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 قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية  لدرجة البكالوريوس 

مقدمة:
أســس قســم الهندســة املدنيــة بكليــة الهندســة بجامعــة النجــاح الوطنيــة مــع تأســيس الكليــة يف بدايــة العــام الــدرايس 1979َ/1980، 

لألهميــة املتميــز بهــا هــذا التخصــص بالنســبة للتخصصــات األخــرى يف مجــال الهندســة، فقــد تــم تطويــره يف فــرتة قصــ ة.

إن القســم يف الوقــت الحــارض ¤نــح درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة بحيــث يعطــى الطالــب القواعــد األساســية يف مجــاالت 

ــة، اإلدارة  ــة واألساســات، هندســة نظــم املواصــالت، هندســة البيئ ــكا الرتب ــة وهــي تتضمــن اإلنشــاءات، هندســة ميكاني الهندســة املدني

الهندســية اىل جانــب هندســة امليــاه واملســاحة. وكذلــك ¤نــح القســم درجــة املاجســت  يف تخصصــات اإلنشــاءات، الطــرق واملواصــالت، 

وامليــاه والبيئــة.

للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة يجــب عــىل الطالــب إنهــاء 160 ســاعة معتمــدة خــالل مــدة الدراســة التــي 

تقــدر بخمــس ســنوات، حيــث يتــم الطالــب يف الســنة األخــ ة مــرشوع تخــرج يقــوم خاللــه بتطبيــق املعلومــات األساســية يف أحــد مجــاالت 

الهندســة املدنيــة ملشــاريع عمليــة.

ــق  ــة وتوثي ــب يف مجــاالت مختلف ــدى الطال ــق األســس الهندســية ل ــربات تســهم يف توثي ــة عــدة مخت ــر يف قســم الهندســة املدين يتوف

ــة. املختــربات املتوفــرة يف  ــم خدمــة الفحوصــات واالستشــارات الهندســية املتعلقــة بالهندســة املدني العالقــة مــع املجتمــع املحــيل بتقدي

الوقــت الحــارض تتكــون مــن مختــرب ميكانيــكا الرتبــة، ومختــرب الطــرق، ومختــرب هندســة املــرور، ومختــرب مــواد البنــاء، ومختــرب ميكانيــكا 

املوائــع والهيدروليــكا، ومختــرب مقاومــة املــواد، ومختــرب الحاســوب، ومختــرب املســاحة.

        

ــي  ــة درجت ــن حمل ــة م ــة املدني ــال الهندس ــة يف مج ــية والفرعي ــات األساس ــع التخصص ــي جمي ــي يغط ــم كادر أكاد¤ ــر يف القس يتوف

الدكتــوراه واملاجســت  ويتــم يف الوقــت ذاتــه تطويــر كــوادر أخــرى لــÇ تغطــي متطلبــات القســم ومتطلبــات البحــث العلمــي يف هــذا 

املجــال.

شروط القبول في قسم الهندسة المدنية:
يتــم قبــول الطالــب يف قســم الهندســة املدنيــة  مــن خــالل التنافــس بنــاًء عــىل معــدل الثانويــة العامــة (التوجيهــي) بحيــث يتــم اختيــار 

أعــىل املعــدالت حتــى الوصــول إىل العــدد الــذي ¤كــن أن يســتوعبه القســم يف تلــك الســنة.
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الهندسة المدنية (المقدمة)

الرؤية
ــي  ــيل واإلقليم ــوق املح ــد الس ــع، ورف ــة املجتم ــي وخدم ــث العلم ــم والبح ــم والتعلي ــاالت التعل ــز يف مج ــو التمي ــم نح ــعى القس يس

ــة. ــة املختلف ــة املدني ــاالت الهندس ــة يف مج ــات عالي ــÌ ذوي كفاي بخريج
 
 

الرسالة
تحقيق الريادة اإلقليمية يف التعليم الهنديس يف تخصصات الهندسة املدنية املختلفة. • 

إعداد الطلبة علميا وعمليا وتدريبيا ملÏرسة العمل الهنديس بكفاية ومهنية عالية.  • 

تهيئة الطلبة للتعامل مع مشاكل الهندسة املدنية املتنوعة استنادا عىل أسس تقنية متينة.  • 

توف  فرص البحث العلمي والتطبيقات العملية يف الهندسة املدنية لإلسهام  يف تطور املجتمع الفلسطيني ونهوضه. • 

ــارب •  ــم التج ــ ها وتصمي ــات وتفس ــل البيان ــارات يف تحلي ــدرات ومه ــÌ ذوي ق ــÌ مدني ــج مهندس ــم لتخري ــودة التعلي ــÏن ج ض

وإجرائهــا وتطبيــق املعرفــة لحــل مشــاكل الهندســة املدنيــة يف ســياق شــامل؛ اقتصــادي مجتمعــي بيئــي، آخذيــن باالعتبــار الجوانب 

االجتÏعيــة والسياســية واألخالقيــة وقضايــا الصحــة والســالمة واالســتدامة، ضمــن إطــار مــن التعليــم املســتمر.

األهداف:
ــم •  ــر مهاراته ــوا من  تطوي ــة وأن يتمكن ــوق العاملي ــة يف الس ــة العملي ــق املعرف ــة بتطبي ــة املدني ــم الهندس ــو قس ــوم خريج  أن يق

ــة . بشــكل مســتمر طــوال حياتهــم املهني

 أن يتــم إعــداد الخريجــÌ مــن أجــل التعلــم مــدى الحيــاة وذلــك عــرب التعليــم العــايل و/أو التطــورات املهنيــة الســتيعاب التغــ ات • 

يف التكنولوجيــا والظــروف االقتصاديــة.

ــي •  ــلوك األخالق ــي والس ــل الجÏع ــالل العم ــن خ ــة م ــم املهني ــوا يف حياته ــة وينجح ــة املدني ــم الهندس ــو قس ــرط خريج  أن ينخ

ــل .  ــط العم ــل ضغ ــىل تحم ــدرة ع ــال ، و الق واملشــاركة الســباقة والتواصــل الفع

 مخرجات التعليم :
أن تكون لدى خريجي قسم الهندسة املدنية القابلية لتحقيق املخرجات اآلتية:• 

تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات املتقدمة والعلوم والهندسة يف حل مشاكل الهندسة املدنية .• 

القابلية عىل التصميم وإثبات التجارب الخاصة بالهندسة املدنية مع التحليل وتفس  البيانات.• 

قابليــة الخريــج لتصميــم منظومــة، أو جــزء أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي و البيئــي و • 

االجتÏعــي و الســيايس و األخالقــي و الصحــي مــع ضــÏن توفــر األمــان والقابليــة التصنيعيــة واالســتمرارية.

قابلية املتخرج للتفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات.• 

القابلية عىل تحديد مشاكل الهندسية املدنية وصياغتها وحلها.• 

إدراك وفهم املسؤولية املهنية واألخالقية.• 

القابلية للتواصل مع محيطه بالشكل الفعال.• 

ــياق •  ــة والس ــاد و البيئ ــاß و االقتص ــىل الع ــية ع ــول الهندس ــ  الحل ــم تأث ــرضوري لفه ــم ال ــن التعلي ــعاً م ــتوى واس ــك مس أن ¤تل

ــي. االجتÏع

أن يكون له قابلية لفهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر.• 

معرفة القضايا والتغ ات املعارص وإدراكها.• 

القابلية ىستخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات الهندسة املدنية املختلفة. • 
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شروط الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية:

ãنــح كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة بعــد ان ينهــي الطالــب مــا مجموعــة 163 

:äموزعــة عــىل النحــو اآل æســاعة معتمــدة كحــد أد

ملخص متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
مجموع الساعاتالساعات الحرةالساعات االختياريةالساعات اإلجباريةنوع المتطلبالرقم

18------18جامعة1

126124142قسم2

144124160املجموع

متطلبات الجامعة (١٨) ساعة معتمدة:
المتطلب السابق (س) المعتمدةاسم المساقرقم المساق

-3ثقافة اسالمية1000101

-3لغة عربية1000102

-3لغة انجليزية (1)1000103

31000103لغة انجليزية (2)1000322

-3دراسات فلسطينية1000105

-1مهارات القيادة واالتصال1000117

-1خدمة مجتمع1000108

-1مقدمة يف علم الحاسوب1000127

18املجموع
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 متطلبات القسم : (١٢٦) ساعة معتمدة
اجبارية: (١١٧) ساعة معتمدة

متطلبات سابقةس.ماسم المساقرقم المساق
10601342  م.س. 1 10601342 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا املوائع و الهيدروليكا 10601343
10601315  م.س. 1                 3تصميم منشآت خرسانية 1 10601390
10601315  م.س. 1  10626251  م.س. 2               3تحليل انشاءات 2 10601316
10601201  م.س. 1                 3تحليل انشاءات 1 10601315
10601450  م.س. 1 10601450 أو متزامن                1مخترب هندسة بيئية 10601451
10601350  م.س. 1                 3هندسة بيئية 2 10601450
10601205  م.س. 1  10601470  م.س. 2               3إدارة هندسية 10601472
10601342  م.س. 1                 3هيدرولوجيا 10601440
10601304 è10606102  م.س. 1  10601205  م.س. 2               2انشاء مبا
10601340  م.س. 1                 3هيدروليكا 10601342
10621210  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع 10601340
10601201  م.س. 1 10601201 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا املواد 10601202
10211102  م.س. 1  10601110  م.س. 2               3ميكانيكا املواد 10601201
                 1مقدمة يف الهندسة املدنية و أخالقيات املهنة 10601100
10601342  م.س. 1 10601342 أو متزامن 10231107  م.س. 2               3هندسة بيئية 1 10601350
10601331  م.س. 1 10601331 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا الرتبة 10601332
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10601331  م.س. 1                 3أساسات 10601431
11000322  م.س. 1                 2مبادئ البحث العلمي و الكتابة الفنية 10601300
10221201  م.س. 1                 2اقتصاد هنديس 10601470
10601461  م.س. 1 10601461 أو متزامن                1مخترب نظم مواصالت 2 10601462
10601390  م.س. 1  10601316  م.س. 2               3تصميم منشآت خرسانية 2 10601410
10601360  م.س. 1 10601360 أو متزامن                1مخترب نظم مواصالت 1 10601361
10601316  م.س. 1                 3منشآت معدنية 10601420
10222110  م.س. 1  10601201  م.س. 2               3ميكانيكا الرتبة 10601331
10601321  م.س. 1 10601321 أو متزامن 10601222  م.س. 2               1مخترب مساحة 2 10601323
10601221  م.س. 1                 2مساحة 2 10601321
10601221  م.س. 1 10601221 أو متزامن                1مخترب مساحة 1 10601222
10216230  م.س. 1                 2مساحة 1 10601221
10601305 è10601304  م.س. 1 10601304 أو متزامن                1مخترب انشاء مبا
10601360  م.س. 1                 2 نظم مواصالت 2 10601461
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10601205  م.س. 1 10601205 أو متزامن                1مخترب مواد بناء 10601206
10601300  م.س. 1                 2مرشوع تخرج 1 10601598
10601205  م.س. 1  10601470  م.س. 2               3مواصفات و حساب كميات 10601471
                 3التدريب العميل 1 10601391
10601331  م.س. 1 10601331 أو متزامن 10601321  م.س. 2               3نظم مواصالت 1 10601360
10221101  م.س. 1                 3جيولوجيا وعلوم االرض 10222110
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10601598  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10601599
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
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10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10216230 Ìالت للمهندسÏ3االحصاء واالحت                 
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10221101  م.س. 1                 3مواد بناء 10601205

المساقات االختيارية من قسم الهندسة المدنية: (١٢) ساعة معتمدة  
يتــم التعــرض يف هــذا املســاق إىل موضــوع محــدد يف مجــاالت التخصــص املختلفــة يف الهندســة املدنيــة بطريقــة مفصلــة وتحليليــة،  

و¤كــن أن يتــم يف هــذا املســاق عمــل بحــث تطبيقــي بوصفــة دراســة خاصــة يقــوم بهــا أحــد الطلبــة. عــىل كل طالــب مــن طلبــة قســم 

الهندســة املدنيــة دراســة عــىل األقــل أربعــة مســاقات (أي مــا يعــادل 12 ســاعة معتمــدة) مــن املســاقات املطروحــة يف القاëــة اآلتيــة، 

بحيــث يكــون 6 ســاعات منهــا ضمــن مجموعــة التخصــص املرتبطــة ìــرشوع التخــرج.

متطلبات سابقةس.ماسم المساقرقم المساق
10601450  م.س. 1                 3تطبيقات حاسوب يف املياه و الهندسة البيئية 10601559
10601450  م.س. 1                 3تكنولوجيا املياه و املياه العادمة 10601554
10601472  م.س. 1                 3تحسÌ انتاجية العÏل و مراقبة الجودة 10601583
10601472  م.س. 1                 3إدارة املرشوع و مراقبته 10601582
10601360  م.س. 1                 3تصميم طرق متقدم 10601577
10601461  م.س. 1                 3هندسة مرور متقدمة 10601576
10601461  م.س. 1                 3مواضيع خاصة يف هندسة املرور 10601564
10601461  م.س. 1                 3تخطيط املواصالت 10601563
10601360  م.س. 1                 3تصميم رصفات متقدمة 10601562
10601472  م.س. 1                 3إدارة مشاريع انشائية متقدمة 10601585
10601461  م.س. 1                 3إدارة أنظمة املرور 10601561
10601431  م.س. 1                 3تطبيقات كمبيوتر يف الهندسة الجيوتقنية 10601535
10601450  م.س. 1                 3استخدام أنظمة املعلومات الجغرافية قي املياه و الهندسة البيئية 10601560
10601472  م.س. 1                 3إدارة املوقع و عوامل السالمة 10601584
10601450  م.س. 1                 3معالجة مياه عادمة متقدمة 10601558
10601450  م.س. 1                 3معالجة مياه متقدمة 10601557
10601450  م.س. 1                 3النباتات الخرضاء و البنى التحتية 10601556
10601450  م.س. 1                 3تقييم االثر البيئي 10601555
                 3نظم الهندسة املدنية 10601591
                 3مواضيع خاصة يف الهندسة املدنية 10601592
                 3مواضيع متقدمة يف مواد الهندسة املدنية 10601595
10601391  م.س. 1                 التدريب العميل 2 10601597
10601450  م.س. í3                 1ذجة االنظمة البيئية 10601553
                 3مواضيع متقدمة يف الهندسة املدنية 10601590
10601316  م.س. 1                 3تحليل ديناميÇ للمنشآت 10601519
10601316  م.س. 1                 3تحليل انشاءات 3 10601317
10601390  م.س. 1                 3أسس التصميم النظامي 10601511
10601420  م.س. 1                 3منشآت معدنية متقدمة 10601512
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10601410  م.س. 1                 3تصميم خرسانة 3 10601513
10601390  م.س. 1                 3خرسانة مسبقة االجهاد 10601514
10601515 è10601420  م.س. 1                 3التصميم اللد
10601205  م.س. 1  10601304  م.س. 2               3البناء بالحجر 10601516
10601440  م.س. 1                 3املياه الجوفية 10601541
10601316  م.س. 1                 3مواضيع خاصة يف االنشاءات 10601518
10601350  م.س. 1                 3إدارة املخلفات الصلبة 10601552
10601596 î3تحليل االتهيار االنشا                 
10601321  م.س. 1                 3تعديل و تصحيح القياسات املساحية 10601522
10601321  م.س. 1                 3مواضيع متقدمة يف املساحة 10601593
10601440  م.س. 1                 3إدارة مصادر املياه 10601546
10601316  م.س. 1                 3تطبيقات كمبيوتر يف الهندسة االنشائية 10601517
10601350  م.س. 1                 3أنظمة االدارة البيئية 10601550
10601321  م.س. 1                 3نظم املعلومات الجغرافية 10601594
10601342  م.س. 1                 3هيدروليكا متقدمة 10601545
                 3أنظمة ترصيف املياه 10601544
10601440  م.س. 1                 3نظام املاء - النبات - الرتبة 10601543
10601440  م.س. 1                 3االنظمة و العمليات الهيدرولوجية 10601542
10601331  م.س. 1                 3تطبيقات عملية متقدمة يف ميكانيكا الرتبة 10601536
10601431  م.س. 1                 3أساسات متقدمة 2 10601534
10601431  م.س. 1                 3أساسات متقدمة 1 10601533
10601331  م.س. 1                 3ميكانيكا تربة متقدمة 2 10601532
10601331  م.س. 1                 3ميكانيكا تربة متقدمة 1 10601531
10601350  م.س. 1                 3مراقبة نوعية البيئة 10601551
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وصــــــف المساقات

10601100 مقدمة في الهندسة المدنية وأخالقيات المهنة 
ــديس.  ــل الهن ــاالت العم ــية ومج ــات الهندس ــواع التخصص ــرى، وأن ــوم األخ ــا بالعل ــا، وعالقته ــة، وتطوره ــخ الهندس ــة يف تاري مقدم

التصميــم الهنــديس: أنواعــه وأقســامه ومتطلباتــه، رشح بعــض العالقــات املهمــة بــÌ الهندســة وعلــوم اإلدارة والتخطيــط وغ هــا. 

ــادئ حــل املشــاكل الهندســية. ــة. مب ــن األخــالق الهندســية، وضوابــط مÏرســة املهن تكوي

10222110 جيولوجيا وعلوم االرض 
ــة،  ــات الرتب ــور ومكون ــôاالت، الصخ ــورات، امل ــم البل ــة وعل ــا الكوني ــرى، الجيولوجي ــوم األخ ــة والعل ــا بالهندس ــا وعالقته الجيولوجي

ــور. ــكا الصخ ــة، وميكاني ــل الجوفي ــدرات واملي ــة، املنح ــب الجيولوجي الرتاكي

10601110 ستاتيكا    
ــوى  ــة، الق ــتاتيكا للمنشــآت املختلف ــادئ االس ــق مب ــة، تطبي ــىل األجســام املختلف ــوى ع ــزان الق ــات، ات ــية يف املتجه ــادئ األساس املب

.äــذا ــزوم القصــور ال ــل وع ــز الثق ــكاك، مراك ــزوم، االحت ــوى القــص والع ــة، ق املحوري

10601205 مواد بناء
دراســة ملصــادر املــواد املســتعملة يف مجــال الهندســة املدنيــة وخواصهــا وترصفاتهــا، وهــي تتضمــن أالســمنت، والخلطــات اإلســمنتية، 

والحديــد، واألخشــاب، إىل جانــب املواصفــات املســتعملة لهــذه املــواد، وطــرق الفحــص. يتضمــن هــذا املســاق أيضــا طــرق التحكــم 

باإلنتــاج، واإلجــراءات الوقائيــة.

10601206 مختبر مواد بناء
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق مــواد البنــاء وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب العمليــة مثــل 

ــدرج الحبيبــي والفحوصــات املختلفــة عــىل  ــل وزن وحــدة الحجــوم والت ــة للحصمــة والرمــل مث التجــارب عــىل الخــواص الفيزيائي

الباطــون الطــري األخــرض واملتصلــد وغ هــا.

10601201 ميكانيكا المواد
املبــادئ األساســية لالجهــادات واالنفعــاالت والعالقــة بينهــÏ، الخصائــص امليكانيكيــة للمــواد، اجهــادات، انفعــاالت، الشــد والضغــط، 

تأثــ  درجــة الحــرارة، قــوى القــص وعــزم االنحنــاء، اجهــادات القــص واالنحنــاء، االجهــادات املركبــة، االجهــادات القصــوى والدنيــا - 

دائــرة مــور. انحنــاء الجســور، اتــزان األعمــدة وانبعاجهــا.

10601202 مختبر ميكانيكا المواد
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق مقاومــة املــواد وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب العمليــة مثــل 

تجــارب اتــزان القــوى واتــزان الجســور بأنواعهــا وشــد املعــادن وقــوى االلتــواء ومعامــل القــص والتشــوه يف الجســور وغ هــا.

 10621210 ديناميكا
ــوة والتســارع،  ــÌ الق ــة (قوان ــب للقــوى الديناميكي ــب. اســتجابة الجســم الصل ــة للنقطــة والجســم الصل ــÌ الحرك ــة يف قوان مقدم

ــة،  ــب  ألحــÏل انحداري ــزازات املخمــدة وغــ  املخمــدة للنقطــة والجســم الصل ــع والزخــم). دراســة االهت ــة، الدف الشــغل والطاق

ــة. ــتجابة الطيفي ــات االس ــة للتســارع األريض ومنحني ــه. مقدم ــة وجيبي منتظم
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10601470 اقتصاد هندسي
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة عامــة عــن عمليــات صنــع واتخاذهــا القــرارات الهندســية وخلفياتهــا 

ــب  ــة.  إىل جان ــة مالي ــة اقتصادي ــىل منهجي ــÏدا ع ــة اعت ــارات املختلف ــÌ الخي ــة ب ــاليب املقارن ــك بأس ــط ذل ــة ورب ــة واملالي الفني

تزويدهــم باملهــارات الالزمــة التــي ãكنهــم مــن تقييــم املشــاريع الهندســية والقواعــد األساســية يف االقتصــاد الهنــديس املبنــي عــىل 

التكافــؤ والفائــدة املركبــة. 

10601220 مساحة (1)
مقدمــة، نظريــة األخطــاء، قيــاس املســافات، امليزانيــة، جهــاز الثيودواليــت وتطبيقاتــه، الجهــاز اإللكــرتوè لقيــاس املســافات، حســاب 

اإلحداثيــات واملضلعــات، حســاب املســاحات والحجــوم. 

10601221 مختبر مساحة (1)
تطبيقات عملية تغطي جميع املوضوعات الواردة يف وصف مساق مساحة (1).

10601300مبادئ البحث العلمي والكتابة الفنية
يقــدم هــذا املســاق مبــادئ البحــث العلمــي وأسســه ومنهجيتــه، أنــواع البحــوث، التجريــب، املحــاكاة، اإلحصــاء، التفكــ  اإلبداعــي، 

مهــارات العــرض واإللقــاء، الكتابــة الفنيــة: عنارصهــا ومكوناتهــا، كتابــة التقاريــر، والســ ة الذاتيــة.

10601301 إنشاء المباني
مراجعــة للمــواد التــي تســتخدم يف املبــاè واألجــزاء التــي يتكــون منهــا أي مبنــى كالقواعــد واألعمــدة والجســور والســقوف والجدران 

والقصــارة والدهــان وكل مــا يتعلــق بأعــÏل التشــطيبات، واألعــÏل التحض يــة قبــل التنفيــذ. كذلــك عمليــة عــزل الســطوح ضــد 

الرطوبــة، ضــد الصــوت، والعــزل الحــراري، وبنــاء الفكــر الســليم لــدى الطالــب إلنشــاء أي مبنــى مهــÏ كان إذ إن الرتكيــز يكــون عــىل 

كل األجــزاء التــي يتكــون منهــا املبنــى.

10601302 مختبر إنشاء المباني
تطبيقات عملية عىل مساق إنشاء املباè باملرسم وباستخدام االوتكاد. 

ات (1) 10601310 تحليل إنشاء
تحليــل الجســور واإلطــارات والقوابــل واألقــواس املحــددة اســتاتيكيا. دراســة طــرق حســاب االنحنــاء يف املنشــآت. دراســة خطــوط 

التأثــ  للمنشــآت املحــددة اســتاتيكيا. مقدمــة إىل حــل املنشــآت غــ  املحــددة اســتاتيكيا باســتخدام طريقــة املصفوفــات.

ات (2) 10601311 تحليل إنشاء
ــات.  ــة املصفوف ــزوم’ وطريق ــع الع ــة توزي ــاء’ طريق ــالن واالنحن ــة املي ــتخدام طريق ــتاتيكيا باس ــ  املحــددة اس ــل املنشــآت غ تحلي

ــر. ــىل الكمبيوت ــات ع ــآت. تطبيق ــÇ للمنش ــل الدينامي ــة يف التحلي مقدم

10601320 مساحة (2)
مساحة املسارات، شبكات اإلحداثيات، املساحة التصويرية، نظام التوقيع العاملي، مقدمة عن نظم املعلومات الجغرافية. 

10601321 مختبر مساحة (2)
تطبيقات عملية تغطي جميع املوضوعات الواردة يف وصف مساق مساحة (2).

10601330 ميكانيكا التربة
القواعــد األساســية حــول تــرصف الرتبــة املتعلقــة ìميــزات الرتبــة الفيزيائيــة وامليكانيكيــة، التصنيــف، والتعريــف، والفحــص للرتبــة، 

القواعــد األساســية لنفاذيــة وترســب امليــاه يف الرتبــة وترســبها، النظريــات والتطبيقــات لدرجــة التصلــد وهبــوط الرتبــة، النظريــات 

والتطبيقــات لقــوى القــص يف الرتبــة، مقدمــة يف تحمــل الرتبــة ألغــراض  األبنيــة وقواعدهــا.
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10601331 مختبر ميكانيكا التربة
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق ميكانيــكا الرتبــة وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب العمليــة مثــل 

تجــارب تصنيــف الرتبــة والنفاذيــة والتضاغــط ومقاومــة القــص وغ هــا.

10601340 ميكانيكا الموائع
ــÌ الســكون  ــة وقوان ــة وامليكانيكي ــا الفيزيائي ــع وخواصه ــا مــن الحركــة والســكون، تعريــف املوائ ــع حاالته ــع يف جمي دراســة املوائ

ــة التحــرك  ــادئ الدفــع والتغــ  يف كمي ــة والحركــة ومب ــادئ حفــظ الطاق ــع. دراســة األنظمــة ومب ــا عــىل املوائ والحركــة وتطبيقاته

وتطبيقاتهــا املختلفــة عــىل املائــع املثــايل واملائــع الحقيقــي. مبــادئ تحليــل الوحــدات وأنظمــة القيــاس ومبــادئ النــÏذج الفيزيائيــة 

واشــتقاق املعــادالت. دراســة الجريــان يف األنابيــب والقنــوات.

10601341 الهيدروليكا
تطبيقــات يف مجــايل حركــة املــاء يف األنابيــب والشــبكات ويف القنــوات واألنهــار ومبــادئ الدفــع والرفــع واآلالت الهيدروليكيــة مــن 

املضخــات والتوربينــات. متطلبــات تصميــم األنظمــة املائيــة وأصولهــا مــن شــبكات توزيــع امليــاه وأنظمــة الــرصف مليــاه األمطــار 

وامليــاه العادمــة واملنشــات الهيدروليكية.تعريــف ببعــض برامــج الحاســوب املســتخدمة يف تصميــم األنظمــة املائيــة.

10601342 مختبر ميكانيكا الموائع والهيدروليكا
ــارب  ــالل التج ــن خ ــة م ــة املختلف ــة املائي ــان يف األنظم ــق والجري ــات التدف ــتخدمة يف قياس ــآت املس ــزة واملنش ــرف إىل األجه التع

ــان يف  ــات الجري ــب قياس ــق إىل جان ــات التدف ــة والكمي ــات الرسع ــط وقياس ــات الضغ ــع وقياس ــواص املوائ ــات خ ــة: قياس املخربي

ــات. ــوات واملضخ القن

10601350 هندسة بيئية (1)
تعريــف باألنظمــة وباملشــاكل البيئيــة وبالتلــوث البيئــي. رشح مصــادر  ضبــط تلــوث امليــاه، والرتبــة، والهــواء، واملخلفات الصلبــة والضجيج 

وتأث اتهــا وطرقهــا. عــرض مقدمــة يف املعرفــة والوســائل والوحــدات والتقاريــر البيئية واملعايــ  البيئيــة والحÏيــة واإلدارة البيئية. 

