البصرية، 

 الصورة.مبادئ الليزر، والسالمة في استخدامها، مبادئ الهلوغرافي ومعالجة 
 
 (APPH 438) الفيزياء الحاسوبية 5342  

محاكاة 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 

 مونت كارلو والديناميكا الجزئية والحسابات الكمية.أكثر تقدما  مثل محاكاة 
 

 (APPH 362الفيزياء البيئية ) 4832  

تطبيق مفاهيم فيزيائية أساسية على مشاكل بيئية ناتجة عن التكنولوجيا، فهم فيزيائي لألرض و مواردها، 
 التغيرات البيئية الناتجة عن اإلنسان.

 

 ( APPH 450ي الفيزياء )فمواضيع مختارة   4848   

مواضيع مختارة تهم الطلبة، يمكن إعادة المساق كبحث معمق في موضوع محدد أو كمسح لموضوعات 
 عدة.

 
 ( APPH 461الميكانيكا االحصائية )  4847   

مراجعة الديناميكا الحرارية الكالسيكية ، النظرية الحركية للغاز المثالي، توزيع ماكسويل بولتزمان، 
 ديراك ، العمليات غير المنعكسة والمتموجة. -اينشتاين وفيرمي-توزيعات بوز االقتران التقسيمي،

 

 (APPH 456فيزياء الليزر )  5344    

الرنانات الضوئية، تفاعل االشعاع مع األنظمة الذرية ، نظرية االهتزازات في الليزر،أنظمة ليزر خاصة، 
 قات.عمليات السرعة،التعديل، توليد األموا  التوافقية ، تطبي
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 (APPH 458) المتجددة فيزياء الطاقة   5345   

فيزياء الطاقة الشمسية وتشمل االشعاع الشمسي، ميل الشمس، الديناميكا الحرارية للطاقة الشمسية، 
 فيزياء الخاليا الشمسية، تخزين وتوزيع الطاقة، الفيزياء واالقتصاديات في العهد الشمسي.

 

 (APPH 460) النانوتكنولوجي  5346   

مقدمة في المبادئ األساسية والتطبيقات في مجال النانوتكنولوجي، صمم المساق لطلبة ذوي خلفيات 
مختلفة ويقدم األدوات والمبادئ ذات العالقة باألبعاد الدقيقة جدا  ، ويقدم األدوات والمبادئ ذات العالقة 

 ة والمستقبلية في الهندسة، والموادو الفيزياءباألبعاد الدقيقة جدا ، ويبحث تطبيقات النانوتكنولوجي الحالي
      وااللكترونيات الدقيقة والطاقة. والكيمياء واألحياء،

 
 (MES81) التحكم بإستخدام الحاسوب  4343   

 
                   تطوير المواد وتشخيصها
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 تخصص الكيمياء التطبيقية: 2.3

 

 قات التالية(:ساعة معتمدة من المسا 20متطلبات الدائرة )

المتطلب 
 اسم   المساق المساق باللغة االنجليزية س.م المتطلب السابق المرافق

 رمز
 المساق

رقم 
 المساق

2تفاضل وتكامل   3 
Mathematics For 

Chemists 
 AC213 5386 رياضيات للكيميائيين

 
 3 

General 

Chemistry 1 
1كيمياء عامة   AC111 5387 

1كيمياء عامة   3 
General 

Chemistry 2 
2كيمياء عامة   AC121 5388 

كيمياء 
1عامة  

 1 
General 

Chemistry Lab1 
1مختبر كيمياء عامة   AC122 5389 

كيمياء 
2عامة   

 1 
General 

Chemistry Lab 2 
2مختبر كيمياء عامة   AC112 5390 

  3 Biology أحياء AC173 5391 

 
 :من المساقات التالية( ساعة معتمدة 56متطلبات التخصص االجبارية ) 

 

المتطلب 
 رقم المساق المساق رمز اسم   المساق المساق باللغة االنجليزية س.م المتطلب السابق المرافق

 AC212 5392 كيمياء تحليلية   Analytical Chemistry 3 2كيمياء عامة 

 3 كيمياء تحليلية 
Instrumental 

Analysis 
 AC222 5393 التحليل ا لي

ليل التح
 االلي

 1 
Analytical Chemistry 

Lab 2 
 AC319 5394 2مختبر كيمياء تحليلية 

 AC211 5395 1كيمياء عضوية  Organic Chemistry 1 3 2كيمياء عامة 

 AC221 5396 2كيمياء عضوية  Organic Chemistry 2 3 1كيمياء عضوية  

كيمياء 
 2عضوية 

 1 
Organic Chemistry 

Lab 2 
 AC224 5397 2ء عضوية مختبر كيميا

 AC223 5398 1كيمياء فيزيائية Physical Chemistry 1 3 2كيمياء عامة 

 AC313 5399 2كيمياء فيزيائية  Physical Chemistry 2 3 1كيمياء فيزيائية 

كيمياء 
 2فيزيائية

 1 
Physical Chemistry 

Lab 
 AC314 5400 مختبر كيمياء فيزيائية

 AC315 5401 كيمياء حيوية Biochemistry 3 االحياء 

 AC318 5402 مختبر كيمياء حيوية Biochemistry Lab 1 2كيمياءعضوية 
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كيمياء 
 حيوية

 3 
Inorganic Chemistry 

1 
 AC317 5403 1كيمياء غير عضوية 

كيمياء غير  
 1عضوية

3 
Inorganic Chemistry 

2 
 AC325 5404 2كيمياء غير عضوية 

كيمياء غير 
 2عضوية 

 1 
Inorganic Chemistry 

Lab 

مختبر كيمياء غير 
 AC326 5405 عضوية

 2كيمياء عضوية 
كيمياء غير 
 1عضوية

3 
Industrial Chemistry 

1 
 AC327 5406 1الكيمياء الصناعية 

الكيمياء  
 1الصناعية

3 
Industrial Chemistry 

2 
 AC415 5407 2الكيمياء الصناعية 

 

 3 2كيمياء عضوية
Chemistry And 

Technology of 

Polymers 

كيمياء وتكنولوجيا 
 AC422 5408 المبلمرات

 
 3 كيمياء حيوية

Food Chemistry And 

Technology 

كيمياء وتكنولوجيا 
 AC423 5409 االغذية

الكيمياء 
 2الصناعية

 1 
Industrial Chemistry 

Lab 
 AC413 5410 مختبر الكيمياء الصناعية

مختبر الكيمياء  
 ةالصناعي

1 
Practical Industrial 

Chemistry 

الكيمياء الصناعية 
 AC424 5411 العملية

كيمياء المنتجات  
 الصناعية

1 
Chemistry Of 

Natural Products Lab 

مختبر كيمياء المنتجات 
 AC419 5413 الطبيعية

مقدمة في  
 الحاسوب

3 
Computer For 

Chemists 
 AC324 5415 الحاسوب في الكيمياء

 
 3 

Small Business 

Management  
 GE431 5416 ادارة مشاريع صغيرة

 
 3 كيمياء حيوية

Chemistry Of 

Natural Products 

كيمياء المنتجات 
 AC411 5426 الطبيعية

كيمياء 
 1عضوية 

 1 
Organic Chemistry 

Lab1 
 AC219 5444 1مختبر كيمياء عضوية 

كيمياء 
 تحليلية

 1 
Analytical Chemistry 

Lab 1 
 AC225 5445 1مختبر كيمياء تحليلية 
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 :ساعة معتمدة من المساقات التالية( 12متطلبات التخصص االختيارية )

 

المتطلب 
رمز  اسم   المساق المساق باللغة االنجليزية س.م المتطلب السابق المرافق

 رقم المساق المساق

2كيمياء فيزيائية   3 
Special Topics In 
Environmental 
Science 

مواضيع خاصة في العلوم 
 5797  البيئية

 Pharmaceutical 3 كيمياء حيوية 
Chemistry الكيمياء الدوائية AC002 5421 

2كيمياء فيزيائية    3 Chemical Catalysis الحفز الكيميائي AC003 5422 

 Special Topics In 3 الطبيعيةكيمياء المنتجات  
Natural Products 

ع خاصة في مواضي
 5798  المنتجات الطبيعية

 
 2كيمياء عضوية 
كيمياء غير 
 2عضوية

3 Materials Science 5799  علم المواد 

 Special Topics In 3 علم المواد 
Materials Science 

مواضيع خاصة في علم 
 5800  المواد

 AC007 5417 تحليل االغذية  Food Analysis 3 كيمياء حيوية 

2يزيائية كيمياء ف   3 Computational 
Chemistry 5801  الكيمياء المحوسبة 

 Identification Of 3 كيمياء حيوية 
Chemical Compounds كيمياء تشخي  المركبات AC009 5428 

مختبر كيمياء غير  
 Special Topics In 3 عضوية

Chemical Technology 
مواضيع خاصة في 
 AC010 5429 التكنولوجيا الكيميائية

مختبر كيمياء غير  
 3 عضوية

Chosen Topics In 
Local Chemical 
Industry 

مواضيع خاصة في 
الصناعات الكيميائية 

 المحلية
AC011 5430 

2كيمياء عضوية    3 Reaction Mechanisms  آليات التفاعالت
 الكيميائية

AC015 5446 

1لغة انجليزية    3 Measurement And 
Evaluations س والتقويمالقيا  SC226 9502 

1تعليم علوم   3     9512 
2تعليم علوم   3     9513 
 9500  اصول التربية  3  
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 ساعة معتمدة من المساقات التالية( 2متطلبات المسار )يختار الطالب 

المتطلب 
 المرافق

المتطلب 
 اسم   المساق المساق باللغة االنجليزية س.م السابق

 رمز
 قرقم المسا المساق

  1 
Introduction To Final 

Year Project 
 AC412 5418 مقدمة مشروع تخر 

  1 Graduation Project  مشروع تخر AC421 5419 

  1 Seminar 1  1ندوة AC418 5447 

  1 Seminar 2  2ندوة AC429 5448 

  

  (.3متطلبات حرة ) الساعات المعتمدة المطلوبة 

 عتمدة (ساعة م 14متطلبات الدائرة ) 
 

  (AC213)الرياضيات للكيميائيين
ويقاادم البرنااامج للطااالب المعرفااة الكافيااة فااي مواضاايع مختلفااة فااي الرياضاايات والكيمياااء الالزمااة لمثاال حساااب 

 التفاضل والتكامل وظائف عديدة المتغيرات، المعادالت التفاضلية والجبر الخطي.
 

 (AC111) 1عامةكيمياء 
الكميائية االساسية مع التركيز على النظرية الذرية وهيكلها ، الروابط الكيميائياة يتضمن دراسة نظرية وتطبيق 

، غيااار العضااااوية التسااااميات الكيميائياااة ، التفاااااعالت الكيميائيااااة ، العناصااار المتفاعلااااة ورد الفعاااال، العالقااااات 
 الدورية، التركيب الجزيئي، خوا  الغازات والنظرية الحركية الجزيئية.

 
 

 (AC121)( 2)عامةكيمياء 

يتضمن هذا المساق المواضيع التالية : الروابط الكيميائية وأنواعها ، نظرية رابطة التكافؤ ، قو  التجاذب بين 
، الحااوامض والقواعااد ، ثاباات  الكهربائيااةالجزيئااات ، الخلاايط ، ساارعة التفاعاال وميكانيكيااة التفاعاال ، الكيمياااء 

 ،ثابت الذائبية.االتزان
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 (AC122) 1 عامة مختبر كيمياء
يتضمن هذا المساق التجارب التالية: كيفية استعمال الموازين الكيميائية، قياسات الخوا  الفيزيائية للمركبات 

حاااارارة التفاااااعالت  أليونااااات، معااااايرة الحااااامض بالقاعاااادةالكيميائيااااة، حساااااب الااااوزن الجزئااااي، الكشااااف عاااان ا
 الكيميائية، معايرة التأكسد واالختزال.

 
 (AC112) ( 2)عامةياء مختبر كيم

يتضمن هذا المساق التجارب التالية : سرعة التفاعلل ، التليرير اويلوني المشلترك ، اسلتخداا الكاشلس ل يلا  
،تجارب حلول تحديلد درجلة الحموضلة ،ورابلت درجة الحموضة لألحماض ال وية والضعيفة ، االستخالص 

 الحموضة لالحماض الضعيفة، الخصائص الجمعية للمخاليط.

 
  (AC173)االحياءعلم 

الخلياااة ومكوناتهاااا،تحوالت الطاقاااة، التفااااعالت الحيوياااة باااداخلها، التااانفس الخلاااوي، التمثيااال الضاااوئي، انقساااام 
الخليااة، االحماااض النووياااة ووظائفهااا، النبااات والحيواناااات، تبااادل الغااازات فاااي الحيوانااات والنباتااات، عملياااات 

 النقل في النبات والحيوانات.
 

 ساعة معتمدة( 62صص االجبارية )متطلبات التخ
 

  (AC212)الكيمياء التحليلية
، PHماادخل إلااى أسااس الكيمياااء التحليليااة النظريااة والعمليااة، التحلياال االحصااائي للبيانااات، االتاازان الكيميااائي، 

 التحليل الكمي والوزني، مبادئ التحليل الطيفي، الكيمياء الكهربائية، وطرق الفصل.
 

  (AC222)التحليل اآللي
 HPIC,GC، طرق الفصال وادارتهاا لاا :  UV,NMR,FTIRيحتوي المساق طرق التحليل الطيفي االساسية: 

 وغيرها ، إضافة إلى طرق وأدوات متقدمة في التحليل الكيميائي.
 
 

 (AC225) 1مختبر الكيمياء التحليلية
، معااايير الترساايب، والتأكسااد يحتااوي المساااق تجااارب حااول التحلياال الكيميااائي الكمااي والنااوعي: التحلياال الااوزني

 واالختزال، ومعاير االحماض والقواعد.
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 (AC319)2مختبر الكيمياء التحليلية 
، وطاارق التحلياال الكهربااائي المختلفااة،  IR,UV,AASيشاامل تجااارب حااول اسااتخدام طاارق التحلياال الطيفااي، 

 الكروموتوغرافيا.
 

  (AC211)1كيمياء عضوية 

مبااادئ الكيميائيااة العامااة المتعلقااة بالكيمياااء العضااوية ، الرابطااة التساااهمية يحتااوي هااذا المساااق بدايااة علااى ال
ودورهاااا فاااي المركباااات العضاااوية ، المجموعاااات الوظيفياااة ، الااارنين ، التشااااكل، تسااامية المركباااات العضاااوية ، 

حااوالت الخصااائ  الكيميائيااة لاللكانااات وهالياادات االلكانااات، تفاااعالت االحااالل والخلااع، والشاارائد الحاارة، الك
 وتأثيرها وخصائصها وطرق تحضيرها.

 
  (AC221)2كيمياء عضوية 

، ويحتااوي علااى المواضاايع التاليااة: طاارق سبيكترسااكوبي 1يااأتي هااذا المساااق اسااتمرار للمساااق كيمياااء عضااوية 
IR,NMR  ،إضاااااافة الاااااى كيميااااااء االلكيناااااات، االلكانياااااات، المركباااااات العطرياااااة، االلديهايااااادات، الكينوناااااات ،
 كربوكسيلية ومشتقاتها، االنيوالت وااليونات الكربونية، االمينات.االحماض ال

 
 AC219 1 مختبر كيمياء عضوية

يحتااوي المسااااق علااى تجاااارب حااول المواضااايع التاليااة: تحدياااد خصااائ  المركباااات العضااوية )درجاااة الغلياااان 
 واالنصهار(، التقطير، البلورة، الكروموتوغرافيا، فصل المركبات، التصنيع

 
  (AC 224)2يمياء عضوية مختبر ك

( الكرموتوغرافياا، تصانيع أناواع مختلفاة مان IR,UVيحتوي المساق على تجارب حولة استخدام السبكترسكوبي)
 المركبات العضوية.

 
 
 

  (AC223)1كيمياء فيزيائية 
الجهد الكيميائي  يغطى هذا الجزء من الكيمياء الفيزيائية ، الديناميكا الحرارية )القانون االول، الثاني، الثالث(،

واالتزان في حالاة فيزيائياة واحادة، االتازان الكيمياائي فاي الحالاة الغازياة، المحاليال المثالياة، الغاازات والمحاليال 
 غير المثالية، االتزان الكيميائي في االنظمة غير المثالية، االنظمة الكهروكيميائية.
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  (AC313)2كيمياء فيزيائية 

،  Deby-Huckelهربائيااة وعالقتهااا بالااديناميكا الحراريااة، نشاااط االيونااات، نظريااة يشاامل المساااق الكيمياااء الك
العمليات العكسية وغيار العكساية ، النظرياة الحركياة للغاازات، رتباة التفااعالت، معادلاة أرهيناوس، تحدياد رتباة 

 التفاعالت، نظريات في سرعة التفاعالت.
 

  (AC315)يائيةمختبر الكيمياء الفيز 
ق تجارب ترسخ المفاهيم في المساق النظري، تغطي التجارب الديناميكا الحرارية، قوانين االتازان، يشمل المسا

 الكيمياء الكهربائية، سرعة التفاعالت الكيميائية، الكيمياء السطحية.
 

  (AC315)الكيمياء الحيوية
بروتيناااااات، يحتاااااوي الجااااازء االول مااااان المسااااااق دراساااااة تركياااااب ووظاااااائف وخصاااااائ  المركباااااات الحيوياااااة )ال

الكربوهيااادرات، اللبيااادات، االحمااااض النووياااة، االنزيماااات( أماااا الجااازء الثااااني يشاااتمل عملياااات االياااض وانتاااا  
 الطاقة.

 
  (AC318)مختبر الكيمياء الحيوية

تحتوي تجارب المساق على عمليات في فصل وتحديد كميات وتوصيف بعض المركبات الحيوية إضاافة الاى 
 طرق الكشف عنها.

 
 (AC317) 1اء غير العضويةالكيمي

يشاااامل المساااااق التركيااااب الااااذري والجاااادول الاااادوري، المركبااااات غياااار العضااااوية، الااااروابط الكيميائيااااة: التركيااااب 
 الجزيئي، الروابط التساهمية، نظرية االفالك الجزيئية، الحالة الصلبة، االحماض والقواعد.

 
 

  (AC325)2الكيمياء غير العضوية 
تأكسااد واالختاازال، كيمياااء الفلاازات، الهياادروجين ومركباتااه، المركبااات العضااوية الفلزيااة، المركبااات التناسااقية، ال

 كيمياء الالفلزات.
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  (AC326)مختبر الكيمياء غير العضوية 

يحتاااوي المسااااق تطبيقاااات عملياااة الساااس الكيميااااء غيااار العضاااوية مااان خاااالل تجاااارب حاااول تصااانيع  وتحدياااد 
 يزيائية للمركبات غير العضوية ، توصيف المركبات وتحديد تركيبها.الخصائ  الفيزيائية للمركبات الف

 
 (AC327) 1الكيمياء الصناعية

يحتاااوي المساااااق علاااى دراسااااة شااااملة للصااااناعات الكيميائيااااة تتعلاااق بتنظاااايم المصااانع والمعمليااااات الصااااناعية، 
رات التجميال، الماواد والنواحي االقتصادية والتسويق، سايتم التطارق إلاى صاناعات كيميائياة مختلفاة ، مستحضا

 الالصقة، االدوية ، المبلمرات ، المستحلبات وغيرها.
 

 (AC415) 2الكيمياء الصناعية 
يغطي المساق عمليات صناعية مختلفة في مجال الصناعات غير العضوية مثل االسمنت ، الجبس ، الجير 

 الدهانات والصبغات. واالسمدة ، إضافة إلى الصناعات العضوية مثل صناعة الصابون والمنظفات ،
 

  (AC413)مختبر الكيمياء الصناعية
 يحتوي المساق على تجارب مختارة حول طرق تصنيع كيميائية لمواد مختلفة تدرس في المساق النظري.

 
  (AC422)تكنولوجيا وكيمياء المبلمرات

تصانيعها، تفاعالتهاا،  يحتوي المساق على المبادئ االساسية لكيمياء المبلمارات : تصانيف المبلمارات ، آلياات
وسااارعة البلمااارة، الاااوزن الجزيئاااي، التشااااكل فاااي المبلمرات،المرفولاااوجي، الذائبياااة، التحاااوالت الحرارياااة، المطااااط 

 وخصائصه الفيزيائية.
 

  (AC423)كيمياء وتكنولوجيا واالغذية
ت، الكربوهيااادرات، دراساااة للخصاااائ  الفيزيائياااة والحيوياااة للمكوناااات االساساااية لالغذياااة )البروتيناااات، اللبيااادا

وغيرها(، تاأثير خصاائ  مكوناات الغاذاء، وناواتج تفاعالتهاا علاى صاحة االنساان إضاافة إلاى مباادئ التغذياة 
:كماااا ويعطاااي المسااااق المباااادئ الرئيساااية لتكنولوجياااا تصااانيع االغذياااة، وأهااام العملياااات فياااا : البساااترة، التبرياااد، 

 الفصل، التجميد وغيرها.
 

 



 
 

 العلوم التطبيقيةكلية 

 

264 

 
  (AC424)مليةية العالكيمياء الصناع

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.

 
  (AC214)مقدمة في االحصاء التطبيقي

حصااااااء وتحلياااال البيانااااات، االحتماااااالت، المتغياااارات العشاااااوائية، يحتااااوي المساااااق علااااى مواضاااايع اساسااااية اال
 التوزيعات االحتمالية، معامل االرتباط واالنحدار الخطي.

 
  (AC007)كيمياء المنتجات الطبيعية

يشاااااااامل المساااااااااق عمليااااااااات اسااااااااتخال  وفصاااااااال وتنقيااااااااة ووصااااااااف المنتجااااااااات الطبيعيااااااااة مثاااااااال تربينااااااااات، 
 درات وغيرها مما يمكن استخالصه ن النباتات المحلية.سترويدات،الكلويدات، اللبيدات، الكربوهي

 
 (AC419)مختبر كيمياء المنتجات الطبيعية 

 يحتوي المساق على تجارب حول استخال  فصل وتنقية المنتجات الطبيعية من النباتات المحلية.
 

  (AC226)مقدمة في العلوم البيئية
ياااة ، بااادءا مااان التعااااريف االساساااية ومكوناااات البيئاااة، يصاااف هاااذا المسااااق المفااااهيم االساساااية فاااي العلاااوم البيئ

ويصاااف خصاااائ  ارباااع مجااااالت: الغاااالف الجاااوي، الغاااالف الماااائي، اليابساااة والمحااايط الحياااوي، اناااه يقااادم 
المشاااكل البيئيااة الرئيسااية علااى الصااعيدين الاادولي والمحلااي، ويساالط الضااوء علااى المبااادئ ثاام الحااد ماان ا ثااار 

ت معالجة النفايات، ويختتم المساق من خالل تقديم دراسة حالة بيئية بسطية على البيئية، مع امثلة على تقنيا
 واحدة من الصناعات المحلية.

 
  (AC324)الحاسوب في الكيمياء

يركااز المساااق علااى تعريااف وتعلاايم الطلبااة للبرمجيااات والمواقااع وقواعااد البيانااات الضاارورية للكيميااائيين إضااافة 
 إلى تطبيقاتها.
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  (AC431)شاريع الصغيرةادارة الم

تنظيم المشاريع واالعمال الصغيرة : ظهاور االفكاار، دراساة للجادو  االولياة، دراساة التساويق، الدراساة الفنياة، 
 الدراسة المالية، خطوات التسجيل الرسمي.

 
 ساعة معتمدة( 12متطلبات التخصص االختيارية )

 
 مواضيع خاصة في العلوم البيئية

ل مد  واسع من المهارات المتعلقة بحقل البيئة للطلبة   كما يتم طرح كثير من يصمم هذا المساق لنق
 المواضيع المتقدمة في البيئة والمبنية على التعليم بواسطة حل المشاكل المتعلقة بالبيئة.