10601360 نظم مواصالت (1)
مفاهيــم أساســية يف التصميــم الهيــكيل للطــرق وهــو يشــمل التوقيــع املســاحي للطريــق والتصميــم الــرأيس والعمــودي وتصميــم 

مقطــع الطريــق. مفاهيــم أساســية يف التصميــم اإلنشــاî للطريــق ويشــمل دراســة الرتبــة الطبيعيــة واملــواد املســتخدمة يف إنشــاء 

الطــرق وتصميــم الخلطــات اإلســفلتية ومعايــ  و التصميــم للرصفــات اإلســفلتية واإلســمنتية وطــرق ذلــك.

10601361 مختبر نظم مواصالت (1)
ــة عــىل طبقــات الرصفــات  ــة وميداني ــم الطــرق. فحوصــات مخربي ــادئ تصمي ــق ومب ــد مســار الطري مــرشوع تطبيقــي عــىل تحدي

املختلفــة. فحوصــات الخــواص العامــة للمــواد اإلســفلتية والتــدرج. فحوصــات تصميــم الخلطــات اإلســفلتية واســتخالص اإلســفلت. 

فحوصــات تشــوهات ســطح الطريــق وخشــونة الطريــق.

10601390 تصميم منشآت خرسانة (1)
ــم  ــاء يف الجســور: جســور ذات مقاطــع مســتطيلة مســلحة تســليح مفــرد وزوجــي، تصمي مقدمــة يف تحليــل وتصميــم قــوى اإلنحن

جســور خرســانية ذات مقاطــع مختلفــة. تصميــم الجســور ملقاومــة قــوى القــص وقــوى اإللتــواء. باإلضافــة لتصميــم الوصالت وحســاب 

طــول الترشيــك. تحليــل وتصميــم أســقف محملــة بإتجــاه واحــد. تصميــم العنــارص اإلنشــائية التــي تتعــرض لقــوى الضغــط املحــوري.

 10601400 تدريب عملي    
ûانيــة أســابيع عــىل أن ال يقــل عــن 320 ســاعة زمنيــة مــن التدريــب يف مؤسســة هندســية تعــرتف بهــا مــن قبــل دائــرة الهندســة 

املدنيــة، عمــل مكتبــي وعمــل ميــداè، ال تقبــل محــارضات أو ســاعات عمــل يف املختــرب. يســجل خــالل الفصــل الصيفــي.
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10601490 تصميم منشآت خرسانية (2)
تحليــل وتصميــم الجســور الخرســانية املســتمرة. تصميــم األعمــدة الخرســانية ملقاومــة األحــÏل املحوريــة والعــزوم. تحليــل وتصميــم 

اإلطــارات الخرســانية. تصميــم أســقف خرســانية محملــة بإتجاهــÌ. تحليــل وتصميــم العنــارص اإلنشــائية ملقاومــة قــوى اإللتــواء، 

قــوى اإللتــواء مــع قــوى القــص. تصميــم املتشــآت ملقاومــة اإلنحنــاء يف الجســور البســيطة واملســتمرة. تصميــم اإلطــارات الخرســانية 

ملقاومــة القــوى الزلزاليــة.

10601420 منشآت معدنية
تعريــف ìفاهيــم التصميــم ونظرياتــه، تحليــل عنــارص اإلنشــاء للقــوى املحوريــة (الشــد والضغــط) والعــزم والقــص والــيل وتصميــم 

هــذه العنــارص ، تحليــل وتصميــم وصــالت الرباغــي واللحــام وتصميمهــا، تطبيــق مــا ســبق عــىل تصميــم العنــارص منفصلــة وتصميــم 

املنشــآت املعدنيــة بوصفــة وحــدة واحــدة، تطبيقــات عــىل الحاســوب.

10601430 أساسات
ــة  ــة، الهبــوط بأنواعــه دراســة األساســات الســطحية وتحليلهــا، ضغــوط الرتب ــة، قــدرة تحمــل الرتب ــع اإلجهــادات داخــل الرتب توزي

ــر. ــق، تطبيقــات عــىل الكمبيوت ــل األساســات العميقــة كالخوازي ــط الســاندة، دراســة تحلي ــة والحوائ الجانبي

10601440هيدرولوجيا
دورة امليــاه يف الطبيعــة. األنظمــة والعمليــات الهيدرولوجيــة املختلفــة حيــث يشــمل ذلــك مبــادئ علــم األرصــاد الجويــة وعنارصهــا 

ــان  ــات الجري ــان الســطحي. حســابات منحني ــح، االرتشــاح والجري ــا، التســاقط وقياســات التبخــر والنت ــة بالهيدرولوجي ذات العالق

ــا.  ــة بالهيدرولوجي ــة ذات العالق ــل اإلحصائي ــÏالت والتحالي ــان. االحت ــاقطات والجري ــÌ التس ــة ب ــة العالق ــاذج دراس íــطحي و الس

مقدمــة عــن هيدرولوجيــا امليــاه الجوفيــة.

10601450 هندسة بيئية (2)
عمليــات معالجــة امليــاه وامليــاه العادمــة ومحطاتهــا. عمليــات املعالجــة الفيزيائيــة والكيÏويــة والحيوية.تخطيــط وتصميــم وتشــغيل 

عمليــات املعالجــة وتصميمهــا وتشــغيلها. إعــادة االســتخدام للميــاه العادمــة وإدارة الحــÏة. 

10601451 مختبر الهندسة البيئية
الحســابات الكيÏويــة املتعلقــة بالهندســة البيئيــة. إجــراء التجــارب املخربيــة وتفســ  نتائجها.التجــارب املخربيــة - البيئيــة األساســية 

مثــل: درجــة الحموضــة، القلويــة، االيصاليــة،  العــكارة، األكســجÌ املمتــص حيويــا وكيÏويــا، واألحيــاء الدقيقــة. عــرض عــن العمليــات 

الرئيســية املســتخدمة لتنقيــة امليــاه وامليــاه العادمــة.

10601460 نظم مواصالت (2)
مبــادئ عمليــات املــرور، وتشــمل خصائــص عنــارص أنظمــة املواصــالت مثــل اإلنســان واملركبــة والطريــق، والدراســات املروريــة وطرق 

مبــادئ التدفــق املــروري، والتحكــم املــروري للتقاطعــات ومبــادئ تصميــم اإلشــارات الضوئيــة، الســعة ومســتوى الخدمــة للطــرق 

الرسيعــة والتقاطعــات، واملبــادئ األساســية يف تخطيــط املواصــالت وتشــمل عمليــة التخطيــط والتنبــؤ بحجــم الطلــب املــروري.

10601461 مختبر نظم مواصالت (2)
تجــارب عمليــة عــىل طــرق تنفيــذ الدراســات املروريــة املختلفــة وتشــمل: تجميــع البيانــات، وتدوينهــا وجدولتهــا، وتحليلهــا. وتشــمل 

كذلــك اســتخدام الربمجيــات املناســبة لتجميــع البيانــات وتحليلهــا. ويشــمل املختــرب مرشوعــاً تطبيقيــاً.



 دليل جامعة النجاح الوطنية315

0601470 العقود والمواصفات وحساب الكميات
املبــادئ األساســية لحســاب التكلفــة للمشــاريع الهندســية املختلفــة. طــرق حســاب التكلفــة للمتعهــد الرئيــيس، والفرعــي، واملالــك، 

ــاريع  ــائية للمش ــة اإلنش ــة التكلف ــا. دراس ــود ورشوطه ــواع العق ــة أن ــا. دراس ــة وطرقه ــاب التكلف ــواع حس ــم. أن ــدس املصم واملهن

املختلفــة. طــرق حســاب الكميــات وتســع ها ملختلــف األجــزاء التــي يتكــون منهــا املــرشوع. دراســة املواصفــات الفنيــة وأنواعهــا 

ــذ.  ــاء التنفي ــع املجازفــة والخســارة يف أثن ــة كتابتهــا. توزي وكيفي

10601472 إدارة المشاريع الهندسية
املبــادئ األساســية إلدارة املشــاريع. تحليــل املــرشوع، وتخطيطــه، وبرمجتــه، وتنظيمــه، ومراقبتــه يف أثنــاء التنفيــذ. دراســة الطــرق 

املختلفــة لربمجــة املشــاريع، منهــا املســار الحــرج. دراســة طــرق توزيــع التكلفــة واالحتياجــات ومراقبتهــا وتســويتها وتحديــد الفــرتة 

الزمنيــة للمــرشوع ومراقبــة األمــان  ومراقبــة النوعيــة يف أثنــاء التنفيــذ. تطبيقــات عــىل الكمبيوتــر.

10601598مشروع التخرج (1)
10601599مشروع التخرج (2)

يتــم بحــث مســألة هندســية تختــار حســب خطــة املشــاريع املقــرة بالقســم، املســألة الهندســية يجــب أن تتــم بطريقــة تعكــس 

املســتوى األكاد¤ــي للطالــب. وطريقــة عــرض املســائل الهندســية بطريقــة مهنيــة الئقــة.

ات (3) 10601312 تحليل إنشاء
ــات)   ــارات، القرشي ــور، اإلط ــات، الجس ــددة (الجملون ــ  املح ــائية غ ــارص اإلنش ــتاتيÇ للعن ــل االس ــىل التحلي ــاق ع ــذا املس ــز ه يرك

ــوب. ــتخدام الحاس ــات باس ــأ. تطبيق ــات املنش ــÇ و ثب ــل الدينامي ــة يف التحلي ــددة. مقدم ــارص املح ــة العن ــتخدام طريق باس

10601510 أسس التصميم النظامي
أهميــة التصميــم النظامــي، متطلبــات التصميــم النظامــي، حســاب األحــÏل الرأســية واألفقيــة، تصميم العنــارص (البالطات، الجســور، 

األعمــدة، القواعــد)، أنظمــة املنشــآت يف ثالثــة أبعــاد، تطويــر وإبــداع أنظمــة إنشــاء جديــدة.

10601511 منشآت معدنية متقدمة
هــذا املســاق هــو اســتكÏل ملســاق تصميــم املنشــات املعدنيــة ويشــمل تصميــم املقاطــع املركبــة والصفائحيــة، تصميــم العنــارص 

املشــرتكة (الخراســانية واملعدنيــة)، تصميــم املنشــات املعدنيــة ملقاومــة النــ ان، باإلضافــة إىل مقدمــة يف تصميــم املبــاè املرتفعــة 

واألنظمــة ملقاومــة األحــÏل الجانبيــة والوصــالت املقاومــة للعــزوم.

10601512 تصميم منشآت خرسانة (3)
تحليــل األغلفــة باســتخدام نظريــة األغشــية، تصميــم خزانــات امليــاه والقبــب، تصميــم القواعــد والجــدران االســتنادية، تطبيقــات 

عــىل الحاســوب.

10601513 خرسانة مسبقة االجهاد
طــرق التصميــم املختلفــة للخرســانة مســبقة اإلجهــاد، حســاب االجهــادات، الخســارة أو الفقــدان يف قــوى اإلجهــاد املســبقة، انحنــاء 

الجســور مســبقة اإلجهــاد، تصميــم مقاطــع العنــارص اإلنشــائية مســبقة اإلجهــاد، وصــالت التثبيــت، تطبيقــات.

10601514 التصميم اللدني
التــرصف اللــدè يف املنشــآت، نظريــة التحليــل العظمــى والتصميــم املحــدود، قــوى التحمــل العظمــى للعنــارص اإلنشــائية، القــوى 

ــزالزل يف  ــة ال ــة ملقاوم ــة الالزم ــة، رشوط املرون ــوط اللدن ــىل الخط ــÏد ع ــات باالعت ــل البالط ــارات، تحلي ــار اإلط ــبب انهي ــي تس الت

ــات. املنشــآت، تطبيق
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10601515 البناء بالحجر
خــواص أحجــار البنــاء، حجــر البنــاء يف فلســطÌ، طــرق البنــاء بالحجــر، مواصفــات الحجــر، تصميــم مختلــف الواجهــات الحجريــة، 

إعــادة تأهيــل البنايــات الحجريــة، تطبيقــات.

10601516تطبيقات كمبيوتر في الهندسة اإلنشائية
استخدام الحاسب يف معالجة املشاكل املستجدة يف الهندسة اإلنشائية.

10601517موضوعات خاصة في اإلنشاءات
موضوعات متقدمة يف هندسة اإلنشاءات وتطبيقات الحاسب.

10601518 تحليل ديناميكي للمنشآت و هندسة الزالزل
ــأ  ــتجابة املنش ــاب اس ــÇ، حس ــل الدينامي ــادئ التحلي ــة مب ــة، مراجع ــÏل الديناميكي ــرة لألح ــة الح ــآت ذات الدرج ــتجابة املنش اس

بالطــرق العدديــة والطــرق املغلقــة واملنحنــى الطيفــي والتاريــخ الزمنــي. اســتجابة املنشــآت متعــددة الدرجــات لألحــÏل الديناميكية 

ولحركــة القواعــد

10601519 تحليل االنهيار اإلنشائي
تــرصف املنشــآت، تعريــف االنهيــار وحدتــه، مصــادر االنهيــار الرئيســية واألماكــن األكــý تعرضــاً لالنهيــار. طــرق منــع االنهيــار، تحــري 

االنهيــار، الــدروس املســتقاة مــن االنهيــارات. طــرق التقويــة والعــالج.

10601520 تعديل وتصحيح القياسات المساحية 
ــادالت  ــادالت املشــاهدات،طريقة مع ــة مع ــات الصغــرى: طريق ــروق املربع ــدأ ف األخطــاء املســاحية، انتشــار األخطــاء، األوزان، مب

الــرشوط.

10601521 موضوعات متقدمة في المساحة
موضوعات متقدمة يف املساحة تعتمد عىل املوضوعات التي تم دراستها يف مساقات املساحة اإلجبارية.

10601522 نظم المعلومات الجغرافية
مقدمــة، أنــواع البيانــات يف قاعــدة املعلومــات وشــكلها، نظــم اإلحداثيــات وإســقاط الخرائــط، جمــع البيانــات وإدخالهــا، تحليــل 

البيانــات، تصميــم الخرائــط وإخراجهــا، معايــ  اختيــار نظــام املعلومــات الجغــرايف املناســب للمؤسســة. 

106015530 ميكانيكا تربة متقدمة (1)
يغطــي هــذا املســاق موضوعــات متقدمــة يف ميكانيــكا الرتبــة وهــو يشــمل طــرق تحســÌ الرتبــة واستكشــاف املوقــع واالنزالقــات 

وثبــات امليــول.

10601531 ميكانيكا تربة متقدمة (2)
يغطــى هــذا املســاق موضوعــات متقدمــة يف ميكانيــكا الرتبــة وتشــمل الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة للرتبــة ونظريــة التضاغــط 

وموضوعــات متقدمــة يف مقاومــة الرتبــة الطينيــة والرمليــة لقــوى القــص.

10601532 أساسات متقدمة (1)
 (Piles) ــق ــن الخوازي ــة يف كل م ــات متقدم ــمل موضوع ــات وتش ــة األساس ــة يف هندس ــات متقدم ــاق موضوع ــذا املس ــدم ه يق

ــة.  ــرتب الصعب ــىل ال ــيس ع ــات و التأس ــم الحفري ــه (Sheet Piles) ودع ــق اللوحي والخوازي
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10601533 أساسات متقدمة (2)
ــد مكمــال ملســاق أساســات متقدمــة 1 ويغطــى موضوعــات  يقــدم هــذا املســاق موضوعــات متقدمــة يف هندســة األساســات ويُع

ــكا الصخــور. ــة وميكاني ــزالزل الجيوتقني عديــدة أهمهــا هندســة ال

10601534 تطبيقات كمبيوتر في الهندسة الجيوتقنية
ــة متخصصــة وغ هــا  ــات عــىل برامــج جيوتقني ــة ويشــمل تطبيق يقــدم هــذا املســاق تطبيقــات محوســبة يف الهندســة الجيوتقني

ــة.  ضمــن تخصــص الهندســة الجيوتقني

10601535 تطبيقات عملية متقدمة في ميكانيكا تربة
يقدم هذا املساق تجارب عملية متقدمة يف املخترب والحقل مع مراجعها النظرية للرتبة الطينية والرملية والصخر.

 

10601540المياه الجوفية
األنظمــة والعمليــات الهيدرولوجيــة للميــاه الســطحية، تحليــل األرصــاد الجويــة، هيدرولوجيــا املناطــق الخرضيــة والزراعيــة والغابات 

واملناطــق الجافــة، النــÏذج الهيدرولوجيــة لحســاب انتقــال موجــة الفيضــان، íــاذج الجريــان الســطحي، النــÏذج اإلحصائيــة لدراســة 

املعلومــات الهيدرولوجيــة، تطبيقات باســتخدام الحاســوب.

10601541األنظمة والعمليات الهيدرولوجية
األنظمــة والعمليــات الهيدرولوجيــة للميــاه الســطحية، تحليــل األرصــاد الجويــة، هيدرولوجيــا املناطــق الخرضيــة والزراعيــة والغابات 

واملناطــق الجافــة، النــÏذج الهيدرولوجيــة لحســاب انتقــال موجــة الفيضــان، íــاذج الجريــان الســطحي، النــÏذج اإلحصائيــة لدراســة 

املعلومــات الهيدرولوجيــة، تطبيقات باســتخدام الحاســوب.

10601542نظام الماء-النبات-التربة
خــواص التوصيــل املــاî داخــل الرتبــة، حــاالت وجــود املــاء داخــل الرتبــة، حاجــة النبــات للــÏء، حســاب التبخــر والنتــح، خــواص 

منطقــة الرتبــة غــ  املشــبعة وíــو النبــات فيهــا، حســاب فــرتات الــري، ملوحــة الرتبــة وحســاباتها، التفاعــالت الكيÏويــة والفيزيائيــة 

لنظــام املاء-الرتبــة، انجــراف الرتبــة بفعــل املــاء وتطويــر األرايض الزراعيــة.

10601543أنظمة تصريف المياه
مراجعةتصمي~نظمةاألنابيبوالقنواتاملفتوحة،املنشــآتالهيدروليكيةألنظمةالترصيف،أنظمةترصيفمياهاألمطار،تطبيقاتعلىالترصيففياملنا

طقالحرضيةوالريفيةالزراعية،تطبيقاتالحاســوب.

10601544هيدروليكيا متقدمة
مراجعةحركةاملياهفياألنابيبوالقنوات،الحركةاملتغ ةفيالقنوات،الحركةالغ ثابتةفياألنابيب،املطرقةاملائية،انتقاالألتربةفياألنظمةاملائية،ال

هّداروتصميÏلسدودالصغ ة.

10601545إدارة مصادر المياه
ــة  ــادئ النمذج ــاه. مب ــادر املي ــة إلدارة مص ــة والزماني ــاد املكاني ــا. األبع ــاه وإدارته ــادر املي ــارص مص ــا. عن ــة اإلدارة ومفهومه أهمي

ومفاهيمهــا وإيجــاد الحلــول النموذجيــة باســتخدام الربمجــة الخطيــة وبرمجــة األعــداد الصحيحــة وبطــرق الحــل العــددي والتحليــيل 

والتخطيطــي وباســتخدام الحاســوب. التصميــم النموذجــي لشــبكات توزيــع امليــاه. إدارة مصــادر امليــاه الجوفيــة باســتخدام النــÏذج 

الرياضيــة. إدارة مصــادر امليــاه الســطحية واســرتاتيجيات تشــغيل الخزانــات الســطحية. الحقــن الصناعــي لألحــواض الجوفيــة. اتخــاذ 

القــرار باســتخدام طريقــة املعايــ  املتعــددة. تأثــ  تغــ  املنــاخ عــىل مصــادر امليــاه. مصــادر امليــاه غــ  التقليديــة. 
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10601550هندسة األنظمة البيئية
مراجعــة ملوضــوع األنظمــة البيئيــة، íــاذج املفاعــالت وموازنــة املــادة، الحالــة املســتقرة وغــ  املســتقرة لحلــول معــادالت موازنــة 

املــادة، مصــادر تلــوث امليــاه والهــواء والــرتاب وكيفيــة التحكــم بهــا. مقدمــة يف ادارة املخلفــات الصلبــة التلــوث بالضجيــج، جــودة 

امليــاه وإدارتهــا وترشــيد اســتهالكها.

10601551هندسة التحكم بتلوث الهواء
مقدمــة لجــودة الهــواء والتلــوث، مصــادر تلــوث الهــواء، تأثــ  تلــوث الهــواء وغــازات الدفيئــة عــىل الصحــة وتغــ  املنــاخ، التحكــم 

بتلــوث الهــواء الناتــج مــن املنشــآت الصناعيــة وعمليــات الحــرق. التحكــم بتلــوث الهــواء املتمثــل باملــواد الصلبــة والغــازات املختلفة. 

هندســة التحكــم بجــودة الهــواء الداخــيل وآخــر املســتجدات املتعلقــة باملواضيــع املطروحــة.

10601552إدارة المخلفات الصلبة
مراجعــة مراحــل خدمــات املخلفــات الصلبــة وكذلــك القوانــÌ املتعلقــة بجمــع تلــك املخلفــات وتعريفهــا ومعالجتهــا وتدويرهــا. 

فهــم طبيعــة مصــادر املخلفــات وتصنيفهــا وطــرق التقليــل مــن حجمهــا وتدويرهــا. دراســة أنظمــة جمــع املخلفــات مــن املناطــق 

املختلفــة مــع األخــذ باالعتبــار النواحــي الصحيــة والبيئيــة. دراســة النواحــي اإلداريــة املتعلقــة بحســاب كميــات وطــرح عطــاءات 

إدارة املخلفــات الصلبــة.

10601553نمذجة األنظمة البيئية
ــار، البحــ ات، املســتنقعات،  ــاه لألنه ــة املي ــب íذجــة نوعي ــال والتحــول إىل جان ــر االنتق ــات ظواه ــذا املســاق يغطــي موضوع ه

ــال. ــذا املج ــارية له ــÌ الس ــة والقوان ــب األنظم ــة إىل جان ــتجمعات املائي ــات، املس املحيط

10601554 تكنولوجيا المياه والمياه العادمة
ــاه  ــم مي ــة تقدي ــة لدرج ــاه العادم ــاه واملي ــوث املي ــة تل ــع ومعالج ــة ìن ــم املتعلق ــات التصمي ــا وعملي ــي املســاق التكنولوجي يغط

الســتخدامات البلديــات والزراعــة والصناعــة وغ هــا مطابقــة للمعايــ  واملواصفــات املعتمــدة. عــرض التكنولوجيــا الحديثــة 

ــا. ــاه وإدارته ــوث املي ــة تل ــوث ومعالج ــع التل ــة ìن ــدة والخاص والجدي

10601555 تقييم األثر البيئي
تقديــم طــرق التقييــم املوضوعــي والوصــف الرســمي لألنظمــة البيئيــة والطبيعيــة واملناطــق الجغرافيــة وتحضــ  وثائــق موحــدة 

تلخــص النواحــي الفيزيائيــة والكيÏويــة والحيويــة واالجتÏعية-الحضاريــة للمناطــق املنــوي إجــراء تقييــم األثــر البيئــي لهــا. مراجعــة 

قوانــÌ وأنظمــة تقييــم األثــر البيئــي املختلفــة وكتابــة تقاريرهــا.

10601556 البنايات و البنى التحتية الخضراء
أنظمــة البنايــات الخــرضاء وقوانينهــا، وفعاليــة تصميــم املوقــع واإلنشــاء، وحلــول أنظمــة امليــاه والتكنولوجيــا املتعلقــة بهــا، والطاقــة، 

النفايــات الصلبــة وتلــوث الهــواء.

10601557 تطبيقات حاسوب في المياه و الهندسة البيئية
تحليــل األنظمــة املائيــة والبيئيــة وتصميمهــا، باســتخدام بعــض برامــج الكمبيوتــر املتوفــرة تجاريــاً، تطبيقــات عــىل شــبكات امليــاه، 

الــرصف الصحــي وترصيــف امليــاه.

1060158استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في الهندسة البيئية
ــا أنظمــة املعلومــات الجغرافيــة يف الهندســة البيئيــة وعرضهــا ìــا يشــمل دمــج البيانــات  تعلــم كيفيــة اســتخدام أنــواع تكنولوجي

املجدولــة بالخرائــط وإنشــاء أنظمــة بيانــات فراغية-مكانيــة وطــرق عرضهــا واســتخداماتها املختلفــة. يســتعرض املســاق إىل جانــب 

أنظمــة املعلومــات الجغرافيــة إىل أنظمــة تحديــد املوقــع الكونيــة ìــا يشــمل مهــارات  اســتخدامها وأســس هــذا االســتخدام.
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10601576 هندسة مرور متقدمة
مقدمــة لالهتÏمــات والقضايــا املعــارصة واملســتجدة يف هندســة املــرور. خصائــص التدفــق املــروري. الفجــوات املروريــة ونظريــة 

االصطفــاف. تصميــم التقاطعــات ذات اإلشــارات الضوئيــة وتحليلهــا. تحليــل ســعة الطــرق ومســتوى الخدمــة. تحليــل املمــرات ذات 

اإلشــارات الضوئيــة. الســالمة املروريــة.

10601562 تصميم رصفات متقدمة
ــة لطــرق  ــة والعملي ــا. األساســيات النظري ــل رصفــات الطــرق واملطــارات وتصميمه ــة يف تحلي ــات عملي معلومــات متقدمــة وتدريب

التصميــم. طــرق تصميــم مختلفــة للرصفــات اإلســفلتية واإلســمنتية. تحليــل االجهــادات يف الرصفــات اإلســفلتية واإلســمنتية. مقدمــة 

يف مبــادئ إدارة الرصفــات، وتقييــم الرصفــات وصيانتهــا وإعــادة تأهيلهــا.

10601563 تخطيط المواصالت
ــط  ــل املواصــالت. اســتخدامات األرايض وتخطي ــا. ãثي ــات وإدارته ــع البيان ــط املواصــالت. دراســات املواصــالت، تجمي ــة تخطي عملي

ــر املواصــالت. املواصــالت. تحليــل حجــم العــرض والطلــب وشــبكات الطــرق. التنبــؤ بحجــم الطلــب املــروري. تقييــم أث

10601563 موضوعات خاصة في هندسة المرور
موضوعات متقدمة وذات االهتÏم للطالب وذات العالقة يف هندسة املرور وتطبيقات الحاسوب.

10601564 إدارة أنظمة المرور
إدارة أنظمــة املواصــالت املختلفــة ìــا يف ذلــك شــبكة طــرق وســط املدينــة والتقاطعــات، والطــرق الرئيســة والطــرق الحــرة. إدارة 

ــات. اإلجــراءات لتحســÌ الســالمة  ــف املركب ــة. اإلجــراءات املحــددة وإدارة مواق طــرق املناطــق الســكنية. إدارة املواصــالت العام

.Ìــة يف فلســط ــم إدارة أنظمــة املــرور يف املناطــق الحرضي ــة إدارة املــرور. تطبيقــات ومفاهي ــة. هيئ ــة والبيئ املروري

10601565 تصميم طريق متقدم
ــق.  ــاه، ومالمــح الطري ــف املي ــات وترصي ــات التشــغيل والســعة والســالمة واملنحني ــق بعملي ــÏ يتعل ــق في ــديس للطري ــم هن تصمي

ــق. ــم الطري ــات الحاســوب يف تحضــ  مخططــات تصمي اســتخدام برمجي

10601570إدارةالمشروع ومراقبته
ــكل التنظيمــي للمؤسســة،  ــاء الهي ــة بن ــة إدارة املشــاريع اإلنشــائية، عملي ــا، عملي مقدمــة يف خصائــص صناعــة اإلنشــاء ومفاهيمه

ــات املســتجدة ذات العالقــة يف صناعــة اإلنشــاء. تنظيــم  ــة املــرشوع، املحاســبة، والتقني ــة العــÏل وتكاليــف اإلنشــاء، جدول إنتاجي

ــر  ــم املــواد املســتخدمة يف اإلنشــاءات، العــÏل، املــواد، اآلالت، اســتخدام األجهــزة، تقدي ــاء، تنظي ــم والبن ــة التصمي املــرشوع: عملي

 Ìــ ــاء، قوان ــط التكاليــف، املتابعــة املحاســبية، وإدارة أنظمــة البن ــاء، ضب ــط البن ــاء واملقــاوالت، تخطي التكلفــة، تســع  أعــÏل البن

اإلنشــاء.

10601571 تحسين إنتاجية العمال ومراقبة الجودة
يهــدف املســاق إىل إطــالع الطالــب عــىل نظريــات اإلدارة املختلفــة و تطورهــا، كيفيــة تحســÌ معــدالت إنتــاج العÏلــة و وأئرهــا عــىل 

تكلفــة التنفيــذ، تعريــف الطالــب بطــرق مختلفــة يف إعــداد جــداول زمنيــة للتنفيــذ،  إدارة وضبطهــا الجــودة يف املشــاريع اإلنشــائية 

،تقييــم املخاطــر وإدارتهــا وكيفيــة التقليــل مــن أئرهــا عــىل املــرشوع.  

10601584 إدارة الموقع وعوامل السالمة
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب ìبــادئ إدارة املوقــع اإلنشــاî و إجــراءات األمــان و الســالمة الواجــب اتخاذهــا يف أثنــاء تنفيــذ 

املشــاريع اإلنشــائية، كيفيــة توفــ  بيئــة آمنــة للعمــل، تأثــ  الحــوادث عــىل ســ  تنفيــذ املــرشوع و تكلفتــه، املــواد املســتخدمة و 

مخاطرهــا. 
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10601585 إدارة مشاريع إنشائية متقدمة
ــيات  ــة وأساس ــرة لعملي ــائية. نظ ــاريع اإلنش ــة إدارة املش ــتخدم يف عملي ــي تس ــرق الت ــن الط ــد م ــاس للعدي ــاق األس ــدم املس يق

ــا إدارة املشــاريع  ــد مــن قضاي ــة بالعدي ــر الوعــي واملعرف ــب مــن تطوي ــي ãكــن الطال الدراســات املتقدمــة يف إدارة املشــاريع والت

 îــا ــرشوع اإلنش ــالل امل ــري خ ــي تج ــطة الت ــاء واألنش ــاليب إدارة اإلنش ــف بأس ــايس للتعري ــكل أس ــاق بش ــدف املس ــائية. يه اإلنش

ــادة، وصــف  ــاإلدارة والقي ــة يف إدارة املــرشوع الناجــح. بعــض املوضوعــات املحــددة تشــمل الفــرق ب ــك املســؤوليات املتضمن وكذل

.îــا ــرشوع اإلنش ــل يف امل ــاح والفش ــة النج ــة متابع ــف لكيفي ــرشوع ووص ــط امل ــف لضواب ــاء، ووص ــة إدارة اإلنش لعملي

10601580موضوعات متقدمة في الهندسة المدنية 
موضوع أو موضوعات متقدمة وذات االهتÏم يف تخصص الهندسة املدنية.

10601581نظم الهندسة المدنية
يقــدم هــذا املســاق للطالــب النظــرة الهندســية الشــاملة للتخطيــط والتصميــم والتطبيــق وعمليــة نظــم الهندســة املدنيــة واملشــاكل 

الهندســية وطــرق حلهــا والعالقــة مــا بــÌ البيئــة واملجتمــع والطبيعــة.

10601582 موضوعات خاصة في الهندسة المدنية
موضوع أو موضوعات خاصة  وذات االهتÏم يف تخصص الهندسة املدنية.

10601585 موضوعات متقدمة في مواد الهندسة المدنية
يقــدم هــذا املســاق موضوعــات مختــارة ومتقدمــة يف مــواد الهندســة املدنيــة املختلفــة واملســتخدمة يف عمليــة اإلنشــاء للمشــاريع 

الهندســية.

10601500 ممارسات مهنية
ûانيــة أســابيع عــىل أن ال يقــل عــن 320 ســاعة زمنيــة مــن العمــل يف مؤسســة هندســية معــرتف بهــا مــن قبــل دائــرة الهندســة 

املدنيــة. عمــل مكتبــي وعمــل ميــداè بحيــث يتــم إرشاك الطالــب يف معظــم أعــÏل ونشــاطات املؤسســة مــن حضــور لالجتÏعــات 

املهنيــة و تحليــل البيانــات وإعــداد التقاريــر الهندســية، إضافــة إىل إرشاك الطالــب يف أعــÏل التصاميــم الهندســية وحســاب الكميــات 

والتكاليــف وتجهيــز وثائــق العطــاءات للمشــاريع الهندســية.    
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جامعة دندي، بريطانيا أستاذ مشارك د. نبيل محمد الضميدي
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 الهندسة المعمارية
الرؤيا

يتطلــع القســم اىل تخريــج مهنــدس معــÏري مبــدع قــادر عــىل تطويــر عــÏرة االجــداد وابتــكار مبــان رفيعــة األداء تلبــي احتياجــات 

املجتمــع املحــيل وتعــزز الثقافــة الفلســطينية.

الرسالة
تتمثــل رســالة قســم الهندســة املعÏريــة يف توفــ  كافــة الســبل واتبــاع أرقــى الوســائل التعليميــة لتأهيــل الطــالب ىف مجــاالت املعرفــة 

ــة. مســتندا  ــع املحــيل والبيئ ــة إحتياجــات املجتم ــداع وتلبي ــادة واإلب ــÌ للقي ــÌ مؤهل ــج مهندســÌ معÏري اإلنســانية والهندســية وتخري

لتحقيــق ذلــك عــىل أرضيــة صلبــة مــن أخــالق املهنــة ومهــارة تخصصيــة رفيعــة املســتوى ووعــي عميــق تجــاه قضايــا البيئــة والثقافــات 

املحليــة والعامليــة ومســتوى عــال مــن التعــاون الجÏعــي ومهــارات االتصــال والقيــادة.

اهداف البرنامج
لتحقيق رسالتنا هذه نحو رؤيتنا ال بد من تحقيق األهداف التالية:

اعتÏد أفضل الربامج االكاد¤ية والخطط الدراسية ودورية تطويرها ملواكبة التطور العلمي والتغ ات املجتمعية.. 1

تقديم أنجع األساليب والوسائل التعليمية والتدريب امليداè لطلبة القسم.. 2

توف  أكفأ هيئة تدريسية مواكبة للعرص بد¤ومة التعليم واعتÏد البحث العلمي نهجا.. 3

مخرجات التعليم
تصميم مبان عالية األداء والجÏلية والوظيفية.. 1

التعرف عىل ألية تصنيع العÏرة وتقنيات البناء.. 2

تكامل املباè مع ابعادها الثقافية واالجتÏعية ورمزية معانيها.. 3

القدرة عىل اللحاق بالتطورات املعÏرية الفكرية والعملية.. 4

القدرة عىل التعامل مع وإتباع املعاي  املحلية والدولية يف مجال العÏرة.. 5

القدرة عىل العمل الفردي أو ضمن فريق سواء يف املكاتب أو امليدان.. 6
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الخطة الدراسية

 شروط القبول:
ــة  ــن عالم ــذي يحســب %50 م ــدرات وال ــه امتحــان ق ــد ادائ ــب بع ــب الطال ــة حســب ترتي ــول يف قســم الهندســة املعÏري ــم القب يت

ــدد الطــالب  ــد ع ــه بتحدي ــه وقدرات ــوم القســم حســب حاجت ــدرات. يق ــة امتحــان الق ــن عالم ــا %50 م ــا اليه ــي مضاف امتحــان التوجيه

ــول أعــىل الطــالب  ــم قب ــك يت ــاء عــىل ذل ــة. وبن ــا املعلومــات ومجلــس الكلي ــة الهندســة وتكنولوجي ــÌ بالتنســيق مــع عــÏدة كلي املقبول

ــم.  حســب ترتيبه

متطلبات  البرنامج:
عىل الطالب انهاء  163 ساعة معتمدة كحد أدæ موزعة عىل النحو التايل:

الساعات املعتمدة

املجموع حرةاختياريةاجباري

1818منطلبات جامعة

129124145متطلبات قسم

147124163املجموع

نظام ترقيم المساقات
:äكاآل Ìانية منازل وهي من اليسار إىل اليمû يتكون رقم املساق من

ترمز للكلية وهى 106 لكلية الهندسة املنازل من األوىل حتى الثالثة

ترمز للقسم وهى 06 لقسم الهندسة املعÏرية املنزلتان الرابعة والخامسة

ترمز للمستوى الدرايس وترتاوح بÌ 1 و5 املنزلة السادسة

ترمز إىل رقم مجموعة املساقاملنزلة السابعة

ترمز إىل الرقم املتسلسل للمساق ضمن املجموعة  واملستوى املنزلة الثامنة 

رقم المجموعة    المجموعةرقم المجموعة    المجموعة
4تاريخ العÏرة ونظرياتها     0الحاسوب 

5نظم البناء واالنشاء املعÏري 1الرسم والتدريب البرصي

6النظم البيئية يف العÏرة 2التصميم املعÏري 

7موضوعات خاصة                    3التصميم العمراè والتخطيط  

مثال: ترقيم مساق تاريخ العÏرة (1) ورقمه 10606241:

الكلية: الهندسةالقسم: معÏرياملستوى الدرايسرقم املجموعةرقم املساق يف املجموعة

14206106
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متطلبات الجامعة (١٨) ساعة معتمدة
المتطلب السابق ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

-3ثقافة اسالمية1000101
-3لغة عربية1000102
-3لغة انجليزية (1)1000103
31000103لغة انجليزية (2)1000322
-3دراسات فلسطينية1000105
-1مهارات القيادة واالتصال1000117
-1خدمة مجتمع1000108
-1مقدمة يف الحاسوب1000100
18املجموع
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متطلبات القسم (١٤١ ساعة معتمدة) 
متطلبات اجبارية (١٢٩ ساعة معتمدة)

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3السلوك االنساè يف البيئة املبنية 10606475
10222102  م.س. 1                 3املنشآت املعÏرية (1) 10606253
10606426  م.س. 1                 2مرشوع التخرج (1) 10606571
10606242  م.س. 1                 2العÏرة الفلسطينية 10606340
10606252  م.س. 1                 3نظم البناء يف العÏرة (1) 10606353
10606353  م.س. 1                 3نظم البناء يف العÏرة (2) 10606354
10606430 è10606324  م.س. 1                 3التصميم العمرا
10221102  م.س. 1                 3اقتصاديات البناء وادارة االنشاءات 10606470
10606242  م.س. 1                 2نظرية عÏرة (1) 10606341
10606242  م.س. 1                 3العÏرة يف العاß االسالمي (2) 10606344
                 1رسم حر (1) 10606113
10606113  م.س. 1                 1رسم حر (2) 10606114
10606114  م.س. 1  10606111  م.س. 2               1اإلظهار املعÏري 10606215
10606462  م.س. 1                 2الصوتيات يف العÏرة 10606463
10606241  م.س. 1                 3تاريخ عÏرة (2) 10606242
10606121  م.س. 1                 3مبادئ التصميم (2) 10606122
10606254 (Concrete ) (2) ريةÏ10606253  م.س. 1                 3املنشآت املع
10606361 è3االنظمة امليكانيكية يف املبا                 
10606426  م.س. 1                 3مÏرسات مهنية معÏرية 10606570
10606355 (Steel ) (3) ريةÏ10606254  م.س. 1                 3املنشآت املع
10606324  م.س. 1                 3التدريب العميل (1) 10606471
10606113  م.س. 1                 1تدريب برصي معÏري (1) 10606211
10606211  م.س. 1                 1تدريب برصي معÏري (2) 10606212
                 2رسم معÏري (1) 10606111
10606111  م.س. 1                 2رسم معÏري (2) 10606112
                 3مبادئ التصميم (1) 10606121
                 0هندسة وصفية (عميل) 10606099
10606112  م.س. 1                 3تاريخ عÏرة (1) 10606241
10606462 è10606360  م.س. 1                 2انارة املبا
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10606370  م.س. 1 10606370 أو متزامن                0مساحة للمعÏريÌ (عميل) 10606371
                 3التصميم بواسطة الحاسوب (1) 10606201
10606111  م.س. 1                 2هندسة وصفية 10606115
                 1مقدمة يف العÏرة 10606140
10606370 ÌريÏ2مساحة للمع                 
10606112  م.س. 1                 2مواد البناء واإلنشاء املعÏري (1) 10606251
10606251  م.س. 1                 2مواد البناء واإلنشاء املعÏري (2) 10606252
10606221  م.س. 1                 4تصميم معÏري (2) 10606222
10606222  م.س. 1  10606111  م.س. 2  10606112 م.س. 3             4تصميم معÏري 3 10606323
10606323  م.س. 1                 4تصميم معÏري 4 10606324
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10606324  م.س. 1                 4تصميم معÏري (5) 10606425
10606425  م.س. 1                 4تصميم معÏري (6) 10606426
10606571  م.س. 1                 4مرشوع التخرج (2) 10606572
10222101  م.س. 1                 2التحكم البيئي الحراري 10606360
10606122  م.س. 1                 4تصميم معÏري 1 10606221
10606426  م.س. 1                 4تصميم معÏري (7) 10606527
10606341  م.س. 1                 2نظرية عÏرة (2) 10606342

متطلبات قسم اختيارية (١٢) ساعة معتمدة  
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 0التدريب العميل (2)* 10606472
                 2العÏرة الخرضاء 10611468
10606201  م.س. 1                 2مواضيع خاصة يف تطبيقات الحاسوب يف العÏرة 10606203
                 2العÏرة املعارصة 10606441
                 2الفن والزخارف االسالمية 10606442
                 2العÏرة املعارصة يف املدينة العربية االسالمية 10606438
                 2العÏرة الداخلية 10606420
                 2تخطيط املوقع 10606431
                 2مواضيع خاصة يف العÏرة (1) 10606473
10606432 è10606324  م.س. 1                 2التحليل البرصي العمرا
                 2العÏرة املحلية والفطرية 10606439
                 2التصميم والطاقة املتجددة 10606460
10606201  م.س. 1                 2التصميم بواسطة الحاسوب (2) 10606202
10606433  م.س. 1                 2التخطيط الحرضي واالقليمي 10606434
                 2الحفاظ املعÏري 10606446
                 2التصميم البيئي املناخي 10606464
10606324  م.س. 1                 2موفولوجية الشكل الحرضي 10606437
                 2العÏرة املستدامة 10060661
10606465 è2املحاكاة املحوسبة الداء املبا                 
10606324  م.س. 1                 2العÏرة الطبيعية 10606436
                 3االسكان 10606435
                 2مقدمة يف التخطيط 10606433

 èيعطــي هــذا املســاق الفرصــة لبعــض الطــالب لتســجيل مســاقي تدريــب عمــيل (التدريــب العمــيل 1و2) خــالل الفصــل االول او الثــا *

وقبــل فصــل التخــرج. عنــد اختيــار الطالــب أحــد املســاقÌ فانــه يســتطيع تســجيل 6 ســاعات معتمــدة فقــط خــالل الفصــل اي انــه لــن 

يتمكــن مــن دراســة ايــة مســاقات اخــرى خــالل الفصــل الــدرايس. ويتــم اختيــار الطــالب وفقــا إلنجازاتهــم، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي 

درســوها، وتوفــر فــرص التدريــب ملــدة فصــل درايس كامــل.

مساقات حرة (٤) ساعات معتمدة

المساقات التي يطرحها قسم الهندسة المعمارية لألقسام األخرى
المتطلب السابقعنس.ماسم المساقرقم المساق

206 رسم هنديس10606102
0606111 أو 21310606211هندسة وصفية10606115
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وصف المساقات

10606111 رسم معماري (1)
يهــدف هــذا املســاق اىل ãكــÌ الطالــب مــن التعبــ  عــن مشــاهداته وأفــكاره بالرســم بــدءا مــن فهــم اســس اإلســقاطات املتعامــدة 

وانتهــاء بإتقــان فــن اإلظهــار املعــÏري.

10606112 رسم معماري (2)
ــدو  ــة االبعــاد مــع الظــل والظــالل لتب ــة ثالثي ــواع املناظــ  املعÏري ــع ان ــب مــن رســم جمي يركــز هــذا املســاق عــىل ãكــÌ الطال

ــة. ــة واالفرتاضي ــة الحقيقي ــن إىل البيئ ــا ¤ك ــرب م رســوماته أق

10606113 رسم حر (1)
تنميــة قــدرات الطالــب عــىل رســم الطبيعــة الصامتــة باليــد الحــرة باســتخدام تكنيــك أقــالم الرصــاص والفحــم بأنواعهــا، بطريقــة 

تســاعده عــىل اإلدراك الفنــي وتزيــد مــن قدرتــه عــىل التعبــ  الرسيــع عــن األفــكار املطلوبــة يف التصميــم املعــÏري. وذلــك مــن 

خــالل الرتكيــز عــىل مبــادئ التكويــن، الخــط، الظــل، النســب، املنظور..الــخ 

10606114 رسم حر (2)
تنميــة قــدرات الطالــب عــىل رســم الطبيعــة الصامتــة باليــد الحــرة باســتخدام تكنيــك أقــالم الرصــاص والفحــم بأنواعهــا، بطريقــة 

تســاعده عــىل اإلدراك الفنــي وتزيــد مــن قدرتــه عــىل التعبــ  الرسيــع عــن األفــكار املطلوبــة يف التصميــم املعــÏري. وذلــك مــن 

خــالل الرتكيــز عــىل مبــادئ التكويــن، الخــط، الظــل، النســب، املنظور..الــخ 

10606115 هندسة وصفية
اعطــاء املبــادئ االساســية لعلــم الهندســة الوصفيــة املبنــى عــىل االســقاط العمــودي يف حــدود الدقــة والبيانــات التجريبيــة. ووصــف 

االشــكال وتفاعلهــا بطريقــة رياضيــة وحــل املشــاكل الهندســية باســتخدام الرســم.

10606121 مبادئ التصميم (1)
مــن خــالل هــذا املســاق يتعــرف الطالــب عــىل دور واهميــة التصميــم بالنســبة للهندســة املعÏريــة، اذ يتعلــم الطالــب املبــادىء 

االساســية لعمليــة التصميــم وذلــك مــن خــالل تعرفــه عــىل املفاهيــم واالفــكار العامــة املســتخدمة يف نظريــات التصميــم. كذلــك 

يتعلــم الطالــب كيفيــة التعبــ  عــن االفــكار املختلفــة يف عمليــة التصميــم.

10606122 مبادئ التصميم (2)
بعــد ان يتعلــم الطالــب املبــادىء االساســية للتصميــم يف املســاق الســابق، يقــوم يف هــذا املســاق بتعلــم كيفيــة تطبيــق واســتخدام 

االفــكار االساســية يف التصميــم وذلــك مــن خــالل مشــاريع تصميــم عديــدة ومتنوعــة البنيــة بســيطة صغــ ة الحجــم.

10606140 مقدمة في العمارة
ــي واملجــاالت الهندســية  ــم البيئ ــا مــع التصمي ــا، عالقته ــا وامكانياته ــا وتحدياته ــزة، اهتÏماته ــة ممي ــا مهن طبيعــة العــÏرة بوصفه

ــة. ــع والعــÏرة الداخلي ــم الحــرضي وتنســيق املواق ــاء والتصمي ــة والبن ــة يف الهندســة املعÏري االخــرى املتضمن

10606201 التصميم بوساطة الحاسوب (1)
تدريــب الطــالب عــىل اســتخدامات  الحاســوب يف العــÏرة، وتطبيــق ذلــك باســتخدام بــراج حاســوب متخصصــة. يتــم الرتكيــز عــىل ان 

يســاعد الحاســوب الطالــب يف انجــاز املهــام املطلوبــة منــه يف املســاقات املعÏريــة االساســية التــي يدرســها مثــال التصميــم املعــÏري 

ــم  ــاج رســومات التصمي ــم، انت ــات التصمي ــا لغاي ــات منه ــل الرســومات واســتخراج املعلوم ــاء يف العــÏرة ويشــمل تحلي ونظــم البن

االوليــة، اظهــار املشــاريع بشــكل ثنــاî وثــال@ االبعــاد واعــداد الرســومات التنفيذيــة.
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10606211 تدريب بصري معماري (1)
تعريــف الطالــب ìبــادئ التصميــم ثنــاî األبعــاد، وعنــارص التكويــن يف الفــن والعــÏرة وهــي: النســب، اإليقــاع، الوحدة-الســيادة، 

االتزان..الــخ، مــن خــالل عــرض وتحليــل ألعــÏل فنيــة عامليــة وتنفيــذ ãاريــن عمليــة تفتــح آفــاق الطالــب اإلبداعيــة يف التصميــم. 

10606212 تدريب بصري معماري (2)
ــة  ــÏل فني ــل ألع ــرض وتحلي ــالل ع ــن خ ــا م ــÏرة نظري ــن والع ــاد يف الف ــال@ األبع ــم ث ــارص التصمي ــادئ وعن ــب ìب ــف الطال تعري

عامليــة تغنــي املعرفــة لــدى الطالــب، وتطويــر مهــارات الطالــب التصميميــة عمليــا يف تشــكيل تكوينــات ثالثيــة األبعــاد مــن الخــط، 

الســطح، والكتلــة. باســتخدام مــواد خــام  مختلفــة. 

10606215 اإلظهار المعماري
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتعلــم االســاليب املختلفــة الظهــار املشــاريع واللوحــات املعÏريــة باســتخدام وســائل ومــواد 

مختلفــة لالظهــار، مثــل االظهــار باقــالم الرصــاص والحــرب والــوان الخشــب وااللــوان املائيــة ومــواد واســاليب اخــرى.

10606221 تصميم معماري (1)
يتعــرف الطــالب يف هــذا املســاق عــىل اساســيات التصميــم املعــÏري (الوظيفيــة، الجÏليــة، االنشــائية، واالقتصاديــة). ويقــوم الطالب 

مــن خــالل مشــاريع تصميــم صغــ ة بتطبيــق هــذه املبــاديء االساســية والتعــرف عــىل املفاهيــم االساســية يف التصميــم املعــÏري. 

10606222 تصميم معماري (2)
يركــز هــذا املســاق عــىل الجوانــب الوظيفيــة والبرصيــة والبيئيــة يف مجــال العــÏرة ويــدرب الطالــب عــىل تصميــم مبــاè بربنامــج 

متكامــل ومتطلبــات موقــع معتدلــة. مشــاريع وãاريــن تركــز عــىل اساســيات التصميــم ثــال@ األبعــاد: النســب، املقيــاس، األنشــطة 

البرشيــة، املوقــع والعالقــات الوظيفيــة يف املبنــى. 

10606241 تاريخ عمارة (1)
ــالد، مــروراً بالطــرز  ــع للمي ــى القــرن الراب ــخ حت ــدء التاري ــذ ب يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق عــىل تطــور العــÏرة  من

ــي ظهــرت خــالل هــذه الفــرتة. ــة الت املعÏري

10606242 تاريخ عمارة (2)
يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق عــىل التطــورات االساســية يف العــÏرة مــا بــÌ القــرن الرابــع والتاســع عــرش. يغطــي هــذا 

املســاق عــÏرة فجــر املســيحية، عــÏرة الرومانيســك، العــÏرة القوطيــة، عــÏرة عــرص النهضــة وعــÏرة البــاروك.

10606251 مواد البناء واإلنشاء المعماري (1)
ــا – الخرســانة، الحجــر والطــوب بانواعــه. ويشــمل ايضــا مقدمــة يف نظــم االنشــاء،  ــا، ومنه ــاء وتصنيعه دراســة خــواص مــواد البن

ــة. ــاج مجموعــات مــن الرســومات التنفيذي ــل االنشــائية وانت ــن لرســم التفاصي ãاري

06062521 مواد البناء واإلنشاء المعماري (2)
يســتكمل يف هــذا املســاق مناقشــة املوضوعــات املطروحــة يف مســاق املــواد واالنشــاء املعــÏري (1) ويتطــرق اىل دراســة دور املعــادن   

واالخشــاب يف االنشــاء املعــÏري   كــÏ يتــم التعــرض لتصميــم االدراج وأشــكالها ودراســة بعــض النــÏذج واألمثلــة القاëــة. يتــم ايضــاً 

يف هــذا املســاق التوســع يف انتــاج الرســومات التنفيذيــة والتفاصيــل االنشــائية باســتخدام الحاســوب.

06062531 المنشآت المعمارية (1)
يهــدف املســاق اىل اعطــاء الطالــب املبــادئ األساســية يف االســتاتيكا مثــل أنظمــة القــوى، اتــزان األجســام، وصــف أنظمــة اإلنشــاءات 

ــة اىل  ــذاä. باالضاف ــور ال ــزوم القص ــل وع ــز النق ــر، مراك ــور واألط ــات والجس ــل، الجÏلون ــتاتيكياً مث ــدد اس ــارص املح ــل العن وتحلي

ــص،  ــوى الق ــادات ق ــاء واجه ــادات االنحن ــاالت، اجه ــادات واالنفع ــل االجه ــÌ مث ــة للمعÏري ــواد الالزم ــة امل ــيات يف مقاول األساس

ــم. والرتخي
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06062541 المنشآت المعمارية (2)
ــدة   ــم األعم ــل وتصمي ــص، تحلي ــوى الق ــزم وق ــانية للع ــور الخرس ــم الجس ــل وتصمي ــم، تحلي ــات التصمي ــم ونظري ــف ملفاهي تعري

.(Concrete)  ــد ــاه واح ــات يف اتج ــم البالط ــل وتصمي ــقف، تحلي ــات واألس ــواع البالط ــة، أن ــوى املحوري ــانية للق الخرس

10606323 تصميم معماري (3)
العمــل مــع الطلبــة مــن خــالل مشــاريع متوســطة الحجــم وذات وظائــف مختلفــة يتــم مــن خاللهــا الرتكيــز عــىل منهجيــة التفكــ  

ــة  ــول البيئي ــربز اساســيات الحل ــم ت ــاج تصامي ــط وانت ــع واملحي ــة بالواق ــول املعÏري ــط الحل ــم املعــÏري، رب ــة التصمي خــالل عملي

واالنشــائية. كــÏ يتــم الرتكيــز ايضــا عــىل اســتخدام الحاســوب يف مراحــل التصميــم املختلفــة وبخاصــة اظهــار املشــاريع

10606324 تصميم معماري (4)
اســتكÏل العمــل باملنهجيــة املطروحــة يف تصميــم معــÏري 3 وتفضيــل العمــل عــىل مشــاريع موجهــة للســوق املحــيل. يتــم ايضــا 

ــة  ــتدامة، االقتصاد،االل ــا، االس ــا (التكنولوجي ــم به ــر التصمي ــة تاث ــان كيفي ــا وبي ــل معه ــة (themes) للتعام ــع  خاص ــار مواضي اختي

ــة، الطــرز املعÏريــة وغ هــا والعــÏرة، املجتمــع والبيئ

10606340 العمارة الفلسطينية (1)
يبحــث يف اعطــاء فكــرة عامــة عــن العــÏرة التقليديــة العربيــة، ويف اíــاط  العــÏرة الفلســطينية، العنــارص االنشــائية واملعÏريــة 

للعــÏرة التقليديــة، مــواد وطــرق االنشــاء، مميــزات العــÏرة التقليديــة عــن العــÏرة املعــارصة.