 
  (AC002)الكيمياء الدوائية

 صنيع وتحليل االدوية.يعرف هذا المساق الطلبة على الجوانب النظرية والعملية وأساليب متقدمة في ت
 

  (AC003)الحفز الكيميائي
يغطااي المساااق مبااادئ الحفااز الكيميااائي، بحيااث يحتااوي علااى الحفااز فااي االنظمااة الحيويااة العضااوية باالضااافة 
الى الحفز المتجانس وغير المتجانس ،غير العضوي والعضوي الفلزي، الحفز غير المتماثل، وينتهاي المسااق 

 في الصناعات الكيميائية.بالنواحي العملية للحفز 
 
 

 موضوعات خاصة في المنتجات الطبيعية
وضع هذا المساق لتغطية متقدمة شاملة وأكتر تخصصا  للمنتجات الطبيعية ومن مصادر مختلفة مثل 
النباتات  الفطريات  البكتيريا  األحياء البحرية وغيرها.  سيكون التركيز في هذا المساق على التطور والتقدم  

ادر المنتجات الطبيعية  التخليق الحيوي  التحضير المخبري والصناعي لهذه المنتجات  طرق في مص
 االستخال  الجديدة والتطبيقات الجديدة.

 
 علم المواد

هذا المساق يرسي اساس  في علم المواد وعلم النانو وكيفية تعلق هذه المجاالت بالمواد المعاصرة والمواضيع 
نتا  الطاقة و   الطب والصحة ومواضيع اخر  ذات عالقة.البيئية وا 
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 مواضيع خاصة في علم المواد

لكلية.  هذا مساق متقدم  في علم المواد ويطرح بناء  على احتياجات طلبة الدائرة وا
 

 ((AC007تحليل االغذية 
، الحموضااااة، الرطوبااااة ، المعااااادن، PHيحتااااوي المساااااق علااااى الطاااارق الرئيسااااية لتحلياااال مكونااااات االغذيااااة )

هيااادرات،البروتينات، اللبيااادات، الفيتاميناااات(، اضاااافة الاااى عملياااات اخاااذ العيناااات وتحضااايرها، موثوقياااة الكربو 
( فااي تحلياال HDIC,GCوالكرموتوغرافيااا) (AAS,UV,IR)عمليااات التحلياال، تطبيقااات طاارق التحلياال الطيفااي

 االغذية.
 

 الكيمياء المحوسبة
ل طاقات الروابط  أطوال الروابط  االفالك و وصف ألهم النظريات االزمة للتنبؤ بصفات الجزيئات )مث

 طاقاتها  الشكل الفراغي( وتطبيق ذلك باستخدام بعض البرامج الخاصة في مختبرات الحاسوب
 
 

 (AC009)تحديد المركبات الكيميائية
المسااق يشاامل اساااليب وتحلياال التركيااب الجزيئااي للمركبااات العضااوية باسااتخدام طاارق التحلياال الطيفااي المتقاادم 

 والكرموتوغرافي. MSإضافة الى  IR,UV,NMRل مث
 

  (AC010)مواضيع خاصة في التكنولوجيا الكيميائية
 يتضمن المساق موضوعات خاصة تتناسب مع اهتمامات هئية التدريس والطالب

 
  (AC011)مواضيع مختارة في الصناعات الكيميائية المحلية

ويغطاي مختلاف جواناب هاذه الصاناعة بادءا مان  يصمم المساق من قبل المدرس بحياث يختاار صاناعة واحادة
 خصائ  المواد الخام والمنتجات، والعمليات التصنيعية، وفح  المواد وا ثار البيئية ذات الصلة.
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 ((AC015آليات التفاعالت الكيميائية 

فااعالت يشمل هذا المساق تطبيقات للمبادئ الكيميائية على المركبات وتفاعالتها ، أساباب وكيفياة حصاول الت
الكيميائية ، أثر التركيب على نشاط المركب الكيميائي، الحفز الحمضي القاعادي، تفااعالت اال...، االضاافة 

 و الخلع.
 

 القياس والتقويم 

يبدأ المساق بمناقشة المواضيع التالية: معنى القياس والتقويم ودورهما في التربية، اختبارات التحصيل وكيفية 

 ، أنواع االختبارات مع أمثلة ، العالمات وأنظمتها ، وكيفية استخدامها.بناء  هذه االختبارات 

 1أساليب تدريس علوم 

 انظر خطة التأهيل التربوي 

 

 2أساليب تدريس علوم 

 انظر خطة التأهيل التربوي 

   (AC412)مقدمة مشروع التخرج 

البيانااات وتحليلهااا، اعااداد تقرياار االساااليب العلميااة الختيااار مشااروع التخاار ، اساااليب البحااث العلمااي ، معالجااة 
 لمشروع التخر  في السنة االخيرة من الدراسة.

 
  (AC421)مشروع التخرج

 عبارة عن مشروع تخر  بحثي قصير.
 

  1 (AC418)ندوة
محاضرة يلقيها الطالب تتناول موضاوعا مختاارا بتعماق فاي العلاوم الكيمائياة ويهادف الاى تادريب الطالاب علاى 

 علمية وممارسة المناقشة العلمية.استخدام المراجع ال
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  (AC429) 2ندوة 

محاضرة يلقيها الطالب تتناول موضاوعا مختاارا بتعماق فاي العلاوم الكيمائياة ويهادف الاى تادريب الطالاب علاى 
 استخدام المراجع العلمية وممارسة المناقشة العلمية.
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 تخصص األحياء التطبيقية

 

 (19يقية ) الساعات المعتمدة المطلوبة: متطلبات الدائرة لتخصص األحياء التطب
 

رقم 

 المساق

رمز 

 المساق
 المساق باللغة االنجليزية المتطلب المرافق متطلبات سابقة معتمدة المساق اسم

4143 

 

 

AC 111 

 

 

كيمياء عامة لطلبة 
 االحياء التطبيقية

3 
 

 

Chemistry for 

Applied Biology 

Students 

4144 

 

 

AC 122 

ء عامة مختبر كيميا
 لطلبة االحياء

1 
 

 

Chemistry Lab for 

Applied Biology 

Students 

4145 AC 315 3 كيمياء حيوية 
 الكيمياء العضوية

 2االحياء العامة
 

 Biochemistry  

4210 
AC 318 

 
 مختبر االحياء العامة 1 مختبر كيمياء حيوية

2 
 

 Biochemistry Lab كيمياء حيوية

4243 SC 173 3 1ء العامة األحيا 
 

 General Biology(1) 

4244 SC 174  1األحياء العامة  1 1مختبر احياء عامة 
 

  General Biology 

Lab (1)  

4245 AC 211 كيمياء عامة لطلبة  3 الكيمياء العضوية
 االحياء التطبيقية

 

 Organic Chemistry 

4291 AC 219 
مختبر كيمياء 

 عضوية
1 

مختبر كيمياء عامة 
 لطلبة االحياء

 

 Organic Chemistry الكيمياء العضوية

Lab 

4315 AB 124 
التخطيط التجريبي 
 والتحليل االحصائي

 1تفاضل وتكامل  3
 

 
Experimental 

Designand 

Biostatistics 
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 لتخصص األحياء التطبيقية  وصف متطلبات الدائرة

 
 (SC111) كيمياء عامة لطلبة االحياء التطبيقية 4143  

 
 

    (SC 173)1 األحياء العامة  4243 
 و يشاامل. الاانظم البيولوجيااة تعماال التااي ماان خاللهااا األساسااية  مبااادئاليهاادف المساااق إلااى تعريااف الطالااب ب

نتاا  و ، البيئاة علامو  بيولوجياا النباات للحيااة،بأنواعها، والتناوع البيولاوجي  المجاهرو  بيولوجيا الخلية موضوعات ا 
   الطاقة.

    
    (SC 174)1مختبر احياء عامة  4244 

، والاارحالت الميدانيااة كاملااة عينااات جمااع ماان خااالل التنااوع الحيااوي  الطااالب علااى إلااى تعريااف المختبااريهاادف 
كيفياااة اساااتخدامها ودراساااة شااارائح  الطلباااة تعلااايمدراساااة المجهااار الضاااوئي والتشاااريحي و و  .الغاباااات القريباااة إلاااى

المتعلقااة بالخليااة والخصااائ   كمااا ويشااتمل علااى إجااراء بعااض التجااارب .ةمجهريااة لألنسااجة النباتيااة والحيوانياا
       البيانات األساسية. وتحليلتسجيل  و من النباتات إنتا  الطاقة قياس وكيفيةالكيميائية والفيزيائية للخلية 

 
  (AB 124) التخطيط التجريبي والتحليل االحصائي4315 

تعرياف الطاالب  سايتم حقيقياة فاي المجتماع. حااالتل حال المشااكل لاىع القاائمنهج اليعتمد هذا المساق  على 
 وسوف المحددة.التكنولوجيا الحيوية النباتية القضايا الطبية و  مع التركيز على األبحاث البيولوجية عملية على

، الحقيقياة مجموعاات البياناات وتحليال التجاارب فاي تصاميم التدريب العملي على الخبرة يحصل الطالب على
اإلحصاااء  فااي األساسااية الموضااوعات يتعاارف الطالااب علااى وبطبيعااة الحااال سااوف الدراسااات المنشااورة. قاادون

-t and chiو عينتاين بماا فاي ذلاك واختباار الفرضايات، الثقة درجة ، تقديرالبيانات وأشكال مثل أنواع الحيوي 

square tests البسيط. االنحدار الخطي و العام النموذ  الخطي و ،مربع 
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  ساعة معتمدة( 68التطبيقية االجبارية: ) االحياء طلبات تخصصمت
 

 رقم المساق
رمز 

 متطلبات سابقة مسمى المساق .س.م المساق
المتطلب 

 المرافق
المساق باللغة 

 االنجليزية
4316  AB 210 3  1األحياء العامة 2االحياء العامة  General Biology 2 

 

4317  
AB 211 

1  
مختبر االحياء 

 2عامةال

مختبر احياء عامة 
1 

االحياء 
 2العامة

General Biology 2 

lab 
 

5802 SC121 3  لطلبة  2كيمياء عامه
 االحياء

 1كيمياء عامه 
 لطلبة االحياء

 General chemistry 2 

for  biology student 

5803 SC122 1 
مختبر كيمياء عامه 

 لطلبة االحياء 2
مختبر كيمياء عامه 

 حياءلطلبة اال 1

 
General chemistry 2 

lab  for  biology 

student 

4319  AB 220 3  2االحياء العامة علم الحيوان  Zoology 
 

4379  
AB 221 

 مختبر علم الحيوان  1
مختبر االحياء 

 2العامة
 Zoology Lab 

 
 

4380  AB 222 3  2االحياء العامة علم النبات  Botany 
 

4386  
AB 223 

 بر علم النباتمخت  1
مختبر االحياء 

 2العامة
 Plant Biology Lab علم النبات

 
 

4394  

AB 224 

 المعلوماتية الحيوية  2

التخطيط  2االحياء العامة
التجريبي 
والتحليل 
 االحصائي

Bioinformatics 

4395  
AB 225 

1  
اخالقيات علم االحياء 

 التطبيقية

  2االحياء العامة
Bioethics 

 

4396  AB 312 2  2االحياء العامة علم الخلية  Cell Biology 

4416  
AB 313 

2  
التحضيرات المجهرية 

 الضوئية

مختبر احياء عامة 
1 

 Light Microscopic 

Preparations 

4417  AB 314 3  االحياء العامة االحياء الدقيقة  Microbiology 

4418  AB 315 1  االحياء الدقيقةحياء مختبر اال مختبر االحياء الدقيقة Microbiology Lab 
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 2العامة

4419  
AB 316 

3  
تكنولوجيا النبات 

 الحيوية

االحياء  علم النبات
 الجزيئية

Plant Biotechnology 

4420  AB 317 3  2االحياء العامة علم الوراثة  Genetics 
 

4421  AB 321 3  2االحياء العامة االحياء الجزيئية  Molecular Biology 
 

4422  
AB 322 

1  
مختبر االحياء 

 الجزيئية

مختبر االحياء 
 2العامة

االحياء 
 الجزيئية

Molecular Biology 

Lab 

4423  AB 323 3  االحياء الدقيقة علم الفيروسات  Virology 

4424  AB 324 3  علم الخلية تقنيات زراعة االنسجة  Techniques in Cell 

and Tissue Culture 

4425  AB 325 2  االحياء الدقيقة السالمة الغذائية  Food Biosafety 

4426  
AB 326 

3  
تقنيات في الكيمياء 

 الحيوية

 Biochemical  كيمياء حيوية

Techniques 

4427  
AB 327 

1  
الجوانب التجارية 
 لألحياء التطبيقية

 Business Aspects of  االحياء الجزيئية

Applied Biology 

4428  
AB 411 

 Molecular  االحياء الجزيئية التشخي  الجزيئي  3

Diagnostics 

4429  
AB 412 

1  
مختبر التشخي  

 الجزيئي

مختبر االحياء 
 الجزيئية

التشخي  
 الجزيئي

Molecular 

Diagnostics Lab 

4430  AB 413 2  االحياء الدقيقة تكنولوجيا التخمير  Fermentation 

Technology 

4431  AB 414 3  االحياء الدقيقة علم المناعة  Immunology 

4432  

AB 415 

3  

تطبيقات مختارة في 
االحياء التطبيقية 
 داخل فلسطين

 كيمياء حيوية

 االحياء الجزيئية
 Selected problems in 

Applied Biology 

industries in 

Palestine 

4433  
AB 421 

2  
ادارة المواصفات 
 للصناعات الغذائية

االحياء الدقيقة 
 السالمة الغذائية

 Quality Management 

for Food Industries 

4434  
AB 422 

2  
مبادئ المعالجة 
 الهندسية الحيوية

 كيمياء حيوية

 الكيمياء التحليلية
 Bioprocess 

Engineering 

Principles 

4435  
AB 423 

 مشروع تخر   3
تطبيقات مختارة في 
االحياء التطبيقية 

 
Graduation Project 
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 خل فلسطيندا
 

 االجبارية: االحياءوصف المساقات لمتطلبات تخصص 
 

 (AB 210) 2االحياء العامة  4316
( حيااث يغطااي المبااادئ األساسااية التااي ماان خاللهااا تعماال الاانظم 1هااذا المساااق هااو اسااتمرارية ألحياااء عامااة ) 

ا وتركيب وظيفة البروتين، والمملكة الحيوانياة، وبيولوجي عمليات االيض البيولوجية. يشمل المساق موضوعات
الحماض  مضااعفة آلياات الحديثة مثال DNAتركيز  أكثر على المبادئ األساسية لتكنولوجيا  وعلم الوراثة مع

 ، والنسخ، والترجمة، بنية الجينات والكروموسومات، وتنظيم التعبير الجيني. DNAالنووي 

 
 (AB 211) 2مختبر االحياء العامة  4317

.وهاذا يشامل دراساة  4316يغطي هذا المساق العملي معظم المواضيع التي تم دراساتها فاي المسااق النظاري  
البكتيرياا وطارق صابغها، الطالئعياات، الحزازياات، النباتاات الالبذرياة والبذرياة، والمجموعاات المختلفاة للمملكااة 

 بمااا فااي ذلاااكالبيولوجيااا الجزيئيااة  خدمة فاايالمساات العامااة التجريبيااة المناااهج هااذا المختباار ويغطااي.الحيوانيااة
 تفاعاال البلماارة سلساالة واسااتخدامحقيقيااات النااو ، و  باادائيات الناو   الحمااض النااووي ماانتحلياال وعاازل و  اساتخرا 

(PCR.) 

 
 (SC 121لطلبة االحياء ) 2الكيمياء العامة  5802 

قاة بالتركياب والاروابط باين الجزيئاات يغطي هذا المساق  معظام المفااهم والمهاارات االساساية الكيميائياة  المتعل
و تأيثرها على الخوا  الفيزيائية والكيميائية   كما يغطي المسااق كيميااء المحاليال وخواصاها.  سايتم التركياز 

 بشكل كبير ومهم على الكيمياء التحليلية الالزمة  لتخص  االحياء النطبيقية.
 

 (22SC 1لطلبة االحياء ) 2مختبر الكيمياء العامة  5803

 سيغطي هذا المساق الجوانب العملية المعطاة في المساق النظري.
 

  (AB 220)      علم الحيوان 4319 

 والالفقاريات الفقاريات وسوف يغطي. الحيوان علم وظائف أعضاءتنوع و  لمحة عامة عن يعطي هذا المساق
 .يواناتوانتشار الح بيئة و  الرئيسية األعضاء واألنسجةظائف التصنيف و  من حيث
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  (AB 221)      علم الحيوان مختبر4379 

يهدف هذا إلى تعريف الطالب على عينات حيوانية مختلفة من الفقاريات والالفقاريات. حيث سيتم تزويد 
 الطالب بالمهارات األساسية الالزمة لتشريح العينات الحيوانية وتمييز أجزاء مختلفة من األجهزة الرئيسية لها.

 

    (AB 222)         لنباتعلم ا 4380 

التنوع النباتي و التركيب، علم وظائف  يعرف هذا المساق الطالب على أساسيات بيولوجيا النبات مثل
 ، و التكاثر وعلم الوراثة والتطور وعلم البيئة. )االيض (األعضاء، والتمثيل الغذائي

 

  (AB 223)         مختبر علم النبات 4386   

 سابقة معرفة العلم بان الطالب لديهم بيولوجيا النبات مع مبادئ على لتعريف الطالب مساقال هذا تم تصميم
جمع عينات  هي المختبر من قبل التي سيتم تغطيتها الرئيسية األقسام. للعلوم البيولوجية ضئيلة أو معدومة
تشخي   ,واالوراق تركيب و وظيفة الجذر والساق ,تركيب و وظيفة الخلية النباتية , نباتية من الحقل

 DNAالبيولوجيا الجزيئية للنبات مثل تكنولوجيا ال ,النباتات

 

 (AB 224)     المعلوماتية الحيوية4394 

مبادئ وتطبيقات المعلوماتية الحيوية التعريف بويهدف إلى  يعتمد هذا المساق  على نهج حل المشاكل
مع الحاالت الحقيقية لمشاريع البحوث الجارية في للطالب الذين لديهم خلفية البيولوجية من خالل التعامل 

نظم متكاملة  علىالوحدات البحثية. على وجه الخصو ، يتم تعريف الطالب  في مجال التكنولوجيا الحيوية
شبكة إنترنت واسعة. و سيتم تغطية من خالل مجموعة متنوعة من مصادر البيانات في العالم  تشمل

أنواع قاعدة البيانات البيولوجية، والبحث واسترجاع  مثل المختبر العمليالمواضيع من خالل المحاضرات و 
البيانات من قواعد البيانات البيولوجية، وتسلسل المرافق األساسية ، تشابه تسلسل البشر  ، تشابه تسلسل 

التنبئية قاعدة بيانات البحث واإلبداع وتحليل تسلسل المحاذاة المتعددة، تحليل النشوء والتطور، وأساليب 
باستخدام تسلسل الحمض النووي، وتحليل المرو ، وتوقع هيكل البروتين و وظيفة من تسلسل األولية، 

 ومبادئ الشرح الجينوم والتصفح.

 

 (AB 225)  اخالقيات علم االحياء التطبيقية 4395 

راءات التي تحدث في خيارات اإلنسان واإلج ومسؤوليةمعقولية  ةتشمل دراس اخالقيات علم االحياء التطبيقية
العلوم البيولوجية والصناعات ذات الصلة، مثل إنتا  األغذية المعدلة وراثيا، و باستخدام حيوانات التجارب 

صحت و حياة  مثل في مجال البحوث، وتوفير منتجات آمنة للمستهلك، ويشمل مجاالت واسعة أخر  
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نسام، وأبحاث الخاليا الجذعية. تبدأ هذا االستنسام االصطناعي، وأخالقيات البحث، واالست االنسان،
المساق بلمحة موجزة عن األخالق، ثم ينتقل إلى تطوير القيم والمبادئ ذات الصلة بالعلوم البيولوجية 
وأخالقيات علم األحياء األخالقية. يأمل هذا المساق  تطوير المعرفة حول األخالق بين طالب علم األحياء 

ظهار التزام أقو  على العمل من الناحية التطبيقية وقدرة هؤالء الطال ب على التفكير من الناحية األخالقية وا 
 األخالقية.

 

 (AB 312)      علم الخلية 4396 

 وتشمل. أولية النواة خالياك يتم تمييزها، وكيف والحيوانية الخاليا النباتية ووظيفة بنيةالمساق هذا  يغطي
البالستيدات و األغشية، والميتوكندريا البروتينات، و  إلى الجينات من ةالمعلومات البيولوجي مثل مواضيع محددة

النقل، ، وعمليات  الخلوي  اإللتقام، داخل الخاليا، والهضم إفراز، endomembraneالخضراء، ونظام 
 .الخلوي  االنقسامو  دورة الخلية، المنوية الخلية و الهيكل الخلوي و 
 

  (AB 313)التحضيرات المجهرية الضوئية 4416 

يهدف هذا المساق الى تزويد طالب االحياء التطبيقية بالجانب النظري والعملي الحديث في التحضيرات 
الخلوية والمجهرية ويزود هذا المساق الطلبة بجميع خصائ  التحليل المجهري من حيث تصميم التجارب 

اعداد صوره  ,التجسيم لىالقائم ع التصميم  fluorescence وتحضير العينات واستخدام الميكروسكوب 
  serology.للتجسيم بأدواتاستخدام مجاهر متنوعة ومجهزة لنشرها في مجلة علمية. 

 

 (AB 314)  االحياء الدقيقة4417 

لمحاااة عاماااة عااان الكائناااات الحياااة الدقيقاااة المهماااة فاااي األماااراض الساااريرية والصاااناعة  يعطاااي هاااذا المسااااق
الطااالب علاااى المفاااهيم العاماااة المتعلقاااة بالشااكل، وعلااام الوراثاااة، تعرياااف  والتكنولوجيااا الحيوياااة. حيااث  سااايتم

مااان حياااث  تالميكروبااااساااوف ياااتم التركاااز علاااى دراساااة بعاااض و واالستنساااام مااان هاااذه العوامااال الميكروبياااة. 
والجزيئياة، وطارق   األماراض المعدياة، والتطبيقاات الصاناعية والتكنولوجياا الحيوياة، والخصاائ  الكيموحيوياة

الجزيئيااااة والمصاااالية لهااااا. وساااايناقش الطااااالب التكنولوجيااااا الحيويااااة، وعلاااام الجينااااوم  وتطااااوير بيولوجيااااا  تحديااااد
مااع أمثلااة علااى التكنولوجيااا الحيويااة الصااناعية فااي  المضااادات الحيويااة واللقاحااات والعااال  والتاادابير الوقائيااة
 فلسطين باستخدام الكائنات الحية الدقيقة في هذا المساق.

 

  (AB 315) قيقةاالحياء الد مختبر4418 

يهاادف المختباار إلااى تعريااف الطااالب بالمهااارات األساسااية الالزمااة للعماال مااع البكتيريااا فااي المختباار. وسااوف 
المجهري، واالوساط الغذائية المفرقاة، والتعارف علاى البكتيرياا  التحضير يشتمل على موضوعات تقنية التعقيم،

اثي. سايقوم الطاالب بعازل ساالالت بكتيرياة خاصاة كال مان الانمط الظااهري والانمط الاور  غير معروفة بواساطة
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بهااام ومااان ثااام اختبارهاااا لمقاوماااة المضاااادات الحيوياااة. و أيضاااا عااازل ، وتحدياااد، وتوصااايف األناااواع البكتيرياااة 
 المعزولة من بيئات طبيعية.

 

  (AB 316)تكنولوجيا النبات الحيوية 4419 

حيااث يساامح للطالااب التعاماال مااع القضااايا صاامم هااذا المساااق ب .يعتمااد هااذا المساااق  علااى نهااج حاال المشاااكل
الجازء النظاري مان المسااق يقادم لمحاة  الزراعية المحلية باستخدام تقنيات التكنولوجياا الحيوياة النباتياة الحديثاة.