10606341 نظرية عمارة (1)
يناقــش املســاق مجموعــة األفــكار األساســية واألحــداث التــي قــادت إىل نظريــات معÏريــة وذلــك بــدأ مــن مؤلفــات فيرتوفيــوس يف 

العصــور القد¤ــة مــروراً بفكــر عــرص النهضــة اإلنســاè وانتهــاءاً بأفــكار البــاروك.

10606342 نظرية عمارة (2)
يناقــش النتائــج املتعلقــة بالثــورة الصناعيــة ومــا أحدثتــه مــن تغــ ات عــىل مســتوى مــواد وطــرق اإلنشــاء. ويركــز عــىل األســس 

ــة والشــكلية. ــة لتوجهــات العــÏرة املعــارصة للتعــرف عــىل مفرداتهــا األساســية وأهــم خصائصهــا الفراغي النظري

10606343 عمارة العالم اإلسالمي (1)
دراسة تحليلية مختصة يف تاريخ العÏرة االسالمية عىل مر العصور.

10606353 نظم البناء في العمارة (1)
دراســات متقدمــة حــول نظــم البنــاء يف العــÏرة (البســيطة واملعقــدة ) طــرق اختيــار نوعيــة البنــاء مــع مــا ¤تــاز بــه مــن تكنولوجيــا، 

اقتصــاد وقوانــÌ، خطــوات البنــاء وتتابــع العمليــة االنشــائية،  انظمــة االساســات املختلفــة، ا نظمة االنشــاء البســيطة والتقليدية،عرض 

القــدرة عــىل طــرح االفــكار االنشــائية بواســطة انتــاج مجموعــة كاملــة مــن الخرائــط التنفيذيــة واملواصفات.

10606354 نظم البناء في العمارة (2)
اســتمرارية ملســاق نظــم البنــاء يف العــÏرة (1)، يشــمل دراســة لبقيــة انظمــة البنــاء يف العــÏرة مثــل انظمــة التســقيف املختلفــة، 

انظمــة املنشــات املعدنيــة وانظمــة وطــرق االنشــاء الخفيفــة، عمــل وانشــاء املخططــات التنفيذيــة لهــذه االنظمــة.

10606355 المنشآت المعمارية (3)
تعريــف ملفاهيــم ونظريــات التصميــم، تصميــم العنــارص االنشــائية للقــوى املحوريــة ( الشــد والضغــط) والوصــالت، تصميم الجســور 

للعــزم وقــوى القــص، تصميــم األعمــدة للقــوى املحوريــة  والعــزوم، تصميــم وصــالت الرباغــي واللحــام وقواعــد األعمــدة املعدنيــة 

.( Steel )
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10606360 التحكم البيئي الحراري
يشــمل هــذا املســاق مقدمــة عــن الفيزيائيــة الحراريــة للمبــاè،  حالــة الراحــة الحرارية،تصميــم العــزل الحــراري للمبــاè، أنظمــة 

 èالتدفئــة والتربيــد الســلبي، واملحــاكاة املحوســوبة للتصميــم الحــراري للمبــا HVAC  ،(التهويــة، التدفئــة والتربيــد) تكييــف الهــواء

يشــمل هــذا املســاق مقدمــة عــن الفيزيائيــة الحراريــة للمبــاè،  حالــة الراحــة الحراريــة، تصميــم العــزل الحــراري للمبــاè، أنظمــة 

.èالتدفئــة والتربيــد الســلبي، واملحــاكاة املحوســوبة للتصميــم الحــراري للمبــا HVAC  ،(التهويــة، التدفئــة والتربيــد) تكييــف الهــواء

10606361 االنظمة الميكانيكية في المباني
ــة. ãديــدات امليــاه  دراســة ãديــدات الــرصف الصحــي الداخليــة وتصميمهــا للبيــوت الســكنية مــع ربطهــا بشــبكة املجــاري العاّم

الداخليــة البــاردة والســاخنة مــع حســابات االحتياجــات املنزليــة واألقطــار الخاصــة باملواســ .التعرف عــىل ãديــدات شــبكات الغــاز.

10606370 مساحة للمعماريين
يتعرف الطالب عىل مبادىء واساسيات علم املساحة وتطبيقاتها الرضورية يف مجال العÏرة.

10606425 تصميم معماري (5)
يركز من خالل هذا املساق عىل العÏرة التقليدية وكيفية التعامل مع مشاكل التصميم يف بيئة تاريخية تراثية.

10606426 تصميم معماري (6)
يتنــاول هــذا املســاق موضــوع االســكان ويهــدف اىل تعريــف الطالــب عــىل املشــاكل املختلفــة الخاصــة ìشــاريع االســكان وباالíــاط 

الســكنية املختلفــة التــي ¤كــن تســتعمل يف مشــاريع االســكان.

10606430 التصميم العمراني 
ــع  ــاط التجم ــة ونق ــز التجاري ــاء واملراك ــل االحي ــ ة مث ــارص الكب ــة عــىل مســتوى العن ــكاè للمدين ــف والتنســيق امل دراســة التصني

والشــوارع، وعــىل املســتوى املتوســط مثــل تصميــم وتنســيق اجــزاء مــن حــي ســكني او ســوق تجــاري ìــا يف ذلــك البنايــات وربطهــا 

.Ìبالفراغــات الخارجيــة العطــاء بيئــة معينــة، مــع  الرتكيــز عــىل التناغــم الفراغــي وســلوك املســتعمل

ة في المباني 10606462 االضاء
ــوان، تصميــم اإلضــاءة وحســاباتها، مصــادر الضــوء، تصميــم اإلضــاءة  يشــمل هــذا املســاق فهــم أساســيات الضــوء، اساســيات االل

االصطناعيــة، تصميــم االضــاءة الطبيعيــة وتاثــ  ذلــك عــىل تصميــم املبــاè. ويعطــي هــذا املســاق مقدمــة عــن اســتخدام التصميــم 

ìســاعدة الحاســوب لالضــاءة النهاريــة والصناعيــة 

10606463 الصوتيات في العمارة
ــارص االنشــاء  ــة للمــواد وعن ــة الصوتي يشــمل هــذا املســاق فهــم أساســيات الصــوت، امتصــاص وانعــكاس ونفــاذ الصــوت، النفاذي

(الجــدران، االرضيــات واالســقف)، عــزل الصــوت، الحــد مــن الضوضــاء وعــزل املبــاè ضــد التلــوث الضوضــاî، ومبــادئ التصميــم 

ــاس الصــوت   ــة عــىل ادوات قي ــاè. تطبيقــات عملي الصــوä للمب

10606470 اقتصاديات البناء وادارة االنشاءات
تــم تصميــم هــذا املســاق إلعــداد الطــالب للتعامــل مــع املهــام العمليــة التــي  ســيتعرض لهــا يف الحيــاة الحقيقيــة وتــزوده بفهــم 

شــامل ملشــاريع البنــاء والقضايــا اإلجرائيــة املرتبطــة بتنفيذهــا. يغطــي املســاق أربعــة محــاور رئيســية، وهــي: إجــراءات املناقصــات 

وإدارة العقــود، املســح الكمــي وتقديــر التكلفــة، ومبــادئ االقتصــاد الهنــديس، إضافــة إىل تخطيــط املشــاريع وإدارة الوقــت. 

10606471 التدريب العملي 
يقــوم الطالــب بالتدريــب العمــيل لــدى احــد املكاتــب  او الــرشكات املعÏريــة او الهندســية املعتمــدة حيــث يتــدرب الطالــب يف 
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مجــال التصميــم واعــداد الرســومات التنفيذيــة والتعــرف عــىل طبيعــة العمــل يف املكاتــب الهندســية. اضافــة اىل االرشاف ومتابعــة 

التنفيــذ يف ورش بنــاء يــرشف عــىل تنفيذهــا مكتــب هنــديس متخصص.يقــوم الطالــب يف نهايــة فــرتة التدريــب بتســليم تقريــر عــن 

عمليــة التدريــب ومناقشــته مــن قبــل لجنــة مــن القســم او مــرشف التدريــب.

10606473 السلوك االنساني في البيئة المبنية
فحــص العالقــة املتبادلــة بــÌ التــرصف االنســاè والبيئــة املدنيــة، دراســةاالفكار الســيكولوجية واالجتÏعيــة التــي بهــا تتأثــر العالقــة 

بــÌ الفــرد والبيئــة.

10606527 تصميم معماري (7)
ــي تتجــاوز مســتوى  ــط العمــراè، ويتعــرف عــىل املشــاكل الت ــة بالتخطي ــه عالق ــ  الحجــم ل ــم مــرشوع كب ــب بتصمي ــوم الطال يق

تصميــم مبنــى واحــد لتصــل اىل مســتوى تطويــر وتخطيــط جــزء او  منطقــة محــددة مــن مدينــة. و¤كــن ان يشــمل هــذا املــرشوع 

عــدة انــواع مــن املبــاè، اضافــة اىل الفراغــات العامــة فيــÏ بينهــا  وعالقــة املــرشوع مــع باقــي اجــزاء املدينــة.

10606570 ممارسات مهنية معمارية
ــذا  ــب يف ه ــوم الطال ــاءات. يق ــع العط ــل م ــعار والتعام ــر االس ــات وتقدي ــع املواصف ــة وض ــاق كيفي ــذا املس ــب يف ه ــم الطال يتعل

املســاق بالتعــرف عــىل قوانــÌ وانظمــة البنــاء والــرشوط التــي يجــب توفرهــا يف اعــداد املخططــات وخطــوات ومراحــل الحصــول 

عــىل رخصــة بنــاء باالضافــة اىل تعريــف الطالــب بانــواع املكاتــب الهندســية وتصنيفهــا. كذلــك يتعــرف الطالــب عــىل كيفيــة اعــداد 

العقــود الهندســية واتفاقيــات البنــاء.

10606571 مشروع التخرج (1)
ــة البحــث العلمــي، دراســة األســس  ــة اعــداد وكتاب ــادىء واساســيات وطــرق البحــث العلمــي، تعريــف الطالــب بكيفي دراســة مب

املتبعــة يف تقويــم البحــث، دراســة نظريــة وتطبيــق عمــيل لــألدوات والوســائل املســتخدمة يف البحــث العلمــي (العينــات، االســتبيان، 

ــة البحــث الخــاص ìــرشوع التخــرج مــن خــالل  ــب يف اعــداد وتحضــ  وكتاب ــك متابعــة الطال ــة). كذل ــة، املالحظــة، التجرب املقابل

ــج  ــب تصــوراً واضحــاً لربنام ــدم الطال ــة الفصــل يق ــادىء البحــث العلمــي. ويف نهاي ــة الســس ومب االســتفادة مــن الدراســة النظري

مــرشوع التخــرج.

10606572 مشروع التخرج  (2)
يقوم الطالب بتصميم مرشوع التخرج الخاص به بحيث يظهر قدرته املعÏرية التي تؤهله ملÏرسة املهنة بعد التخرج.

10606202 التصميم بوساطة الحاسوب (2)
اعطــاء تركيــز اكــرب عــىل الربامــج الثالثيــة االبعــاد يف عمليــة تطويــر التصميــم املعــÏري واظهــار املشــاريع وخاصــة تلــك املتعلقــة  

بــدور الوســائط املتعــددة االســتعÏل يف هــذا املجــال خاصــة تجهيــز االفــالم املعÏريــة والبيئــات االفرتاضيــة

10606303 تطبيقات الحاسوب للمعماريين
يتــم مــن خــالل املســاق العمــل مــع الطلبــة عــىل احــد املواضبــع التاليــة: التصميــم املعــÏري بواســطة الحاســوب النتــاج الرســومات 

التنفيذيــة، التصميــم املولــد، النــÏذج االوليــة الرسيعــة، التصويــر الرسيــع او بيئــات الواقــع االفــرتايض.

10606344 عمارة العالم االسالمي (2)
ــرتاث املعــÏري واســتعراض أهــم  ــع ال ــل م ــاß االســالمي واالتجاهــات الســائدة يف التعام دراســة لتطــور العــÏرة املعــارصة يف الع

ــÏرة هــذه املناطــق. ــة يف ع ــر> واالســالمي واالتجاهــات الفكري ــÌ الع ــن يف العامل ــÌ املعارصي ــة واملعÏري ــة املعÏري االمثل



332  دليل جامعة النجاح الوطنية

10606431  تخطيط الموقع
دراســة شــاملة ملفهــوم ومحتــوى تخطيــط املوقــع، تعريــف الطالــب باملبــادىء االساســية واملراحــل التــي ãــر بهــا عمليــة تخطيــط 

املوقــع بدايــة بتحليــل الخصائــص الفيزيائيــة للموقــع، اختيــار وتوزيــع االنشــطة املختلفــة عــىل املوقــع، دراســة االحتــÏالت النظمــة 

املواصــالت، ثــم االنتهــاء بعنــارص التصميــم املعــÏري الخاصــة باملوقــع والتــي تتوافــق مــع خصائــص ومميــزات املوقــع.

10606432 التحليل البصري العمراني
دراســة الشــكل والفضــاء الحــرضي فيــÏ يتعلــق باملبــادئ والقيــم الجÏليــة البرصيــة. دراســة البيئــة الحرضيــة وتحليــل مكوناتهــا 

ــة. تطبيقــات لحــل مشــاكل الشــكل الحــرضي. ــاع الذهنيــة  واإلدراك للمدين ــة. نظريــات االنطب الفيزيائي

10606433 مقدمة في التخطيط
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطــالب ìبــادىء واســس تخطيــط املــدن واهميتــه وعالقتــه بالبيئــة العمرانيــة. تعريــف بخصائــص 

ومكونــات املدينــة، نشــوء وتطــور املــدن عــرب العصــور، دراســة مختــرصة لعمليــة تخطيــط وتصميــم املدينــة، ماهيــة وكيفيــة اعــداد 

مخطــط اســتعÏالت االرايض داخــل املدينــة، اهــداف ومراحــل عمليــة التخطيــط.

10606432 التحليل البصري العمراني
دراســة الشــكل والفضــاء الحــرضي فيــÏ يتعلــق باملبــادئ والقيــم الجÏليــة البرصيــة. دراســة البيئــة الحرضيــة وتحليــل مكوناتهــا 

ــة. تطبيقــات لحــل مشــاكل الشــكل الحــرضي. ــاع الذهنيــة  واإلدراك للمدين ــة. نظريــات االنطب الفيزيائي

10606433 مقدمة في التخطيط
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطــالب ìبــادىء واســس تخطيــط املــدن واهميتــه وعالقتــه بالبيئــة العمرانيــة. تعريــف بخصائــص 

ومكونــات املدينــة، نشــوء وتطــور املــدن عــرب العصــور، دراســة مختــرصة لعمليــة تخطيــط وتصميــم املدينــة، ماهيــة وكيفيــة اعــداد 

مخطــط اســتعÏالت االرايض داخــل املدينــة، اهــداف ومراحــل عمليــة التخطيــط.

10606434 التخطيط الحضري واالقليمي
ــة  ــة شــاملة وتطبيــق عمــيل الساســيات التخطيــط الحــرضي واالقليمــي، التطــور التاريخــي واملراحــل التــي مــرت بهــا عملي دراســة نظري

ــامل،  ــام والش ــي الع ــط التوجيه ــل املخط ــة مث ــة والتخطيطي ــتندات التنظيمي ــض املس ــداد بع ــة اع ــص وكيفي ــوى وخصائ ــط، محت التخطي

مخطــط تصنيــف االرايض، التعــرف عــىل بعــض االجــراءات التنظيميــة مثــل عمليــة فــرز االرايض واالحتياطــي العقــاري، ثــم دراســة كيفيــة 

تخطيــط بعــض املناطــق الخاصــة داخــل املدينــة مثــل وســط املدينــة، املنطقــة الصناعيــة، املناطــق االثريــة، املناطــق الزراعيــة والرتفيهيــة.

10606435 االسكان
تعريــف الطالــب باساســيات تصميــم االســكان واملشــاكل املتعلقــة بتخطيــط مشــاريع االســكان واملناطــق الســكنية. اعطــاء فكــرة عن 

مشــاريع اســكان محليــة وعامليــة مــن حيــث االســس الرئيســية يف تخطيطهــا بشــكل ســليم ينســجم مــع متطلبــات البيئــة واملجتمــع.

10606436 العمارة الطبيعية 
ــواد العــÏرة  ــارص وم ــة واســتخدام عن ــدرة عــىل معرف ــب باملق ــد الطال ــة، تزوي ــوى العــÏرة الطبيعي ــوم ومحت دراســة شــاملة ملفه

الطبيعيــة يف تصميــم الفراغــات الخارجيــة مــن خــالل الدراســة النظريــة والتطبيــق العمــيل للمبــادىء واالســس املتبعــة يف تصميــم 

هــذه العنــارص.

10606437 العمارة المعاصرة في العالم االسالمي
دراسة العÏرة املعارصة واملهندسÌ املعÏريÌ يف العاß اإلسالمي والعر> من خالل تحليل األمثلة الهامة.

10606420 العمارة الداخلية
يــزّود هــذا املســاق الطالــب بنظــرة عامــة عــن مهنــة التصميــم الداخــيل، كــÏ أنّــه يعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية لتخطيــط 

ــة تســاعد عــىل تحســÌ النشــاط واألداء البــرشي داخــل الفضــاء. ويتعــرّض  ــك بطريق ــا وذل ــة وتأثيثه ــم االضــاءات الداخلي وتصمي

الطالــب مــن خــالل مجموعــة املشــاريع املطروحــة يف املســاق ملجموعــة مــن املشــاكل التــي تتعلــق بالتصميــم الداخــيل ابتــداًء مــن 

الرســم والتمثيــل الفراغــي واملقيــايس اىل اختيــار املــواد واأللــوان.
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10606441 العمارة المعاصرة
دراسة االتجاهات املعارصة يف مجال العÏرة من خالل تحليل األمثلة الهامة ملباè معارصة.

10606442 الفن والزخارف االسالمية
مــن خــالل املســاق يتــم استكشــاف التطــور املذهــل للفــن اإلســالمي منــذ القــرن الســابع وعالقتــه مــع عــواß العصــور الكالســيكية 

القد¤ــة وبيزنطــة وبــالد فــارس، ومــا وراءهــا. وســيتم النظــر يف مجموعــة متنوعــة واســعة مــن املواضيــع، مــن الهندســة املعÏريــة إىل 

الفنــون الزخرفيــة والخــط، وســيتم دراســتها وتحليلهــا كنافــذة للنظــر مــن خاللهــا عــىل املجتمــع اإلســالمي يف وقــت مبكــر. 

10606446 الحفاظ المعماري 
ــط  ــردة والتخطي ــÏرة املنف ــث الع ــن حي ــة م ــق التاريخي ــىل املناط ــا ع ــÏري وتطبيقاته ــاظ املع ــارصة للحف ــات املع ــة النظري دراس

املعــÏري ككل، وذلــك اليجــاد امكانيــة تطبيــق هــذه النظريــات للمحافظــة عــىل تراثنــا املحــيل. البحــث مــن النواحــي التاريخيــة 

ــق. ــل للتطبي ــة يف برنامــج عمــل قاب ــة والسياســية واملادي والقانوني

10606460 التصميم والطاقة المتجددة
ــل  ــا يف تحلي ــية وتطبيقاته ــة الشمس ــلبي للطاق ــم الس ــادئ التصمي ــايس ملب ــم األس ــالب بالفه ــد الط ــاق إىل تزوي ــذا املس ــدف ه يه

وتصميــم املبــاè. يقــدم للطــالب يف الهندســة املعÏريــة مفاهيــم التصميــم الســلبي للطاقــة الشمســية واملــواد، ومبــادئ التصميــم 

املناخــي البيولوجــي، الراحــة الحراريــة، ومفاهيــم املبــاè الخــرضاء. باالضافــة اىل دراســة نظــم الطاقــة الشمســية ومكوناتهــا واقتصــاد 

النظــام الشــميس 

1060661 العمارة المستدامة
ــة  ــج الطاق ــاء، دم ــا البن ــم الســلبي، تكنولوجي ــول التصمي ــك حل ــا يف ذل ì رة الخــرضاءÏــادئ العــ ــدم للطــالب مب هــذا املســاق يق

املتجــددة يف التصميــم املعــÏري، ظــروف الراحــة يف املبنــى والتدفئــة / التربيــد الســلبي، واختيــار املــواد املحليــة والغــ  ضــارة يف 

èــا ــة، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة يف املب البيئ

10606464 التصميم البيئي المناخي
تصميــم املبــاè واملســاحات (الداخليــة - الخارجيــة - يف الهــواء الطلــق) عــىل أســاس املنــاخ املحــيل، التــي تهــدف إىل توفــ  الراحــة 

ــة يف  ــارص مختلف ــىل عن ــز املســاق ع ــة أخــرى. ســوف يرك ــة الشمســية ومصــادر بيئي ــن الطاق ــتفادة م ــة، واالس ــة والبرصي الحراري

التصميــم املناخــي البيولوجــي مثــل نظــم الطاقــة الشمســية الســلبية والتــي تــدرج عــىل املبــاè واالســتفادة مــن املصــادر البيئيــة 

.èألغــراض التدفئــة والتربيــد واإلضــاءة يف املبــا (ءÏعــىل ســبيل املثــال، والشــمس، والهــواء، والريــاح والنبــات واملــاء والرتبــة والســ)

10606472 التصوير الفوتوغرافي
ــة. تطبيقــات  ــة. تقنيــات الصــورة الفوتوغرافي طــرق خلــق الصــورة املعÏريــة كطريقــة تعبــ  يف التصميــم ونقــل االفــكار املعÏري

ــاعدة  ــيلة مس ــرايف كوس ــر الفوتوغ ــÏري. التصوي ــل املع ــم والتحلي ــرايف يف التصمي ــر الفوتوغ ــتخدام التصوي ــز اس ــوب لتعزي الحاس

ــÏري ــم املع ــل يف التصمي للتواص

10606473 موضوعات خاصة في العمارة 
دراسة ملواضيع معÏرية معينة وذلك تحت ارشاف وتوجيه من اعضاء الهيئة التدريسية يف قسم العÏرة.

10606102 الرسم الهندسي
تنميــة قــدرة طالــب الهندســة عــىل التعبــ  عــن أفــكاره مــن خــالل الرســومات، يتمكــن مــن رســم أي تصميــم عــىل النحــو الــذي 

¤كــن للمختصــÌ فهمــه وتصنيعــه، وفقــا ملعايــ  قياســية متفــق عليهــا بالنســبة للشــكل والتســمية. يتــم تغطيــة التقنيــات اليدويــة 

يف يف هــذا املســاق فقــط  باســتخدام أدوات الرســم املعروفــة.
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أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة التي تخرج منها الرتبة االكاديمية االسم

جامعة جالسكو - اململكة املتحدة استاذ مشارك د. ا¤ان العمد

جامعة جالسكو - اململكة املتحدة استاذ مساعد د. خالد قمحية

جامعة جراتس التكنولوجية - النمسا استاذ مساعد د. حسن القايض

جامعة برلÌ للفنون - املانيا استاذ مساعد د. خالد حجازي

جامعة ميالنو - ايطاليا استاذ مساعد د. سامح منى

جامعة يورك - اململكة املتحدة استاذ مساعد د. محمد يوسف

جامعة سرتاثكاليد - اململكة املتحدة استاذ مساعد د. هيثم الرطروط

جامعة سرتاثكاليد - اململكة املتحدة مدرس أ. اسعد عرندي

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مدرس أ. محمد عتمة

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مدرس مساعد م. ميساء عرفات

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس أ. اريج عفيفي

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس أ. وسيم سالمة

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. منى قمحية

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. منى قناديلو

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. ابراهيم ابو عرة

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. اروى شاعر

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. دعاء مالح

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. رفاء سكر

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. عالء البزور

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس Ìم. عالء حسن

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. نرسين عارضة
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قسم هندسة البناء
الخطة الدراسية 

مقدمة:
¤كــن تعريــف هندســة البنــاء بأنّهــا حلقــة وصــل بــÌ التخصصــات الهندســية املرتبطــة بعمليــة البنــاء كالهندســة اإلنشــائية والهندســة 

املعÏريــة والهندســة امليكانيكيــة والهندســة الكهربائيــة إىل جانــب الهندســة البيئيــة وغ هــا مــن العلــوم الهندســية األخــرى، حيــث تتــم 

االســتفادة مــن هــذه العلــوم الهندســية للوصــول إىل التصميــم األمثــل الــذي يحقــق صفــات املتانــة و املنفعــة و االقتصــاد و الراحــة البيئيــة.

تم افتتاح برنامج هندسة البناء يف كلية الهندسة يف العام 2002 وتخرج الفوج األول يف الربنامج يف العام 2006.

إن أهميــة هــذا التخصــص تنبــع مــن الحاجــة ملواكبــة التطــور التقنــي الرسيــع يف مختلــف جوانــب صناعــة األبنيــة التــي مــا تــزال تشــهد 

تطــوراً مضطــرداً ìــرور الوقــت لتوظيــف االكتشــافات الحديثــة يف صناعــة البنــاء لراحــة اإلنســان ورفاهيتــه اخذيــن بعــÌ االعتبــار االهتــÏم 

املتزايــد بالجوانــب البيئيــة للتصميــم وكذلــك مقاومــة البنــاء لألخطــار و أهمهــا أفعــال الــزالزل.

إن الحاجــة املتزايــدة محليــاً و إقليميــا ملهنــدس ملــم يف كل مــا يتعلــق باألبنيــة مــن جميــع جوانبهــا التصميميــة و التشــغيلية ومتابعتهــا 

مــن األلــف إىل اليــاء تصــب يف أهميــة وجــود مهنــدس يربــط وينســق بــÌ مجمــوع املهندســÌ العاملــÌ يف حقــل البنــاء.

 ،îيتــم الرتكيــز يف الخطــة الدراســية للقســم عــىل ثالثــة محــاور أساســية لتحقيــق التصميــم املتكامــل يف البنــاء وتشــمل: التصميــم اإلنشــا

التصميــم البيئــي املعــÏري، و طــرق التشــييد وإدارة املشــاريع.

يتضمن الربنامج 167 ساعة معتمدة موزعة عىل خمس سنوات.