عاماااة عااان التقنياااات والنظرياااات األساساااية لزراعاااة األنساااجة النباتياااة  والهندساااة الوراثياااة، والتطبيقاااات البحثياااة 
عالوة علاى ذلاك، يعارف الطالاب علاى  ا   التحديات في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية.والتجارية، والقضاي

ويشااامل الجاناااب العملاااي  تقنياااات التالعاااب بالجيناااات النباتياااة وتطبياااق هاااذه التقنياااات فاااي تحساااين المحاصااايل.
لنباتيااة الحتياجااات للمساااق علااى التاادريب العملااي علااى تقنيااات زراعااة األنسااجة النباتيااة والبيولوجيااا الجزيئيااة ا
 الزراعة المحلية، مثل تحديد أصول النبات، والكشف الجزيئي لبعض األمراض النباتية الخ  

 

 (AB317) علم الوراثة 4420

، المساقفي هذه  الجزيئي. وعلم الوراثةالكالسيكية( ) Mendalian مبادئ لتغطيةالمساق  اهذ تم تصميم
 سيتم،  Drosphila melanogaster, Neurospora crassa، ءالبازال مثل ،نماذ  من الكائنات الحية 

النسخ  مثل األحماض النووية من ةوظيفلهيكل و  وصفا مفصال المساق غطيي .وراثتهاتحاليل دراسة و 
 هاوتطبيقات وسالمتها والهندسة الوراثيةاألمراض الوراثية، الطفرات و ، التعبير الجيني، والسيطرة على المتماثل
 الصناعية

 

 (AB321)       االحياء الجزيئية4421 

يغطااي هااذا المساااق البيولوجيااا الجزيئيااة للخاليااا أوليااة النااواة وحقيقيااة النااواة. المكونااات األساسااية للمساااق هااي: 
آليااااات تضاااااعف الحمااااض النااااووي، والنسااااخ، والترجمااااة، تركيااااب الجينااااات والكروموسااااومات، وتنظاااايم التعبياااار 

 الجيني.

 

 

  (AB322)لجزيئيةمختبر االحياء ا4422 

يشتمل هذا المساق على النهج التجريبي العام في علم األحيااء الجزيئياة بماا فاي ذلاك اساتخرا  وعازل وتحليال 
( ، وزراعاااة PCRالحماااض الناااووي مااان بااادائيات الناااو  وحقيقياااات الناااو ، واساااتخدام سلسااالة تفاعااال البلمااارة )

دخال تحليل تسلسل ال  لعزلهاالبكتيريا في اطباق بتري   حمض النووي عليها.وا 
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  (AB323)علم الفيروسات4423 

يعتمااد هااذا المسااق علااى السااماح  للطالاب التعاماال مااع القضااايا  .يعتماد هااذا المساااق  علاى نهااج حاال المشااكل
يشااتمل الجانااب انظااري  المحليااة المتعلقااة بالفيروسااات ماان خااالل االسااتفادة ماان التكنولوجيااا الحيويااة الحديثااة.

جينااوم الفيااروس وتكوينااه، اسااتراتيجيات النسااخ المتماثاال والتعاارف علااى الخليااة  المضاايفة للمساااق علااى تنظاايم 
 االبيولوجياالطالب على التقنياات  فيعرفمنه  العملياما الجانب  والدخول اليها، وعلم األوبئة والسيطرة عليها.

 .لجيني إلخالجزيئية المستخدمة في الكشف عن الفيروسات، وتنقيتها، وتحديد الحجم والتسلسل ا

 
  (AB324)تقنيات زراعة االنسجة4424 

نساايج خليااة حيوانيااة. كمااا يقاادم خلفيااة  يااوفر المساااق معلومااات شاااملة عاان تقنيااات ومعاادات ومبااادئ و زراعااة
كاملة عن نمو الخاليا الحيوانية في زراعة األنسجة، بدءا بلمحة تاريخية موجزة  للنسيج الخليوي، حيث زراعة 

وبعاض التطبيقاات الحالياة، جنباا إلاى جناب ماع مزاياا وقياود زراعاة االنساجة فاي المختبار.  األنسجة المشتركة،
ويصااف األنااواع الرئيسااية ماان زراعااة األنسااجة، بمااا فااي ذلااك زراعااة جهاااز، انبااات أولااي، خاليااا متناااثرة بفعاال 

ناااقش ماان ودور كاال نااوع فااي نشاار األنسااجة، وتطبيقاتهااا، ومناقشااتها. وسااوف ي  إنازيم، وزراعااة عضااوي الاانمط
صالحها....  خالل التلوث والحفاظ عليها واستكشاف األخطاء وا 

 
 (AB325)   السالمة الغذائية 4425 

يهدف هذا المساق  إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات المتقدمة الالزمة لإلشراف على عمليات سالمة 
تمشيا مع  ابها عالميكفاءة المعترف و يلبي المساق معايير ال .الغذاء في الصناعات الغذائية الفلسطينية

مبادئ سالمة األغذية الفلسطينية. و يشمل المساق أيضا موضوعات إدارة سالمة األغذية لتوفير المعرفة 
التي تساعد الفلسطينيين في الحصول على الجودة والسالمة في كل مفاصل سلسلة التصنيع الغذائي بما في 

نصف مصنع والمنتجات المصنعة نهائيا في جميع قطاعات األغذية ذلك المواد الخام للتصنيع الغذائي و 
 الرئيسية.

 
  (AB326)تقنيات في الكيمياء الحيوية4426 

بحياااث يسااامح للطالاااب تنفياااذ مشاااروع بحثاااي باساااتخدام تقنياااات  .يعتماااد هاااذا المسااااق  علاااى نهاااج حااال المشااااكل
الطالاب مشاروع بحثاي قصاير وتنفياذه. يازود الكيمياء الحيوية مثل تقنياات  الباروتين و االنازيم. وساوف يختاار 

هذا المساق  الخريجين   بمجموعة من السمات التي  تعطي الطالاب القادرة علاى العمال بشاكل جياد علاى قادم 
 المساواة في المجاالت الصناعية أو بحوث البيوكيميائية.
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وتطبيقهاا علاى الدقاة واإلنتاجياة ويشمل ايضا الكيمياء الحيوية المادية،  وقيااس التقنياات فاي الكيميااء الحيوياة 
وأساليب البحث. و يتعرض المساق الى الكيمياء الحيوية التمهيدية وفهام حجام وتناوع والمباادئ األساساية وراء 

ويناااقش المساااق التفاااعالت الكيميائيااة  .األجهاازة المختبريااة والحاجااة إلااى المنهجيااات و التقنيااات المتخصصااة
 .على أساس كيميائي  ومعرفة األجهزة واألساليب الجديدة ألدوات القياسللخلية وفهم كل ظاهرة فسيولوجية 

 
  (AB327)التطبيقية لألحياءالجوانب التجارية 4427

يشتمل هذا المسااق تطاوير االفكاار التاي تأخاذها شاركات التكنولوجياا الحيوياة وتحويلهاا إلاى منتجاات لتوضايح 
ويركااز المساااق علااى البحااث  الشااركات الناشاائة. تأساايس المفاااهيم الماليااة والتجاريااة التااي تسااتخدم عااادة فااي

والتطوير للمنتجاات والخادمات وكيفياة تساويق االبتكاارات  مان خاالل التكنولوجياا الحيوياة ماع الحفااظ  الملكياة 
 الفكرية.

 
    (AB 411)التشخيص الجزيئي4428 

 مسااتخر  ماان صااغير وعمشاار  العملااي منااه علااى الجاازء يشااتمل. يعتمااد هااذا المساااق  علااى نهااج حاال المشاااكل
. الاخ حيوانات   النباتات المختارة أصول مثل تحديد، الصحية أو القطاعات الزراعية سواء من حاالت حقيقية

وتحلياال الحمااض ، وتهجااين ، وتضااخيم،وعاازل وأداء مباادأ لتغطيااة محاضاارة النظااري منااه علااى الجاازء يشااتمل
دارة قباال الااوالدة، والتشاخي  لدقيقااةفااي علاام األحيااء ا ويشااتمل علااى تطبيقاات .RNA وDNA  الناووي  ، وا 

 الطب الشرعي.تجلط الدم و  مخاطر، واختبار األبوة واختبار زرع مرض السرطان،

 
    (AB 412)مختبر التشخيص الجزيئي4429 

يتضمن هذا المساق مشروع صاغير مساتخر  مان حااالت حقيقياة  .يعتمد هذا المساق  على نهج حل المشاكل
راعية أو الصحية، مثل تحديد أصول النباتات المختارة   حيواناات الاخ. وتغطاي ايضاا سواء من القطاعات الز 

مباادأ واداء الحمااض النااووي و عاازل الحمااض النااووي ، والتضاااعف، والتهجااين، والتحلياال وتطبيقااات فااي علاام 
لااادم األحياااء الدقيقاااة، والتشاااخي  قبااال الااوالدة، و مااارض السااارطان، واختباااار األبااوة، واختباااار مخااااطر تجلاااط ا

 والطب الشرعي.
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 (مدة من المساقات التاليةتمع ةساع 12) :االختياريةالتطبيقية  متطلبات تخصص االحياء
 

 رقم المساق
رمز 

 المساق باللغة االنجليزية متطلبات سابقة مسمى المساق .س.م المساق

4436 AB 001 3  االحياء الجزيئية  مبادئ الطب الشرعي Principles of Forensic 

medicine 

4437 AB 002 3  االحياء الجزيئية  التنوع الحيوي الجزيئي Molecular Biodiversity 

4438 AB 003 3  االحياء الدقيقة  االحياء الدقيقة الطبية Clinical Microbiology 

4439 AB 004 3  
ادارة المخلفات البيولوجية 

  والكيميائية الخطرة

 Managment of 

Biological and 

Chemical Hazardous 

Material 

4440 AB 005 3  الكيمياء التحليلية  كيمياء وتحليل الغذاء Food Chemistry and 

analysis 

4441 AB 006 3  
التكنولوجيا الحيوية 

  الصناعية

 كيمياء حيوية

 االحياء الجزيئية
Industrial 

biotechnology 

4442 AB 007 3  اء حيويةكيمي  علم االدوية والسموم Pharmacology and 

toxicology 

4443 AB 008 3  
التكنولوجيا الحيوية 

  الزراعية

 علم الحيوان

تكنولوجيا النبات 
 الحيوية

Agricultural 

biotechnology 

4444 AB 009 3  
معالجة بيولوجية 

  للملوثات

االحياء الدقيقة 
تكنولوجيا النبات 

 الحيوية
Bioremediation 

4445 AB 010 3  
التكنولوجيا الحيوية 

  البيئية

 االحياء الدقيقة

تكنولوجيا النبات 
 الحيوية

Environmental 

biotechnology 

4446 AB 011 3  تطوير المنتجات الحيوية  
مبادئ المعالجة 
 الهندسية الحيوية

Bioproduct 

biotechnology 

 
  ساعات معتمدة. 3يترك للطالب اختيار مساق حر بواقع 
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 االختيارية: االحياء متطلبات تخصصوصف 
 

 (SC 281ضبط الجودة )4524 
فلسااافات إدارة الجاااودة، اساااتراتيجيات التطاااوير المساااتمر، الطااارق الهندساااية والعددياااة لتحليااال البياناااات، ضااابط 

 العملية، إجراءات جداول التحكم، معاينة القبول، تصاميم المضروب العامة.
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 دبلوم التأهيل التربوي 
 

 :التخصص لباتمتط
 

 ( ساعة 23) االجبارية المساقات
 سابق متطلب .م. س المساق الرقم

 بكالوريوس ملتحق 3 التربية اصول .1
 بكالوريوس ملتحق 2 فلسطين في والتعليم التربية .2
 تربية اصول 3 والتقويم القياس .3
 التربوي  النفس علم 3  وتحليل دراسة المناهج، .4
 التربوي  النفس علم التربية، اصول 3  امةع تدريس اساليب .5
 التربية اصول 3 التربوي  النفس علم .6
 ميداني 3 * 1عملية تربية .7
 ميداني 3 * 2عملية تربية .8

 (زمنية ساعة 60=30*2) عملي ساعتين+  نظري  واحدة ساعة* 
 
 (اجباري )  التخصص تعليم في معتمدة ساعات 6

 سابق طلبمت .م. س المساق التخصص الرقم

 تكنولوجيا .1
 والتقويم القياس 3 1 تكنولوجيا تعليم
  3 2 تكنولوجيا تعليم

 رياضيات .2
 والتقويم القياس 3 1رياضيات تعليم
  3  2رياضيات تعليم

 علوم .3
 والتقويم القياس 3 1 علوم تعليم
  3 2 علوم تعليم
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 (ساعات 3) االختيارية المساقات
 سابق متطلب .م. س قالمسا الرقم

  والتقويم القياس 3 التربوي  البحث اساسيات .1
 التربية اصول 3 التعليم تقنيات .2
 بكالوريوس ملتحق 3 الصف ادارة .3

 الااااااانفس علااااااام التربياااااااة، اصاااااااول 3 التعلم نظريات .4
 التربوي 

 

 متطلبات دبلوم التأهيل التربوي:
 

 .(م. س 3) التربية اصول
 :الى الطلبة فيتعر  ان: االهداف

 .التاريخ عبر التربية وتطور والمجتمع للفرد واهميتها واهدافها، التربية معاني -
 .التعليمية العملية في وتطبقاتها التربوية الفلسفات -
 .والتعليمية والسيكولوجية والثقافية واالقتصادية االجتماعية االسس -

 :المحتو  
 .التربية وطرق  االخر   لعلومبا وعالقتها معناها: التربية في مقدمة -
 .التربوي  للفكر التاريخي التطور -
 .للتربية الفلسفية االصول -
 .للتربية االجتماعية االصول -
 .للتربية السيكولوجية االصول -
 .للتربية التعليمية االصول -
 

 .(م. س 2) فلسطين في والتعليم التربية
 :الى الطالب يتعرف ان: االهداف

 .التعليم وبين بينها والفرق  ومؤسساتها ووظائفها ومصادرها ةالتربي مفهوم -
 .التعليمي النظام على ونعكاسها فلسطين في ومصادرها ومبادئها واسسها التربية فلسفة -
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 .الفلسطينية الوطنية السلطة قيام قبل فلسطين في ومكوناته التعليم -
 .دوليا ومكوناته، التعليمي والنظام ومكوناته، النظام -
 .السلطة قيام بعد فلسطين في ومكوناته التعليمي النظام واقع -
 .فلسطين في التعليم النظام مشكالت -
 .فلسطين في التعليمي االصالح لعملية واتجاهات مبادئ -

  :المحتو  
 .ومؤسساتها التربية مصارد التربية، مفاهيم -
 .فلسطين في ةالتربي عن المسؤولة الجهات فلسطين، في التربية ومبادئ اسس -
 السلطة قيام قبل فلسطين في التعليمي النظام ومكوناته، التعليمي النظام مفهوم ومكوناته، النظام مفهوم -

 .الوطنية
 ومراحله وانواعه واهدافه ومبادئه فلسفته حيث من السلطة قيام بعد فلسطين في التعليمي النظام واقع -

 .وسماته ونظامه
 .والمخرجات المدخالت: فلسطين في التعليمي النظام مشكالت -
 .العام التعليم اصالح لعملية تصور -
 .والمهني العام التعليم اصالح لعملية اتجاهات -
 .الحالي الجامعي التعليم اصالح لعملية اتجاهات -
 

 .(م. س 3) والتقويم القياس
 : االهداف

 الشخصية االختبارات نتائج وتفسير ييموتق وتصحيح بناء في المتعلم عند اساسية ومهارات مفاهيم تكوين -
 .والتربوية والنفسية
 :المحتو  

 .بالتقييم وعالقته بالقياس التعريف -
 .القياس في االساسية االحصائية المفاهيم مراجعة -
 .التحصيلية بأنواعها المختلفة والخطط العالجية االختبارات -
 .القياس ووحدات المعايير - 
 الواصفات. جدول وفق واالستعمال والقابلية والثبات الصدق: الجيد االختبار خصائ  -
 .الخاصة والقدرات الذكاء باختبارات التعريف -
 .واالتجاه والميول الشخصية بمقاييس التعريف -



 
 

 العلوم التطبيقيةكلية 

 

284 

 
 .(م.س 3) وتحليل دراسة المناهج

 : االهداف 
 .واالسالمي والمعاصر التقليدي المنهج مفاهيم ادراك -
 (.والتقويم واالنشطة والمحتو   االهداف)  هجالمن مكونات معرفة -
 .المدرسية المناهج مع تعاملهم عند اكتسبوها التي المعارف توظيف من المتعلمين تمكين -
 .المنهج بناء في المتبعة االسس باستخدام تدريس وحدات بناء -
 .فاعلة تعليمية لةكوسي وتقويمها استخدامها وكيفية محتواها عناصر وتحليل المدرسية الكتب تحليل -

 :المحتو  
 .التعليمية والوسائل اكتسابه والمتوقع المدرسي المنهج مفهوم -
 .اكتسابها المتوقع الكفايات المدرسي، المنهج بناء اسس -
 (.االنشطة الطرق، المحتو ، االهداف،)  المدرسي المنهج مكونات -
 .المدرسية المناهج تقويم -
 .المنهج تطوير -
 .درسيالم الكتاب -
 

 .(م.س 3) عامة تدريس اساليب
 :االهداف

 .والتعلم والتعليم والتدريس الدرس عملية مفهوم الطالب يعر ان -
 للتدريس العامة والمبادئ والقواعد االسس الطالب يدرك ان -
 للدرس السلوكية االهداف صياغة من الطالب تمكن ان -
 .وحلها الدرسب تعترضه قد التي المشكالت على الطالب يتعرف ان -
 .المتاحة االمكانيات وفق للدرس والتحضير التخطيط من الطالب يتمكن ان -
 .للتالميذ الفردية الفروق  الطالب يراعي ان -
 .التربية معلم عليه يكون  ان يجب ما على الطالب يتعرف ان -
 .القويمة والشخصية االسالمي بالخلق الطالب يتحلى ان -
 .والتدريس التحضير على عمليا الطالب يتدرب ان -

 :المحتو  
 تحديدها وكيفية التدريس طرق  تعريف: اوال
 :التدريس طرق  تصنيف: ثانيا
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 االلقاء طريقة -
 الحوار طريقة -
 المناقشة طريقة -
 العمل مجموعات طريقة -
 البحث طريقة -
 اخر   طرق  -
 .الحديثة التدريس لطرق  والخاصة العامة الصفات: ثالثا
 

 .(:م.س 3) ربوي الت النفس علم
 :االهداف

 .التربوي  النفس علم في االساسية المفاهيم معرفة -
 .النمائية المتعلم خصائ  معرفة -
 .للمتعلم المعرفية الخصائ  معرفة -
 .العالقة ذات السلوكية واالهداف العامة االهداف صياغة مهارات اكتساب -
 .عليها والحفاظ المتعلم عند الدافعية اثارة مهارات اكتساب -
 .العملية الحياة في والنسيان التذكير طرق  معرفة -
 .المتعلمين بين الفردية الفروق  تقدير -
 .المتعلم عند التعلم حدوث كيفية معرفة -
 .الصفي الضبط مهارات اكتساب -
 .التعلم لحدوث المالئمة الصفية البيئة توفير مهارات اكتساب -
 .رسيةالمد االختبارات صياغة كيفية معرفة -

 :المحتو  
 االخر   النفس علم بفروع وعالقته التربوي  النفس علم تعريف -
 .التربوي  النفس علم اهداف -
 .التربوي  النفس علم موضوع -
 .النمو مظاهر العامة، النمو مبادئ النمو، معنى المتعلمين، خصائ  -
 .االنجاز ودافية التحصيل دافية ونظرياتها، تطبيقاتها: الدافعية -
 .والتعميم التميز والعقاب، التعزيز مفهوم واالستجابة، المثير مفهوم التعلم، مفهوم: اساسية فاهيمم -
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 المعنى، ذو التعلم المعرفي، التعلم االجرائي، التعلم االستجابي، التعلم االرتباطي، التعلم التعلم، نظريات -
 .المشكلة وحل المفهوم تعلم
 .بالسلوك باالكتشاف، بالشرح،: التعليمي التعلم نماذ  -
 .التربوية تطبيقاته نظرياته، مصادره، مفهومه، التعلم، اثر انتقال -
 

  .(م.س 6) 2+ 1 عملية تربية
 : المادة محتو  

 العملية التربية طالب من المطلوب -
 العملية التربية  -
 الدراسي التخطيط -
  االهداف -
  التعليمية الوسائل -
  التقويم -
 التمهيد -
  خاتمةال -
 الصف وضبط ادارة -
 التعزيز -
 التدريس اساليب -
 عمل اوراق -

 :العملية التربية طالب من المطلوب
 .الكلية في العملية التربية مادة على المشرفون  يعقدها التي االسبوعية النظرية اللقاءات جميع حضور -
 .حصة 90 عن يقل ال بما المدارس في العملي التطبيق -
 من مختوم البرنامج)  البرنامج هذا خالل من لمتابعته المادة لمشرفي المدرسة في دوامه جبرنام تسليم -

 (.المدرسة
 .المدرسة في المتعاون  المعلم بها يقوم التي والواجبات االعمال بجميع القيام -
 .اثرائية نشرة او تعليمية وسيلة اعداد -
 .الجامعي الدراسي الفصل نهاية قبل الطالب من المطلوبة االعمال ملف تسليم -
 .الدراسي الفصل نهاية في الجامعة تعقده والذي المادة في النظري  لالمتحان التقدم -

 :على يحتوي  الطالب ملف
 .الطالب عمل من فصلية  سنوية خطة نموذ  -
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 .الطالب عمل من حص  الربع يومي تحضير نموذ  -
 .الطالب عمل من اختبار او عمل ورقة نموذ  -
 .التدريب خبرات نقد  نموذ -
 (.الطالب اداء حول)  الطالب مع المتعاون  ة المعلم من مكتوم تقرير -
 (.الطالب اداء حول)  المدرسة ة مدير من مكتوم تقرير -
 (.اليومية الحص  وعدد والمغادرة الحضور ساعة يشمل)  المدرسة في الطالب دوام نموذ  -

 .الجامعي الدراسي الفصل نهاية في نهائيال لالمتحان الدخول قبل الملف هذا يسلم
 

 .(م.س 3) التربوي  البحث اساسيات
 :االهداف

 البحث مناهج في االساسية المفاهيم معرفة -
 البحث مناهج انواع معرفة -
 .فرضيات الى وترجمتها وصياغتها المشكالت تحديد مهارات اكتساب -
 .الدراسية المتغيرات تحديد مهارات اكتساب -
 .البيانات جمع طرق  دراسة معرفة -
 .والتطوير التغيير اساليب من كأسلوب البحث تقدير -

 :المحتو  
 البحث مناهج في مقدمة -
 المشكلة اختيار -
 الفرضيات -
 بانواعها المتغيرات تحديد -
 والعينات الدراسة مجتمع -
 البحث خطوات -
 فيها المحدد االحصائي والتحليل البحث تصاميم -
 البحث يرتقر  كتابة -
 .التربوية البحوث تقييم تعايير -
 .اهتمامه مجال في الطالب يجريه بحث  خالل من عمليا الخطوات تطبيق -
 

 .(م.س 3) التعلم تقنيات
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 :االهداف
 .النظامي والمنحنى التعليمية بالوسائل وعالقتها التعليم لمفهوم الطالب معرفة -
 .والتعليم التعلم عمليتي في االلية وغير يةا ل التعليم تقنيات استخدام اهمية ادراك -
 وتعليمها تصميمها واسس وخصائصها انواعها حيث من االلية وغير االلية التعليم لتقنيات الطالب معرفة -

 .وانتاجها
 .التعليمية المواد بعض انتا  -
 .الفعلي التدريس في ةااللي وغير االلية التعليم تقنيات الستخدام الالزمة واالتجاهات المهارات اكتساب -

 :المحتو  
 التقنية واسسها واالتصال النظم ومنحى التعليمية بالوسائل وعالقتها التعليم تقنيات معنى: تمهيدي مدخل -

 .التعليمية والبرامج واالجهزة
 .ومصادرها وتصنيفاتها واجيالها التعليم تقنيات تاريخ -
 .وانتاجها يمهاتصم واسس وخصائصها االلية غير التعليم تقنيات -
 .والتعلم التعليم عمليتي في االلية التعليم تقنيات اهمية -
 .وانتاجها وتصميمها واسسها وخصائصها انواعها: االلية التعليم تقنيات -
 .البصرية السمعية االجهزة من عدد واستخدام تشغيل على التدريب -
 .التعليمية المواد بعض انتا  -
 .االلية وغير االلية التعليم لتقنيات موالمنظ المخطط االستخدام -
 

 .(م.س 3) الصفوف ادارة
 : االهداف

 الصفي التفاعل وانظمة الصفية االدارة بمفهوم الطالب تعريف -
 الصف غرفة داخل المعلم بدور الطالب تعريف -
 .الصفي الضبط مهارات على وتدريبهم التفاعل وقياس التدريس عملية بتحليل الطالب تعريف -
 :محتو  ال
 عامة مقدمة والتعليم التعلم -
 .الصفية االدارة المدرسية، االدارة المناهج، المتعلم، المعلم،: تعريفات الصفية، االدارة -
 .المعلم وادوار الصف ادارة مفهوم -
 نظام فلندرز، نظام اندرسون، نظام روك، نظام فلنت، نظام هل، نظام بليز، نظام الصفي، التفاعل -

 .نتروه اميدوت
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 .(م.س 3) التعلم نظريات
 :االهداف

 .التربوية وتطبيقاتهما السلوكية والمعرفية، النظرية على الطلبة يتعرف أن
 .التربوية وتطبيقاتها البنائية، النظرية على الطلبة يتعرف أن

 :المحتو  
 .السلوكية النظرية

 النظرية المعرفية.

 معالجة المعلومات.

 .البنائية النظرية
 
 

 
 
 

  
 



 
 

 نظم المعلوماتالعلوم اإلدارية و كلية 

 

290 

 
 

 لية العلوم اإلدارية ونظم المعلوماتك
 
 
 

 
 تخصصات جديدة قيد االعتماد
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 كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات
 

 مفاتيح رموز المساقات 
 IS ان المساقات التي تحمل هذا الرمز تطرح من قبل برنامج الكلمة االصلية الرمز
BUS Business برنامج ادارة االعمال المعاصرة 
MAR Marketing 
ACC Accuounting برنامج المحاسبة 
FIN Finance 

ECO Economics برنامج اقتصاديات االعمال 
ART Art برنامج الجرافيكس 

IS Information systems برنامج نظم المعلومات 
PRO Project management برنامج ادارة المشاريع 
SC Science كلية العلوم التطبيقية 
IT 

Information 

technology كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب 

 



 
 

 نظم المعلوماتالعلوم اإلدارية و كلية 

 

292 

  :كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلوماتمتطلبات 

 س.م المساق باللغة اإلنجليزية
المساق باللغة 

 العربية
 رقم المساق رمز المساق

Intro. to Management 3 مقدمة في اإلدارة BUS101 4503 

Principles of 

Accounting 1 
 ACC101 4502 1مبادئ المحاسبة  3

Micro- Economics 3 االقتصاد الجزئي ECO101 4247 

English Language 2 3  2اللغة اإلنجليزية SC142 4070 

Introduction to Statics 3 مقدمة في االحصاء ECO 103 5029 

Methods of Scientific 

Research 
2 

أساليب البحث 

 العلمي
GE 301 4015 

Itro. To Information 

Systems 
3 

مقدمة في نظم 

 المعلومات
IS261 4541 

 
 (ادارة المشاريع، ادارة االعمال المعاصرة: )لتخصصات متطلبات الدائرة

 

 س.م المساق باللغة اإلنجليزية
المساق باللغة 

 العربية
 رقم المساق رمز المساق

E-business 3 
االعمال 

 االلكترونية
BUS 341 5018 

Principles of 

Marketing 
 MAR 201 4546 مبادئ التسويق 3

Operations Research 3 بحوث العمليات BUS 312 4285 

Business 

Communication 
 BUS 202 4544 مراسالت األعمال 3

Organizational 

Behavior 
 BUS 201 4265 السلوك التنظيمي 3

Strategic Mgt.& Dec. 

Making 
3 

الدارة ا

االستراتيجية 

 واتخاذ القرارات

BUS 231 4268 

Management 

Information Sys. 
3 

نظم المعلومات 

 االدارية
IS 361 5064 

Principles of 

Accounting II 
3 

مبادئ المحاسبة 

2 
ACC 102 4246 

Macro-Economics 3 
مبادئ االقتصاد 

 الكلي
ECO 102 4248 
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 نظم المعلومات(:لتخصص )  متطلبات الدائرة
 

 
 واقتصاديات األعمال( المحاسبة) متطلبات الدائرة لتخصص 

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

Principles of Marketing 3 مبادئ التسويق MAR 201 4546 

Operations Research 3 بحوث العمليات BUS 312 4285 

Business Communication 3 مراسالت األعمال BUS 202 4544 

Organizational Behavior 3 السلوك التنظيمي BUS 201 4265 

Strategic Mgt.& Dec. 

Making 
3 

االدارة االستراتيجية واتخاذ 

 القرارات
BUS 231 4268 

Management Information 

Sys. 
 IS 361 5064 نظم المعلومات االدارية 3

Principles of Accounting II 3  2مبادئ المحاسبة ACC 102 4246 

Macro-Economics 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 102 4248 

Business math  3  رياضيات االعمال BUS 111 4820 

Principles of finance  3  مبادئ المالية FIN 201 4284 

 اسم المساق اللغة االنجليزية س.م اسم المساق باللغة العربية رمز المساق رقم المساق

4246 BUS122  3 2مبادئ المحاسبة 
Principles of Accounting 

2 

4248 BUS132 3 مبادئ االقتصاد كلي 
Principles of 

Macroeconomics 

4544 BUS204 3 مراسالت األعمال Business Communication 

4543 BUS241 3 مبادئ التسويق Principles of Marketing 

4265 BUS211 3 السلوك التنظيمي Organizational Behavior 

 E-Business 3 االعمال االلكترونية  5018

4823 IT103 3 برمجة الحاسوب Computer Programming 

4282 BUS331 3 ادارة الموارد البشرية 
Human Resource 

Management 

4250 SC117 3 الرياضيات المنتهية Finite Mathematics 
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 لتخصص الوسائط المتعددة/جرافيكس دائرةالمتطلبات 

 

 رقم المساق رقم المساق المساق باللغةالعربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Design Foundation 1 2  1اساسيات التصيم ART101 4731 

Design Processing 1 2  1معالجة التصميم ART212 4732 

Finite Math. 3 رياضيات المنتهيةال SC 117 4250 

Drawing 2  الرسم ART121 4743 

Computer Programming 3 برمجة الحاسوب IT 103 4823 

Art Education  3 التربية الفنية ART 161 5081 

Aesthetics 3 علم الجمال ID 245 5265 

History Art 3 تاريخ الفن ART151 4736 
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 اتبرنامج نظم المعلوم  1.1
        

 (2013 )خطةملخص خطة التخرج لبرنامج نظم المعلومات  
 

 الرقم البيـــان الساعات المعتمدة
 .1 متطلبات الجامعة اإلجبارية 17
 .2 متطلبات الجامعة االختيارية  3
 .3 متطلبات الكلية  20
 .4 متطلبات الدائرة 27
 .5 متطلبات التخصص اإلجبارية 51
 .6 صص االختياريةمتطلبات التخ 12
 .7 مساقات حرة 3

 المجموع 133
 
    

 (معتمدة ساعة 51متطلبات التخصص اإلجبارية لبرنامج نظم المعلومات )
 

رقم 

 المساق
 اسم المساق اللغة االنجليزية س.م اسم المساق باللغة العربية رمز المساق

4268 BUS313 
اإلدارة االستراتيجية واتخاذ 

 القرارات
3 

Strategic 

Management and 

Decision  Making 

5064 BUS361 3 نظم المعلومات اإلدارية 
Management 

Information Systems 

4542 IT202 3 البرمجة المرئية Visual Programming 

4824 IT213 3 تركيب البيانات Data Structure 

5021 IS311 3 هندسة البرمجيات Software Engineering 

5030 IT371 3 نظم ادارة قواعد البيانات 
Database 

Management sys 

5347 IT362 3 برمجة قواعد البيانات 
Database 

Programming 

5076 IT311 3 مقدمة في نظم التشغيل Operating Systems 

5348 IT351 3 الشبكات وتراسل البيانات 
Data comm.& 

Networks 
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 ساعة( 12متطلبات التخصص االختيارية لبرنامج نظم المعلومات )

 
   ساعة من المساقات التالية: 12يختار الطالب 
 

4547 IS430 0 تدريب عملي Practical Training 

5065 IS301 
التخطيط االستراتيجي لنظم 

 المعلومات
3 

Strategic Planning 

for inf.sys 

5381 IS431 1 مقدمة مشروع تخرج 
Introduction to 

Graduation Project 

5077 IS432 3 المشروع Graduation Project 

 3 بيئة تطوير الويب  5701
Web Development 

Environment 

 2 ادارة مشاريع نظم المعلومات  5702
Information System 

Project Management 

5036 BUS433 3 ادارة المعرفه 
Knowledge 

Management 

 3 سياسات وقانون المعلومات  5064
Information Law 

&Policies 

4541  
مقدمة في التكنولوجيا 

 االلكترونية
3 

Introduction  to E-

Technologies 

5016 IS211 3 تحليل النظم System Analysis 

 اسم المساق اللغة االنجليزية س.م اسم المساق باللغة العربية رمز المساق رقم المساق

 لوماتالمسار االول: تطبيقات نظم المع

4285 MIS462 3 بحوث العمليات Operations Research 

  
التوجهات الحديثة في نظم 

 المعلومات
3 

New Trends 

Information System 

 Software Quality 3 جودة البرمجيات  5686

 3 ادارة امن المعلومات  5087
Information Security 

Management 

4613 IS424 3 رافيهنظم المعلومات الجغ 
Geographic 

Information Systems 

4278 IS422 3 نظم دعم القرارات 
Decision Support 

System 

5015 IS423 
تكنولوجيا التجارة 

 االلكترونية
3 E-Commerce Tech 

 Programming for Web 3 البرمجة للويب  5688
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 المسار الثاني:االعمال االلكترونية

4267 BUS212 3 ياتادارة العمل Operations  Mang 

 E-marketing 3 التسويق االلكتروني  5689

 3 تخطيط موارد المنظمة  5690
Enterprise 

ResourcePlanning 

 3 ادارة عالقات الزبائن  5691
Customer Relationship 

Management 

 3 ادارة سلسلة التوريد  5692
Supply Chain 

Management 

5693  
العمال استراتيجية  ا

 االلكترونية
3 E-Business Strategy 

 المسار الثالث: الريادة التكنولوجيه

 Knowledge Economy 3 اقتصاد المعرفة  5694

 3 تمويل المشاريع الريادية  5695
Entrepreneurship 

Finance 

 Technopreneurship 3 الريادة التكنولوجية  5696

5697  
التكنولوجيا واالبتكار في 

 االعمال
3 

Technology and 

Business Innovation 

5698  
خطة عمل مشاريع الريادة 

 التكنولوجيه
3 

Technopreneurial  

Business Plan 

 3 تسويق الريادة التكنولوجيه  5699
Technopreneurship 

Marketing 
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 برنامج إدارة األعمال المعاصرة  1.2
 

 
 

 *2009خطة العمال المعاصرة ملخص خطة التخرج لبرنامج ادارة ا
 

 الرقم البيــــان الساعات المعتمدة
 .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 134
  2013/2014الحالية والتي ستطبق مع بداية العام األكاديمي تقوم الكلية بتحديث الخطة الحالية. 
 

 ساعة( 52متطلبات برنامج إدارة األعمال المعاصرة اإلجبارية )
 

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

Operations 

Management  
 BUS 212 4267 ادارة العمليات  3

Small Business 

Management  
3 

ادارة المشاريع 

 الصغيرة
BUS 323 4269 

/Contemporary 

Business Issues 
3 

قضايا معاصرة في 

 االعمال
BUS 454 4560 

Human Resource 

Management 
3 

ادارة الموارد 

 البشرية
BUS 332 4282 

Introduction to 

Project Mgt. 
3 

مقدمة في ادارة 

 المشاريع
PRO 201 4281 

Practical Training 0 تدريب عملي BUS 440 4547 

Visual Programming 

for Business Students 
3 

البرمجة المرئية 

 لطلبة االدارة
BUS 342 4625 

Inventory & 

Purchasing Mgt.  
3 

ادارة الشراء 

 والمخازن 
BUS 311 4567 

Business Ethics 3  اخالقيات االعمال BUS 453 4556 

Business Law 3 قانون االعمال BUS 452 4271 

International 

Business 
3 

ادارة االعمال 

 العالمية
BUS 451 4558 
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Marketing 

Management 
 MAR 301 4270 ادارة التسويق 3

Graduation Project  3 مشروع ال BUS 462 5078 

Principles of Finance  3 مبادئ مالية FIN 201 4284 

Computer 

Applications  
3 

 تطبيقات حاسوبية

 إدارية
BUS 441 5069 

Managing Change 

and Crisis 
3 

ادارة التغيير 

 واالزمات
BUS 351 4559 

Managerial 

Accounting for Non 

Accountants 

3 
 المحاسبة اإلدارية

 لغير المحاسبين
ACC 213 4264 

Public Relations 3 العالقات العامة BUS 431 4565 

Intro. To Graduation 

Project 
 BUS 461 5381 مقدمة مشروع تخرج 1
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 ساعة( 12متطلبات برنامج إدارة األعمال المعاصرة االختيارية )
 

   ساعة من المساقات التالية:  12يختار الطالب 
 

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

Advertising and 

Promotion 
 MAR 303 4569 والترويجاالعالن  3

Consumer Behavior 3 سلوك المستهلك MAR 302 4570 

International Marketing 3 التسويق العالمي MAR 401 4571 

Sales Management 3 ادارة المبيعات BUS 332 4561 

Local Administration  3 االدارة المحلية BUS 321 4576 

Banking Administration  3 ادارة المصارف BUS 322 4577 

Cost Accounting  3 محاسبة تكاليف ACC 211 4575 

Total Quality 

Management 
 BUS 432 4554 ادارة الجودة الشاملة 3

Industrial Psychology 3 علم النفس الصناعي BUS 455 4766 

International Economics 3 االقتصاد العالمي ECO 314 4283 

Managerial Economics 3 االقتصاد االداري ECO 303 4280 

Strategic Planning for 

Information Sys. 
3 

التخطيط االستراتيجي 

 لنظم المعلومات 
MIS 301 5065 

Decision Support 

Systems & Expert Sys. 
3 

م دعم القرارات نظ

 واالنظمة الخبيرة
MIS 401 5037 

Service Marketing 3 التسويق الخدماتي MAR 403 4776 

Knowledge Management 3 ادارة المعرفة BUS 433 5036 

Time Management & 

Project Scheduling  
3 

ادارة الوقت وجدولة 

 المشاريع 
PRO 301 5376 

Islamic management 3 ارة في االسالماالد BUS 352 4914 

Project Appraisal & 

feasibility study  
3 

دراسة الجدوى 

 االقتصادية
ECO 404 5452 
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 فرعي ادارة المشاريع -برنامج ادارة االعمال المعاصرة  1.3
 
 *2009خطة فرعي ادارة المشاريع  –ملخص خطة التخرج لبرنامج ادارة االعمال المعاصرة  
 

 الرقم البيــــان المعتمدةالساعات 
 .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 131
 
 2013/2014لخطة الحالية والتي ستطبق مع بداية العام األكاديمي تقوم الكلية بتحديث ا.
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 (معتمدة ساعة 49فرعي إدارة المشاريع اإلجبارية ) -متطلبات برنامج إدارة األعمال المعاصرة 
 

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

Operations 

Management 
 BUS 212 4267 ملياتادارة الع 3

Introduction to Project 

Mgt. 
 PRO 201 4281 مقدمة في ادارة المشاريع 3

Project Mgt. 

Applications 
2 

تطبيقات في ادارة 

 المشاريع
PRO 421 4780 

Inventory & Purchasing 

Mgt.  
 BUS 311 4567 ادارة الشراء والمخازن 3

Bids and Cost 

Estimation 
 PRO 303 4781 ءات وتقدير التكلفةالعطا 3

Risk Management 

Analysis  
 ECO 414 4783 تحليل وادارة المخاطر 3

Quality Control 

Management  
 BUS 434 4765 ادارة وضبط الجودة 3

Public Project 

Management 
 BUS 413 4787 ادارة المشاريع العامة 3

Applied Statistics 3 يقياالحصاء التطب PRO 202 4586 

Principles of Finance  3 مبادئ مالية FIN 201 4284 

Practical Training  0  العمليالتدريب PRO 420 4547 

Business Ethics 3  أخالقيات األعمال BUS 453 4556 

Visual Programming for 

Business Student  
3 

البرمجة المرئية لطلبة 

 االدارة
BUS 342 4625 

Business Law 3 قانون االعمال BUS 452 4271 

Scheduling & Resources 

Allocation 
 PRO 302 4782 الجدولة وتوزيع الموارد 2

Time Management Of  

Project Scheduling 
3 

إدارة الوقت وجدولة 

 المشاريع
PRO 301 5376 

Managerial Accounting 

for Non Accountants  
3 

لغير  داريةالمحاسبة اال

 المحاسبين
ACC 213 4264 

Special Topics in 

Project Mgt. 
3 

مواضيع خاصة في إدارة 

 المشاريع
PRO 423 4379 

 
 
 

 ساعة(12فرعي إدارة المشاريع االختيارية ) -متطلبات برنامج إدراة األعمال المعاصرة
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  ساعة من المساقات التالية 12يختار الطالب: 

 
نجليزيةالمساق باللغة اإل  رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م 

Public Relations 3 العالقات العامة BUS431 4565 

Total Quality 

Management 
 BUS 432 4554 إدارة الجودة الشاملة 3

Managerial Economics 3 االقتصاد االداري ECO 303 4280 

Financial Analysis 3 التحليل المالي ACC 303 4785 

International Business 

Mgt. 
 BUS 451 4558 ادارة االعمال العالمية 3

Health Care 

Management  
 BUS 422 4566 ادارة الرعاية الصحية 3

Project Follow up and 

Control 
 PRO 401 5378 متابعة ومراقبة المشاريع 3

Project Management 

Systems 
 PRO 424 5380 اريعنظم إدارة المش 3

Simulation in Project 

Mgt. 
3 

المحاكاة في إدارة 

 المشاريع
PRO 311 5377 
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 (معتمدة ساعة  50متطلبات برنامج اقتصاديات االعمال اإلجبارية )

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

Statistics  3 االحصاء ECO 203 5460 

Business Forecasting 3 التنبؤ ECO 405 5461 

Game theory 3 نظرية األلعاب ECO 403 5462 

Principle of 

Econometrics 
 ECO 304 5463 مبادئ االقتصاد القياسي 3

Money and Banking 3 النقود والبنوك ECO 305 5464 

Project appraisal and 

Feasibility studies  
3 

ودراسة  يم المشاريعتقي

  الجدوى االقتصادية
ECO 404 5465 

Microeconomics1 3  1االقتصاد الجزئي ECO 201 5466 

Palestinian economies 3 االقتصاد الفلسطيني ECO 402 5467 

Macroeconomics 1 3 1االقتصاد الكلي ECO 202 5468 

Managerial Economics  3 االقتصاد االداري ECO 303 5579 

Mathematical 

Economies  
 ECO 204 5469 االقتصاد الرياضي 3

Marketing Management  3 ادارة التسويق MAR 301 4270 

Small Business 

Management 
3 

ادارة المشاريع 

 الصغيرة
BUS 323 4269 

Operation Management 3 ادارة العمليات BUS 212 4267 

Principles of Finance 3 2مبادئ المالية FIN 301 5470 

Seminar in economics 1 
حلقة البحث في 

 االقتصاد 
ECO 401 5471 

Practical Training 0 التدريب العملي ECO 450 4547 

Introduction to 

Graduation Project 
1 

مقدمة في مشروع 

 التخرج
ECO 410 5381 

Graduation Project 3 مشروع التخرج ECO 420 5079 
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 (معتمدة ساعة 12متطلبات برنامج اقتصاديات االعمال االختيارية )

 ساعة من المساقات التالية: 12يختار الطالب 
 

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

 Microeconomics 2 3 2االقتصاد الجزئي ECO 311 5472 

Macroeconomics 2 3 2االقتصاد الكلي ECO 312 5473 

Econometrics 
االقتصاد مباديء  3

 القياسي
ECO 304 5474 

International Economics 3 االقتصاد العالمي ECO 314 4283 

International Business  3 إدارة األعمال العالمية BUS 451 4558 

Human Resource Man 3 إدارة الموارد البشرية BUS 331 4282 

Economics Of Financial 

Markets 

اقتصاديات األسواق  3

 المالية
ECO 412 5475 

Public Relations 3 العالقات العامة BUS 431 4565 

Islamic Economics 3 االقتصاد االسالمي ECO 313 5476 

Business Ethics 3 أخالقيات األعمال BUS 453 4556 

Special Topics in 

Business Economics 

موضوعات خاصة في  3

 اقتصاديات األعمال
ECO 413 5477 

Risk Management 

Analysis 

3 
 ECO 414 5491 تحليل وإدارة المخاطر

Organizational Behavior 3 السلوك التنظيمي BUS 201 4265 

Business Law  3 قانون األعمال BUS 452 4271 
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 برنامج المحاسبة  1.5
 

 (معتمدة ساعة  49ات برنامج المحاسبة اإلجبارية )متطلب
 

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

Intermediate 

accounting 1  
 ACC201 4762 1محاسبة متوسطه 3

Intermediate 

Accounting 2 

3 
 ACC202 4763 2محاسبة متوسطه 

Cost Accounting 3 اسبة تكاليف مح ACC211 4575 

Managerial 

Accounting 

3 
 ACC212 5578 دارية االمحاسبة ال

Financial Statements 

Analysis 

3 
 ACC302 5478 تحليل القوائم المالية 

Accounting for 

financial institutions  

3 
 ACC331 5479 محاسبة منشات مالية 

Accounting 

Information Systems 

3 
 ACC351 5480 نظم معلومات محاسبية 

Advanced Financial 

Accounting 

3 
 ACC301 5481 محاسبة مالية متقدمة 

Auditing 1 3  1تدقيق الحسابات ACC321 5482 

Auditing 2 3  2تدقيق الحسابات ACC322 5483 

Tax Accounting 3  محاسبة ضريبية ACC431 5484 

International 

Accounting 

Standards 

 معايير المحاسبة الدولية 3

ACC 401 5487 

Accounting Theory 3  نظرية محاسبية ACC441 5485 

Accounting for 

Governmental &  

Non-Profit 

Organizations 

3 

محاسبة منشات حكومية 

 وغير الربحية 
ACC432 5486 

Computer 

Accounting 

Applications 

3 
تطبيقات محاسبية 

 حوسبةم
ACC451 5488 

Seminar in 

accounting 
 ACC341 5489 حلقة بحث  في المحاسبة  1

Practical Training 0 تدريب العملي ال ACC452 4547 

Business Law 3  قانون االعمال BUS452 4271 
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 (معتمدة ساعة 12متطلبات برنامج المحاسبة االختيارية )

 
 مساقات التالية:ساعة من ال 12يختار الطالب 

 
 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

رقم  رمز المساق

 المساق

Financial Markets 3 االسواق المالية FIN 311 5490 

Financial Risk 

Management 
 FIN 312 5491 ادارة المخاطر 3

Islamic Accounting 3 محاسبة اسالمية ACC 332 5492 

Corporate Governance 3 الحاكمية المؤسسية ACC 422 5493 

Investment Management 3 ادارة االستثمار FIN 313 5494 

International Accounting 3 محاسبة دولية ACC402 5495 

International Auditing 

Standards 
 ACC 421 5496 معايير التدقيق الدولية 3

Accounting Cases and 

Problems 
3 

مشكالت وحاالت 

 محاسبية
ACC 442 5497 

Managerial Economics 3 إقتصاد إداري ECO 303 4280 

Business Ethics 3 أخالقيات األعمال BUS 453 4556 

International Finance 3 مالية دولية FIN 302 5498 

Special Topics in 

Accounting 
3 

موضوعات خاصة في 

 المحاسبة
ACC 443 5499 
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 الوسائط المتعددة /جرافيكسبرنامج  1.6
 

 (2014التخرج لتخصص الوسائط المتعددة /جرافيكس )خطة خطة ملخص 
 

 الرقم البيــــان الساعات المعتمدة
 .1 متطلبات الجامعة اإلجبارية 17
 .2 متطلبات الجامعة االختيارية 3
 .3 متطلبات الكلية  17
 .4 متطلبات الدائرة 20
 .5 ت التخصص اإلجباريةمتطلبا 56
 .6 متطلبات التخصص االختيارية 12
 .7 حرةمساقات  3

  المجموع 128
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 ساعة معتمدة( 56)  اإلجبارية تخصص الوسائط المتعددة/جرافيكس متطلبات 
 