الرؤيـــا
يســعى الربنامــج للتميــز بكونــه رائــدا يف توفــ  التدريــس بجــودة عاليــة يف مجــال هندســة البنــاء يف فلســطÌ والــرشق األوســط، وهــو 

ينســجم مــع االحتياجــات املحليــة واإلقليميــة لقطــاع البنــاء يف توافــق مــع املنظــور االجتÏعــي واالقتصــادي والبيئــي

رسالة القسم
إن الرســالة األساســية لربنامــج هندســة البنــاء يف جامعــة النجــاح الوطنيــة هــي توفــ  التعليــم الجامعــي بجــودة عاليــة و كذلــك البحــث 

العلمــي ìــا يخــدم رســالة الجامعــة. رســالتنا الخاصــة هــي تحضــ  الطالــب ملســتقبل عمــيل ناجــح يف املجــال الهنــديس خاصــة يف التصميــم 

والهندســة وإنشــاء املبــاè، والرتكيــز عــىل املبــاè الخــرضاء التــي تقلــل األرضار البيئيــة للمبــاè مــن خــالل التصميــم املتكامــل واســتعÏل 

املــواد الطبيعيــة املناســبة.
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شروط القبول في قسم هندسة البناء:
يتــم قبــول الطلبــة تنافســيا حســب معدالتهــم يف الثانويــة العامــة – الفــرع العلمــي أو الصناعــي وحســب رشوط القبــول يف جامعــة 

النجــاح الوطنيــة.

شروط الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة البناء:
ــاء بعــد أن ينهــي الطالــب مــا مجموعــه 166  ãنــح كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة درجــة البكالوريــوس يف هندســة البن

:äوهــي ملخصــة يف الجــدول اآل ، æســاعة معتمــدة كحــد أد

مجموع الساعاتالساعات االختياريةالساعات اإلجباريةنوع المتطلبالرقم
18-18جامعة1

6-6علوم إنسانية2

32-32علوم ورياضيات3

22مساقات حرة4

9412109متطلبات قسم5

167املجموع

نظام ترقيم المساقات:
:äكاآل Ìيتكون رقم املساق من سبعة منازل وهى من اليسار إىل اليم

: ترمز للكلية وهي 06 لكلية الهندسة. املنزلة األوىل والثانية 

: ترمز لربنامج وهي 11 لربنامج هندسة البناء. املنزلة الثالثة والرابعة 

: ترمز للمستوى الدرايس وترتاوح بÌ 1 و 5. املنزلة الخامسة  

: ترمز إىل رقم مجموعة املساق. املنزلة السادسة  

: ترمز إىل الرقم املتسلسل للمساق ضمن املجموعة  واملستوى. املنزلة السابعة  

رقم المجموعةالمجموعة
0عام

1إنشاءات

2معÏري

3بيئة

4ميكانيك و كهرباء

5أنظمة بناء

6تصميم

7إدارة مشاريع إنشائية
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أّوًال : متطلبات الجامعة : تخصص لها (١٨) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:
متطلبات إجبارية : تخصص لها (١٨) ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي:

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
-1مقدمة يف علم الحاسوب1000127

-3ثقافة إسالمية1000101

-3لغة عربية1000102

-3لغة انجليزية (1)1000103

-3دراسات فلسطينية1000105

-1خدمة مجتمع1000108

-1مهارات القيادة و االتصال1000117

3100103لغة انجليزية(2)1000322

18 ساعةاملجمـــوع

علــوم إنســانية: تخصــص لهــا (6) ســاعات معتمــدة : بحيــث تــم تحديــد مســاقÌ بواقــع 3 س م لــكل منهــا، األول يف مجــال االقتصــاد 

والثــاè يف الكتابــة الفنيــة وأخالقيــات املهنــة.

30611351اقتصاديات البناء وحساب الكميات والتكاليف0611471

30611350مÏرسات املهنة والكتابة الفنية0611461

6املجمـــوع

ثانيًا: العلوم والرياضيات: تخصص لها (٣٢) ساعة معتمدة إجبارية حسب متطلبات ABET  كالتالي:

اسم المساقرقم المساق
الساعات 
المعتمدة

المتطلب السابق

-3تفاضل و تكامل (1)0221101

32110102تفاضل و تكامل (2)0221102

-3فيزياء عامة  (1)0222101

30222101فيزياء عامة  (2)0222102

10222101مخترب فيزياء عامة للهندسة2211502

-3كيمياء عامة 02231011

1or concurrent 0223101مخترب كيمياء0223107

30221102تفاضل وتكامل 02212013

30221201رياضيات هندسية0221202

0221230Ìالت للمهندسÏ30222102إحصاء و احت

0626251Ì30636111تحليل عددي للمهندس

0631311 II 30221230أساليب التحليل الكمي

32 ساعة          حسب متطلبات ABETِالمجموع

مساقات حرة (٢ ساعتان)
يختارها الطالب من املساقات االختيارية التي تطرحها الكليات األخرى بالجامعة وذلك ìوافقة القسم.
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عة على النحو اآلتي :
ّ
ثالثًا: متطلبات البرنامج: تخصص لها (١٠٩) ساعات معتمدة و موز

متطلبات البرنامج اإلجبارية : ومجموعها ٩٧ ساعة معتمدة
متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق

10611331  م.س. 1                 3تصميم أنظمة الطاقة الشمسية 10611432
10611351 (2) è10611350  م.س. 1                 2هندسة إنشاء املبا
10611350 (1) è10601205  م.س. 1  10611315  م.س. 2               3هندسة إنشاء املبا
10222101  م.س. 1                 2تصميم أنظمة بيئية- صوتيات 10611431
10601205  م.س. 1                 2عطاءات البناء وإدارة العقود 10611370
10611331  م.س. 1                 3أنظمة التدفئة و التكييف (1) 10611341
10611333 è3أساسيات األنظمة الداخلية للمبا                 
10621210  م.س. 1                 3موائع و علوم حرارية 10611301
10611342  م.س. 1                 3تصميم أنظمة بيئية (1) - إنارة 10611330
10222102  م.س. 1                 2املخططات والتمديدات الكهربائية 10611342
10611301  م.س. 1 10611301 أو متزامن                1مخترب موائع و علوم حرارية 10611308
10611300  م.س. 1 10611300 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا الرتبة واألساسات 10611307
10611471  م.س. 1                 3إدارة املشاريع اإلنشائية 10611472
                 0هندسة وصفية (عميل) 10606099
10611301  م.س. 1                 2تصميم أنظمة بيئية (2)- حراريات 10611331
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10601207  م.س. 1                 3ميكانيكا الرتبة واألساسات 10611300
10601207  م.س. 1 10601207 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا املواد 10601208
10601205  م.س. 1 10601205 أو متزامن                1مخترب مواد بناء 10601206
10221101  م.س. 1                 2مواد بناء 10601205
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10611341  م.س. 1  10611333  م.س. 2               2تشغيل وصيانة املبنى 10611474
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10611590  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (2) 10611591
10611460  م.س. 1 10611460 أو متزامن                2مرشوع تخرج (1) 10611590
10611260  م.س. 1                 3تصميم املباè باستخدام الحاسوب 10611320
                 3تكامل أنظمة هندسة البناء 10611460
                 3التدريب العميل 10611400
10606111  م.س. 1                 2هندسة وصفية 10606115
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10601110  م.س. 1  10211102  م.س. 2               3ميكانيكا املواد 10601207
                 2رسم هنديس 10606102
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
10631211  م.س. 1                 3اساليب تحليل كمي 2 10631311
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10606115  م.س. 1                 2أسس التصميم املعÏري 10611260
10611310  م.س. 1                 3تصميم إنشاî للمباè 1 - خرسانة 10611315
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متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق
10611200  م.س. 1 10611200 أو متزامن                1مخترب مساحة 10611209
10221230  م.س. 1                 2مساحة 10611200
10611310  م.س. 1                 3تصميم إنشاî للمباè 3 - معدنية 10611413
10611315  م.س. 1                 3تصميم إنشاî للمباè 2 - خرسانة 10611416
10611310  م.س. 1 10611310 أو متزامن                1مخترب تحليل إنشاءات 10611311
10601207  م.س. 1                 3تحليل إنشاءات للبناء 10611310
                 3مÏرسات املهنة والكتابة الفنية 10611461
                 3اقتصاديات البناء وحساب الكميات والتكاليف 10611471
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10611416  م.س. 1                 3تصميم املباè املقاومة للزالزل 10611418

المساقات االختيارية : يختار الطالب منها   ١٢  ساعة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10611331  م.س. 1  10611333  م.س. 2               2كودة وتصميم املباè الخرضاء 10611534
10611341  م.س. 1                 3تصميم أنظمة التدفئة والتكييف (2) 10611541
                 1حلقة بحث 10611500
10611533 è10611431  م.س. 1                 2املحاكاة الصوتية للمبا
10611472  م.س. 1                 3تطبيقات الحاسوب يف ادارة املشاريع 10601575
10611530 è10611330  م.س. 1                 2محاكاة وتصميم االنارة للمبا
10611472  م.س. 1                 2إدارة العطاءات وعقود متقدمة 10601572
10611413  م.س. 1  10611416  م.س. 2               3تصميم مباè مقاومة للحرائق 10611512
10611310  م.س. 1                 3تحليل ديناميÇ للمنشآت 10611515
10611350  م.س. 1                 3أنظمة الغالف الخارجي للمبنى 10611516
10611531 è10611331  م.س. 1                 2املحاكاة الحرارية للمبا
                 3مواضيع خاصة يف هندسة البناء 10611570
10611416  م.س. 1                 3تصميم انظمة خرسانية متقدم 10611511
10611315  م.س. 1  10611413  م.س. 2               3انظمة إنشاءات حديثة 10611510
10611320  م.س. 1                 3تصميم املباè باستخدام الحاسوب متقدم 10611521
10611413  م.س. 1                 3تصميم أنظمة معدنية متقدم 10611517
10611310  م.س. 1                 3تحليل انشاءات "متقدم" 10611513
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وصف المساقات
0611200 المساحة

مقدمــة عــن املســاحة ومبــادئ القيــاس, قيــاس األطــوال باســتخدام األرشطــة, قيــاس االرتفاعــات وفــروق االرتفاعــات, قيــاس الزوايــا 

واالتجاهــات باســتخدام الثيودليــت, الجهــاز االلكــرتوè لقيــاس املســافات وتطبيقاتــه, اإلحداثيــات, حســاب املســاحات والحجــوم.

0611209 مختبر المساحة
تطبيقات عملية تغطي جميع املوضوعات الواردة يف وصف مساق املساحة.

0611260 أسس التصميم المعماري
تصميــم أساســيات الرســم املعــÏري و كيفيــة قــراءة املخططــات املعÏريــة ورســمها ، التعــرّف اىل مبــادئ أنظمــة التصميــم املعÏرية، 

تنميــة القــدرات عــىل قــراءة البعــد الثالــث و القــدرة عــىل التعديــل و التغيــ  عــىل املخططــات ضمــن املفاهيــم األساســية الوظيفيــة 

املعÏرية. و 

 

0611301 الموائع وعلوم حرارية
دراســة الخــواص الفيزيائيــة والهندســية للموائــع، تطبيقــات عــىل املــواد املتحركــة (ديناميكيــا)، وعلــم املــواد الســاكنة (ســتاتيكا) عــىل 

املوائــع، معادلــة حفــظ الطاقــة وحفــظ كميــة التحــرك، وتطبيقاتهــا عــىل املوائــع، حركــة املائــع املثــايل، واملائــع الحقيقــي, والفــرق 

بينهــÏ، الطــرق املختلفــة لقيــاس خــواص املوائــع وحركتهــا ، تطبيقــات هندســية عــىل املوائــع،  كــÏ يهــدف املســاق اىل تعريــف 

الطالــب بأنــواع انتقــال الحــرارة وتشــمل عىل:انتقــال الحــرارة بالتوصيــل وانتقــال الحــرارة بالحمــل الحــر والقــرسي وانتقــال الحــرارة 

باالشــعاع وكذلــك دراســة القانــون االول للديناميــكا الحراريــة وقانــون حفــظ الطاقــة. 

0611300 الجيولوجيا وميكانيكا التربة
ــوم  ــة رسيعــة يف عل ــدا املســاق ìقدم ــة واالساســات. يب ــكا الرتب ــف ìــادة ميكاني ــاء للتعري ــة قســم البن ــدم لطلب هــذا املســاق يق

الجيولوجيــا تؤهــل الطالــب بعــد ذلــك لدراســة ميكانيــكا الرتبــة بعلومهــا املختلفــة والتــي تشــمل تصنيــف الرتبــة ودراســة صفاتهــا 

الهندســية والفيزيائيــة وامليكانيكيــة وعالقتهــا باملــاء, كــÏ يتعــرف الطالــب إىل تاثــر الطلبــة بالهبــوط واالنتفــاخ واالجهــادات املختلفــة 

التــي يتعــرض لهــا.

0611307  مختبر ميكانيكا التربة واالساسات
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق ميكانيــكا الرتبــة واالساســات وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب 

العمليــة مثــل تجــارب تصنيــف الرتبــة والنفاذيــة والتضاغــط ومقاومــة القــص وغ هــا.

0611308 مختبر الموائع والعلوم الحرارية
هــذا املختــرب يتضمــن قســمÌ؛ يهــدف القســم األول إىل التوضيــح للطــالب التطبيقــات العمليــة النتقــال الحــرارة. وتشــمل التجــارب 

ــكا  ــة مليكاني ــاè إىل ايضــاح التطبيقــات العملي ــة مــن املوصــالت، وانتقــال الحــرارة يف طبقــات الســائل. و يهــدف الجــزء الث العملي

املوائــع. التجــارب تتضمــن املعايــرة ملقيــاس الضغــط وقيــاس الضغــط، التدفــق مــن خــالل املقيــاس الفنتــوري، الفوهــات، قيــاس األثــر 

مــن الســوائل النفاثــة، قيــاس خســائر التدفــق عــىل طــول األنبــوب، قيــاس خســائر التدفــق الطفيفــة عــىل طــول األنابيــب، وعــدد 

رينولــدز.

 

النظم البيئية -1 إنارة  0611330
 ،èالضــوء، والرؤيــا، خصائــص الضــوء الفيزيائيــة، كميــات الضــوء والوحــدات واملقاييــس، أنظمــة األلــوان، اإلضــاءة الطبيعيــة يف املبــا

.èمصــادر اإلضــاءة الصناعيــة (إضــاءة كهربائيــة)، طــرق حســاب شــدة االســتضاءة، طــرق التصميــم  ألنظمــة االنــارة باملبــا

 



 دليل جامعة النجاح الوطنية341

0611331 النظم البيئية -2 حراريات
االرتيــاح الحــراري يف املبــاè، العوامــل املؤثــرة يف االرتيــاح الحــراري  (درجــة الحــرارة والرطوبــة والتهويــة)، طــرق انتقــال الحــرارة 

ــاè، ومقدمــة ألنظمــة  ــى والعــزل الحــراري، الخســارة والكســب الحــراري يف املب ــل واإلشــعاع وغــ ه، غــالف املبن ــاè كالتوصي باملب

ــة تحــت البــالط. ــم التدفئ ــد و تصمي ــة والتربي التدفئ

 

0611333 أساسيات األنظمة الداخلية
ــرصف  ــة ال ــا، أنظم ــا وأساســيات توزعه ــاه وأنواعه ــ  املي ــات توف ــاè وهــي تشــمل خدم ــة املســاندة يف املب ــم األنظم طــرق تصمي

ــة  ــد وأدراج كهربائي ــن مصاع ــة م ــة العمودي ــة الحرك ــة ، أنظم ــات الصلب ــن النفاي ــص م ــا، والتخل ــاè وخارجه ــل املب ــي داخ الصح

وأنواعهــا والحســابات الخاصــة باختيارهــا،  أنظمــة اإلنــذار املختلفــة ومكافحــة الحريــق بأنواعهــا وطــرق توزيعهــا ضمــن املبنــى. 

ــة. ــة الحÏي وأنظم

 

0611341 أنظمة التدفئة والتكييف
ويشــمل دراســة عمليــات تكييــف الهــواء،  حســابات الســيكومرتي ورطوبــة الهــواء، العمليــات الحســابية للتدفئة-والتربيــد،    طــرق 

تصميــم أنظمــة امليــاه الســاخنة، نظرياتهــا  وطــرق تصميــم ãديــدات الهــواء ونظرياتهــا.

0611310   التحليل االنشائي للمباني
يهــدف املســاق اىل تطويــر مهــارة الطــالب للقيــام بتحليــل املنشــآت، مــع الرتكيــز عــىل املبــاè وعنارصهــا االنشــائية. و يوفــر املســاق 

مراجعــة لتحليــل املنشــآت املحــددة ســتاتيكيا بعنارصهــا املختلفــة (جملونــات، جســور وهيــاكل ... الــخ) مــع الرتكيــز عــىل األقــواس 

والكابــالت. وهــذا ينطــوي عــىل حســابات أو اســتخدام أســاليب حفــظ الطاقــة. أيضــا املســاق يركــز عــىل اســتعÏل طريقــة الصالبــة 

لتحليــل املنشــآت غــ  املحــددة ســتاتيكيا.

  

0611311 مختبر التحليل االنشائي للمباني
يهــدف إىل تطويــر مهــارات الطلبــة يف اســتخدام األســاليب التقريبيــة لتحليــل املنشــآت. كذلــك ينطــوي عــىل التطبيقــات مــن خــالل 

ــة   ــل التقريبي ــاليب التحلي ــن أس ــال ع ــاè“، فض ــاî للمب ــل االنش ــاق ”التحلي ــملها مس ــي يش ــات الت ــوبية للموضوع ــاكاة الحاس املح

املعروضــة باملســاق.

AutoCAD + Revit  -  0611320 تصميم المباني باستخدام الحاسوب
التعــرف إىل تطبيقــات الحاســوب يف مجــاالت الرســم والتصميــم ثنــاî وثــال@ االبعــاد وتوظيــف تقنيــات الحاســوب يف انتــاج التصاميم 

ــاè إىل جانــب اىل االســتفادة مــن ذلــك يف  واملخططــات والرســومات الهندســية يف مختلــف مراحــل العمــل الهنــديس لتصميــم املب

طــرق التعبــ  والرســم املعــÏري واالســهام يف توســيع مــدارك الطلبــة ملفهــوم البعــد الثالــث لالشــياء وتوظيــف تقنيــات الحاســوب يف 

مجــال الرســم والجرافيــك وتنظيــم كل املخططــات الالزمــة للعمــل الهنــديس وادارتهــا وانتاجهــا.

0611350 هندسة إنشاء المباني 1
االعــÏل التحض يــة واالســتطالعية للرتبــة واســتطالع املوقــع وحفريــات االساســات, التعــرف إىل اســاليب االنشــاء املختلفــة, طــرق 

ــار  ــدة, الطوب ــة واالعم ــور االرضي ــات والجس ــات االساس ــمل مخطط ــة تش ــة التقليدي ــية لالبني ــائية االساس ــات االنش ــم املخطط رس

للمبــاè واملنشــات ,الخرســانة واملبــاè الرئيســية, الجــدران, الطــوب, الحجــر, طــرق انشــاء االســقف, اســتعÏل التقنيــات الجديــدة 

ــل الحاســوب الخــراج املخططــات والتصميــÏت. مث

0611351 هندسة إنشاء المباني 2
 يتنــاول هــذا املســاق االســقف املائلــة واالدراج وعــزل الرطوبــة والطبقــات املانعــة للرتطيــب كــÏ يتنــاول اعــÏل التشــطيبات مــن 

ــاج  ــة والزج ــات املختلف ــاء االرضي ــة وكس ــÏل معدني ــورات) واع ــبابيك, اباج ــواب, ش ــور (اب ــÏل املنج ــدران واع ــاء ج ــارة وكس قص

ــة. والدهــان والطراشــة واعــÏل العــزل الحــراري والصــوä والرطوب
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0611431 النظم البيئية -3 الصوتيات
املفاهيــم االساســية للصــوت وخصائصــه الفيزيائيــة، الســمع لــدى االنســان وتركيــب اإلذن واإلحســاس بالصــوت، تصميــم الصوتيــات 

 ،èالتاريخيــة، مــواد البنــاء والصــوت، انعــكاس الصــوت وانتقالــه ، حســاب شــدة الصــوت بالغــرف ، انتقــال الصــوت يف املبــا èيف املبــا

التحكــم  بالضوضــاء، التصميــم الصــوä للمدرجــات واملســارح وقاعــات املحــارضات وغ هــا والنظــم الصوتيــة الكهربائيــة.

 

0611432 تصميم أنظمة الطاقة الشمسية
حركــة الشــمس وعالقتهــا بــاألرض، حســابات اإلشــعاع الشــميس عــىل املســتويات األفقيــة والعموديــة واملائلــة طــوال العــام. أنــواع 

األنظمــة الشمســية الســاكنة املســتخدمة باملبــاè وطــرق تصميمهــا. تصميــم الــكارسات األفقيــة والعموديــة. تصميــم أنظمــة ســاكنة 

ــواع مختلفــة مــن املســتقبالت  ــل ألن ــم وتحلي ــة وطــرق حســاباتها. تصمي ــة التخزيني ــة الحراري ــف. الكتل ــة والتكيي شمســية للتدفئ

الحراريــة الشمســية وســخانات امليــاه الشمســية.

0611315 التصميم اإلنشائي للمباني -1 خرسانة (1)
املســاق يوفــر للطــالب القــدرة عــىل تحليــل عنــارص الخرســانة املســلحة وتصميمهــا وفهــم الســلوك النظــري لهــا. الرتكيــز الرئيــيس 

عــىل تحليــل الخرســانة املســلحة وتصميمهــا  بعنارصهــا (الجســور، البالطــات واألعمــدة القصــ ة) املعرضــة لقــوى القــص وااللتــواء 

واالنحنــاء والقــوى املحوريــة. إىل جانــب ذلــك يغطــي هــذا املســاق مبــادئ تفريــد حديــد التســليح.

 

0611416 التصميم اإلنشائي للمباني -2 خرسانة (2)
ويتضمــن املســاق تصميــم أنظمــة األســقف  الخرســانية، ìــا يف ذلــك البالطــة ذات االتجــاه الواحــد وذات اتجاهــÌ، وهــذا يشــمل 

ــاد والفرشــات  ــردة والقواعــد املزدوجــة وقواعــد األوت ــم القواعــد املف ــة واملفرغــة. ويشــمل املســاق أيضــا تصمي البالطــات املصمت

الخرســانية.

 

0611413 التصميم اإلنشائي للمباني -3 معدنية
ــة.  ــاè املعدني ــم النظــم االنشــائية البســيطة املســتخدمة يف املب ــكا الهندســية يف تصمي ــادئ امليكاني ــق مب ــز املســاق عــىل تطبي يرك

 îوســالمة املنشــأ، وخصائــص الفــوالذ بوصفــه مــادة، وأســاليب التصميــم االنشــا ،îيغطــي هــذا املســاق مبــادئ التصميــم اإلنشــا

للمبــاè واملنشــآت املعدنيــة، وتصميــم الجملونــات الفوالذيــة ، كذلــك، يوفــر املســاق مقدمــة يف تصميــم املنشــآت الفوالذيــة  وتأثــ  

الحرائــق عليها. 

0611511 تصميم منشآت خرسانية متقدم
ــة، تصميــم  املســاق يحتــوي عــىل حســابات تقــوس الجســور، وعــرض التشــققات يف العنــارص اإلنشــائية، تصميــم األعمــدة الطويل

ــة رقيقــة وتصميمهــا. ــة الغشــاء لتحليــل منشــآت قرشي ــاه البســيطة، واســتخدام نظري ــات املي الجــدران االســتنادية، تصميــم خزان

  

0611460 تكامل أنظمة هندسة البناء
الطالــب ¤ــر مــن خــالل دراســته بالكثــ  مــن التقاطعــات مــع عــدد مــن التخصصــات الهندســية املختلفــة، وبالتــايل كان هنــاك حاجــة 

ــذي أنجــز يف الســنوات الثــالث األوىل مــن  ــة بــÌ معظــم املعلومــات التــي جمعهــا مــن املســاقات الدراســية للطالــب ال إليجــاد صل

دراســته، بغيــة إيجــاد نظــرة شــمولية عنــد حــل املشــاكل التــي قــد تواجــه الطالــب يف حياتــه املهنيــة. مــن خــالل ايجــاد نظــرة تكامليــة 

 .èيف عمليــة تشــييد املبــا îوالكهربــا Çوالتصميــم البيئــي، والتصميــم امليكانيــ ،îري والتصميــم االنشــاÏلعمليــات التصميــم املعــ

 

0611474 تشغيل المبنى وصيانته
ــى وإدارة  ــغيل املبن ــرشوع , تش ــم امل ــل تصمي ــة   - مراح ــاء التقليدي ــة البن ــةة: عملي ــات اآلتي ــىل املوضوع ــاق ع ــذا املس ــز ه  يرك

 Çو امليكانيــ îــا ــم املعــÏري و االنشــاî و الكهرب ــا. املشــاكل الناتجــة عــن التصمي ــة وإمكانيته ــة، وتعريــف ســهولة الصيان الصيان

والتدفئــه والتكييــف. مبــادئ ســهولة وامكانيــة الصيانــة التــي يجــب ان تاخــذ بعــÌ االعتبــار مــن قبــل مجموعــة املصممــÌ يف اثنــاء 

مراحــل التصميــم.
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0611471  اقتصاد البناء وحساب الكميات والتكاليف
صمــم هــذا املســاق ليعطــي طــالب هندســة البنــاء فهــÏ شــامال ألساســيات اقتصــاد املبــاè بشــكل خــاص، و تطبيقــات االقتصــاد 

ــة  ــر تكلف ــم و تقدي ــاد يف التصمي ــادئ االقتص ــاق مب ــذا املس ــي ه ــث يغط ــام. حي ــكل ع ــاء بش ــاريع البن ــال مش ــديس يف مج الهن

ــÏل  ــا أع ــا فيه ì ــة ــات املشــاريع املختلف ــة مكون ــر تكلف ــن تقدي ــم م ــي ãكنه ــية الت ــة األساس ــزود الطــالب باملعرف املشــاريع، وي

الكهربــاء وامليكانيــك. إىل جانــب طــرق حســاب الكميــات. كــÏ يناقــش هــذا املســاق أثــر التصميــم البيئــي و تصميــم املبــاè الخــرضاء 

ــاء. ــاè وتكلفــة تشــغيلها. ويناقــش أيضــا تطبيقــات االقتصــاد الهنــديس يف مشــاريع البن عــىل تكلفــة إنشــاء املب

 

ات وإدارة عقود التشييد ات العطاء 0611370 إجراء
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطــالب باملهــارات األساســية التــي يحتاجونهــا يف بيئــة العمل،ويناقــش قضايــا عمليــة  ذات صلــة 

بالنواحــي اإلجرائيــة يف تنفيــذ املشــاريع اإلنشــائية. حيــث يناقــش هــذا املســاق أمــورا تتعلــق بتجهيــز العطــاءات وتقد¤هــا وكتابــة 

مقرتحــات للمشــاريع، طــرق التعاقــد، وأنــواع العقــود و إدارة العطــاءات إىل جانــب املواصفــات و املخططــات. يغطــي هــذا املســاق 

ــا، إىل  ــود اإلنشــاء و إدارته ــواع عق ــة مقرتحــات املشــاريع، إجــرآت املناقصــات و العطــاءات أن أربعــة محــاور رئيســية وهــي: كتاب

جانــب انــواع املواصفات وعالقتهــا باملخططات.    