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

Design Fundamentals II 2 2ساسيات التصميم ا ART211 4733 

Creative Concept  3 مبادئ االبداع ART331 4735 

Self-Projection 3 التعبير الذاتي ART431 4754 

Programming for 

Multimedia 
 IT 335 4738 البرمجة للوسائط المتعددة 3

Data and storage 

techniques  
 5791  طرق تخزينهاالبيانات و 3

Visual Programming for 

multimedia  
3 

لطلبة  البرمجة المرئية

 الوسائط المتعددة
 5792 

Multimedia Production 

Process 
3 

عملية انتاج الوسائط 

 المتعددة
IT 432 4740 

Introduction to Digital Media  3 4789  الوسائط الرقمية مقدمة في 

Digital Audio & Video  3 لرقميةالصوت والصورة ا IT 431 4742 

Sciagraphy and 

Perspective 
 5766  المنظور و الظل 3

Painting1 2 5765  1تصوير 

Colors Theory 2 5795  نظرية االلوان 

Printing Techniques 3  5769  الطباعة تقنيات 

Web Page Design 2 تصميم صفحات االنترنت IT 341 4643 

Introduction to 2D 

animation 
3 

مقدمة في الرسوم 

 المتحركة ثنائية االبعاد
 5768 

Introduction to 3D 

animation 
3 

مقدمة في الرسوم 

 المتحركة ثالثية االبعاد
 5767 

Design Processing 2 2  2معالجة تصميم ART 213 5266 

Digital Photography 3 5790  التصوير الرقمي 

Arabic and Islamic 

Decoration 
 

الخط العربي و الزخرفة 

 االسالمية
 5770 

Introduction to 

graduation Project 
 5381  مقدمة مشروع التخرج 1

Graduation project 3 4861  المشروع 

Field Training 0 5771  تدريب ميداني 
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 :االختياريةتخصص الوسائط المتعددة/جرافيكس متطلبات 

 مدة من المساقات التالية :ساعة معت 12يختار الطالب 
 المسار االول : الدعاية االبداعية و التغليف

 المساق باللغة س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 

 المساق

 رقم المساق

Creative Adv. Design 3 
 الدعاية تصميم

 االبداعية
IT 437 5772 

Packages Construction 3 المغلفات بناء IT 433 5773 

Consumer Behaviour 3 المستهلك سلوك BUS241 4570 

Marketing 

Communication 
 IT 342 5747 التسويقية االتصاالت 3

Principles of Marketing  3 مبادئ التسويق BUS202 4543 

 
 المسار الثاني : الفنون االبداعية

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

Painting2 3 5774  2تصوير 

Print Making 3 5775  اليدوية الطباعة 

Mono Print 3 5776  حرة طباعة 

Advances Technique in 

painting 
3 

 في متقدمة تقنيات

 التصوير
 5777 

Handcrafts 3 5778  يدوية اشغال 

 
 المسار الثالث : الرسوم المتحركة

 رقم المساق رمز المساق اللغةالمساق ب س.م المساق باللغة اإلنجليزية

3D animation and 

character Creation 
3 

 ثالثية متحركة رسوم

 وبناء االبعاد

 الشخصيات
 5781 

3D Animation Effects  3 
 الرسوم في التاثيرات

 الثالثية المتحركة

 االبعاد
 5782 

2D animation 

Production 
3 

 متحركة رسوم انتاج

 االبعاد ثنائية
 5783 

Advance 3D animation 3 
 ثالثية متحركة رسوم

 متقدمة االبعاد
 5779 



 
 

 

311 

Interactive animation 

Production 
3 

 المتحركة الرسوم انتاج

 التفاعلية
 5780 

 
 

 المسار الرابع : الصحافة الرقمية
 

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

Introduction to media 3 5784  االعالم في مقدمة 

News editing 3 5785  االخبار تحرير 

Broadcasting 3 
 االذاعي البث

 والتلفزيوني
 5786 

Social and electronic 

media 
3 

 اجتماعي اعالم

 والكتروني
 5787 

Media Editing 3 5788  الصحفي التحرير 
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 وصف المساقات
 

 نظم المعلومات برنامج التي يطرحهاوصف المساقات  .1
 

 Introduction To Information System               (IS101) مقدمة في نظم المعلومات 4541
يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية حول المبادئ واالساسيات في عالم انظمة 

مجموعة من االنظمة ودورها في دعم المعلومات، المفاهيم االساسية في هذا العلم كما ويشرح المساق 
المستويات االدارية المختلفة في الهيكلية االدارية ويتناول جانبا  من تحليل وتصميم االنظمة وبنائها على 

 اسس علمية. 
 

          IS 201) ) Management Information Systems نظم المعلومات االدارية 5064

ب بالمعرفة الضرورية حول اهمية نظم المعلومات وتطبيقاتها في يهدف هذا المساق الى تزويد الطال
المؤسسات الضخمه والمتوسطه وصغيرة الحجم، كما ويتناول بالتفصيل عدد من االنظمة الحديثة ودورها 

 وتأثيرها على عمل المؤسسات كما ويتناول جانبا  من االنظمة المعرفية الحديثة. 
 

  System Analysis (IS 211) تحليل النظم 5016
في بناء نظم  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفاهيم تحليل وتصميم نظم المعلومات ودور التحليل

تقنيات جمع الحقائق، بناء نماذ   معلومات جيدة، منهجيات بناء نظم المعلومات، توثيق نظم المعلومات،
ء نظم المعلومات، اختبار نظم المعلومات، المعلومات، بنا انسياب البيانات، وصف العمليات، تصميم نظم

 .واعتبارات التنصيب والتشغيل
 

   IS 301)         ) Strategic Planning for Inf. Sys التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات 5065

ي يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية حول دور انظمة المعلومات االدارية المختلفة ف
صياغة الخطط االستراتيجية في المؤسسة حيث اننا نعيش في عالم اصبح يعتمد على التكنولوجيا واالنظمة 
الرقمية تقريبا  في كافة مجاالت االعمال كما ويقدم المساق صورة واضحة حول النماذ  الحديثة للتخطيط 

والخارجية وكيفية تحقيق اهداف االستراتيجي ودور انظمة المعلومات واهميتها في فح  البيئة الداخلية 
المؤسسة وبالنهاية كيفية صياغة خطة استراتيجية لنظم المعلومات ومد  توافقها مع الخطة االستراتيجية 

 . العامة للمؤسسة
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 Software Engineering (IS 311) هندسة البرمجيات                                        5021
البرمجيات، دورة حياة  اهيم األساسية لهندسة البرمجيات ووظائفها وأهدافها، عملياتيعالج هذا المساق المف

البرمجيات، هندسة المتطلبات، تصميم  تطوير النظام، هندسة النظم المبنية على الحاسوب، إدارة مشاريع
 .البرمجيات البرمجيات، التصميم المعماري، إدارة جودة

 
 IS Applications             (IS 321) تطبيقات في نظم المعلومات 4779

يثة والمعاصرة في عالم نظم ديهدف هذا المساق الى تسليط الضوء على مجموعة من التطبيقات الح
المعلومات مثل الجانب القانوني واالخالقي في االستخدامات المختلفة في انظمة المعلومات كما ويهدف 

رف المختلفة حول القضايا المعاصرة التي تواجهها انظمة المساق الى تزويد الطالب بمجموعة من المعا
المعلومات المختلفة مثل )المسؤولية المجتمعية،االمن، الموثوقية،الجوانب االجتماعية واالخالقية الستخدام 

 االنترنت، الجوانب القانونية لعالم المعلومات(. 
 

 Simulation (IS421) محاكاة   5014

عريف الطالب بالمفاهيم األساسية للمحاكاة الحاسوبية ودورها في دراسة النظم وفي يهدف هذا المساق الى ت
عملية اتخاذ القرارات، بناء نماذ  المحاكاة، كتابة برامج المحاكاة الحاسوبية، دور التوزيعات اإلحصائية في 

 المحاكاة، ومخرجات المحاكاة واهمية استخدامها في المنظمات.
                                                       

 Introduction to E-Commerce ( IS 323)  مقدمة في التجارة االلكترونية 4642

يهدف هذا المساق الى اكساب الطالب المهارة والمعرفة الضرورية حول عالم التجارة االلكترونية )تجارة 
االلكترونية واالعمال االلكترونية ومستو  العصر( حيث يتناول المساق مقدمة عامة حول معنى التجارة 

( التسويق االلكتروني، تطبيقات التجارة االلكترونية، البنية التحتية وسلسلة B2B,B2Cالعالقات التجارية )
توريد المواد الكترونيا  وفي النهاية يلقي المساق الضوء على االستراتيجيات الضرورية لضمان التطبيق الناجح 

 ة االلكترونيةلتطبيقات التجار 
   

 & Decision Support Systems (IS 424) نظم دعم القرارات واالنظمة الخبيرة 5037
Expert Sys.   
يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية حول نظم دعم القرارات واالنظمة الخبيرة من حيث 

ارات في حل المشاكل كما ويتناول االنظمة استخداماتها داخل المؤسسة ومد  تأثيرها على متخذي القر 
 الداعمة لحل المشاكل التي تتطلب اتخاذ قرار من خالل مجموعة من المدراء والتنفيذين. 
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  E-Commerce-Tech (  IS 423) تكنولوجيا التجارة االلكترونية              5015

وتطوير وصيانة مشروع للتجارة االلكترونية  يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالتقنيات الالزمة لبناء
سواء للمنظمات المختلفة او للعمل بشكل شخصي، ويتناول المساق كيفية بناء الموقع، كيفية الحجز، كيفية 
تسويق الموقع، كيفية تأمين الموقع وسد الثغرات، كما ويهدف المساق الى تعريف الطالب بأهمية وجدو  

 المؤسسات. التطبيقات االلكترونية داخل
 

 Intro. To Graduation Project (IS 431) مقدمة مشروع التخرج 5381

يعتبر هذا المساق مقدمة لمساق مشروع التخر  حيث يهدف الى تعريف الطالب بمشروع التخر ، كيفية 
ا من اعداده، اختيار المسار )نظري، تطبيقي(، حيث يوظف الطالب المعرفة والعلوم والمهارات التي اكتسبه

خالل دراسته في الكلية لمعالجة المشاكل االدارية الموجودة داخل المنظمات المختلفة، ينتهي الطالب في 
 مرحلة التحليل في البحث التطبيقي، وفي مرحلة االطار النظري في البحث النظري .

              
 IS 424)                      ) Geographic Information Sys نظم المعلومات الجغرافية 4613

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بنظم المعلومات الجغرافية من حيث  استخداماتها و قدراتها و محادداتها و 
يتضمن المساق المواضيع ا تية: لمحة عن تاريخ وتطور نظم المعلوماات الجغرافياة، أجازاء و متطلباات نظام 

كياب الفضاائية، تمثيال البياناات باالطرق النقطياة و المتجهاة، قواعاد المعلومات الجغرافياة، تحليال الخارائط، الترا
البيانااااات الجغرافيااااة مفهااااوم  الخصااااائ  و التبوغرافيااااة،  اكتساااااب المعلومااااات، تحلياااال البيانااااات و تقااااديرها، 
تطبيقاااات فاااي نظااام المعلوماااات الجغرافياااة وطااارق تصاااميمها باإلضاااافة إلاااى طااارح  خااار التطاااورات فاااي نظااام 

 افية.المعلومات الجغر 
 

 Graduation Project (IS 432)     مشروع التخرج                                               4273

يستكمل الطالب ما بدأ به في مقدمة المشروع  حسب المسار الذي قام باختياره، بحيث ينهي كافة المراحل 
ع امام لجنة مختصة في المجال الذي قام األساسية للمشروع، ويكون مستعدا لمناقشة والدفاع عن المشرو 

 الطالب باختياره.
 

 Practical Training (IS 430) التدريب الميداني 4547

يهدف التدريب الميداني الى أكساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل 
المفاهيم النظرية في الواقع العملي  واألندما  في  فترة الدراسة الجامعية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق

اضافة الى تعزيز  ،سوق العمل والقدرة على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي
قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستو  جهوزيته لسوق العمل   اضافة 
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 لمنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي .الى ايجاد فرصة لتبادل ا
 
 

 إدارة األعمال المعاصرة برنامجوصف المساقات التي يطرحها 
 

 BUS 101))    Introduction to Management االدارة  مقدمة في 4503

اب ، وتحسااين قاادرة الطالااب علااى اسااتيعاالساسااية يهاادف المساااق إلااى تعاارف الطالااب علااى الوظااائف اإلداريااة
وفهاام المعوقااات التااي تفاارض علااى المنظمااة ماان قباال البيئااة المحيطااة، والتركيااز علااى مفهااوم وأهميااة العنصاار 

رقابة على التوجيه و مداخل التنظيم، التخطيط، ال وظائففي نجاح المنظمة، من خالل دراسة  و دوره  البشري 
 دية وحديثة.وما يشمله من مدارس تقليباالضاقة الى تطور الفكر االداري المنظمة، 

 
 BUS 111))    Business math رياضات االعمال 4820

يغطي هذا المساق العمليات األساسية الرياضية والتقنيات المستخدمة حاليا في مجاالت األعمال والمالية. 
يتضمن المساق استعراضا لمهارات الرياضيات األساسية مع التركيز بشكل خا  على النسب المئوية، 

جاري والنقدي، الفائدة البسيطة، واالئتمان االستهالكي، الفائدة المركبة، االستهالك، المخزون، الخصم الت
 .القوائم المالية، واألسهم والسندات

   
 BUS 201))    Organizational Behavior السلوك التنظيمي 4265

ا، ويناااقش مااسااة العالقااة بينهودرا ، لجماعااةالفاارد، ا ثالثااة مسااتويات تحلياال رئيسااية وهااييركااز المساااق علااى 
التحاديات التاي تواجاه السالوك التنظيماي بباين النظاري والتطبيقاي فيماا يتعلاق ما المساق قضية العمل والعالقة 

 .وعالقته بالعلوم األخر  
 

 BUS 202))     Professional Business  Communication مراسالت األعمال 4544

وائدها و شبكات االتصال الداخلية و الخارجية و معوقات االتصال. يركز المساق على عملية االتصال وف
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، 

 م اساسيات اجراء المفابالت التوظيف الفعالة، و اعداد السيرة الذاتية، و البحث عن وظيفة.باالضافة لتعل
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 BUS 212))    Operations Management   العملياتإدارة  4267

المؤسسات المختلفة في ظل المنافسة العالمية يهدف المساق إلى تعريف الطلبة بأهمية إدارة العمليات في 
هم على المفاهيم و المبادئ االساسية و التقنيات المستخدمة في تخطيط و ادارة العمليات من خالل تعرف

و الخدمات، تصميم العمليات  المنتجاتاالدارية. مثل استراتيجيات ادارة العمليات، و ادارة الجودة، تصميم 
وقع وتصميم المنشآت، التنبؤ، االنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة في االنتا ، ادارة سلسلة القيمة، اختيار الم

  ادارة المخزون وعملية تخطيط وجدولة االنتا .
 

 BUS 231))    Strategic Mgt.& Dec. Making اإلدارة االستراتيجية واتخاذ القرارات 4268

  يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمفاهيم العامة لالدارة االستراتيجية، وتطوير قدرات الطلبة في
 تخدام مفاهيم االدارة االستراتيجية في عملية اتخاذ القرارات بالمؤسسة، وسيغطي هذا المساق تحديد اس

موضعة المؤسسة بالنسبة للبيئة الداخلية و ثقافة المؤسسة الداخلية، باالضافة الى تحديد البدائل االستراتيجية 
 المتاحة ومعرفة يفية تطبيق البديل االستراتيجي.

 
   BUS 311))    Inventory & Purchasing Mangement الشراء والمخازن إدارة  4567

يهادف المساااق إلااى تزويااد الطالااب بمفاااهيم أساساايات إدارة الشااراء ماان اسااتراتيجيات، طاارق الشااراء، مسااؤوليات 
 إدارة الشااراء، تخطاايط االحتياجااات ماان المااواد، أنظمااة معلومااات الشااراء، تقياايم عمليااة الشااراء، باإلضااافة إلااى

 أساسيات إدارة المخازن من األنظمة المخازنية،  فلسفة الشراء عند الحاجة، تقييم عملية التخزين. 
 

 BUS 312))    Operations Research   بحوث العمليات 4285

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالتطبيقات االدارية لبعض االساليب و النماذ  الرياضية و الكمية التي 
في اتخاذ القرارات  فيما يتعلق باالستخدام االمثل للموارد المتاحة في المؤسسة و دراسة البدائل  تستخدم

المخالفة و المفاضلة بينها للوصول الى الحل االمثل الذي يساعد على تحقيق اهداف المؤسسة و من هذه 
ل الثنائي و اسلوب النقل النماذ  البرمجة الخطية واسلوب الرسم البياني ، تحليل الحساسية، نظرية الح

 واسلوب التعيين.
 
 

 BUS 321))    Local Administration اإلدارة المحلية 4576

، ويتضاامن لهاا بالعناصار األساساية  هتزويادو  تعرياف الطالاب بمفهااوم االدارة المحلياة  يهادف هاذا المسااق إلاى
اساااليب تشااكيل المجااالس المحليااة  ،تهااا اهااداف االدارة المحليااة و اختصاصاااتها و ادوارهااا و معوقاالمساااق : 
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وعالقتها مع الحكومة المركزياة، باالضاافة الاى االماور القانونياة ذات العالقاة. و التركياز علاى الحكام المحلاي 
  الفلسطيني مقارنة مع الحكم المحلي في الدول المجاورة.

 
 BUS 322))    Banking Administration إدارة المصارف 4577

لمسااااق لتزوياااد الطالاااب بالمجااااالت المختلفاااة إلدارة المصاااارف، يتضااامن هاااذا المسااااق : هيكلياااة يهااادف هاااذا ا
المصرف، الوظائف، الخدمات، االستراتيجيات، الخطة االستراتيجية، استراتيجيات التسويق، دور األفراد، دور 

 تكنولوجيا المعلومات.
 
 

 BUS 323))   Small Business Management إدارة المشاريع الصغيرة 4269

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بماهية المشاريع الصغيرة وأنواعها وأهميتها في التنمية اإلقتصادية 
للبلدان، والتعريف بعوامل نجاح وفشل المشاريع الصغيرة، ودور صاحب العمل )الريادي( في تطوير ونجاح 

فر  األعمال وكيفية تحليل واختيار المشروع المشروع الصغير، ويركز على الدور الحيوي للتعرف على 
)إنشاء مشروع جديد، شراء مشروع قائم، إدارة مشروع العائلة، الحصول على امتياز(، وتزويد الطالب 
بالمفاهيم األساسية للعمليات الخاصة بالمشاريع الصغيرة الجديدة من تنظيم وتمويل وتسويق إضافة الى خطة 

 العمل وكيفية إعدادها.
 

 BUS 331))    Human Resource Management إدارة الموارد البشرية 4282

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمبادئ الحديثة إلدارة الموارد البشرية، وتزويده بالمعلومات عن 
ي التوجه االستراتيجي الحديث في إدارة الموارد البشرية، تشمل المواضيع : فلسفة ودور وسياسة األفراد ف

المؤسسة، تصميم وهيكلية المؤسسة، القيادة، االتصال، التخطيط، التحليل الوظيفي، استراتيجية التوظيف، 
االختياروالتعيين، المقابالت واتخاذ القرارات، التدريب، التطوير االداري، األجور، والرواتب المكافأة و الحوافز 

 لنقابة.، تقييم االداء االحتفاظ بالموظفين،اتحادات العمال وا
 
 

 BUS 332))    Sales Management إدارة المبيعات 4561

النظرية  وتعرفه بالجوانب البيع الشخصي، مهارات مزدو : تمكين الطالب من له تركيز المساق هذا
القوة العاملة في المبيعات،  إدارة : تشمل إدارة المبيعات موضوعات .البيع الشخصي وظيفة والتطبيقيةإلدارة

 التفاوض الفعال وعالقات العمالء، ومهارات السوق، واالختراق،  ومهارات البيع الفعال، وتغطية
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 BUS 341))    E-business األعمال االلكترونية 5018

ينااااقش هاااذا المسااااق بشااامولية المفااااهيم والمباااادئ االساساااية المتعلقاااة باألعماااال االلكترونياااة مااان منظاااور اداري 
بناي تطبيقاات االعماال األلكترونياة وانعكاسااتها علاى اداء المنظاة وميزتهاا التنافساية وينااقش الادوافع مان وراء ت

ويدرس التغيرات التي تحدث على االستراتيجيات العامة للمؤسسة الناجمة عن التزاو  ما بين مسالك االعماال 
ق سينصاب علاى تحليال التقليدية مع تكنولوجيا وانظمة  المعلومات الحديثة    التركيز االساسي في هذا المساا

بيئاااااة ومتغيااااارات األعماااااال األلكترونياااااة و نمااااااذ  االعماااااال األلكترونياااااة والياااااة تطاااااوير اساااااترايجيات االعماااااال 
لكتروني وادارة العميلياات والتورياد األلكترونية  و التسويق اال للمؤسسات االلكترونية أضافة الى مفاهيم التجارة

عااارض المسااااق الاااى دراساااة العالقاااة التكاملياااة ماااا باااين بيئاااة األعماااال االلكترونياااة وادارة عالقاااات الزباااائن   ويت
 .    (Online)والبيئة االلكترونية  ( Offline)التقليدية 

 
 

 BUS 342))  Visual Programming for Business البرمجة المرئية لطلبة اإلدارة 4625
Students 

فاة الضارورية حاول لغاات البرمجاة فاي حال المشااكل يهدف هذا المساق الى تزويد طالب ادارة االعمال بالمعر 
 او البرمجيات المعدة من قبل المستخدم، كيفية تحليل برنامج كان قد تم اعداده من قبل. EUCاالدارية ، ال 

 
 BUS 351))    Managing Change and Crisis إدارة التغيير واألزمات  4559

ير  واللتي تقوم على تشخي  الوضع القائم  و تحديد يتضمن المساق القواعد االساسية الدارة التغي
 االشخا  القائمين على التغيير و ادوارهم و االساليب المتاحة لديهم. كما يشمل ادوات و برامج التغيير.

كما يتضمن الجانب المتعلق بالزمات من حيث االسباب و الخصائ  و ادارة االزمة عبر المراحل الثالث 
 اثناء االزمة وما بعد االزمة.  اي ما قبل االزمة و 

 
 

 BUS 352))    Islamic Management االدارة في االسالم 4914

يهاادف هااذا المساااق الااى تعاارف الطالااب علااى مفهااوم االدارة االسااالمية وخصائصااها والمراحاال التااي ماارت بهااا 
ه والتنسايق والتبلياا والتمويال وعالقتها بالعلوم االخار ، ووظاائف االدارة كاالتخطيط والتنظايم والتوظياف والتوجيا

والتدريب والرقابة وتنمياة الماوارد البشارية حساب المانهج االساالمي، كماا أناه يسااعد الطلباة علاى دراساة بعاض 
النظريااات االداريااة ماان منظااور اسااالمي، وتزويااد الطلبااة بفكاارة عاان عاادد ماان رواد الفكاار االسااالمي فااي هااذا 

 المجال.
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 BUS 353))    Electronic Publishing Law لكترونيقانون الطباعة والنشر اال  4747

يغطاااي هاااذا المسااااق المواضااايع التالياااة : مقدماااة فاااي القاااانون، قاااانون االنترنااات والتجاااارة االلكترونياااة، الحقاااوق 
، الجاااارائم االفتراضااااية  ( Third-panty )الخاصااااة ) حقااااوق الطباعااااة (، حقااااوق الطاااارف الثالااااث 

(Cypercrime ) لفورياة واالمان، العقاود ا( On-line)  انظماة الادفع عبار االنترنات والقاانون، التشاريعات ،
 والقوانين المحلية.

 
 BUS 421))    Public Project Management  ادارة المشاريع العامة   4787

و   CPMتخطيط وجدولة وضبط المشاريع، توزيع الموارد، نماذ  الجدولة، تحليل القيم المالياة، دراساة طارق 
PERT   فاااي ادارة المشااااريع الحكومياااة والمنظماااات غيااار الربحياااة حياااث ان الربحياااة ليسااات الهااادف المنشاااود

 باالضافة الى امثلة واقعية من فلسطين ومن دول اخر .

 
   

 BUS 422))    Health Care Management إدارة الرعاية الصحية 4566

وتطور هذا القطاع الخدمي وأهمية  الصحية معرفة دور قطاع الرعايةبيهدف هذا المساق لتزويد الطالب 
تطور هذا القطاع وأثره الكبير على المجتمع. ومعرفة العوامل البيئية المؤثرة في يتضمن المساق:  إدارته. 

هذا القطاع، التعرف على النظام الصحي ومنظمات العمل الخاصة به سواء كانت حكومية أو جمعيات أو 
تدير منظمات تقديم الرعاية الصحية. وتطبيق ذلك على النموذ  قطاع خا  ودور المؤسسات التي 

 -الحوكمة  –التحكم –الصحي الفلسطيني. ودراسة المواضيع الخاصة بإدارة المستشفيات من حيث الجودة 
التكاليف والموارد البشرية. التعرف على أهم مشاريع القطاع الصحي قيد التنفيذ في فلسطين ودراسة 

 االستراتيجية لتحديد مشاريع مستقبلية لتطوير هذا القطاع.احتياجات القطاع 

 
 
 

 BUS 431))    Public Relations العالقات العامة 4565

و االتصاااال، و الااارأي العاااام، و كيفياااة عمااال  العالقاااات العاماااة بمباااادئيهااادف المسااااق إلاااى تعرياااف الطالاااب 
لطالب كيفية تحسين صاورة المنظماات مان خاالل عالقات جيدة مع كافة انواع الجمهور، باالضافة الى تعليم ا

  تهذيب و زيادة الدراية بضرورة احترام الدين والمجتمع والثقافة  والقضايا البيئية واالهتمامات الوطنية. 
 
 

 BUS 432))  Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة 4554

ادها، ومفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها، وفلسفة يركز هذا المساق على التعريف بالجودة وأهميتها وأبع
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ومبادئ إدارة الجودة الشاملة وبوجه خا : دور اإلدارة العليا، المنظور االستراتيجي للجودة، التركيز على 
العميل، توطيد العالقة مع الموردين، تمكين العاملين وفرق الجودة، التحسين المستمر، أدوات الجودة، نظم 

 جودة، كما يتناول المساق معايير المنظمة الدولية للمواصفات )أيزو(، والجوائز الدولية للجودة.إدارة ال
 

 BUS 433))    Knowledge Management ادارة المعرفة 5036

أهداف المعرفة،  ء األساسية إلدارة المعرفة ويشمل ذلك تحديدييهدف هذا المساق إلى التعريف بالمباد
المعرفة وطرف قياس المعرفة،  ة، استخدام المعرفة والمشاركة فيها، المحافظة علىالحصول على المعرف

 اهمية المعرفة داخل المؤسسة، اساليب مشاركة المعرفة وكيفية بناء نظام معرفة داخل المؤسسة يعتمد عليه.
 

 
 BUS 434))    Quality Control  Management إدارة وضبط الجودة 4765

دارة الجودة، باإلضافة إلى مبادئ وأساليب  يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم اقتصاديات وا 
الخدمة للمواصفات، التفتيش بأخذ العينات بالصفات المميزة او  إحصائية للتأكد من مطابقة المنتج

 وبالمتغيرات، لوحات ضبط المتغيرات، لوحات الضبط للصفات المميزة.
 

 BUS 440))    Practical Training عمليالتدريب ال 4547

كساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل ايهدف التدريب الميداني الى 
فترة الدراسة الجامعية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاهيم النظرية في الواقع العملي  واألندما  في 

حتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي  اضافة الى تعزيز سوق العمل والقدرة على تحديد أ
قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستو  جهوزيته لسوق العمل  اضافة 

 الى ايجاد فرصة لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي.
 
 

 BUS 441))    Computer Applications تطبيقات حاسوبية ادارية 5069

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب وتدريبه على أهم البرامج الحاسوبية التي تستخدم في االدارة مثل 
أيضا  يتم تدريب  تحرير النصو  وعمل الجداول وتصميم شرائح العرض. تطبيقات متقدمة على برامج

إستخدام  االنترنيت مثل وتطبيقات MS Project Managementمثل  الدارة المشاريع برامج على الطالب
       .  websites portalمحركات البحث والبريد االلكتروني و

 
  BUS 451))    International Business إدارة األعمال العالمية 4558

تضاامن المساااق: يهاادف هااذا المساااق إلااى تزويااد الطالااب بمفاااهيم حااول األبعاااد العالميااة إلدارة األعمااال حيااث ي
و النظاااام السياساااي و االقتصاااادي، التجاااارة العالمياااة، و االساااتثمار الخاااارجي المباشااار، وساااوق النقاااد ،العولماااة
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العاااالمي، و اساااتراتيجيات منظماااات االعماااال العالمياااة، واسااااليب الااادخول الاااى االساااواق العالمياااة. يشاااجع هاااذا 
  حاالت ذات البعد العالمي.المساق الطالب على التفكير بشكل عالمي من خالل دراسة ال

 
 BUS 452))    Business Law قانون األعمال 4271

ياااتعلم الطالاااب عناصااار وتطبيقاااات القاااانون فاااي التجاااارة واألعماااال. ويحتاااوي مواضااايع مثااال العقاااود، المؤسساااة، 
 .المبيعات، والمؤسسات التجارية، ويتعلم الطالب عناصر القانون التجاري وكيفية تطبيقها

 
 BUS 453))    Business   Ethics خالقيات األعمال أ 4556

ياازود هااذا المساااق الطالااب بالمعرفااة و طاارق التفكياار المختلفااة فااي مجااال المسااؤولية المجتمعيااة و اخالقيااات 
االعمال، و تزويده بالنظريات االخالقية كاطار لتحسين قدرته على الحكم على السلوك الخاطئ من الصحيح 

مل المواضاايع التاليااة : النظريااات االخالقيااة، االخااالق فااي االسااالم، المسااؤولية اتجاااه فااس مجااال العماال. ويشاا
 العمل، الموظفين، المجتمع المحلي، البيئة، المعضالت االخالقية، الخصوصية.

 
 BUS 454))    Contemporary Business Issues قضايا معاصرة في األعمال 4560

لتوجهات الحديثة في مجال االدارة واألعمال   حيث يركز المساق على يتناول هذا المساق دراسة تحليلية ل
اخر المفاهيم والنظريات في مجال التسويق 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 .
 

 BUS 455))    Industrial Psychology علم النفس الصناعي 4766

التااي تعتنااي بتطااوير الساالوك الماارتبط  ساايكون الطلبااة قااادرين علااى استكشاااف احااد فااروع علاام الاانفس التطبيقيااة
بالعماال، تحسااين العالقااة بااين االنسااان والبيئااة فااي العماال، ياادرس ساالوك االنسااان فااي العماال ويهاادف الااى حاال 
مشاكل الصناعة وما يغشى بيئاة المصانع مان مشااكل فيزيقياة ونفساية واجتماعياة، فيعمال علاى تقاديم المشاروة 

المعنوية للعمل، مشاكل الماوظفين واالدارة، االنتاجياة، جماعاات العمال،  وتطوير البرامج لزيادة الكفاءة والروح
 اتخاذ القرار، تغير اماكن العمل، تصميم وتقويم بيئة العمل.

 
 BUS 461))    Intductionro To Graduation Project مقدمة مشروع التخرج 5381

مجموعااااات العمااال للطاااالب وتحديااااد  يهااادف المسااااق إلاااى اختيااااار وتحدياااد عناااوان لمشااااروع التخااار ، وتشاااكيل
المشرفين.  ثم يبدأ الطالب العمل على المشروع إلعداد الفصل األول والثاني من البحاث والاذي يشاتمل علاى 
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مشكلة البحث وأهميته واهدافه وفرضياته واالطاار النظاري، خطاة العمال للمشاروع ماع تفاصايل األعماال، وياتم 
 س المساق والمشرف.تعديل هذا التقرير وفقا  لتعليمات مدر 

 
 BUS 462))    Graduation Project المشروع 5078

يساااتكمل فياااه الطالاااب مشاااروع البحاااث الاااذي بااادأه فاااي مقدماااة مشاااروع التخااار  فيقاااوم بجماااع البياناااات وتحليلهاااا 
 واستنباط النتائج وعمل التوصيات واستكمال عملية التوثيق ويتم مناقشة الطالب من قبل لجنة تكلف بذلك.

 
                               MAR 201)) Principles of Marketing مبادئ التسويق 4543

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية و  التوجهات الحديثة في التسويق    التركيز 
وتحليل البيئة األساسي في هذا المساق على دراسة سلوك المستهلك وبناء العالقات التسويقية المربحة 

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
 

 MAR 301))   Marketing Management إدارة التسويق 4270

يهدف هذا المساق الى أكساب الطالب المهارات الالزمة لبناء الخطط وتصميم األستراتيجيات التسويقية 
وتصميم المزيج التسويقي من خالل األحاطة الشاملة بالمفاهيم والتوجهات التسويقية الحديثة وفهم متغيرات 

تها بالمنظمة التركيز األساسي في هذا المساق على دراسة سلوك المستهلك من خالل األبحاث البيئة وعالق
ونظم المعلومات التسويقية    دراسة المنافسة  سياسات  دورة حياة المنتج باألضافة الى تناول مفاهيم التجزئة 

 .حالل  التمايز وبناء العالقات التسويقيةستهداف  اإل  اإل
 

 MAR 302))   Consumer Behavior مستهلكسلوك ال 4570

العوامال التاي  علاى دراساة ينصاب تركيازه عرضاا شاامال لمفااهيم ونظرياات سالوك المساتهلك. يقدم هذا المسااق
والتاااااااااااي تااااااااااااؤثر علاااااااااااى القيمااااااااااااة المدركاااااااااااة للمسااااااااااااتهلك  خاصاااااااااااة العواماااااااااااال  تشاااااااااااكل سااااااااااالوك المسااااااااااااتهلك

ا ثار المترتباة    يدرس ... الخ، وبطبيعة الحال لذاكرةوا والذات الدافعيةوالتعلم والشخصية )اإلدراك،  النفسية
وتكتيكااات التسااويق واليااة توظيفهااا فااي االتصاااالت التسااويقية  اسااتراتيجيات فااي علااى دراسااة  ساالوك المسااتهلك

القارار الشارائي   مراحال وينااقش الجماعاات المرجعياة الثقافة والمجتماع، باإلضاافة إلاى أثر المتكاملة  ويدرس 
 في كل مرحلة. التسويقية والمهام المستهلك للمستهلك 
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 MAR 303))   Advertising and Promotion والترويج االعالن 4569

يتناول هذا المساق األعالن والترويج كعناصر تكاملية ضمن اطار االتصاالت التسويقية المتكاملة   التركيز 
لفة  ابتداءا من تحليل الجمهور المستهدف األساسي في هذا المساق على تحليل عناصر األعالن المخت

ونماذ  االستجابة للمشاهدين واختيار المصادر االعالنية وصياغة هيكل الرسالة االعالنية واختيار قنوات 
االكثر فاعلية   ويهدف هذا المساق أيضا الى بناء الخطط للحمالت الترويجية واالعالنية وكيفية  االتصال

طرق المساق الى دراسة التطورات الحديثة في مجال االعالن وبخاصة عبر  تطبيقها بشكل فعلي   ويت
 األنترنت واألعالنات التفاعلية األخر    وسيتم التركيز على األبداع في االعالن بخاصة في ظل المنافسة .

  
 MAR 401))   International Marketing التسويق العالمي 4571

ستراتيجيات وبرامج التسويق على نطاق عالمي حيث يبين مفاهيم التجزئة يتناول هذا المساق الية تطبيق ا
ويناقش عن كثب معوقات واستراتيجيات دخول األسواق العالمية   التركيز , واالحالل واألستهداف العالمي

اثرها األساسي على دراسة سلوك المستهلك الدولي واجراء االبحاث التسويقية لدراسة متغيرات البيئة العالمية و 
نتا   التسعير  التوزيع والترويج على النطاق على نشاطات المنظمة   وسيتم التركيز أيضا  على مواضيع اإل

 . العالمي أضافة الى دراسة تأثيرات العولمة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة على التسويق العالمي
 

 MAR 403))   Service Marketing التسويق الخدماتي 4776

ول هذا المساق أهمية القطاع الخدماتي في أقتصاديات الدول ويناقش التحديات التي تواجه المسوقين في يتنا
عملية تسويق الخدمات وتصميم وصياغة االستراتيجيات التسويقية المالئمة للحد من هذه التحديات ويتناول 

لخدمات وادراكها من قبل الزبائن المساق كيفية تصميم وتعديل المزيج التسويقي ليتالئم مع معايير جودة ا
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 

 ات . ادراك المستهلك لجودة الخدم
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 فرعي إدارة مشاريع –وصف المساقات التي يطرحها برنامج إدارة األعمال المعاصرة 
   

 PRO 201))    Introduction to Project Management مقدمة في إدارة المشاريع 4281

ماا هاي  ، وتشامل المواضايع:المشااريع يهدف المساق إلى إعطاء الطالب المفاهيم واألساليب الحديثاة فاي إدارة
 ،تخطاايط المشاااريعدورة حياااة المشااروع،  إدارة المشاااريع، صاافات وخصااائ  إدارة المشاااريع وماادير المشااروع،

ادارة طرياااق المشاااروع، ادارة ، تقااادير التكااااليف وحسااااب المخااااطرة، جدولاااة الماااواردتوزياااع الماااوارد والمصاااادر، 
 ع مع تطبيقات عملية. ، استخدام برامج الحاسوب الخاصة بإدارة المشاريالتوريد للمشروع

 
    PRO 202))    Applied Statistics االحصاء التطبيقي 4586

مراجعة نظرية االحتماالت، تحليل البيانات، مراجعة طرق توزيع العينات، تقدير وفح  الفرضيات، التحليل 
رات تحت ظروف غير االحصائي الخطي، الفحو  الباراميترية وغير البراميترية، نماذ  االنتظار، اتخاذ قرا

 مؤكدة، شجرة القرارات.
 

 PRO 301))    Time Management Of  Project إدارة الوقت وجدولة المشاريع 5376
Scheduling 
يسعى المسااق إلاى تزوياد الطلباة بأساسايات إدارة الوقات كأسااس إلدارة المشااريع، فاإدارة الوقات بفعالياة يعتبار 

شااااريع  وكافاااة أعضااااء الفرياااق فاااي المشااااريع، إذ أن خساااارة أو فقااادان الوقااات مااان المهاااارات الهاماااة لمااادراء الم
ينعكس على شكل انخفاض في العائد على االستثمار والذي يصعب القبول به. يجب أن يعاي الطالاب أهمياة 
وكيفية تحديد المهام والتخطيط للنشاطات واألحداث أو المراحل التي سايمر بهاا المشاروع مان خاالل االساتفادة 

لقصو  للوقت. سيتم التركيز في هذا المساق على الوسائل واالساتراتيجيات المساتخدمة النجااز المشااريع فاي ا
باساتخدام طاارق الجدولاة مثال طريقاة المساار الحاار  وطريقاة بيارت، بالضاافة لتساريع انهاااء الوقات المحادد لهاا 

 .المشروع و ادخال عالقة التأخير على شبكة النشاطات
 

 PRO 302))    Scheduling & Resources Allocation توزيع المواردالجدولة و  4782

يهدف المساق الاى تزوياد الطالاب بالمهاارات و االدوات الالزماة لجدولاة المشاروع و توزياع و جدولاة الماوارد ، 
تحديااد االدوار والمسااؤوليات، بناااء فريااق العماال، ضاابط ومراقبااة المشاااريع، اعااداد وعاارض الوثااائق اضااافة الااى 

 الولية الخاصة بالمشروع.ا
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  PRO 303))    Bids and Cost Estimation العطاءات وتقدير التكلفه 4781
يهدف هذا المساق الى تعليم الطالب مبادئ عملية الشراء التعاقدي بدءا  من تقييم االحتياجات وحتى انتهاء 

ة واالخالقية لمهنة الشراء كما يغطي المساق العقد كذلك يزود الطلبة بمفاهيم عامة تتعلق بالجوانب القانوني
طرق التوصيف المتبعة في عطاءات شراء السلع والخدمات، باالضافة الى الجودة والمواصفات المتبعة في 
تقييم العطاءات في القطاع الحكومي والقطاع الخا  كذلك يتناول المساق انواع العقود المتبعة وخصوصا  

ات الدولية المستخدمة في العقود والنقل ويغطي كذلك قانون الشراء في القطاع الحكومي والمصطلح
 الفلسطيني بالنسبة للمشتريات العامة والعطاءات باالضافة الى آليات ادارة المخاطر المتعلقة بالعطاءات.

 
 

 PRO 401))    Project Follow up and Control متابعة ومراقبة المشاريع 5378

د الطلبة بالمفاهيم األساسية المتعلقة بمراقبة ومتابعة المشاريع وتقييمها، فالمراقبة يهدف المساق إلى تزوي
والمتابعة تعتبر أدوات إدارية مختلفة ولكنها مرتبطة بشكل وثيق ومتفاعل ومتداخل التأثير إذ يدعم كل منها 

فية التي تستخدم في تصميم ا خر، فمن خالل تقدم المشروع وتطوره تزودنا المراقبة بالبيانات الكمية والكي
وتنفيذ عملية المتابعة والتقييم. ومن جهة أخر  تقوم عملية المتابعة والتقييم بتعزيز ودعم عملية المراقبة، فمن 

 خالل نتائج التقييم الدورية نستطيع تعديل أدوات واستراتيجيات المراقبة بشكل دوري.
 

 

 ((PRO 402 مواضيع خاصة في ادارة المشاريع 5379
   

Special Topics in Project 
Management 

يهااادف هاااذا المسااااق الاااى البحاااث فاااي المواضااايع والقضاااايا والمشااااكل المعاصااارة المحلياااة والعالمياااة فاااي ادارة 
، مااع التركيااز  الطااالب المشاااريع، ويتطلااب المساااق زيااارات ميدانيااة وكتابااة تقااارير وعرضااها ومناقشااتها ماان قباال

 دية و خطة العمل و كتابة مقترحات المشاريع.على دراسة الجدو  االقتصا
 
 

 PRO 421))    Project Management. Applications تطبيقات في إدارة المشاريع    4780

تعريف الطالب بالتطبيقات العملية في إدارة المشااريع، وذلاك مان خاالل دعاوة خباراء فاي هاذا المجاال إلعطااء 
، واساتخدام بارامج مان قبال الطلباة لمشااريع قائماة خاالل التنفياذو تقيايم ة محاضرات والزيارات الميدانياة ومتابعا

 وبرمجيات اخر .  MS Projectحاسوبية مثل 
 
 

 PRO 422))    Simulation in Project Management المحاكاة في ادارة المشاريع 5377

ل وضاابط المشاااريع باالضااافة يهاادف المساااق الااى تعريااف الطالااب بالمهااارات والمعرفااة الالزمااة لتخطاايط وتحلياا
 ثالثية االبعاد.  الى اتخاذ القرارات باستخدام برامج حاسوبية
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 PRO 423))    Practical Training لعمليالتدريب ا 4547

يهدف التدريب الميداني الى أكساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل 
ية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاهيم النظرية في الواقع العملي  واألندما  في فترة الدراسة الجامع

سوق العمل والقدرة على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي   اضافة الى تعزيز 
مل   اضافة قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستو  جهوزيته لسوق الع

 الى ايجاد فرصة لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي .
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 وصف المساقات التي يطرحها برنامج اقتصاديات اإلعمال
 

 Principlies of Micro-Economics (ECO101) الجزئيمبادئ االقتصاد  4247

الجزئااااي، ويشاااامل مواضاااايع : المشاااااكلة  يهاااادف المساااااق إلااااى تعريااااف الطالااااب بنظريااااات ومفاااااهيم االقتصاااااد
االقتصاادية، األنظمااة االقتصااادية، العاارض والطلااب وتاوازن السااوق، المرونااات، المسااتهلك والمنشااأة، التكاااليف 
واالنتااا  فااي المااد  القصااير والطوياال، كيفيااة اتخاااذ القاارارات، هياكاال السااوق وخصائصااه، وتطبيقااات النظريااة 

 لي.االقتصادية الجزئية في الواقع العم
 

  ECO 102))     Principlies of Macro-Economics مبادئ االقتصاد الكلي 4248

مبااادئ االقتصاااد الكلااي،و تشااجيع الطالااب علااى التفكياار بطريقااة تحليليااة بيهاادف المساااق الااى تعريااف الطالااب 
اد لتطبياااق ماااا يتعلماااه علاااى اوضااااع الااادول المختلفاااة، وكاااذلك يساااعى لتعرياااف الطالاااب علاااى مااادارس االقتصااا

المختلفااااة واثرهااااا فااااي السياسااااات االقتصااااادية ماااان خااااالل دراسااااة نظريااااة الاااادخل القااااومي و محدداتااااه، البطالااااة 
،التضاااخم ،االساااتثمار، النماااو االقتصاااادي وسياساااات الحكوماااة االقتصاااادية المتمثلاااة فاااي  السياساااات المالياااة 

 والنقدية ومدخل في التجارة العالمية.
 

                                   ECO 201))    Microeconomics1 1االقتصاد الجزئي  5466

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالسلوك االقتصادي للوحدات االقتصادية الجزئية االمساتهلك والمنشاأةا 
وتحليل شروط التوازن لهذه الوحدات، كما يبحث هذا المسااق أيضاا فاي نظرياة التساعير وتكاوين األساعار كماا 

 فيها.راسة هياكل االسواق وآلية اتخاذ القرار يهتم بد
 

 
 ECO 202))    Macroeconomics 1  1االقتصاد الكلي  5468

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمكونات الناتج المحلي اإلجمالي والناتج القومي اإلجمالي  أيضا 
  الكلي اسوق السلع والخدمات، سوق يركز هذا المساق على فهم مستويات التوازن في االسواق على المستو 

النقود، وسوق العملا كما ويبحث في دور الحكومة في االقتصاد الكلي  من خالل دراسة السياسات المالية 
 والنقدية كذلك يهتم هذا المساق بتحليل مشاكل البطالة والتضخم. 

 
                                           ECO 203))    Statistics إلحصاءا 5460

يأتي هذا المساق استكماال  لمساق مقدمة في اإلحصاء حيث يغطي المواضيع التالية: اختبار الفرضيات، 
االستقالل، االرتباط، تحليل االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد، أيضا يغطي المفاهيم  تحليل التباين، اختبار
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طعة، كما يتضمن التوقعات الشرطية وتحليل التغاير األساسية في توزيعات المتغيرات العشوائية المتق
 واالرتباط للمتغيرات العشوائية. 

 
                            ECO 204))    Mathematical Economies القتصاد الرياضيا 5469

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 احساب 
التفاضل والتكامل، المصفوفات  المعادالت الخطية...ا . باإلضافة الى استخدامات هذه األدوات في تحليل 

 نتج وغيرها.الم -سلوك الوحدات االقتصادية الجزئية، والتوازن الكلي، ونموذ  المستهلك
 

 ECO 303))    Managerial Economics االقتصاد اإلداري  5579

يهدف المساق إلى إعطاء فكرة عن االقتصاد من وجهة نظر المدير وكيفية التعامل مع القرارات اإلدارية ذات 
لطلااب، العالقااة بالوضااع االقتصااادي للمؤسسااة. تشاامل المواضاايع: العالقااات االقتصااادية األساسااية، العاارض وا

تحليل الطلب، التوقع والتنباؤ، اإلنتاا ، تحليال التكااليف، تركيباة الساوق، سياساات التساعير، دور الحكوماة فاي 
 اقتصاد السوق، واتخاذ القرارات في وضع غير مستقر، عدد من دراسة حاالت. 

 
                           ECO 304))    Principle of Econometrics االقتصاد القياسيمبادئ  5463

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعارف األساسية في تحليل االنحدار، بحيث يناقش طرق التقدير 
المختلفة، والفروض التي تعطي خصائ  جيده للتقدير  باإلضافة إلى الحلول الالزمة في حال عدم توفر 

 الفرضيات في الواقع العملي. 
 

     ECO 305))    Money and Banking النقود والبنوك 5464

يهدف هذا المساق الى تعرياف الطالاب باالنقود، أنواعهاا، وظائفهاا، وعالقتهاا بالنشااط االقتصاادي. كماا يهادف 
الى تعريف الطالب باالنظمة النقدية المختلفة، البنوك التجارية، اهدافها، وظائفهاا، ودورهاا فاي خلاق االئتماان. 