 

 0611472 إدارة مشاريع البناء

يهــدف هــذا املســاق إىل مناقشــة قضايــا إداريــة و عمليــة تواجــه الطالــب يف حياتــه العمليــة، حيــث يغطــي هــذا املســاق املبــادئ 

األساســية يف إدارة املشــاريع اإلنشــائية والتخطيــط والجدولــة الزمنيــة، كــÏ يناقــش قضايــا ذات صلــة بــإدارة املــوارد يف املــرشوع و 

التخطيــط لهــا، ãويــل املشــاريع و عالقــة التكاليــف مــع الزمــن وآليــات تقليــل زمــن تنفيــذ املشــاريع. و يســتعرض هــذا املســاق 

ــوب  ــج الحاس ــىل برام ــالب ع ــاق الط ــذا املس ــع ه ــاباتها. ويطل ــة وحس ــبكات التتابعي ــل الش ــالل تحلي ــن خ ــة م ــة الزمني الجدول

املســتخدمة يف هــذا املجــال.    

 0611418 تصميم المباني المقاومة للزالزل

مقدمــة يف علــم الــزالزل، وتأثــ  طبيعــة تربــة املوقــع عــىل الســلوك الزلــزايل للمنشــآت، ومدخــل إىل عنــارص الديناميــكا اإلنشــائية، 

ــوى  ــاب الق ــآت، وحس ــواء يف املنش ــزوم االلت ــة وع ــات املركزي ــزالزل، واالنحراف ــة لل ــاè املقاوم ــائية للمب ــة واإلنش ــة املعÏري والهيئ

ــزايل لإلطــارات الخرســانية  ــم الزل ــة عــىل العنــارص اإلنشــائية، والتصمي ــة األفقي ــع القــوى الزلزالي ــة والرأســية، وتوزي ــة األفقي الزلزالي

املســلحة، وتصميــم جــدران القــص/ املســلحة،  إىل جانــب موضوعــات  مختــارة يف هندســة الــزالزل مثــل: التحليــل الطيفــي، وتقييــم 

املنشــآت القاëــة وتأهيلهــا ملقاومــة أفعــال الــزالزل.
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قسم هندسة التخطيط العمراني
الخطة الدراسية

الرؤية: 
تحقيــق دور ريــادي يف مجــال التدريــس والبحــث والتدريــب يف التخطيــط العمــراè. وتوفــ  مســتوى متميــز مــن التعليــم يرقــى اىل 

املســتوى العاملــي وقــادر عــىل التفــوق واملنافســة واالبــداع .

الرسالة:  
بــذل كل الجهــود املمكنــة العــداد كــوادر وطنيــة مؤهلــة ومدربــة ميدانيــاً يف مختلــف مجــاالت التخطيــط العمــراè وتقنياتــه املتطــورة، 

قــادرة عــىل وضــع الخطــط واإلســرتاتيجيات املتعلقــة بتطويــر وتنميــة البيئــة العمرانيــة واملكانيــة، ìــا يســاهم يف تحقيــق أهــداف خطــط 

التنميــة وتلبــي متطلبــات ســوق العمــل، وتحســÌ الظــروف الحياتيــة للســكان وتطويــر املجتمــع الفلســطيني ليكــون ìصــاف املجتمعــات 

الراقية.

الهدف العام: 
 Ìيكونــوا قادريــن عــىل تحســ Çلــ èيهــدف هــذا الربنامــج بشــكل عــام إىل تطويــر معرفــة الطلبــة وخرباتهــم يف مجــال التخطيــط العمــرا

نوعيــة البيئــة العمرانية.

األهداف التفصيلية:
¤كن تلخيص األهداف التفصيلية لهذا الربنامج كÏ ييل:

تزويد الطلبة باألسس واملبادئ التي تساعد عىل تحسÌ البيئة املكانية واالقتصادية واالجتÏعية.• 

ــرشكات •  ــية وال ــب الهندس ــاص (املكات ــاع الخ ــة) والقط ــات املعني ــوزارات واملؤسس ــات، ال ــام (البلدي ــاع الع ــة القط ــة حاج تغطي

.èــرا ــرضي والعم ــط الح ــال التخطي ــÌ يف مج ــن  املختص ــارية) م االستش

تزويد الطلبة باألساليب واملهارات املتعلقة بالتخطيط من أجل تسهيل مÏرستهم العملية. • 

 •.Ìيف فلسط èرسة العملية للتخطيط الحرضي والعمراÏوتدعيم امل Ìتحس

االســهام يف تغطيــة حاجــة الــدول العربيــة املجــاورة وكذلــك دول الخليــج العــر> مــن املخططــÌ، ملتابعــة التطــورات العمرانيــة • 

املتســارعة التــي تشــهدها وكذلــك مواجهــة املشــاكل والتحديــات العمرانيــة والبيئيــة.

مخرجات التعليم للبرنامج: 
القدرة عىل التفك  املنطقي،والذي يؤدي اىل الربط بÌ النظرية والتطبيق.• 

القدرة عىل املنافسة يف سوق العمل.• 

لديه املهارات الالزمة الستخدام وسائل التعليم الحديثة والتعامل معها.• 

 •.Ìمزود باملفاهيم االساسية والرضورية التي تؤهله للتعامل مع املشاكل والقضايا التخطيطية بأسلوب علمي رص

القدرة عىل التحديث والتطوير والبحث.• 

القدرة عىل متابعةالدراسات العليا والبحث العلمي.• 

القــدرة عــىل الربــط بــÌ علــم التخطيــط والعلــوم االخــرى مثــل الهندســةواالقتصاد واإلدارة وعلــم االجتــÏع والقانــون والعلــوم • 

البيئيــة وغ هــا مــن العلــوم االخــرى.

القدرة عىل استخدام االسلوب العلمي واملنهجي يف التفك  وطرق طرح املواضيع املختلفة.• 

ونظــراً للمواصفــات الســالفة الذكــر فــإن خريــج هــذا الربنامــج مــن املتوقــع أن يتمتــع بشــخصية قويــة وقــادرة عــىل التفاعــل االيجــا> 

مــع االخريــن، الذكاء،الصــرب، املثابــرة، الجديــة، االنضبــاط يف الســلوك، روح املبــادرة، والعمــل الجÏعــي.
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شروط القبول:
الحصول عىل معدل ال يقل عن 80% يف الثانوية العامة يف الفرع العلمي.• 

اجتيــاز امتحــان القــدرات الخــاص بقســم هندســة التخطيــط العمــراè، حيــث يعقــد هــذا االمتحــان مــرة واحــدة فقــط مــع بدايــة • 

كل عــام درايس، وال يجــوز للطالــب التقــدم المتحــان القــدرات أكــý مــن مــرة واحــدة تحــت أي ظــرف.

ــن  ــاس (50% م ــىل أس ــب ع ــدل الطال ــب مع ــث يحس ــدل الطالب حي ــاً ملع ــراè وفق ــط العم ــة التخطي ــم هندس ــول يف قس ــم القب يت

عالمــة امتحــان التوجيهــي + 50% مــن عالمــة امتحــان القــدرات)، اذ يتــم اختيــار اعــىل الطــالب مــن بــÌ الراغبــÌ بالتخصــص يف هندســة 

التخطيــط العمــراè. ويقــوم القســم حســب حاجتــه وقدراتــه بوضــع حــد أعــىل لعــدد الطــالب املقبولــÌ بالتنســيق مــع عــÏدة ومجلــس 

كليــة الهندســة.

شروط الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة التخطيط العمراني:
ــا  ــب م ــي الطال ــد ان ينه ــراè بع ــط العم ــوس يف هندســة التخطي ــة درجــة البكالوري ــة النجــاح الوطني ــة الهندســة يف جامع ــح كلي ãن

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة ع ــد أدæ موزع ــاعة معتمدة كح ــة 160 س مجموع

المتطلبالرقم
الساعات المعتمدة

المجموعالحرةاالختياريةاإلجبارية
18--18جامعة1

129122143قسم2

147122161املجموع

و¤كن تفصيل هذه املتطلبات كÏ ييل:

١. متطلبات الجامعة (١٨) ساعة معتمدة: وتشمل
المتطلب السابقس.م.اسم المساقرقم المساق

-3ثقافة اسالمية1000101

-3لغة عربية1000102

-3لغة انجليزية (1)1000103

31000103لغة انجليزية (2) للهندسة1000322

-3دراسات فلسطينية1000105

-1مهارات القيادة واالتصال1000117

-1خدمة مجتمع1000108

-1مقدمة يف الحاسوب1000127

18املجموع
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٢. متطلبات القسم : (١٤٣) ساعة معتمدة  
٢.١ متطلبات إجبارية:  (١٢٩) ساعة معتمدة - وتشمل المساقات التالية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10616235  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (1) 10616337
                 2التشكيل الحرضي 10616365
                 2جغرافية حرضية 10616364
                 2تخطيط استعÏالت األرايض 10616348
10616361 Ì3أنظمة وترشيعات التخطيط يف فلسط                 
10616337  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (2) 10616338
                 2تخطيط اإلسكان 10616332
10616338  م.س. 1                 2التدريب العميل (1) 10616320
10616261  م.س. 1                 3تخطيط البنية التحتية 10616316
10616320  م.س. 1                 2التدريب العميل (2) 10616420
10616205  م.س. 1                 3تطبيقات نظم املعلومات الجغرافية يف التخطيط 10616306
                 2إدارة حرضية 10616447
                 3تخطيط املواصالت الحرضية 10616315
10616338  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (3) 10616421
10616421  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (4) 10616422
                 2التخطيط التنموي واإلسرتاتيجي 10616423
                 2خواص املواد والرتبة 10616261
10616445 è2النمذجة الحرضية والتفاعل املكا                 
10616131  م.س. 1  10616133  م.س. 2               3مرسم التصميم البيئي (1) 10616234
10616260  م.س. 1                 3التخطيط ملقاومة الزالزل وإدارة الكوارث 10616450
                 2التخطيط والتنمية املستدامة 10616465
10636111  م.س. 1                 3التخطيط بواسطة الحاسوب 10616480
10221101  م.س. 1                 2طرق تقييم املشاريع 10616501
10616422  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (5) 10616513
10616422  م.س. 1                 3مرشوع التخرج (1) 10616514
10616513  م.س. 1  10616514  م.س. 2               3مرشوع التخرج (2) 10616515
10616422  م.س. 1                 3مÏرسات مهنية يف التخطيط 10616567
10616425 è2التصميم العمرا                 
10616133 è10616132  م.س. 1                 2مبادئ التخطيط العمرا
                 3فيزياء عامة 1 10221101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3تقنيات الرسم واالظهار 10616115
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3مبادىء التصميم 10616131
                 2تخطيط املوقع 10616240
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
                 2مدخل لتصاميم البيئة 10616132
10616230  م.س. 1                 3اقتصاد حرضي 10616334
10616230 Ì2مبادىء االقتصاد للمخطط                 
10221230  م.س. 1                 2مالمح د¤غرافية يف التخطيط 10616204
                 2مبادئ نظم املعلومات الجغرافية 10616205
                 3مبادئ الخرائط 10616210
10616220 Ì10221101  م.س. 1  10221102  م.س. 2               2مساحة للمخطط
10616221 Ì10616220  م.س. 1 10616220 أو متزامن                1مخترب مساحة للمخطط
10616220  م.س. 1                 2تكنولوجيا الجغرافية املكانية املتكاملة 10616222



 دليل جامعة النجاح الوطنية347

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10616221  م.س. 1                 1مخترب تكنولوجيا الجغرافية املكانية املتكاملة 10616223
                 2علم اجتÏع حرضي 10616224
10616234  م.س. 1                 3مرسم التصميم البيئي (2) 10616235
10616133  م.س. 1                 3تاريخ ونظريات تخطيط املدن 10616243
10222101  م.س. 1  10222102  م.س. 2               2مبادئ أساسية يف الهندسة اإلنشائية 10616260

٢.٢. متطلبات اختيارية : (١٢) ساعة معتمدة - يمكن أخذها من المساقات التالية:
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 2التخطيط الريفي 10616546
                 2التخطيط البيئي 10616535
                 2تخطيط وإدارة الطاقة 10616574
                 2التخطيط اإلقليمي 10616570
                 2دراسات تخطيط مقارنة 10616547
                 2تطبيقات إحصائية يف التخطيط 10616534
10616315  م.س. 1                 2تخطيط أنظمة املواصالت العامة 10616549
                 2التخطيط الحرضي يف الدول النامية 10616575
10616243  م.س. 1                 2نظريات حديثة يف تخطيط املدن 10616543
                 2تخطيط مناطق خاصة 10616529
                 2التخطيط السياحي 10616576
                 2تخطيط املدن اإلسالمية 10616578
10616579 èوترشيعات املبا Ì2قوان                 
                 2نظم اإلدارة املحلية 10616584
                 2مواضيع خاصة يف التخطيط 10616586
                 2إعادة اإلحياء والتجديد الحرضي 10616428
10616315  م.س. 1                 2التخطيط التكاميل للمواصالت واستخدامات األرايض 10616449
                 2عÏرة تنسيق املواقع 10616463
10616450  م.س. 1                 2التخطيط ملا بعد الزالزل والكوارث 10616585
10616306  م.س. 1                 2إدارة نظم املعلومات الجغرافية يف مؤسسات التخطيط 10616507

متطلبات برنامج اختيارية ( ٢ ساعه معتمدة )
يختــار الطالــب ســاعتÌ معتمدتــÌ مــن املســاقات االختياريــة التــي تطرحهــا الكليــات املختلفــة رشيطــة أن تكــون مــن خــارج كليــة 

الطالــب. وال يســمح للطالــب بدراســة اكــý مــن مســاق جامعــة اختيــاري واحــد مــن كل كليــة مــن كليــات الجامعــة التــي تطــرح هــذه 

املســاقات.
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وصف المساقات
برمجة الحاسوب     ١0616111

ــول باســتخدام مخطــط ســ   ــب إيجــاد الحل ــم الطال ــل والتفكــ  املنطقــي لحــل املســائل املختلفــة، ويتعل مراجعــة لطــرق التحلي

العمليــات (owcharts$) والكــود املســاعد (Pseudo code) ومتابعــة الحلــول الكتشــاف األخطــاء املنطقيــة وتصحيحهــا. كــÏ يعطــي 

ــرار والســيطرة،  ــم، والتك ــل التحك ــت، وجم ــ ات والثواب ــ  واملتغ ــل اإلدخــال واإلخــراج، والتعاب ــة  C++ وتشــمل جم ــب لغ الطال

وكذلــك املصفوفــات، واالقرتانــات، واملــؤرشات، كــÏ يعطــى مقدمــة عــن الرتاكيــب والكيانــات والهيــاكل.

تقنيات الرسم واإلظهار     ١0616115
اســتخدام الرســومات واملخططــات للتعبــ  عــن التفكــ  وتوثيــق وإظهــار التصميــم والتخطيــط العمــراè بشــتى وســائل االظهــار. 

دراســة تقنيــات الرســم واإلظهــار، والقــدرة عــىل قــراءة وفهــم املخططــات واملشــاريع التخطيطيــة والعنــارص واملصطلحــات الخاصــة 

بالتصميــم والتخطيــط.

١0616131  مبادئ التصميم  
مــن خــالل هــذا املســاق يتعــرف الطالــب عــىل دور وأهميــة التصميــم بالنســبة للتخطيــط العمــراè، إذ يتعلــم الطالــب املبــادئ 

األساســية لعمليــة التصميــم العمــراè وذلــك مــن خــالل تعرفــه عــىل املفاهيــم واألفــكار العامــة املســتخدمة يف نظريــات التصميــم. 

   .èكذلك يتعلم كيفية التعب  عن األفكار املختلفة يف عملية التصميم العمرا

١0616132  مدخل لتصاميم البيئة
ــÏرة تنســيق  ــراè، ع ــط العم ــراè، التخطي ــم العم ــÏرة، التصمي ــا (الع ــة وفلســفتها وتخصصاته ــم البيئ ــف تصامي ــل إىل تعري مدخ

البيئة) والعالقــة فيــÏ بينهــا مــن جهــة وفيــÏ بينهــا وبــÌ التخصصــات األخــرى مثــل علــم البيئــة والجغرافيــة والعلــوم الهندســية 

مــن جهــة أخــرى. 

١0616133 مبادئ التخطيط العمراني     
يهــدف هــذه املســاق إىل تعريــف الطــالب ìبــادئ وأســس ومفاهيــم وأهــداف التخطيــط بشــكل عــام والتخطيــط العمــراè بشــكل 

خــاص. دراســة خصائــص ومكونــات املدينــة، عالقــة التخطيــط العمــراè مــع املجــاالت الهندســية مثــل الهندســة املعÏريــة والتصميــم 

ــون  ــÏع، اإلدارة، القان ــم االجت ــاد، عل ــة، االقتص ــل الجغرافي ــانية مث ــوم اإلنس ــع العل ــه م ــك عالقت ــع وكذل ــيق املواق ــرضي وتنس الح

والعلــوم البيئيــة املختلفــة. التعريــف ìســتويات التخطيــط الثــالث (وطنــي، إقليمــي، محــيل)، التعريــف بعمليــة التخطيــط مــن 

حيــث األهــداف والخصائــص وأنــواع املخططــات ومنهجيــة أو مراحــل إعــداد املخططــات.  

10801150  مبادئ االقتصاد      
يبحــث هــذا املســاق يف املفاهيــم األساســية لالقتصــاد الــكيل، الدخــل القومــي وطــرق قياســه، تــوازن الدخــل القومــي واالســتهالك 

الــكيل ودالــة االســتهالك، االســتثÏر الــكيل، اإلنفــاق االســتثÏري وأثــره عــىل االقتصــاد القومــي، وكذلــك املفاهيــم األساســية لالقتصــاد 

الجــزî ووظائفــه وأهدافــه، دورة الدخــل واألنفــاق، نظريــة القيمــة وتطورهــا، نظريــة ســلوك املســتهلك، نظريــة اإلنتــاج، نظريــة 

التوزيــع، ســوق املنافســة وســوق االحتــكار.

١0616204  مالمح ديمغرافية في التخطيط     
دراســة أساســيات وطــرق وتقنيــات علــم الســكان املتعلقــة بالتخطيــط، تركيــب وتوزيــع الســكان، النمــو الســكاè، طــرق وتقنيــات 

توقــع الســكان املســتقبيل، دراســة وتحليــل دوافــع وأíــاط وتأثــ ات الهجــرات الســكانية عــىل املســتويات املحليــة والوطنيــة والدوليــة.

    (GIS) ١0616205  مبادئ نظم المعلومات الجغرافية
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة بنظــم املعلومــات الجغرافية مــن حيث مكوناتهــا ومميزاتهــا واســتخداماتها وقدراتهــا ومحدداتها. 

ويتضمــن املســاق ملحــة عــن تاريــخ وتطــور نظــم املعلومــات الجغرافيــة، أجــزاء ومتطلبــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة، تحليــل 

الخرائــط، الرتاكيــب الفضائيــة، ãثيــل وتحليــل البيانــات، باإلضافــة إىل طــرح آلخــر التطــورات يف نظــم املعلومــات الجغرافيــة.
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١0616210  مبادئ الخرائط  
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة الخرائــط بأنواعهــا املختلفــة، وقــراءة الخريطــة وتحليــل رموزهــا، واســتخراج البيانــات الالزمــة مــن 

الخريطــة، مثــل : املســافات واملســاحات، يــدرس هــذا املســاق أيًضــا أســاليب التمثيــل الكارتوغــرايف املســتخدمة يف صناعــة الخرائــط.

١0616220  مساحة للمخططين   
قيــاس املســافات واالطــوال، قيــاس املناســيب واالرتفاعــات باســتخدام جهــاز "level" او امليزانيــة، قيــاس املســاحات الحــرة والزوايــا 

ــد االتجاهــات وعمــل املضلعــات،  ــات وتحدي ــات  واالنحراف ــاز املحطــه الشــاملة "total station"، حســاب االحداثي باســتخدام جه

الخرائــط التفصيليــة وخرائــط أحــواض االرايض واالحيــاء (cadcstral mapping)، حســاب االخطــاء وتصحيــح املناســيب واالحداثيــات 

(least square) واملســاحات بطريقــة

١0616221  مختبر مساحة للمخططين   
.Ìتطبيقات عملية تغطي جميع املواضيع الواردة يف وصف مساق مساحة للمخطط

١0616222  تكنولوجيا الجغرافية المكانية المتكاملة  
يقــدم املســاق املبــادئ االساســية ملختلــف التقنيــات الحديثــة املســتخدمة يف جمــع املعلومــات ذات العالقــة بالتخطيــط الحــرضي 

وهندســة املــدن. حيــث يركــز املســاق عــىل نظــام االحداثيــات العاملــي (GPS)، الفوتوجر¤تــ ي ومعالجــة الصــور الجوية، االستشــعار 

ــف هــذه  ــة توظي ــش املســاق كيفي ــك يناق ــزري وكذل ــن خــالل املســح الضــوî اللي ــة م ــات املجموع ــد ومعالجــة املعلوم ــن بع ع

املعلومــات ودمجهــا ضمــن نظــم املعلومــات الجغرافيــة. 

١0616223  مختبر تكنولوجيا الجغرافية المكانية المتكاملة  
تطبيقات عملية تغطي جميع املواضيع الواردة يف وصف مساق تكنولوجيا الجغرافية املكانية املتكاملة. 

١0616224   علم اجتماع حضري       
دراســة مقارنــة للمجتمعــات الحرضيــة والريفيــة، تطــور وíــو املــدن والتجمعــات الســكانية، العالقــة بــÌ التحرض والتصنيــع، الهجــرة 

مــن الريــف إىل الحــرض، البطالــة، الســكن العشــواî، الرتاكيــب االجتÏعيــة املتغــ ة عنــد ســكان الحــرض.

١0221230  إحصاء واحتماالت للمهندسين 
يتنــاول املســاق مفهــوم اإلحصــاء وكيفيــة وصــف البيانــات وتحليلهــا باســتخدام أســاليب اإلحصــاء الوصفــي مــن خــالل الجــداول 

التكراريــة، والرســومات واألشــكال، ومقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت ومعامــل االرتبــاط، ويتنــاول أيضــا أســس اإلحصاء االســتداليل 

 Ìليــة املنفصلــة واملتصلة، اســتقالل املتغــ ات والقوانÏوصياغــة الفرضيــات اإلحصائيــة، األحــداث والفضــاء العينــي، التوزيعــات االحت

واألساســية لالحتــÏالت، التوزيعــات األساســية، مقدمــة يف تحليــل التبايــن.

١0616234، ١0616235 مرسم التصميم البيئي (1)، (2)  
ــة  ــة املتعلق ــات األولي ــع املعلوم ــة لجم ــة عــىل املســوح امليداني ــÏرين العمليـ ــق التـ ــي عــن طري ــم البيئ ــارات التصمي ــر مه تطوي

بالتصميــم والتخطيــط كاســتعÏالت األرايض والحركــة واملســح البــرصي وحــاالت املبــاè وغــ  ذلــك. قــراءة الصــور الجويــة وخرائــط 

ــة. االستشــعار عــن بعــد. معرفــة عــرض املعلومــات عــن طريــق املخططــات والجــداول والرســومات البياني

دراســـة مجــاورة أو حــي ســكني عــن طريــق جمــع وتحليــل املعلومــات األوليــة والثانويــة. تطبيــق املهــارات واألســاليب التــي تعلمهــا 

الطالــب يف مســاقات مبــادئ التصميــم، مدخــل لتصاميــم البيئــة ومبــادئ التخطيــط العمــراè. تحديــد وعــرض املشــاكل واألهــداف 

والتحليــالت والربامـــج والبدائــل باســتخدام املخططــات والصــور والرســومات والجــداول واألشــكال البيانيــة.

١0616240   تخطيط الموقع 
دراســة شــاملة ملفهــوم ومحتــوى تخطيــط املوقــع، تعريــف الطالــب باملبــادئ األساســية واملراحــل التــي ãــر بهــا عمليــة تخطيــط املوقــع 

بدايــة بتحليــل الخصائــص الفيزيائيــة والطبيعيــة والبيئيــة للموقــع، اختيــار وتوزيــع األنشــطة املختلفــة عــىل املوقــع، دراســة االحتــÏالت 

ألنظمــة املواصــالت، ثــم االنتهــاء بعنــارص التصميــم املعــÏري الخاصــة باملوقــع والتــي تتوافــق مــع خصائــص ومميــزات املوقــع.
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١0616243  تاريخ ونظريات تخطيط  المدن 
دراســة نشــوء وتطــور املــدن منــذ عــرص مــا قبــل الصناعــة وحتــى الوقــت الحــارض مــن حيــث العوامــل التــي ســاهمت يف النشــوء 

والتطــور وكذلــك اتجاهــات التخطيــط  وتأث هــا عــىل تخطيــط العمــران يف املــدن، باإلضافــة إىل اســتعراض عــدد مــن األمثلــة ملــدن 

مختلفــة يف العــاß.  نشــأة فكــر تخطيــط املــدن وتطويــره والعوامــل املؤثــرة فيــه، مفهــوم الفضــاءات العمرانيــة، أســاليب التحليــل 

البــرصي وفهــم شــخصية املــكان وصورتــه الذهنيــة، التأثــ ات االجتÏعيــة واالقتصاديــة عــىل تكويــن بنيويــة وíطيــة املدينــة.

١0616260  مبادئ أساسية في الهندسة اإلنشائية 
ــة يف  ــوى الداخلي ــل، الق ــات، ردود الفع ــÏل، الثب ــآت، األح ــواع املنش ــمل أن ــاءات وتش ــة اإلنش ــيات هندس ــة بأساس ــف الطلب تعري

املنشــآت. ويشــتمل عــىل دراســة األحــÏل وأنــواع الركائــز واألنظمــة اإلنشــائية مثــل الكمــرات واإلطــارات والجÏلونــات, ثــم عــىل 

ــا. ــات الخرســانية وطــرق تحليله ــة ودراســة العتب ــة والالمركزي ــوى املركزي ــا والق ــادات وأنواعه دراســة االجه

١0616261  خواص المواد والتربة   
تعريــف الطلبــة بأهــم املــواد اإلنشــائية، وتشــمل وصــف للمــواد املســتعملة يف املنشــآت املعÏريــة ومعرفــة خواصهــا، اإلســمنت 

والجــ ، اإلســفلت، الخشــب، الفــوالذ، األملنيــوم، حجــارة البنــاء، الخلطــات اإلســمنتية، واإلســفلتية. كذلــك تحليــل أساســيات ميكانيــكا 

ــة، النفاذيــة، قــوة القــص والتحمــل، االندمــاج والهبــوط،  الرتبــة وتشــمل تصنيــف الرتبــة وخواصهــا، اإلجهــادات الحقيقيــة والفعال

انهيــار األتربــة يف االنحــدارات.