 . زية، وظائفها، ودورها في التأثير على االقتصاد من خالل السياسات النقديةكذلك يتطرق الى البنوك المرك
 

 ECO 311))    Microeconomics2 2  االقتصاد الجزئي 5472

( حيث يستخدم مهارات تقنية )اقتصاد رياضي( لدراسة 1يعتبر هذا المساق تتمه لمساق اقتصاد جزئي )  
بتفسير سلوك المستهلك والمنتج وتحليل التفاعل بين قرارات المنتجين  وتحليل النظريات االقتصادية المتعلقة 

والمستهلكين واثأر ذلك على رفاهية المستهلك وربحية المنشأة، أيضا يتضمن هذا المساق تحليل كفاءة السوق 
ز والتدخل الحكومي في عمل االسواق وكيفية اتخاذ القرار في حال المخاطرة وظروف عدم التأكد مع التركي
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 على تحليل اإلنتا  والتكاليف باستخدام الدوال الرياضية
 

   ECO 312))  Macroeconomics2   2االقتصاد الكلي  5473

يعتبر هذا المساق متممه لمساق االقتصاد الكلي حيث يركز على استخدام مهارات االقتصاد الرياضي في 
كما يهتم هذا المساق  بتحديد المستو  التوازني تحليل النماذ  االقتصادية الكلية في المستو  المتوسط   

  باإلضافة إلى القياس الكمي ألثار السياسات المالية والنقدية على حجم الناتج IS-LMباستخدام منحنيات 
الكلي، معدالت البطالة، والمستو  العام لألسعار كما يتطرق هذا المساق لنظريات  النمو االقتصادي 

 .   ونماذ  التوقعات الكلية
 

     ECO 313))    Islamic Economics          االقتصاد اإلسالمي 5476

يتضمن هذا المساق مقدمة للتعريف باألنظمة االقتصادية المختلفة كمدخل لتعريف الطالب بخصائ  النظام 
النشاط  االقتصادي اإلسالمي وأهدافه، المشكلة االقتصادية في اإلسالم، أنواع الملكية، دور الدولة في

االقتصادي والسياسات المالية، النقدية، قضايا التوزيع، أنواع الشركات، البنوك اإلسالمية ونماذ  إسالمية في 
 التنمية.

 
 ECO 314))    International Economics االقتصاد العالمي 4283

لياة الدولياة ويشامل قاانون يهدف المسااق إلاى إعطااء صاوره عان االقتصااد العاالمي بشاقيه التجاارة الدولياة والما
التفاااوق، التجاااارة الحااارة، العوائااااق التجارياااة، جدلياااة الحماياااة، السياسااااة التجارياااة والنماااو االقتصاااادي، التكاماااال 
 االقتصادي، ميزان المدفوعات، سعر الصرف ومحدداته، دراسة حاالت وقراءات ذات بعد اقتصادي عالمي.

 
 

 ECO 401)) Seminar in economic حلقة بحث في االقتصاد 5471

كتابة األبحاث و التقاارير و    يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على تطبيق أساليب البحث العلمي في
 معينة. اقتصادية تلخي  األوراق العلمية و تقديم العروض في مواضيع

 
 ECO 402)) Palestinian economies االقتصاد الفلسطيني 5467

 1967تعريف الطالب باالقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام يهدف هذا المساق الى 
بحيث يدرس مكونات الناتج القومي اإلجمالي، العالقات االقتصادية مع دول الجوار مع التركيز على 

ا المساق العالقات المفروضة مع االقتصاد اإلسرائيلي في الجوانب التجارية، المالية، النقدية كذلك يهتم هذ
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 بدراسة القطاعات اإلنتاجية المختلفة في االقتصاد الفلسطيني.

 

                       ECO 403))    Game theory    نظرية األلعاب  5462

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالسلوك االستراتيجي للشركات باستخدام المفاهيم األساسية لنظرية 
( repeated games(، األلعاب المتكررة )Nash Equilibriumى توازن ناش )األلعاب مع التركيز عل

(. يمكن هذا المساق الطلبة من تحليل االستراتيجيات Mixed Strategiesاالستراتيجيات المختلطة )
 المختلفة من حيث المنافسة المشاركة والتفاوض  باإلضافة إلى تصميم المزادات. 

 
 ((ECO 404     القتصاديةاة الجدوى تقييم المشاريع ودراس 5465

   
Project appraisal and 
Feasibility studies 
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمقدمة في التحليل المالي وتقييم المشاريع في الجوانب 

ة، القيمة المختلفة)اإلدارية  المالية  التسويقية ...(. يسعى هذا المساق لتغطية مواضيع في اإلدارة المالي
 .الزمنية للنقود، المخاطرة والعائد، ونظرية المحافظ المالية

 
                                  ECO 405))    Business Forecasting لتنبؤا 5461

يهدف هذا المساق الى إكساب  الطالب المهارات األساسية لطرق و اساليب التنبؤ باستخدام بيانات السالسل 
لمتعلقة في التسويق والطلب على السلع والخدمات ، حيث يتضمن هذا المساق تقنيات التنبؤ الزمنية ا

 بالبيانات ذات التغيرات الدورية وا ثار الموسمية. باإلضافة إلى أشكال التنبؤ األخر  للسالسل الزمنية. 
 

   ECO 410))    Introduction to Graduation Project مقدمة مشروع التخرج 5381

يهااادف المسااااق إلاااى اختيااااار وتحدياااد عناااوان لمشااااروع التخااار ، وتشاااكيل مجموعااااات العمااال للطاااالب وتحديااااد 
المشرفين.  ثم يبدأ الطالب العمل على المشروع إلعداد الفصل األول والثاني من البحاث والاذي يشاتمل علاى 

ماع تفاصايل األعماال، وياتم مشكلة البحث وأهميته واهدافه وفرضياته واالطاار النظاري، خطاة العمال للمشاروع 
 تعديل هذا التقرير وفقا  لتعليمات مدرس المساق والمشرف.

 
 

           ECO 411))    Econometrics االقتصاد القياسي 5474

والعال   endogeneityيأتي استكماال لمساق مبادئ االقتصاد القياسي، حيث يتضمن مقدمة لمشكلة 
الخطية، ونماذ  االختيارات  Panelالسل الزمنية، باإلضافة لنماذ  الا الممكن لها، انحدار بيانات الس

 .(Discrete Choice Modelsالمتقطعة )
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               ECO 412))    Economics Of Financial Markets اقتصاديات األسواق المالية 5475

تلفة،  حيث ُصمم ليمكن الطالب من يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باألنظمة المالية وأدواتها المخ
الفهم االقتصادي لوظائف وادوار األسواق واألنظمة  المالية الحديثة  وفهم آليات العمل في تلك األسواق 

 والتعرف على مختلف  األدوات المالية المستخدمة فيها. 
 

 ECO 414))    Risk Management تحليل وادارة المخاطر   5491

توزيد الطالب بطرق تحليل المخاطر المتعلقة بتخطيط وضبط المشروع، وكيفية ادارتها  يهدف المساق الى
 Risk Master, Risk Tral, Risk من اجل تقليل هذه المخاطر، من االمثلة في تحليل المخاطر 

Assessment Guideline . 
 

      ECO 420))    Graduation Project مشروع التخرج 5079

طالاااب مشاااروع البحاااث الاااذي بااادأه فاااي مقدماااة مشاااروع التخااار  فيقاااوم بجماااع البياناااات وتحليلهاااا يساااتكمل فياااه ال
 واستنباط النتائج وعمل التوصيات واستكمال عملية التوثيق ويتم مناقشة الطالب من قبل لجنة تكلف بذلك.

 
 

 ECO 450))    Practical Training العمليالتدريب  4547

أكساب الطلبة مهارات عملية اضافة الى مايكتسبونه من المعرفة النظرية خالل يهدف التدريب الميداني الى 
فترة الدراسة الجامعية اضافة الى اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاهيم النظرية في الواقع العملي  واألندما  في 

لى تعزيز اضافة ا ،سوق العمل والقدرة على تحديد أحتياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبلي
اضافة  ،قدرات الطلبة في المجال الشخصي وتطوير مهارات االتصال و رفع مستو  جهوزيته لسوق العمل

 الى ايجاد فرصة لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي.
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 المحاسبةوصف المساقات التي يطرحها برنامج 
 

 ACC 101 Principles of Accounting I  1مبادئ المحاسبة 4502
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالدورة المحاسبية للمشروع الفردي، وياتم خاالل المسااق مناقشاة ماهياة 
المحاساابة ونظرياتهااا األساسااية التااي تسااتند عليهااا المبااادئ واإلجااراءات الماليااة، معالجااة العمليااات الماليااة ماان 

ردياااة فاااي نهاياااة السااانة المالياااة وفقاااا ألسااااس االساااتحقاق، حياااث التساااجيل والتصااانيف والتبوياااب، التساااويات الج
 استخدام اليوميات المساعدة ودفاتر األستاذ المساعدة، وا عداد القوائم المالية المختلفة

 
   ACC 102 Principles of Accounting II 2مبادئ المحاسبة  4246

ف الطالب بالعمليات المحاسابية لشاركات ويهدف الى تعري 1يعتبر هذا المساق امتداد لمساق مبادئ المحاسبة
التضااامن والشااركات المساااهمة العامااة وكااذلك يتعاارض المساااق لدراسااة اكثاار عمقااا  لعناصاار الميزانيااة خاصااة 
الااذمم المدينااة  واالصااول الثابتااة ، كمااا يتعاارف الطالااب ماان خااالل المساااق علااى طاارق اعااداد قائمااة التاادفقات 

 النقدية
 

 ACC 201 Intermediate Accounting1 1محاسبة متوسطة   4762
يهدف هذا المساق الى دراسة االطار المفاهيمي للمحاسبة المالية وتطور مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  مع 
التركيز علاى معاايير المحاسابة المالياة وذلاك بدراساة معمقاة لعناصار القاوائم المالياة ماع التركياز بشاكل خاا  

قدية  الذمم المدينة، المخزون وكذلك كل ما يتعلق باالصول الثابتة ومفهوم على حسابات االصول وخاصة الن
 االستهالك

 

 ACC 202 Intermediate Accounting 2 2 محاسبة متوسطة 4763
( و يهدف الى دراسة معايير المحاسبة المالية من 1يعتبر هذا المساق امتداد لمساق محاسبة متوسطة )

صر الميزانية و اهمها االستثمارات و االصول غير الملموسة و كذلك دراسة خالل دراسة معمقة لباقي عنا
معمقة لاللتزامات المتداولة و االلتزامات طويلة االجل و يتعرض المساق بشكل مفصل لحقوق الملكية في 
راد الشركات المساهمة وما يتعلق بها من عمليات كما يتناول المساق بشكل معمق ايضا  مبدأ االعتراف باالي

 و التأجير التمويلي.
 

 ACC 211  Cost Accounting تكاليف محاسبة 4575
يهاادف هااذا المساااق الااى تعريااف الطالااب علااى المفاااهيم المختلفااة للتكلفااة وانظمااة التكاااليف المختلفااة مثاال نظااام 

طالاب مان تكاليف االوامر و نظام تكاليف المراحل وكذلك نظام التكاليف المبني علاى االنشاطة كماا يتعارف ال
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خااالل هااذا المساااق علااى طاارق توزيااع التكاااليف المباشاارة وغياار المباشاارة و كيفيااة التعاماال مااع تكلفااة البضاااعة 
 التالفة والبضاعة المعاد تصنيعها وكيفية ادارة التكاليف من خالل دراسة سلوك التكاليف.

 
 ACC 212 Managerial Accounting ادارية محاسبة   5578

الى التركيز على اتخاذ القرارات وذلك من خالل دراسة العالقة بين التكلفة والحجم والربح يهدف هذا المساق 
وكذلك اعداد الموازنات وتحليل االنحرافات وكذلك دراسة مفهوم المعلومات المالئمة التخاذ القرارات وكذلك 

 Balanced score cardدراسة النماذ  المختلفة التخاذ قرارات التسعير ومفهوم 
 

 ACC 213 Managerial Accounting for non لغير المحاسبينالمحاسبة االدارية  4264
Accountants 

دراسة المفاهيم المختلفة للتكلفه واالطالع على بعض نظم التكاليف ودراسة العالقه يهدف هذا المساق الى 
لمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات بين التكلفه والحجم والربح، اعداد الموازنات التشغيلية وكيفية استخدام ا

 االدارية. 
 

 ACC 301 Advanced Financial Accounting محاسبة مالية متقدمة  5481
واالساااتحواذ  بانااادما  الشاااركات الاااى تعرياااف الطالاااب علاااى العملياااات المحاسااابية المتعلقاااةهاااذا المسااااق يهااادف 

ن حيث العملة وا عداد القوائم المالية الموحادة للشاركة األم واالتحاد بين الشركات وطرق ترجمة القوائم المالية م
 التابعة.الشركة و 
 

 ACC 302 Financial Statements Analysis تحليل القوائم المالية 5478
كوسايلة وعناصارها المختلفاة  يهدف هذا المساق الى دراسة مفهوم التحليل الماالي وكيفياة تحليال القاوائم المالياة

والتعااارف علاااى أساااباب االختالفاااات باااين النساااب   ت االساااتثمارية واالقتاااراض والتخطااايط الماااالي،التخااااذ القااارارا
وعناصار  ويشامل المسااق تحليال السايولة والمديونياة والربحياة المالية خاالل الفتارات المختلفاة او باين الشاركات

 .اخر  
  

 ACC 321 Auditing 1 1 تدقيق الحسابات 5482
 وواجبااااات وحقااااوق  واسااااتقاللية المهنااااي التأهياااال التاااادقيق، وأهااااداف بمفهااااوم ياااافالتعر  يهاااادف هااااذا المساااااق إلااااى

 أدلاه التادقيق المتعاارف عليهاا ، ، معاايير للمادقق المهني السلوك الخارجي، قواعد للمدقق القانونية والمسؤولية
 مساااؤولية لياااة،الداخ الرقاباااة وأنظماااه اناااواع التقاااارير الماااالي، والتحليااال اإلحصاااائية العيناااات اساااتخدام اإلثباااات،
 .القانونية غير تصرفاته وتقييم العميل استمرارية فرضية تدقيق عن المدقق
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 ACC 322 Auditing 2 2 تدقيق الحسابات 5483
يهاادف هااذا المساااق الااى دراسااة مواضاايع نظاام التاادقيق االلكترونيااة واسااتخدامها ماان قباال شااركات التاادقيق  كمااا 

جراءات التدقيق والتي تشمل تدقيق االصاول المتداولاة والثابتاة وتادقيق يركز المساق على التطبيقات العملية إل
المبيعات والمشتريات والذمم الدائناة وكيفياة إعاداد خطاة التادقيق. وكيفياة ممارساة حكام المادقق الشخصاي فيماا 

 يتعلق بأدلة اإلثبات كما ونوعا وكيفية التعامل مع االحداث الالحقة للميزانية
 

 ACC 331 Accounting for Financial Institutions ت ماليةمحاسبة منشآ  5479

 فاي ةيمحاسابالعملياات اللمحاسابة فاي المنشاات المالياة ويركاز علاى با الاى تعرياف الطالاب هذا المسااق يهدف
 وشركات التأمين، ويتم التركيز على وظاائف البناوك التجارياة والمحاسابة فاي األقساام المختلفاة التجارية البنوك
الحسااابات الختاميااة للبنااوك التجاريااة، كمااا يتضاامن المساااق التعاارف علااى ماهيااة التااأمين وأنواعااه وفوائااده و  فيهااا

 وا عادة التأمين. ويتم التركيز على عمليات المحاسبة على األنواع المختلفة للتأمين.
 

 ACC 332 Islamic Accounting محاسبة االسالميةال  5492
أشكال المنشات المالية اإلسالمية والمعايير المحاسبية اإلسالمية  لىيهدف هذا المساق الى التعرف ع 

باإلضافة الى المعالجات المحاسبية للعمليات المالية اإلسالمية وأنواع التقارير والقوائم المالية المستخدمة في 
 .مع التركيز على المعالجات المحاسبية في المصارف االسالمية هذه المؤسسات

 
 ACC 341 Research Seminar in Accounting في المحاسبة حلقة بحث 5489

الجانب العملي في المحاسبة، حيث ينقل الطالب إلى بعض المشاكل  يهدف هذا المساق الى نقل الطالب الى
المحاسااابية التاااي تواجهاااه فاااي حياتاااه العملياااة. فجاناااب مااان هاااذا المسااااق مخصااا  لعااارض ومناقشاااة حااااالت 

ياة العملية في مكان ما من العالم والجانب ا خر بين قدرات الطالاب فاي البحاث محاسبية حدثت فعال  في الح
 العلمي بقضايا محاسبية عملية أو نظرية.

 
 

 ACC 351 Accounting Information System نظم معلومات محاسبية 5480
ام ومكوناتاه وناواع عناصار النظا-اإلطار المفااهيمي لانظم المعلوماات المحاسابية الى دراسة المساق يهدف هذا

 واعااديتناااول المساااق مفاااهيم تتعلااق بقو الاادمج بااين المعرفااة المحاساابية والمعرفااة بأنظمااة المعلومااات. و  -الاانظم
 (  والاادورة المسااتندية المسااتخدمةREAالبيانااات والعالقااة بااين المااوارد والوحاادات اإلداريااة والعمياال ماان خااالل )

 م المحوسب.والرقابة الداخلية في النظام اليدوي والنظا
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 ACC 401 International Accounting Standards معايير المحاسبة الدولية 5487
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بمعاايير المحاسابة الدولياة حياث يركاز المسااق علاى توضايح وعارض  

صااادار معاااايير محاسااابية الساااتخدامها فاااي عملياااة إعاااداد ونشااار القاااوائم  للهيئاااات الدولياااة وجهودهاااا فاااي إعاااداد وا 
المالية. كما يتم خاالل المسااق شارح وتوضايح مفصال لمعاايير المحاسابة الدولياة الصاادرة عان مجلاس معاايير 

 المحاسبة الدولية.
 

 ACC 402 International Accounting محاسبة دولية 5495
ة وتحدياااادا أهااااداف المبااااادئ والمفاااااهيم المتعلقااااة بالمحاساااابة الدوليااااالااااى تعريااااف الطالااااب ب المساااااقيهااادف هااااذا 

مقارنااة باين الممارسااات العمليااة المحاسابية بااين الاادول الالمحاسابة الدوليااة وتصانيف وتطااور المحاساابة الدولياة و 
 .المختلفة وعمليات العملة األجنبية والتقارير القطاعية

 
 ACC 421 International Auditing Standards معايير التدقيق الدولية 5496

ق دراسااة تفصاايلية لخطااوات عمليااة التاادقيق باادءا ماان إجااراءات قبااول العمياال ماارورا بتخطاايط يتناااول هااذا المسااا
عمليااة التاادقيق وتنفيااذها وذلااك فااي ضااوء معااايير التاادقيق الدوليااة. كمااا يتناااول المساااق موضااوعات حديثااة فااي 

 .مجال تدقيق الحسابات
 

 ACC 422 Corporate Governance الحاكمية المؤسسية 5493
هاذا المسااق الموضاوعات المتعلقاة بتنظايم العالقاة باين ماالكي منظماات األعماال والقاائمين علاى إدارة يتناول  

تلك المنظمات من خالل مجالس إدارتها واللجان الداخلية المنبثقة عن مجلس اإلدارة لضامان المحافظاة علاى 
الحديثاة الواجاب إتباعهاا فاي مصالح أصحاب الحقوق في المنظمة) المالكين(، كما يتناول هذا المساق السابل 

إدارة منظماااات األعماااال لتحقياااق النزاهاااة والعااادل والشااافافية بماااا يحقاااق مصاااالح جمياااع األطاااراف ذات العالقاااة 
 المباشرة ألداء المنظمة.

 
 ACC 431 Tax Accounting محاسبة ضريبية 5484

الضاريبية المتعلقاة بشاركات  الجاتكيفية المعو  الطالب بانواع الضريبة المختلفة يهدف هذا المساق الى تعريف
 األفراد والتضامن والمساهمة العامة باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة حسب القانون الفلسطيني.

 
محاســـبة منشـــات حكوميـــة و غيـــر  5486

 الربحية
ACC 432   Accounting for Governmental & Non-

Profit Organizations 

لطالاااب بالمفااااهيم األساساااية للمحاسااابة عااان العملياااات المالياااة فاااي المنشاااات ا الاااى تزوياااد المسااااق يهااادف هاااذا
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 الحكومية وغير الهادفة للربح، وأنواع التقارير المالية المستخدمة في هذه المنشات.
 

 ACC 441 Accounting Theory نظرية محاسبية  5485
تعلااااق بتعريااااف عناصاااار النظريااااة اإلطااااار المفاااااهيمي لنظريااااة المحاساااابة والم الااااى دراسااااة المساااااق يهااادف هااااذا
وأهاااااداف القاااااوائم المالياااااة ونظرياااااات قيااااااس وتقيااااايم األصاااااول وخصاااااائ  المعلوماااااات المحاسااااابية المحاسااااابية 

 وااللتزامات واالعتراف باإليراد ومحاسبة التضخم واإلفصاح المحاسبي.
 

 ACC 442 Accounting Cases and Problems مشكالت وحاالت محاسبية 5497
ن هذا المسااق هاو تزوياد الطالاب بالتطبيقاات العملياة والعلمياة فاي المحاسابة والتاي تارتبط بابعض إن الهدف م

القضااايا الماليااة المتمياازة، ماان هااذه القضااايا المحاساابة فااي ظاال التضااخم، ومحاساابة المااوارد البشاارية، والتوسااع 
 جال المحاسبة الماليةواالندما  في الشركات المساهمة العامة، وغير ذلك من قضايا حديثة النشأة في م

 
 ACC 443 Special Topics in Accounting موضوعات خاصة في المحاسبة 5499
فااي المحاساابة، وبعااض المقاااالت  اوقيااد البحااث والدراسااة موضااوعات حديثااةالااى مناقشااة هااذا المساااق  يهاادف

 المنشورة في مجالت محكمة.
 

 ACC 451 Computer Accounting محوسبة تطبيقات محاسبية  5488
Applications 

يتضااامن هاااذا المسااااق نظااام المعلوماااات المحاسااابية اليدوياااة وخطاااوات تحويلهاااا وتطبيقهاااا علاااى بااارامج محاسااابية 
إعااااداد حسااااابات الماااادينين، والاااادائنين والمخاااازون الساااالعي  - محوساااابة وكيفيااااة معالجااااة األحااااداث المحاساااابية

حساابات والتقاارير الختامياة المحاسابية المختلفاة أو وحسابات دفتر األستاذ العام، كماا ويشامل المسااق إعاداد ال
المتعارف عليها عموما وا عداد الموازنات والتنبؤات المالية وذلاك بتطبياق المباادئ والفاروض والقياود المحاسابية 

 .برامج المحاسبة المحوسبة المحلية على – التي درسها الطالب في مراحل الدراسة السابقة
 

 ACC 452   Practical Training عمليالتدريب ال 4547
يكتساابونه ماان المعرفااة النظريااة خااالل فتاارة الدراسااة  يهاادف الااى أكساااب الطلبااة مهااارات عمليااة اضااافة الااى مااا

اضااافة الااى اعطاااءه الفرصااة لتطبيااق المفاااهيم النظريااة فااي الواقااع العملااي  واألناادما  فااي سااوق العماال والقاادرة 
ار التوظيااف المسااتقبلي  اضااافة الااى تعزيااز قاادرات الطلبااة فااي حتياجااات السااوق والتخطاايط لمساااعلااى تحديااد 

المجااال الشخصااي وتطااوير مهااارات االتصااال ورفااع مسااتو  جهوزيتااه لسااوق العماال  اضااافة الااى ايجاااد فرصااة 
 لتبادل المنفعة المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحلي .
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 Principles of Finance (FIN 201) مبادئ مالية 4248
بااااالدوات واالساااواق بشاااكل مبساااط المسااااق الاااى تعرياااف الطالاااب بعلااام المالياااة مااان خاااالل تعريفاااه  يهااادف هاااذا

والمؤسسات المالية ومهاام المادير الماالي كماا يتعارض المسااق لتحليال القاوائم المالياة واعاداد الموازناات النقدياة 
شرح مفهوم وقياس العائد والخطر باالضافة الى مفهوم القيمة الزمنية للنقود وتطبيقاتها، ويشمل المساق ايضا  

لالستثمارات المالية وكيفياة تقايم اساعار االساهم والساندات ومفهاوم الفوائاد وعالقتاه بالقيماة الزمنياة للنقاود كاذلك 
 يتعرض المساق لمفهوم تكلفة رأس المال ومصادرة المختلفه والمفاضله بين الفر  االستثمارية

 
  FIN 301))    Principlies of Finance 2 2مبادئ المالية  5470

حيث  يستخدم مهارات الرياضيات المالية في تغطية  1يعتبر هذا المساق امتداد لمساق مبادئ المالية 
مواضيع متعددة في المالية و االقتصاد المالي  منها: الدورات التشغيلية والنقدية للمنشاة وتطبيقاتها المختلفة 

النقدية الراسمالية  السياسات المستخدمة في إدارة عناصر رأس المال في حقل المالية  اعداد الموازنات 
العامل  إدارة االلتزامات والقروض قصيرة األجل  إدارة النقدية والمستو  األمثل للنقدية  إدارة المدينون  إدارة 

)تقييم( المخزون السلعي والحجم األمثل من المخزون السلعي. يشمل هذا المساق أيضا مواضيع مثل تسعير
 األصول المالية كما يركز على المشتقات المالية و طرق تقييمها و تأثيرها على صانع القرار في الشركة.