١0616306   تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التخطيط  
كيفيــة جمــع البيانــات وتحويلهــا ومعالجتهــا مــن خــالل أمثلــة عمليــة (تصميــم قاعدة بيانــات، أãتــة املعلومــات، تحليــل 

البيانــات املكانيــة) وكذلــك التعــرف عــىل برامــج الحاســوب ذات العالقــة. اســتخدامات وتطبيقــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة يف 

ــة، شــبكة الطــرق واملواصــالت،  ــاء، الصحةالعامــة والبيئ ــد اســتخدامات األرايض،اإلســكان، رخــص البن التخطيط العمــراè عــىل صعي

ــق العامــة وغ هــا.  الخدمــات واملراف

١0616315  تخطيط المواصالت الحضرية      
التعــرف عــىل مفهــوم ومحتــوى تخطيــط املواصــالت الحرضيــة، دراســة خصائــص التنقــل يف املناطــق الحرضيــة، تخطيــط املواصــالت 

ــق باســتعÏالت  ــع تتعل ــل مواضي ــا، دراســة وتحلي واتخــاذ القــرار، العــرض والطلــب عــىل املواصــالت، جمــع املعلومــات ومعالجته

ــة. ــع األنشــطة الحرضي ــار مواق ــك اختي األرايض الحرضية وكذل

١0616316  تخطيط البنية التحتية       
اســتعراض أنظمــة وأنــواع وعنــارص ومرافــق البنيــة التحتيــة وتأث هــا عــىل التخطيــط وتشــمل شــبكات امليــاه والكهربــاء والــرصف 

ــط  ــة واألســاليب املتبعــة يف تخطي ــة واملحلي ــ  العاملي ــواع املعاي ــة. أن ــات الصلب ــاه األمطــار والهاتــف والنفاي الصحــي وترصيــف مي

وتصميــم وتنفيــذ وصيانــة املرافــق العامــة ودورهــا يف تكويــن الربنامــج العمــراè. كيفيــة تحديــد الكميــة والنوعيــة املطلوبــة مــن 

الخدمـــات واملرافــق للمشــاريع العمرانيــة. مقارنــة تقييــم أداء هــذه األنظمــة ومــدى تأثــ  التغــ ات الســكانية عــىل نوعيــة ودرجــة 

كفاءتهــا

١0616320، ١0616420   التدريب العملي (1)، (2) 
ــة والرابعــة مــدة كل فــرتة شــهران. يف الفــرتة األوىل يتــدرب  ــة الســنة الثالث يقــوم الطالــب بالتدريــب العمــيل عــىل فرتتــÌ يف نهاي

الطالــب لــدى أحــد الــوزارات املعنيــة أو البلديــات يف مجــال التخطيــط العمــراè واملخططــات الهيكليــة والتعــرف عــىل طبيعــة العمل 

ــب  ــرشكات أو املكات ــدى أحــد ال ــدرب ل ــة يت ــرتة الثاني ــا. ويف الف ــا وتنفيذه ــداد هــذه املخططــات وإجــراءات اعتÏده ــة إع وكيفي

الهندســية التــي تعمــل يف مجــال التخطيــط والتصميــم بهــدف التعــرف عــىل طبيعــة عملهــا وكيفيــة التقــدم للمشــاريع وإعدادهــا 

 .Ìواإلرشاف عليهــا وكذلــك التعــرف عــىل اإلجــراءات واملهــام املتعلقــة باملكاتــب والــرشكات يف إطــار نقابــة املهندســ

 ال بــد مــن موافقــة القســم عــىل اختيــار املــكان الــذي يتــدرب فيــه الطالــب، كذلــك يجــب أن يقــدم الطالــب تقريــراً مفصــالً عــن 
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كل فــرتة مــن فــرتات التدريــب ويتــم مناقشــة التقريــر مــع الطالــب مــن قبــل لجنــة يعتمدهــا القســم، يحــق لهــا بعــد املناقشــة ويف 

حــال عــدم اقتناعهــا بصحــة التقريــر الطلــب بتمديــد فــرتة التدريــب.   

    

١0616332  تخطيط اإلسكان      
تعريــف الطالــب بأساســيات تخطيــط وتصميــم اإلســكان واملشــاكل املتعلقــة بتخطيــط مشــاريع اإلســكان واملناطــق الســكنية. إعطــاء 

فكــرة عــن مشــاريع إســكان محليــة وعامليــة مــن حيــث األســس الرئيســية يف تخطيطهــا بشــكل ســليم ينســجم مــع متطلبــات البيئــة 

واملجتمع.

10801334  اقتصاد حضري      
اســتخدام النظريــة االقتصاديــة ألغــراض التخطيط الحــرضي، تقييــم ووظائــف التخطيــط الحــرضي يف اقتصاديــات الســوق، دراســة 

االقتصــاد الحــرضي مــن خــالل نظريــات الرتكيــب املــكاè الحــرضي، دراســة نظريــات التطــور والنمــو االقتصــادي، النمــو املتــوازن 

وغــ  املتــوازن، توزيــع الدخــل، ســوق العÏلــة، تخطيــط التنميــة، خطــط التنميــة الوطنيــة، نظريــات النمــو اإلقليمــي.

١0616337، ١0616338  مرسم التخطيط (1)، (2)  
املÏرســة والتطبيــق العمــيل ملفاهيــم وأساســيات التخطيــط، معرفــة وإدراك البعــد الشــمويل للتخطيــط مــن خــالل دراســة العالقــات 

املتبادلــة مــع البيئــة املحيطــة والتعــرف عــىل الجوانــب املختلفــة التــي تؤثــر يف عمليــة التخطيــط، وذلــك مــن خــالل دراســة وإعــداد 

مــرشوع تخطيــط واقعــي ألحــد التجمعــات الفلســطينية. حيــث يتــم املســح امليــداè الشــامل الســتعÏالت األرايض والجوانــب البيئيــة 

وحــاالت املبــاè والخدمـــات واملرافــق والحركــة واملســح البــرصي والســكاè والقاعــدة االقتصاديــة واإلمكانيــات واملعوقــات يف تجمــع 

ــر  ــة للتطوي ــة املقرتح ــل التخطيطي ــداد البدائ ــر. إع ــج التطوي ــة وبرنام ــات العام ــداد التوصي ــات إلع ــل املعلوم ــم. تحلي ــكاè قائ س

ومراحــل التنفيــذ.

١0616348   تخطيط استعماالت األراضي     
ــع  ــب والتوزي ــام والنس ــواع واألحج ــث األن ــن حي ــتعÏالت األرايض م ــف اس ــراè. تصني ــط العم ــتعÏالت األرايض يف التخطي دور اس

والعالقــات. هيــكل اســتعÏالت األرايض وعالقتــه بأنظمــة الحركــة. عوامــل التغــ  يف اســتعÏالت األرايض وتأثــ  ذلــك عــىل النواحــي 

االقتصاديــة واالجتÏعيــة والبيئيــة. اســتعÏالت األرايض األساســية وتشــمل املناطــق الســكنية والتجاريــة والصناعيــة ومركــز املدينــة. 

حســاب املتطلبــات املســاحية ومعــدالت النمــو الســكاè وíــط توزيــع الخدمــات واملرافــق واملعايــ  الخاصــة باســتعÏالت األرايض. 

دور قــوى الســوق والعامــل االقتصــادي واالجتÏعــي يف تحديــد أنــواع اســتخدامات األرايض.

١0616361  أنظمة وتشريعات التخطيط في فلسطين   
دراســة وتحليــل التغــ  والتطــور يف أنظمــة وقوانــÌ التخطيــط يف فلســطÌ عــرب مراحــل زمنيــة مختلفــة: دراســة مالمــح وأنظمــة 

التخطيــط يف الوقــت الحــارض وكذلــك واقــع مؤسســات التخطيــط والتنظيــم الفلســطينية.

١0616364  جغرافية حضرية      
ــن  ــا، íــاذج الشــكل والتكوي ــة التجمعــات وهرميته ــة، أنظم ــا باملناطــق الحرضي ــة وارتباطه ــم وأساســيات الجغرافي دراســة مفاهي

ــف  ــتخدمة يف الوص ــة املس ــرق اإلحصائي ــة الط ــرضي، دراس ــاء الح ــة يف الفض ــتعÏالت األرايض املختلف ــة اس ــوع وكثاف ــرضي، ن الح

.èاملــكا وتحليل التوزيــع 

١0616365  التشكيل الحضري      
مفهــوم وعنــارص ونظريــات التشــكيل الحــرضي. ظهــور ونشــوء مــدارس التصميــم الحــرضي يف القــرن التاســع عــرش والقــرن العــرشون 

يف إطــار تطــور اتجاهــات ونظريــات التصميــم الحــرضي، استكشــاف الفــراغ الحــرضي مــن منظــور إنشــاî. الرتكيــز األســايس عــىل 

العالقــات املتبادلــة بــÌ الرتاكيــب االجتÏعيــة واالقتصاديــة والطبيعيــة للبيئــة الحرضيــة.
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١0616421، ١0616422 مرسم التخطيط (3)، (4)  
>دراســة وتخطيــط وتصميــم مركــز مدينــة متوســطة الحجــم. تأثــ  املحــددات الداخليــة والخارجيــة لتوجيــه وتطويــر هــذا املركــز. 

ــاري  ــرص التجـ ــة والعن ــتعÏالت األرايض والحرك ــل اس ــح وتحلي ــر. مس ــل التطوي ــرتاتيجيات ومراح ــداف واس ــاكل وأه ــد مش تحدي

والضوابــط العمرانيــة والبنيــة الفراغيــة. الرتكيــز عــىل عمليــة التجـــديد العمــراè مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتÏعيــة واإلداريــة. 

تحليــل درجــة تأثــ  إعــادة التطويــر مــن ناحيــة الفائــدة والكلفــة ونوعيــة االســتثÏر ومراحــل التخطيــط والتمويــل. 

١0616423   التخطيط التنموي واإلستراتيجي      
تعريــف الطلبــة بأساســيات ومفاهيــم التخطيــط التنمــوي والتخطيــط االســرتاتيجي. إعطــاء فكــرة عــن خطــط تنمويــة وإســرتاتيجية  

.èواملــكا èمحليــة وعامليــة مــن حيــث منهجيــة إعدادهــا وعالقتهــا بالتخطيــط العمــرا

١0616425  التصميم العمراني 
ــع  ــاط التجم ــة ونق ــز التجاري ــاء واملراك ــل االحي ــ ة مث ــارص الكب ــة عــىل مســتوى العن ــكاè للمدين ــف والتنســيق امل دراســة التصني

والشــوارع، وعــىل املســتوى املتوســط مثــل تصميــم وتنســيق اجــزاء مــن حــي ســكني او ســوق تجــاري ìــا يف ذلــك البنايــات وربطهــا 

 .Ìبالفراغــات الخارجيــة إلعطــاء بيئــة معينــة، مع الرتكيــز عــىل التناغــم الفراغــي وســلوك املســتعمل

١0616445  النمذجة الحضرية والتفاعل المكاني      
ــة والنمــوذ ج، دراســة  ــÌ النظري ــة ب ــات املتبادل ــة النظــم، العالق ــÏذج، نظري ــاء الن ــة بن ــم وأساســيات وكيفي التعــرف عــىل مفاهي

ــة. ــة املكاني ــة الحرضي ــÏذج يف البيئ ــات والن ــات هــذه النظري ــة عــىل تطبيق ــة عملي ــكاè، أمثل ــل امل ــاذج التفاع íــات و ــل نظري وتحلي

١0616447  إدارة حضرية     
سياســات ومراحــل وإدارة التخطيــط عــىل املســتويات املحليــة واإلقليميــة والتنظيــم الهيــكيل لهــا ومســتويات اتخــاذ القــرار وتوزيــع 

ــع  ــىل جمي ــا ع ــيق بينه ــة والتنس ــات الحكومي ــة للقطاع ــج التخطيطي ــا. الربام ــة به ــراءات املكتبي ــÌ واإلج ــÏل وإدارة العامل األع

 Ìاملســتويات وكذلــك برمجــة امليزانيــات. خطــوات إعــداد وتنفيــذ الخطــط التنمويــة. التخطيــط والعالقــات العامــة واشــرتاك املواطنــ

يف العمليــة التخطيطيــة.

١0616450  التخطيط لمقاومة الزالزل وإدارة الكوارث   
دراســة أســس التخطيــط ملقاومــة أفعــال الــزالزل / الكــوارث الطبيعيــة، االنزالقــات األرضيــة والتخطيــط الســتخدام األرايض، مفاهيــم 

ــر والتجــاوب والســلوك  ــة واالســتعداد والتوقــع والتحذي ــة اإلصاب ــل املخاطــر وقابلي ــة إدارة الكــوارث تحلي ــارص وهيكلي أســس وعن

وإعــادة التأهيــل، الســيناريوهات الزلزاليــة ومخططــات إدارة الكــوارث، الرتبيــة الزلزاليــة، إســناد الطــوارئ وغرفــة العمليــات املركزية، 

اإلخــالء وإزالــة الــركام واإلطفــاء واإلســعافات، باإلضافــة إىل تطبيقــات عمليــة ومشــاهدات (أفــالم فيديــو، CD، وســاليدات). 

١0616465 التخطيط والتنمية المستدامة  
ــم  ــط وتصمي ــة يف تخطي ــل االتجاهــات الغــ  تقليدي ــة املســتدامة تحلي ــط والتنمي ــم وسياســات واتجاهــات التخطي دراســة مفاهي

التجمعــات واملناطــق: الرتكيــز عــىل املفاهيــم والسياســات املرتبطــة بتخطيــط التجمعــات املســتدامة، دراســة البدائــل املســتقبلية 

لتخطيــط وتصميــم التجمعــات يف إطــار التنميــة املســتدامة. الرتكيــز عــىل مجــاالت تحقيــق االســتدامة مثــل التنــوع الحيــوي، الطاقــة 

البديلــة، شــبكات ووســائل املواصــالت، إعــادة اســتخدام امليــاه، تدويــر النفايــات، الحفــاظ عــىل املــوارد الطبيعيــة، وغ هــا.

١0616480 التخطيط بواسطة الحاسوب  
دراســة تقنيــات الحاســوب املســتخدمة يف دعــم اتخــاذ القــرار املرتبــط بتصميــم املــدن املســتدامة مــن خــالل اختبــار وتقييــم بدائــل 

.(City Engine) مختلفــة وأثرهــا عــىل مختلــف الجوانــب. وأهــم هــذه التقنيــات مــا يعــرف ب

١0616501  طرق تقييم المشاريع 
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يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة خاصــة مــن حيــث دراســة الســوق وتقديــر الطلــب 

عــىل املبيعــات. تحليــل املــواد واملدخــالت وخصائصهــا، دراســة الجــدوى الفنيــة، القــوى العاملــة، التكاليــف، جدولــة التنفيذ، ودراســة 

ãويــل املرشوعــات (Project Finance) والتقييــم املــايل واالقتصــادي وتحليــل الربحيــة. باإلضافــة إىل الربحيــة القوميــة للمــرشوع أو 

 Ìرية، ومعايــ  املفاضلــة بــÏواســرتاتيجيات القــرارات االســتث (BeneJt-Cost-Analysis) “مــا يعــرف بتحليــل ”املنفعــة والتكلفــة

املرشوعــات تحــت الدراســة، مــع دراســة حــاالت تطبيقيــة. 

١0616513 مرسم التخطيط (5)   
يقــوم الطلبــة بإعــداد مخطــط ملدينــة جديــدة مــن خــالل دراســة عوامــل وسياســات اختيــار املدينــة الجديــدة. مقارنــة عــدد مــن 

املواقــع واختيــار املوقــع املناســب للمدينــة الجديــدة. مســح وتحليــل النواحــي االقتصاديــة واالجتÏعيــة والجغرافيــة والطبوغرافيــة 

والجيولوجيــة واملناخيــة والطبيعيــة، وشــبكة املواصــالت. إعــداد الربنامــج التخطيطــي والعمــراè للمدينــة الجديــدة. إعــداد املخطــط 

الشــامل املقــرتح. 

١0616514 مشروع التخرج (1)  
دراســاتإعداد الخلفيــة النظريــة والربنامــج ملــرشوع التخــرج مــن خـــالل البحــث وجمــع املعلومــات الثانويــة واألوليــة وتحليلهــا وعمل 

ــر  ــل تقري ــع عم ــة م ــق املســارات املختلف ــن طري ــية ع ــة والتخطيطـ ــات العمراني السياســات واالســرتاتيجيات واألهــداف واملواصف

متكامــل عــن املــرشوع. أهميــة ربــط عمــل الطــالب يف مشــاريع واقعيــة وقاëــة يف أحــد الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص.

١0616515    مشروع التخرج (2)  
يقــوم الطــالب بعمــل املخططــات العمرانيــة بنــاًء عــىل املســوح واالســتنتاجات والتحاليــل التــي عملــت يف مســاق برنامــج مــرشوع 

التخــرج. يشــمل ذلــك عمــل تقريــر تخطيطــي بحيــث يعكــس قــدرات الطــالب ملزاولــة املهنــة بــكل أبعادهــا الفكريــة والتحليليــة 

والتقنيــة. يفــرتض يف مــرشوع التخــرج الرتكيــز عــىل دراســة وحلــول املشــاكل التخطيطيــة يف البيئــة  الفلســطينية.  

١0616567   ممارسات مهنية في التخطيط 
ــاري  ــتويات مستش ــط ومس ــة التخطي ــÌ مÏرس ــد وقوان ــا. قواع ــن فيه ــط وأدوار اآلخري ــد دور املخط ــة وتحدي ــة أداء املهن طبيع

ومــÏريس التخطيــط وآداب املهنــة وأنــواع العقــود وتطبيــق الخطــط. قوانــÌ وإجــراءات وقواعــد وطبيعــة املÏرســة للمخططــÌ يف 

القطاعــÌ الحكومــي والخــاص. زيــارات ملؤسســات تخطيطيــة خاصــة وحكوميــة ومراجعــة املشــاريع لديهــا. كيفيــة إنشــاء مكتــب 

عمــراè وعمــل برامــج مراحــل املÏرســة والتنفيــذ. 

١0616428   إعادة اإلحياء والتجديد الحضري     
ــم، واملحافظــة  ــان، والرتمي ــة وإعــادة الكي ــد العمــران كاإلزال ــواع تجدي ــد العمــراè. أن ــاء الحــرضي والتجدي ــة اإلحي >مفهــوم وأهمي

وإعــادة التأهيــل. الجوانــب االقتصاديــة والتاريخيــة والسياســية واالجتÏعيــة واإلداريــة والتقنيــة يف عمليــة إعــادة التطويــر. أســاليب 

ومراحــل التجديــد املطبقــة يف بلــدان مختلفــة ìــا يف ذلــك الطريقــة واملســوح والتحاليــل والحلــول وعالقــة ذلــك بحجــم املشــاريع. 

١0616449   التخطيط التكاملي للمواصالت واستخدامات األراضي     
يقــدم املســاق وســائل واســرتاتيجيات تطويــر أنظمــة ووســائل املواصــالت وتنويعهــا بحيــث تنســجم مــع أíــاط اســتخدامات االرايض 

وذلــك بالرتكيــز عــىل مفهــوم تبادليــة العالقــة بينهــÏ. كــÏ يناقــش املســاق أثــر انظمــة املواصــالت عــىل أíــاط اســتخدامات االرايض 

ــاء نظــام تكامــيل الســتخدامات االرايض وشــبكات ووســائل  ــة بن ــز املســاق عــىل كيفي ــرص تطويرهــا املســتقبلية. ويرك ــة وف الحالي

النقــل املختلفــة وعالقــة ذلــك بتحقيــق درجــات عاليــة مــن التواصــل والوصــول للخدمــات واملصــادر االقتصاديــة املختلفــة.    

١0616463 عمارة تنسيق المواقع  
ــة  ــع وكيفي ــيق املواق ــÏرة تنس ــادئ ع ــارص ومب ــة عن ــع. دراس ــيق املواق ــÏرة تنس ــة لع ــية والنظري ــم األساس ــىل املفاهي ــرف ع التع

ــة. ــة العملي ــاريع واألمثل ــض املش ــالل بع ــن خ ــك م ــا. وذل ــع بعضه ــا م ــة وربطه ــات الخارجي ــم الفراغ ــر وتنظي ــتخدامها يف تطوي إس



354  دليل جامعة النجاح الوطنية

١0616507  ادارة نظم المعلومات الجغرافية في مؤسسات  التخطيط   
يقــدم املســاق مراجعــة شــاملة ملختلــف الجوانــب الخاصــة بالتخطيــط االســرتاتيجي واالداري والتشــغييل الخــاص  بتطبيــق انظمــة 

املعلومــات الجغرافيــة يف مؤسســات التخطيــط، وذلــك مــن خــالل دراســة مختلــف الطــرق لتقيــم احتياجــات مؤسســات التخطيــط 

ìراجعــة الهيــاكل التنظيميــة وبرتوكــوالت وطــرق ســ  العمــل واحتياجــات املوظفــÌ وتحديــد االولويــات ووضــع خطــة للتطبيــق 

ــة  ــة واالجتÏعي ــب كاآلثارالقانوني ــف الجوان ــن مختل ــام م ــق النظ ــىل تطبي ــة ع ــار املرتتب ــة االث ــرق دراس ــاق لط ــرض املس ــÏ يتع ك

ــة. واالقتصادي

١0616529  تخطيط مناطق خاصة 
ــة،  املناطــق  ــز الثقافي ــل املناطــق الســياحية، املراك ــع الخــاص  مث ــط املناطــق ذات الطاب ــات تخطي ــادئ وأســس ونظري دراســة مب

الصناعيــة، املراكــز التعليميــة، املراكــز الطبيــة، األحيــاء التاريخيــة مــع الرتكيــز عــىل بعــض املناطــق الخاصــة يف فلســطÌ (املخيــÏت، 

األغــوار، القــدس، املناطــق امليرتوبوليتانيــة  وغ هــا). 

١0616534  تطبيقات إحصائية في التخطيط      
التعــرف عــىل املبــادئ األساســية لعلــم اإلحصــاء دراســة اســتخدامات اإلحصــاء يف التخطيــط، التطبيــق واملÏرســة العمليــة ملجموعــة 

مــن الطــرق واألســاليب الكميــة واإلحصائيــة يف التخطيــط، اســتخدام املعلومــات للوصــف، التوقــع ، املقارنــة والتحليــل.

١0616535  التخطيط البيئي 
مفاهيــم أساســية يف تخطيــط البيئــة، تقييــم وتحليــل التأثــ  البيئــي، مصــادر التلــوث البيئــي وكيفيــة الســيطرة عليهــا. دراســة آثــار 

ونتائــج التطــور الحــرضي والصناعــي ووضــع معايــ  للمخططــÌ بهــدف التحكــم بهــذه اآلثــار.

١0616543  نظريات حديثة في تخطيط  المدن          
دراســة التطــورات الحديثــة يف نظريــات تخطيــط املــدن مــن حيــث مكونــات وأصحــاب هــذه النظريــات واألفــكار، وكذلــك دراســة 

تطبيقــات هــذه النظريــات يف املــدن األمريكيــة واألوروبيــة ومــدن العــاß الثالــث مــع الرتكيــز عــىل املــدن العربيــة.

١0616546  التخطيط الريفي  
التعــرف عــىل مصــادر ومدخــالت وأساســيات التطــور والتنميــة الريفيــة (التطــور الزراعــي بشــكل أســايس)، مســتويات ومقاييــس 

التطــور والتخطيــط الريفــي، التطبيــق واملÏرســة العمليــة لتوجيهــات وأíــاط التطــور والتخطيــط يف التجمعــات الريفيــة، مــع الرتكيــز 

عــىل الواقــع الفلســطيني.

١0616547   دراسات تخطيط مقارنة 
ــدول  ــز عــىل ال ــا وسياســات وتوجهــات مختلفــة يف التخطيــط الحــرضي واإلقليمــي يف عــدة دول، مــع الرتكي ــل قضاي دراســة وتحلي

ــة الفلســطينية. ــا بالحال املحيطــة ومقارنته

١0616549  تخطيط أنظمة المواصالت العامة  
يقــدم املســاق أســاليب التخطيــط للمواصــالت العامــة ومراحــل تطورهــا التاريخيــة وصــوال اىل التكنولوجيــا الحديثــة املســتخدمة يف 

ادارتهــا وتشــغيلها. كــÏ يناقــش املســاق النواحــي املاليــة لتشــغيل املواصــالت العامــة والنواحــي االداريــة التشــغيلية واملؤسســاتية. 

ــا العــرض  ــدى وقضاي ــد امل ــط االســرتاتيجي بعي ــدى والتخطي ــط التشــغييل قصــ  امل ــك يســتعرض املســاق التخطي ــة اىل ذل باإلضاف

ــغيل  ــم وتش ــة يف تصمي ــبة متخصص ــج محوس ــاق بربام ــا املس ــي يغطيه ــع الت ــم املواضي ــة. تدع ــالت العام ــىل املواص ــب ع والطل

املواصــالت العامــة.
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١0616570  التخطيط  اإلقليمي 
تعريــف الطالــب باإلقليــم وأســاليب تحديــده. التعريــف بوضــع اإلقليــم يف الهيــكل اإلداري واملــكاè عــىل املســتوى الوطنــي . دراســة 

ــة النمــو  ــة. إعطــاء مقدمــة عــن عملي ــة واملكاني ــة واالجتÏعي ــة لإلقليــم والعالقــات االقتصادي ــة املكون ــة واملكاني الوحــدات اإلداري

االقتصــادي وتأث هــا عــىل íــو الفــوارق بــÌ األقاليــم مــن نواحــي الدخــل والتنميــة العمرانيــة، وأهــم املشــاكل اإلقليميــة ومظاهرهــا. 

اســتعراض بعــض نظريــات وíــاذج التخطيــط والتنميــة اإلقليميــة وتطبيقاتهــا يف بعــض دول العــاß املتقدمــة والناميــة. 

١0616574   تخطيط وإدارة الطاقة    
ــتعÏالت األرايض،  ــكان، اس ــة يف اإلس ــة الطاق ــج فاعلي ــرتاتيجيات دم ــرضي، اس ــط الح ــة يف التخطي ــادر الطاق ــا ومص ــة قضاي دراس

ــة  ــادرات اإلبداعي ــىل املب ــز ع ــالل الرتكي ــن خ ــة م ــة الطاق ــل سياس ــات. تحلي ــر التجمع ــة وتطوي ــات االجتÏعي ــالت، الخدم املواص

ــكانية. ــات الس ــتوى التجمع ــىل مس ــاص ع ــام والخ ــÌ الع للقطاع

١0616575  التخطيط الحضري في الدول النامية  
التطــور التاريخــي لنظــام وتكويــن املدينــة يف الــدول الناميــة، دراســة العوامــل الثقافيــة والبيئيــة املؤثــرة، تحليــل مقــارن للتغــ ات 

االجتÏعيــة والحرضيــة والتشــكيل الفيزيــاî والعمــراè للمــدن الرئيســية.

١0616576   التخطيط السياحي  
تقديــم إطــار تصــوري ونظــري حــول الســياحة وأهميتهــا كوســيلة للتنميــة االجتÏعيــة واالقتصاديــة: دراســة وتحليــل السياســات 

واإلســرتاتيجيات املتعلقــة بتخطيــط الســياحة وتوفــ  الخدمــات الســياحية عــىل املســتوى الوطني واإلقليمــي واملحــيل: الرتكيــز عــىل 

القضايــا املتعلقــة بــإدارة الســياحة وتنظيمهــا.