 
 FIN 302 International Finance مالية دولية 5498
دراسة مؤسسات التمويل الدولية والبنية االستثمارية الدولية في إطار عولمة االقتصاد،  الىهذا المساق  يهدف

تأثير ذلك على أداء االقتصاد القومي من خالل مد  توفر التمويل الخارجي، وأثاره فاي التنمياة االقتصاادية، و 
وأسعار الصرف، وعالقتها بالمتغيرات االقتصادية الكلية، وخاصة ميزان المدفوعات. كما يركز على المنشآت 

محليااة والدوليااة، وكيفيااة أداء الشااركات االقتصااادية المحليااة، وطاارق التموياال التااي تحصاال عليهااا ماان البنااوك ال
 لموجوداتها ومطلوباتها في األجل القصير والطويل

 
 FIN 303  Finance analysis التحليل المالي 4785
ادوات التحليل الماالي واسااليبه كأسااس للتحليال الموضاوعي والمناقشاة الموجهاة دراسة  الىهذا المساق  يهدف

فة مع التركيز على تحليل االيرادات والنفقات بين البناود المختلفاة لهاذه القاوائم وذلاك لبنود القوائم المالية المختل
 من اجل الحكم على كفاءة ادارة المشروع مركزه المالي قصير االجل و طويل االجل. 

 
 FIN 311 Financial Markets األسواق المالية 5490

اليااة، وفرضااية السااوق الماليااة الكفااؤة وا عطاااء لمحااة يهاادف هااذا المساااق إلااى تعريااف الطالااب بمفهااوم السااوق الم



 
 

 

338 

عاان سااوق فلسااطين لااألوراق الماليااة، وتحديااد أركااان األسااواق الماليااة وأنااواع األسااواق الماليااة وأدواتهااا. وماان ثاام 
توضااايح األساااواق النقدياااة وأهمياااة دور ساااوق النقاااد وأدوات االساااتثمار فاااي ساااوق النقاااد، ماااع التركياااز علاااى تلاااك 

 .صل لكل أداةاألدوات مع شرح مف
 

 FIN 312 Financial Risk Management المالية إدارة المخاطر  5491
وتقساايماته، الخطاار واالحتماااالت،  فاي االسااتثمارات الماليااة وانواعااه يهادف المساااق الااى توضاايح مفهااوم الخطاار

تيجيات نقاال تتضاامن هااذه اإلسااتراة المخاااطر وتطااوير إسااتراتيجيات إلدار للخطاار،  مقدمااة فااي المقاااييس الكميااة
وساائل الاتحكم فاي دراسة و  وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها المخاطر إلى جهة أخر  

 .المحتملة الخطر وأثر كل منهما على حجم الخسارة المادية
 

 FIN 313 Investment Management إدارة االستثمار 5494
ري بالتفصيل مع بيان مجاالت االستثمار الحقيقي والماالي الفاوري القرار االستثما الى شرح المساقيهدف هذا 

وحسااب الساعر العاادل ألدوات االساتثمار  هوالمستقبلي وأدواته وعوائده ومخاطره والمبادلاة باين عوائاده ومخااطر 
دارتهااا وعاان بعااض مؤسسااات  المااالي مااع لمحااه عاان تكااوين المحااافظ االسااتثمارية وقياااس مخاطرهااا وعوائاادها وا 

ثمار، كماااا يبحاااث كاااذلك فاااي مصاااادر تمويااال االساااتثمار وتكااااليف هاااذه المصاااادر وطااارق تقيااايم بااادائل االسااات
 االستثمار الحقيقي.
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 جرافيكس/الوسائط المتعددة برنامجوصف المساقات التي يطرحها 

 
 

 Aesthentics (ID 245) علم الجمال 5265

 يبحث كذلك األخر ، بالمواضيع وعالقته قاييسه،وم الجمال، ومعنى وحقائقه، واتجاهاته، الجمال، علم دراسة

 في والكوميديا المأساة ثم الفن، في والقبيح الجميل والمضمون  والشكل المختلفة، الجمالية المفاهيم في المساق

 .الفن
  

 Finite Math (SC 117) الرياضيات المنتهية 4250

ئل الرياضااااية الخاصااااة المسااااتخدمة فااااي يهاااادف المساااااق إلااااى تعلاااايم الطالااااب واطالعااااه علااااى أساساااايات الوسااااا
المجااااالت التجارياااة. تشااامل المواضااايع: طاااارق حااال نظاااام مااان المعااااادالت والالمتسااااويات ماااع التركياااز علااااى 

 المصفوفات، البرمجة الخطية، سلسلة ماركوف،  ونظرية القرار.
 
 

 Design Foundation 1 (ART 101) 1أساسيات التصميم  4731

التصاااميم ابتاااداء مااان النقطاااة ثااام الخطاااوط وانواعهاااا وكاااذلك المسااااحات واشاااكالها  تعرياااف الطالاااب علاااى مباااادئ
وكيفيااة تشااكيلها فااي اطااار تصااميمي ثاام التعاارف علااى االلااوان ودرجاتهااا وتأثيراتهااا النفسااية وطاارق مااز  االلااوان 

 وتطبيقها على االشكال والمساحات.
 

 ART 151)) History of Art تاريخ الفن 4736

لاااى تااااريخ الفناااون فاااي الحضاااارات القديماااة ابتاااداء مااان العصاااور القديماااة كاااالحجري مااارورا تعرياااف الطالاااب ع
بااالفرعوني والرافاادي 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.
 

 Drawing 1 (ART 121) لرسم ا 4743

يهدف المساق الى تعريف الطالب على ادوات الرسام وتشامل : الاورق واالقاالم بانواعهاا، طريقاة تقادير االبعااد 
بقلم الرصا ، التخطيط بالقلم الرصا  والتعرف على انواع الخطوط، التعرف على الظل والنور، رسوم من 

الشااجر والااورق، الرساام بااااللوان الخشاابية، رساام تشااريحي لجساام  الطبيعااة الصااامتة، رسااوم مناااظر خارجيااة مثاال
 االنسان.
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 Art Education (ART 161) التربية الفنية 5081

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمراحل نمو الطفل الفنية ودور المعلم واألسرة اتجاه الطفل، وتعريف 
 عدادها.الطالب بأهمية الخطة الدراسية ومستوياتها وكيفية ا 

 
 ART 211)) Design Fundamentals 2 2اساسيات التصميم  4733

تعريف الطالاب بعملياة التصاميم بحياث يتناساب كال تصاميم ماع الموضاوع المناساب واساتخدامات التصاميمات 
كل حسب الغرض وتطبيق هذه التصميمات في االعالناات والبوساترات باساتخدام الوساائل المختلفاة والخاماات 

 .المختلفة
 
 

 ART 212)) DesignProcessing 1 1 معالجة تصميم 4723

( وتطور فن  COMPUTOGHARFمادة عملية ونظرية تهدف إلى تعريف الطالب بالكمبيوتغراف )
، الجرافيك، وكيفية التصميم من خالل الحاسوب . وتتناول شرح عن أنواع األجهزة المستخدمة في التصميم

( المتخصصة بالتصميم مثل  Softwareبعض البرامج )لملي تتناول أيضا شرح وتطبيق عكما 
Photoshop , InDesignوكيفية الخرو  بتصاميم متقنة وجاهزة إلى التسويق ،. 

 
 Colors Theory  نظرية االلوان 5795

هذا المساق يغطي المواضيع التالية : اساسيات اللون، التأثير النفسي لاللوان، نظريات عالقات االلوان، 
 (، مز   Subtractive Notation(  لاللوان، الصياغة المطروحة ) Compositionalلتأثيرالتكويني)ا

االلوان، خليط الضوء، تداخل االلوان وتفاعلها، الحاسوب واللون، التصميم مع اللون، اللون في الفنون 
 الجميلة.

 
 Painting1  1تصوير 5765

وسائط االظهار المختلفة في الرسم، التدرب على استخدام يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب على: 
وسائل الرسم المتنوعة، الرسم بااللوان المائية، الرسم بااللوان الزيتية، القماش المستخدم في الرسم، فراشي 
الرسم وانواعها، السكاكين المستخدمة في التصوير الزيتي، الزيوت، مراحل الرسم بالزيت، الرسم لموضوعات 

 ة صامتة واخر  من الطبيعة.مختلف
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 ART 331)) Creative Concept مبادئ االبداع 4753

تعريف الطالب بالخامات المختلفة وكيفية معالجتها ومد  مالءمتها للغرض وكذلك كيفية التعامل مع 
فها الخامات وطرق استخدامها وكذلك استخدام التقنيات الحديثة وعمل تصميمات تتناسب مع الخامات لتوظي

 في خدمة المجتمع.
 

 ART 340)) Processing Design 2  2معالجة تصميم  4753

في هذا المساق يتعرف الطالب على ادوات تصميم جديدة تعتمد على تقنيات المتجهات الرياضية بحيث تنتج 
لمطويات، المواد االعالنية المختلفة كالكروت التجارية، الالفتات ، ا تصاميم ورسومات بدقة عالية تشمل

الملصقات اضافة الى التصاميم المتعلقة بالمواقع االلكترونية ، والتصاميم التي تعرض على الشاشة 
 كواجهات البرامج وخلفيات الشاشة وغيرها.

 
 Digital Photography  التصوير الرقمي 5790

ثم التعرف على وضعيات  يتعرف الطالب من خالل هذا المساق على انواع الكاميرات والفروقات بينها ، ومن
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 

 المواضيع. لتصوير المختلفة وانواع اللقطات وغيرها منزوايا ا  ، التعرف علىHDRالبانوراما وتصوير 
 

 Self-Projection (ART 431) التعبير الذاتي 4745

يدرس الطالب المساق دراسة نظرية للنشأة التاريخية لفن الجرافيك من العصور الحجرية حتى عصرنا 
ة لفنون الحفر والطباعة. واقع الحاضر من حيث: ما هو فن الجرافيك؟ من هم التعبيريين؟ النشأة التاريخي

الحفر -تصميم الجرافيك. فن الجرافيك العربي المعاصر. اساليب فن الجرافيك وتقنياته )الطباعة البارزة
الحفر على الزجا  والمرايا(، -الطباعة المستوية(، تقنيات الجرافيك اليدوي)الحفر على اللينيليوم-الغائر

افيك، ما هو الكمبيوتغراف؟ ويقوم الطالب بعمل عدة مشاريع استعمال فن الجرافيك، خصائ  فن الجر 
 عملية في مختلف مواضيع المساق.

 
 Printing Techniques  الطباعة تقنيات 5769

يهدف المساق إلى سد الفجوة بين تصميم جيد باستخدام البرامج المختلفة للكمبيوتر وتصميم جيد من حيث 
تاجية في مطابع األوفست )الطباعة غير المباشرة( والتي تشكل أكثر من قابليته للطباعة والتنفيذ كحالة إن

% من حجم صناعة الطباعة في العالم.  يغطي هذا المساق لطلبة التصميم المعلومات الالزم معرفتها  60
طباعة وتطبيقها إلعداد تصميم قابل للطباعة يراعي المحددات العملية منها الفنية والميكانيكية لتنفيذ عملية ال
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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 

كذلك كيفية إعداد ملفات للطباعة بلون واحد الطباعة والتكنولوجيا المستخدمة ونظام الدقة والجودة المتبع، و 
تعريف ايضا يهدف المساق الى متصل أو متدر  أو طباعة ملونة باستخدام نظام األلوان المتبع للطباعة.

الطالب نظريا وعمليا على خمس عمليات أساسية في طباعة المنتوجات الورقية والبالستيكية وهي عملية 
والطباعة  Screen Printingوالطباعة المسامية أو الحريرية  Relief Printing Processالطباعة البارزة 

وكذلك الطباعة   Gravure Printingوطباعة الجرافيو Litho-Printing Processغير المباشرة كيميائيا 
ويتوقع بعد إنهاء دراسة المساق أن يكون الطالب قادرا  على إعداد تصميم  Digital Printingالرقمية 
عات حسب العملية المستخدمة للتنفيذ من العمليات الخمس المذكورةوكذلك قدرته على تحديد أفضل للمطبو 

عملية لتنفيذ المطبوعة من حيث المالئمة والجودة والتكلفة ومحددات كل عملية، بهدف تلبية حاجة الزبائن. 
أو الجالتين أو التذهيب كما يتعرف الطالب على عدة عمليات تستخدم بعد الطباعة مثل التجليد بأنواعه 

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 

 وكذلك مواد التغليف المختلفة. اليومية، الكتب، الدوريات، الدعاية واإلعالن
 
 

  Graduation Project (ART 445) المشروع 4861

ان مشروع التخر  لطلبة الجرافيك هو اختياري حيث يقوم الطالب بعمل مشروع في احد فروع الجرافيك مثل 
ة ويستطيع الطالب بناء لعبة او فلم رسوم متحركة ثنائي او ثالثي االبعاد او انتا  فلم وثائقي حول فكرة معين

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 

لفكرة المشروع وفي نهاية الفصل يقوم الطالب اسبا نتصميم بوستر المشروع الى بناءه باي برنامج يراه مت
على  إلعطائهالموافقةبعرض مشروعه و يتم مناقشته من قبل مجموعة من االساتذة المختصين في الجرافيك 

 المشروع بعد عمل التعديالت الالزمة .
 

 Multimedia Programming(                             IT 335البرمجة للوسائط المتعددة )   4738

، بهدف انتا  الوسائط المتعددة الشائعةحد برامج أيهدف هذا المساق الى تعليم الطلبة برنامج الفالش ك
ناء واجهات رسومية كاملة للشاشات، ورسوم توضيحية، والتي تحتوي على تفاعلية كبيرة.  بالرسوم المتجهة و 

ضافة الصوت والت فاعلية للموقع حيث يتعلم الطالب لغة االكشن خلق الرسوم المتحركة والمؤثرات الخاصة، وا 
األلعاب من الصفر اي من تعريف المتغيرات الى بناء فئات كاملة وبالتالي يستطيع الطالب انتا   3سكربت 
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االبعاد يحتوي على تفاعلية كبيرة مع المستخدم و يكون اكثر ديناميكيا حيث قدرة االكشن  ةثنائي والبرامج
ديناميكية. وفي نهاية المساق يقوم الطالب و واالصوات وانتا  حركات تفاعلية  ثيراتالتأسكربت على اضافة 

وفي هذا المساق يتعرف الطالب على  3مشروع كامل مثل فلم او لعبة باستخدام لغة االكشن سكربت بإنتا 
ام مفهوم البرمجة الكينونية حيث انها اساس لغة االكشن سكربت. ويعتبر مساق رسوم متحركة باستخد

 الحاسوب امتداد لهذا المساق.
 
 

 Multimedia Production Process( IT 432عملية انتاج الوسائط المتعددة  )  4740

ان الهدف الرئيسي من هذ المساق هو شرح تفاصيل خطوات بناء اي نظام وسائط متعددة مرورا بمراحل 
صميم للمشروع ومن ثم تحديد المحتويات االنتا  كاملة من بداية التخطيط للمشروع وحساب التكلفة ثم الت

والمهارات المطلوبة واخيرا فح  النظام بالطرق العلمية الصحيحة وتجهيزه للمستخدم النهائي. وفي اثناء 
هذه الخطوات يتعلم الطالب كيفية بناء فريق العمل والمهام التي يقوم بهاء كل عضو في فريق المشروع وفي 

تمام المشروع حسب الوقت المحدد وذلك إلناء جدول العمل وتوزيع المهام مرحلة التخطيط يتعلم كيفية ب
امج ادارة المشاريع وغيرها. وفيه ايضا يتعلم كيفية كتابة مقترح المشروع نباستخدام برمجيات جاهزة مثل بر 

 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 

تجهيزها في النهاية ويعتبر هذا المساق امتداد لمساق بوسائط متعددة على فكرة من بداية الفصل حتى يقوم 
 تصميم وسائط رقمية .

 
                              Introduction to 2D animationعادمقدمة في الرسوم المتحركة ثنائية االب5768

     

الرسوم المتحركة ثنائية االبعاد باستخدام شريط الزمن واالكشن  إلنتا هذا المساق يركز على برنامج الفالش 
اريو لعمل سكربت معا في حال تم االحتيا  اليها ويتم شرح خطوات انتا  الفلم بداية من الفكرة لكتابة السين

القصاصات وبناء الشخصيات. ويعتمد المساق كثيرا على ابداع الطلبة في الرسم والتخيل. ومن اهداف 
المساق التعرف على كيفية بناء الشخصيات وصفات كل شخصية واهم مالمحها وكيفية بناءها في برنامج 

بيق جميع خطوات االنتا  حتى فالش ويتوقع من الطالب ان يقوم بتجهيز فكرة فلم من بداية المساق و تط
 بناءه في نهاية الفصل وعرضه كفلم رسوم متحركة ثنائي االبعاد. 

 
    Visual Programming for multimedia                 لطلبة الوسائط المتعددة البرمجة المرئية5792

مواضيع التالية: مفهوم برمجة يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب ببيئة البرمجة باستخدام النوافذ ويشمل ال
(، األساليب و الخصائ ، النماذ  ومكوناتها، عناصر event drivenالكيانات والمقادة باألحداث ) 
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(، تصميم النوافذ ،استخدام جمل التحكم والتكرار لبناء برامج متكاملة  tool boxesالتحكم، صناديق األدوات)
 تلفة.والربط مع قواعدالبيانات والتطبيقات المخ

 
 

          Data and Storage techniquesالبيانات وطرق تحزينها 5791

مقدمة في الموضوعات التالية : االستدعاء الذاتي، فعالية الخوارزميات، الترتيب والبحث، التخزين 
متعددة واالسترجاع، تمثيل البيانات، المكدسات والطوابير، تركيب الملفات وانظمتها، انواع ملفات الوسائط ال

وخصائصها، الفهارس والنحت، تمثيل بيانات الوسائط المختلفةواخيرا ضغط ملفات الوسائط المتعددة من 
 صور و صوت و فيديو وكيفية تخزينه في الحاسوب.

 
 

                                            Webpage Design(IT 341تصميم صفحات االنترنت )  4643

طالب لتصميم مواقع االنترنت، مع التركيز على مواضيع الجرافيكس، مواضيع المساق هذا المساق يؤهل ال
 ,XHTMLE، (navigation)تشمل : التخطيط لمشروع الويب، انشاء االهداف، بنية المعلومات واالبحار 

HTML مواضيع االلوان، تحضير الجرافيكس، ادارة االنواع ،(fonts…) الجداول واالطارات ،(frames) ،
 الرسوم المتحركة والصوت، االستضافة وادرا  اسم الموقع للبحث.

 

 
 

                    Introduction to 3D animationمقدمة في الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد  5767

      

مج يهدف المساق الى تعريف الطلبة  بخطوات انتا  الفلم الثالثي االبعاد باستخدام برنامج المايا او برنا
االبعاد  الثالثيةعمل التصميمات  الثري دي ماكس وبالتالي يتخر  الطالب من هذا المساق ولديه القدرة على

بناء الشخصيات والبيئات، تحريك ا الت كالسيارات، أنواع  3Dالمتحركةالفالم وعمال( يالمجسمة)ا
والعروضبالطبع  المتقدمةالمجسمةت تصميم الشعاراالكاميرات، تجهيز اإلضاءة المناسبة والتصدير النهائي، و 

. ايضا يتم شرح بعض االساسيات النظرية في بناء الشخصيات كل هذا على سبيل المثال وليس الحصر
والمجسمات وطريقة عرض االيحاءات والعواطف وكيفية كتابة السيناريو وفكرة الفلم وطريقة االنتا  حتى 

 عاد كامال.يستطيع الطالب في النهاية عمل فلم ثالثي االب

 
 

 Sciagraphy and Perspectiveالمنظور  والظل    
مساق عملي ونظري  يتعرف الدارس من خالله على الظالل والضوء كظاهرة فيزيائية وكاساس لعملية الرؤية 
وادراك االشكال في الطبيعة كذلك المنظور بوصفه وصفا للمكان   وابعادومواقع االشياء  واالجسام في 
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يتدرب الدارس  من خالل هدا المساق على طرق تجسيد االجسام والمواد في الطبيعة وموقعها  الطبيعة كما
 فيزيائيا وفقا لعلم المنظور الرياضي  من خالل النتعرف على المنظور ذو نقاط التالشي االحادية والمتعددة .

 

                      Digital Audio and videoصوت وصورة رقمية 
هو مقدمة للصوت والفيديو الرقمي، وهو يعرف الطالب بالمصطلحات والتكنولوجيا المستخدمة  هذا المساق

، MIDIفي انتا  الصوت والفيديو المستخدم في تطبيقات الحاسوب. المواضع تشمل : الصوت الرقمي 
نظيم معالجة وتخزين الصوت، الحصول على الصوت، المعالجة والخلط، الكاميرا الرقمية، اخذ الصور، ت

 الفيديو، التحريروالمونتا .

 

 

 and islamic decoration      Arabiceالخط العربي   والزخرفة االسالمية 
مساق عملي  يتعرف فيه الدارس على جمالية الخط العربي   وانواعه وطرق معالجته وتوظيفه في الفنون 

لكوفي  والرقعه ........الخ  بعد االخري كما يتدرب على كتابة نصو  بخطوط عربية مختلفة  كالنسخ وا
ادراكه لالسس والقيم والمعايير الجمالية لكل نوع من تلك االنواع  كما يتعرف الدارس  من خالله على انواع 
الزخارف االسالمية  من نباتية وهندسية وخطية  ويتدرب  على انتا  اعمال فنية  بتوظيف بنى  زخرفية 

 وخطية متعددة 

 
 

                                              Introduction to graduation projectخرجمقدمة مشروع الت

       
يهدف مقدمة مشروع التخر  الى تجهيز الطلبة لمشروعهم النهائي حيث يقومون في المقدمة بتحديد الفكرة و 

وم المتحركة و الجداريات و االدوات و الميزانية و حيث ان معظم المشاريع هي وسائط متعددة ما بين الرس
االفالم مما يتطلب الوقت الكثير في المرحلة االخيرة من االنتا  و بالتالي يهدف هذا المساق الى تحضير 

 الطلبة لمشروعهم النهائي بشكل ممتاز .
 
 

                                Introduction To digital mediaمقدمة في الوسائط الرقمية 

ساق الى تجهيز الطلبة بكل ما يتعلق بالوسائط الرقمية من ن  و صورة و صوت و فيديو حيث يهدف الم
يغطي كل المعلومات االولية في هذه المواضيع من نايحة تعريفها و انتاجها و تخزينها و تعديلها و التعامل 

 معها .
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                            Field Trainingالتدريب الميداني 
اق التدريب الميداني الى توفير فر  حقيقية النخراط الطلبة في سوق العمل من خالل التدريب يهدف مس

في مجاالت العمل الحقيقية للتخص  مثل مدارس التربية و التعليم و شركات الدعاية و االعالن و جميع 
الطالب بتطبيق  الشركات التي تحتا  الى مصمم جرافيكي في عملها و ايضا العمل في المطابع بحيث يقوم

 ما درسه في الجامعة بشكل حقيقي وواقعي.
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 تم بحمد هللا