١0616578   تخطيط المدن اإلسالمية    
دراســة املبــادئ األساســية يف تخطيــط املــدن اإلســالمية، تطــور املــدن اإلســالمية، عنارصهــا وأíاطهــا املعÏريــة واملكانيــة، القواعــد 

العامــة التــي أثــرت عــىل íوهــا، العالقــة بــÌ املفاهيــم اإلســالمية املعÏريــة والتخطيطيــة وربطهــا بالنظريــات الحديثــة.

١0616579  قوانين وتشريعات المباني 
ــات  ــرق واإلعالن ــغاالت الط ــن وإش ــار األماك ــاè وإيج ــم املب ــراè وتنظي ــط العم ــة بالتخطي ــات املتعلق ــÌ والترشيع ــة القوان دراس

واملحــالت التجاريــة والصناعيــة وقوانــÌ تحســÌ البيئــة كالــرصف الصحــي والنظافــة وغ هــا. الرتكيــز عــىل دراســة أمثلــة وتجــارب 

ــة. ــة والنامي ــدول املتقدم ــدة يف ال ــات املعتم ــÌ والترشيع للقوان

١0616584  نظم اإلدارة المحلية    
يتضمــن هــذا املســاق األســس العامــة للتنظيــم اإلداري يف الســلطة اإلداريــة مــن حيــث: التعريــف باملركزيــة والالمركزيــة اإلداريــة، 

مفهــوم اإلدارة املحليــة وفلســفتها ومقوماتهــا األساســية. كــÏ يتضمــن هــذا املســاق دراســة بعــض أنظمــة اإلدارة املحليــة مــع الرتكيــز 

.Ìعــىل نظــام اإلداريــة املحليــة يف فلســط

١0616585  التخطيط لما بعد الزالزل والكوارث 
دراســة املبــادئ واإلجــراءات ومÏرســات التأهــب للــزالزل والكــوارث والتأهيــل ضمــن ســياق متكامــل يهــدف إىل الحد مــن مخاطرها، 

وكذلــك تحســÌ تقديــم املســاعدة إىل مــا بعــد الزلــزال أو الكارثــة وتعزيــز فعاليــة جهــود إعــادة التأهيــل. 

١0616586  مواضيع خاصة في التخطيط 
دراســة مواضيــع وقضايــا مختــارة تتعلــق بالتخطيــط العمــراè، التنميــة العمرانيــة، التحــرض ومشــاكل املــدن وآليــات حلولهــا مــن 

خــالل تجــارب وحــاالت دراســية تطبيقيــة. ويفضــل أن يتــم تنويــع القضايــا واملواضيــع التــي يشــملها املســاق.
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أعضاء الهيئة التدريسية في القسم:

الجامعة/ الدولة/السنةالرتبة العلميةاالسم

جامعة الرشق األوسط التقنية، تركيا، 1996أستاذ مساعدد. عيل عبد الحميد

Ìالواليات املتحدة، 2010أستاذ مساعدد. فداء ياس ،Ìجامعة إلينوي-إيرباناشامب

جامعة واشنطن، الواليات املتحدة، 2011أستاذ مساعدد. عÏد دواس

جامعة أوسانربوك، أملانيا، 2012 أستاذ مساعدد. إيهاب حجازي
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برنامج الهندسة الميكانيكية
الخطة الدراسية 

مقدمة: 
الهندســة امليكانيكيــة هــي األقــدم بــÌ فــروع الهندســة املختلفــة. وعــرب العصــور املنرصمــة أســهمت الهندســة امليكانيكيــة يف تطــور 

الشــعوب املختلفــة متخــذة مــن طاقــة املــاء والهــواء والبخــار قــوة دافعــة لعجلــة التطــور الحضــاري والتكنولوجــي. فالهندســة امليكانيكيــة 

تهتــم أصــالً بتحــوالت الطاقــة واآلالت الالزمــة لذلــك. وتهتــم بتصميــم املاكنــات وعمليــات اإلنتــاج وفحــص املنتجــات وتقييمهــا ، وتظهــر 

آثــار الهندســة امليكانيكيــة يف كل  نواحــي الحيــاة، ومــن أهــم فــروع الهندســة امليكانيكيــة: القــوى الحراريــة وامليكانيــكا التطبيقيــة.

وحيــث إنَّ الهندســة امليكانيكيــة لعبــت ومازالــت تلعــب الــدور األهــم يف تطويــر قطــاع الصناعــة لــكل املجتمعــات، وضمــن الرؤيــة 

االســرتاتيجية لجامعــة النجــاح الوطنيــة، وتلبيــًة لحاجــة املجتمــع الفلســطيني لــكادر مؤهــل ومــدرب يف مجــال الهندســة امليكانيكيــة؛ فقــد 

قامــت كليــة الهندســة بإنشــاء قســم الهندســة امليكانيكيــة يف العــام 2002، حيــث تــم قبــول الطلبــة يف القســم ابتــداء مــن الفصــل األول 

مــن العــام األكاد¤ــي 2002/2003.

 Ïمــدة الدراســة يف قســم الهندســة امليكانيكيــة خمــس ســنوات، و¤كــن للطالــب أن يركــز تخصصــه يف أحــد فرعــي التخصــص؛ وهــ

ــب  ــي يتطل ــة الت ــة الحديث ــي حاجــة قطــاع الصناع ــة يلب ــكا التطبيقي ــÏً أنَّ تخصــص امليكاني ــة. عل ــكا التطبيقي ــة وامليكاني القــوى الحراري

تشــغيلها وصيانتهــا أن يكــون املهنــدس ملــÏً بالجوانــب النظريــة والعمليــة املتعلقــة ìيكانيــكا الــآلالت وعمليــات اإلنتــاج الحديثــة. كــÏ أن 

تخصــص القــوى الحراريــة، وعــىل وجــه الخصــوص مجــال التكييــف والتربيــد، أصبــح مــن التخصصــات املهمــة واملطلوبــة محليــاً وإقليميــاً 

نتيجــة للتغيــ  املســتمر يف منــاخ املنطقــة. 
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رؤية البرنامج:
إعــداد مهنــديس ميكانيــك  قادريــن عــىل تجيــ  كل أنــواع التكنولوجيــا الحديثــة املتعلقــة بعملهــم وتقد¤هــا إىل املجتمــع ليكــون لهــم 

دور فعــال يف التنميــة و التطويــر.

الرسالة: 
ــة  ــج الهندس ــيس برنام ــم تأس ــث ت ــة .حي ــالة الجامع ــة ورس ــة الهندس ــالة كلي ــن رس ــة م ــة امليكانيكي ــج الهندس ــالة برنام ــق رس  تنطل

امليكانيكيــة ليأخــذ دوراً مهــÏً يف تنميــة املجتمــع املحــيل و ذلــك مــن خــالل  رفــد ســوق العمــل املحــيل و االقليمــي ìهنــديس ميكانيــك 

ــم و التدريــب الهنــديس. ــة الخاصــة بالتعلي ــ  الدولي ــÌ وفــق املعاي ــÌ و مدرب مؤهل

األهداف العامة لبرنامج الهندسة الميكانيكية:
-:äيأ Ïتنسجم أهداف الربنامج مع رؤيته ورسالته وتتلخص في

ــن النواحــي •  ــة م ــة واإلقليمي ــات املحلي ــن واملجتمع ــن عــىل اإلســهام يف املَِه ــك قادري ــة هندســة ميكاني ــل عــىل إيجــاد طلب العم

ــغيلية.  ــة، والتش ــة، الخرباتي املعرفي

تخريــج مهنــديس ميكانيــك عــىل أتــم الجاهزيــة للحصــول عــىل مهــن ناجحة/واعــدة يف مجــال الهندســة امليكانيكيــة يف الســوق • 

املحــيل واإلقليمــي. حيــث يظهــرون االحرتافيــة يف العمــل ويتمتعــون باملســؤولية املجتمعيــة واألخالقيــة التامــة يف جميــع املجــاالت. 

تخريــج مهنــديس ميكانيــك عــىل أتــم الجاهزيــة لإلنخــراط يف برامــج التعليــم املســتمر مــن خــالل املتابعــة املســتمرة للدراســات • 

العليــا والتطويــر املســتمر والتدريــب العمــيل، والشــهادات املتخصصــة. 

مخرجات التعليم للبرنامج:
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة. • 

القدرة عىل تصميم وتنفيذ التجارب وكذلك تحليل وتفس  البيانات. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة وإمكانيــة التصنيــع واإلســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد وصياغة وحل املشاكل الهندسية. • 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوى واسع من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل اإلنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة.• 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف التطبيقات الهندسية املختلفة.• 

شروط القبول لبرنامج هندسة الميكانيك
ــول يف جامعــة  ــرع العلمــي أوالصناعــي وحســب رشوط القب ــة- الف ــة العام ــم يف الثانوي ــة تنافســياً حســب معدالته ــول الطلب ــم قب يت

النجــاح.
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متطلبات التخرج
ــات  ــÌ متطلب ــا ب ــة م ــل موزع ــة بعــد إãــام 160 ســاعة معتمــدة عــىل األق ــوس بتخصــص الهندســة امليكانيكي ــح درجــة البكالوري ãن

:äــأ ــÏ ي ــة والحــرة وهــي ك ــة واالختياري ــج االجباري ــات الربنام ــة ومتطلب ــة االجباري الجامع

الساعات المعتمدة

المجموعحرةاختياريإجباري

1818متطلبات الجامعة

129122143متطلبات البرنامج

147122161المجموع

متطلبات الجامعة (١٨ ساعة معتمدة) كما يلي:

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
ات طبيعة اللقاء

المتطلب السابق عملينظري

-33ثقافة اسالمية1000101

-33لغة عربية1000102

-33لغة انجليزية 10001031

-33دراسات فلسطينية1000105

إنهاء 32 ساعة150خدمة مجتمع1000108

-11مهارات القيادة واإلتصال1000117

-11مقدمة يف علم الحاسوب1000127

-33لغة انجليزية 2 للهندسة1000322
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متطلبات برنامج هندسة الميكانيك (١٤٣ ساعة معتمدة):
 •:äيا Ïمائة وثالٌث وأربعون (143) ساعة معتمدة من املساقات النظرية والعملية وهي موزعة ك

املتطلبات اإلجبارية (129 ساعات معتمدة):

 •:äيأ Ïمائة وتسٌع وعرشون (129) ساعة معتمدة من املساقات النظرية والعملية وهي موزعة ك

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10621330  م.س. 1                 3عمليات تصنيع وانتاج (1) 10621332
10621220  م.س. 1                 3انتقال الحرارة (1) 10621420
10621310  م.س. 1  10621414  م.س. 2               1مخترب اهتزازات وميكانيكا اآلالت 10621416
10621210  م.س. 1  10211202  م.س. 2               3اهتزازات ميكانيكية 10621414
10621413 Ì10211202  م.س. 1                 3رياضيات تطبيقية للمهندس
10621317  م.س. 1                 4تصميم آالت (2) 10621410
10231101  م.س. 1  10621200  م.س. 2               3مواد هندسية 10621330
                 3التدريب العميل (1) 10621400
10621330  م.س. 1  10621214  م.س. 2               1مخترب خواص ومقاومة املواد 10621331
10621420  م.س. 1                 1مخترب العلوم الحرارية 10621426
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10621320  م.س. 1  10621420  م.س. 2               3التدفئة والتكييف 10621440
                 3مهارات التفك  النقدي والبحث 10636410
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10631301  م.س. 1                 3اداره العمليات 10621522
10621214  م.س. 1                 3تصميم آالت 1 10621317
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641291
10621329  م.س. 1  10621320  م.س. 2               3آالت توربينية 10621526
10621529 è10621320  م.س. 1                 3األنظمة امليكانيكية للمبا
10651471  م.س. 1                 1مخترب انظمة التحكم 10651571
10641292  م.س. 1  10621414  م.س. 2               3انظمة تحكم 1 10651471
10621551  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (2) 10621552
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
                 2مرشوع تخرج (1) 10621551
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
10621320  م.س. 1                 1مخترب ميكانيكا املوائع 10621328
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10621220  م.س. 1                 3ديناميكا حرارية 2 10621329
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10221101  م.س. 1  10231101  م.س. 2               3ديناميكا حرارية 1 10621220
10211202  م.س. 1  10601110  م.س. 2               3ميكانيكا املوائع (1) 10621320
10621210  م.س. 1                 3نظرية اآلالت 10621310
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10636111  م.س. 1                 2تطبيقات برمجية يف الهندسة امليكانيكية 10621301
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10601110  م.س. 1  10221201  م.س. 2               4مقاومة املواد 10621214
10621213 Ç10606102  م.س. 1                 2الرسم امليكاني
10621200  م.س. 1 10621200 أو متزامن                0مشاغل هندسية عميل 2 10621201
10621100  م.س. 1                 1مشاغل هندسية 2 10621200
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391

المتطلبات االختيارية (١٢ ساعات معتمدة):
ــار  ــة. بحيــث ¤كــن للطالــب أن يخت ــة اآلتي ــار الطالــب اثنتــي عــرشَة (12) ســاعة معتمــدة عــىل األقــل مــن املســاقات االختياري يخت

 .Ïــار مــن كليهــ مســاقات مــن مجموعــة مســاقات أحــد الرتكيزيــن اآلتيــÌ أويبقــى يف املســار العــام بحيــث يخت

تركيز الميكانيكا التطبيقية:
متطلب سابقس.ماسم الساقرقم المساق

10631211  م.س. 1                 3ادارة الصيانة 10631451
10621310  م.س. 1  10621261  م.س. 2               3انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية 10651483
10621214  م.س. 1  10641391  م.س. 2               3اجهزة القياس وترابطاتها 10651481
10621420  م.س. 1                 3تصميم املبادالت الحرارية 10621629
                 3مواضيع خاصة يف االنظمة الحرارية 10621554
10621440  م.س. 1                 3تشخيص وصيانة األعطال ألنظمة التكييف والتربيد 10621545
                 3مواضيع خاصة يف امليكانيكا التطبيقية 10621553
10651372  م.س. 1  10621310  م.س. 2               3ربوتات 10651682
10621414  م.س. 1                 3ديناميكا االجسام الدوارة 10621512
10621440  م.س. 1                 3أنظمة التكييف والتربيد املتقدمة 10621547
10621332  م.س. 1                 3تخطيط وإدارة املنشآت الصناعية 10621430
10621414  م.س. 1  10651372  م.س. 2               3تحليل العنارص املحدودة 10621513
10621317  م.س. 1                 3ميكانيكا الكرس 10621514
10621420  م.س. 1                 3انتقال الحرارة (2) 10621520
10621320  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع (2) 10621523
10621329  م.س. 1                 3آالت احرتاق داخيل 10621524
10621329  م.س. 1                 3محطات قوى حرارية 10621525
10621440  م.س. 1                 3التصميم املحوسب ألنظمة التكييف والتربيد 10621546
10621400  م.س. 1 10621400 أو متزامن                3التدريب العميل(2) 10621401
10621332  م.س. 1  10621410  م.س. 2               3التصميم والتصنيع بالحاسوب 10621530
10621420  م.س. 1                 3تحويالت الطاقة 10621548
10621420  م.س. 1                 3التربيد 10621549
10621534 Ç10621410  م.س. 1                 3إختيار املواد يف التصميم امليكاني
10621320  م.س. 1  10621410  م.س. 2               3تصميم اوعية الضغط 10621533
10621332  م.س. 1                 3عمليات تصنيع وانتاج (2) 10621532
10621332  م.س. 1  10621410  م.س. 2               3تصميم العدد والقوالب 10621531

مساقات حره (٢ ساعات معتمدة):
يختار الطالب ساعتÌ (2) معتمدة عىل األقل بحرية من مساقات الجامعة – ما عدا مساقات كلية الهندسة.
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التدريب العملي 
¤كــن للطالــب أن يســجل مســاق التدريــب العمــيل يف مــكان عمــل هنــديس ويعتمــده قســم هندســة امليكانيــك، بعــد أن ينهــي دراســة 

الســنة الرابعــة أوبعــد أن ينهــي بنجــاح مائــة وعرشيــن (120) ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات برنامــج الهندســة امليكانيكيــة، وضمــن أحــد 

:Ìالخياريــن اآلتيــ

ملــدة ûانيــة (8) أســابيع متتاليــة خــالل الفصــل الصيفــي، أومــا يعادلهــا مــن فــرتة تدريــب خــالل الفصــل األول أوالثــاè، عــىل أن ال . 1

تقــل عــن 320 ســاعة تدريــب يف جميــع األحــوال. حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0621400).

ملــدة ســتة عــرش (16) أســبوعاً متتاليــاً خــالل الفصــل الــدرايس األول أوالثــاè، وذلــك يف حــال الحصــول عــىل فــرص تدريــب متميــزة . 2

تســتوجبالتدريب لفــرتة زمنيــة طويلــة. حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0621400) ومســاق التدريــب 

العمــيل (2) (0621401) بشــكل متزامــن.
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وصف المساقات

10211201 تفاضل وتكامل 3
 ،R3و R2 واإلحداثيــات القطبيــة، املتجهــات Parametric Equations مــن خــالل هــذا املســاق يتــم دراســة املعــادالت الحدوديــة

ــات  ــك املتجه ــل وكذل ــددة التكام ــادالت متع ــا، املع ــع تطبيقاته ــة م ــة الجزئي ــادالت التفاضلي ــة، املع ــات املتجه ــطوح، االقرتان والس

ومظاهرهــا املختلفــة.

10211230 احصاء واحتماالت للمهندسين
نظريــة االحتــÏالت، التوقــع واملتغــ ات العشــوائية، التوزيعــات االحتÏليــة، العينــات، تقديــر املتغــ ات، فحــص الفرضيــات، تحليــل 

االنحــدار، تحليــل التبايــن.

10221115 مختبر فيزياء عامة للهندسة
تطبيقات عملية ملساقي فيزياء عامة 1 وفيزياء عامة 2 وتشمل تجارب يف املخترب يف مجايل امليكانيكا والكهرباء.

10606102 رسم هندسي
تنميــة قــدرة طالــب كليــة الهندســة عــىل التعبــ  عــن أفــكاره مــن خــالل الرســومات، ليتمكــن مــن خاللهــا مــن رســم أي تصميــم 

ــا  ــق عليه ــ  قياســية متف ــا ملعاي ــذي ¤كــن للمتخصصــÌ فهمــه وتصنيعــه يف املســتقبل، ويكــون هــذا الرســم وفق عــىل النحــو ال

بالنســبة للشــكل والتســمية ومــا إىل ذلــك. فقــط التقنيــات اليدويــة يف الرســم الهنــديس هــي املطروحــة يف هــذا املســاق باســتخدام 

ادوات الرســم املعروفــة.

10621100 مشاغل هندسية 1 نظري
التدريــب العمــيل عــىل األعــÏل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن اللحامــات 

مثــل القــوس الكهربــاî. التدريــب عــىل التمديــدات الكهربائيــة املنزليــة. التدريــب عــىل اســتخدام آالت اإلنتــاج للمعــادن كاملخرطــة. 

إىل جانــب  تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتعÏالتها وطــرق إنتاجهــا واملعالجــات الحراريــة للمعــادن، أدوات 

القطــع وســوائل التربيــد، الســالمة الصناعيــة واملهنيــة. عــىل الطالــب يف هــذا املســاق القيــام بعمــل تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد 

اعــاله.

10621200 مشاغل هندسية 2
ــز، وســباكة  ــادن بالخراطــة والتفري ــدى الطــالب يف مجــاالت تشــكيل املع ــة ل ــة والعملي ــة االساســية النظري ــارات الفني ــر امله تطوي

الرمــل، وتشــكيل املكونــات بواســطة اللحــام وتجميعهــا. حيــث يقــوم الطالــب بتنفيــذ تدريبــات عمليــة بشــكل فــردي للتأكــد مــن 

إتقــان املهــارات املطلوبــة.

10621214 مقاومة المواد
مقدمــة يف ميكانيــكا االجســام املرنــة: مفاهيــم اإلجهــادات واالنفعــاالت، تصنيــف الســلوك املعــدè، العالقــة بــÌ االجهــاد واالنفعــال 

وقانــون هــوك. إجهــاد القضبــان وإنفعالهــا وتشــوهها تحــت تأثــ  القــوى املحوريــة. اجهــاد اعمــدة االدارة املصمتــة واملفرغــة (يل 

املــاور) وإنفعالهــا وتشــوهها. اجهــادات الثنــي والقــص يف العتــالت املســتقيمة واملنحنيــة وانفعاالتهــا. األحــÏل املركبــة، تحويــالت 

اإلجهــادات واالنفعــاالت (دائــرة مــور)، انحنــاء العتــالت، أوعيــة الضغــط الســميكة والرقيقــة. التوصيــل بتــالؤم االنكــÏش والضغــط. 

اجهــادات االقــراص الــدوارة. اجهــادات التــÏس (ه تــز). نظريــات االنهيــار الســكونية.

10621210 ديناميكا
ــع والزخــم،  ــدآ الدف ــة، مب ــَد أ الشــغل والطاق ــوة والتســارع، َمب ــئة يف املســتوى، الق ــكا االجســام الجاس ــة الجســيÏت، دينامي حرك

ــزازات. ــة يف االهت مقدم
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10621213 الرسم الميكانيكي
املناظــ  الجانبيــة، الرباغــي والوصــالت املؤقتــة رســمها ومواصفاتهــا، رمــوز اللحامــات والرباغــي ناقلــة القــدرة، رســم تقاطــع االجســام، 

اإلفــراد، الحدبــات، األبعــاد، الســÏحية، الحــدود بحســب نظــام ال ISO، الرســم التفصيــيل، الرســم التجميعــي.

10621220 ديناميكا حرارية 1
خصائــص املــواد النقيــة وســلوكها، قانــون التحريــك الحــراري االول والثــاè، تطبيقــات القانــون األول والثــاè للتحريــك الحــراري عــىل 

األنظمــة املغلقــة واملفتوحــة واالنعكاســية.

10621301 تطبيقات برمجية في الهندسة الميكانيكية
مقدمــة للغــة الربمجــة MatLab، حــل مفاهيــم امليكانيــكا التطبيقيــة باســتخدام MatLab، بنــاء íــاذج ديناميكيــة ثالثيــة األبعــاد 

ــة. وتصميمهــا وتحليــل اإلجهــادات باســتخدام برنامــج SolidWorks وVisual Nastran 4D أو أي برامــج تصميــم ميكانيــÇ مكافئ

10621310 نظرية اآلالت
التحليــل الحــرX لآلليــات، مضلعــات الرسعــة والتســارع، تحليــل قــوى االتــزان والقصــور يف اآلالت، التحليــل الديناميــÇ للحدبــات 

والحدافــات، موازنــة اآلالت.

10621317 تصميم آالت 1
ــالت  ــة. تحلي ــة والطاق ــ  املتصل ــات غ ــالت باســتخدام طــرق الجمــع واالقرتان ــÇ، دراســة تشــوه العت ــم امليكاني ــة يف التصمي مقدم

ــة  ــ  األحــÏل الثابت ــة تحــت تأث ــارص امليكانيكي ــار العن ــا. انهي ــدة وتصميمه ــاج األعم ــة، انبع ــارص امليكانيكي ــاء العن ــاد وانحن االجه

ــة. ــل الدحروجي ــربكات). الحوام ــة (الزم ــض امليكانيكي ــم النواب ــام. تصمي ــالت اللح ــي ووص ــالت الرباغ ــم وص ــ ة، تصمي ــÏل املتغ واألح

10621320 ميكانيكا الموائع (1)
ــة  ــة الطاق ــع، معادل ــياب املوائ ــادىء انس ــاكنة، مب ــع الس ــع، املوائ ــواص املوائ ــية، خ ــدات األساس ــع والوح ــكا املوائ ــة مليكاني مقدم

ــ  املضطــرب  ــي غ ــان الطبق ــل البعــدي والنمذجــة والتشــابهية، الجري ــه، التحلي ــدأ الزخــم وتطبيقات ــ  املضطــرب، مب ــان غ للجري

ــع. ــاس املوائ ــزة قي ــه يف اجه ــع، مقدم ــكا املوائ ــىل ميكاني ــات ع ــب، تطبيق ــاط يف األنابي ــة لالنضغ ــ  القابل ــع غ للموائ

10621328 مختبر ميكانيكا الموائع
تجــارب وتطبيقــات عــىل املبــادئ املتعلقــة ìيكانيــكا املوائــع مثــل مركــز الضغــط يف االجســام املغمــورة والعاëــة. فقــدان الضغــط 

نتيجــة االحتــكاك يف االنابيــب، خصائــص املضخــات، الكفــاءة يف املضخــات وتوصيالتهــا، زخــم الزعنفــة املائيــة، وســائل قيــاس الجريــان.

10621329 ديناميكا حرارية 2
دوائــر القــوى والتربيــد التــي تعمــل بالهــواء والبخــار، عالقــات التحريــك الحــراري، املخاليــط واملحاليــل الحقيقيــة واملثاليــة، التفاعالت 

الكيÏويــة وتفاعــالت االحرتاق.

10621330 مواد هندسية
الرتكيــب الــذري والروابــط، الرتكيــب البلــوري، الشــوائب يف املعــادن الصلبــة، الخــواص امليكانيكيــة للمــواد، منحنيــات الطور وتشــكيل 

الســبائك، املعــادن والســبائك الفلزيــة والالفلزيــة، معالجــة املعــادن بالحــرارة، تــآكل املعادن.

10621331 مختبر خواص المواد ومقاومتها
تجــارب حــول الخــواص امليكانيكيــة للمــواد وتشــمل اختبــارات الصالبــة، الشــد والضغــط، الصــدم، الــيل، التــآكل، اإلجهــاد، فحوصــات 

.Çماكــرو ومايكــرو- مخربيــة للمعــادن، تجــارب الصــب، تشــغيل املعــادن وتشــكيلها، اللحــام، املعالجــة الحراريــة، والتصنيــع البالســتي
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10621332 عمليات تصنيع وانتاج (1)
إنتــاج املعــادن الفلزيــة، انتــاج املعاجــن الالفلزيــة، عمليــات الســكب، ميتالوجيــا املســاحيق، تشــكيل املعــادن (الســميكة)، تشــغيل 

املعــادن، أعــÏل الصــاج املعــدè، عمليــات وصــل املعــادن، عمليــات تشــكيل اللدائــن (البالســتيك).

10621400 التدريب العملي (1)
ــة أســابيع يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد مــن قبــل الربنامــج، وذلــك عنــد االنتهــاء مــن  تدريــب عمــيل ملــدة ال تقــل عــن ûاني

ــة. ــات برنامــج الهندســة امليكانيكي ــن (120) ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن متطلب ــة وعرشي ــاء مائ دراســة الســنة الرابعــة أو بعــد إنه

10621410 تصميم آالت (2)
التزييــت ومــاور االنــزالق. الــرتوس بأنواعهــا الحاثــة والهالليــة واملائلــة والدوديــة. أنظمــة الســيور والسالســل والبكــرات. الكوابــح، 

االزدواجيــات، املحــاور الــدوارة، عجــالت حفــظ العــزم. تطبيقــات محوســبة.

10621413 رياضيات تطبيقية للمهندسين
ــادالت  ــ . املع ــالت فوري ــالت وتحوي ــالت وتكام ــة. متسلس ــات الخاص ــالت، االقرتان ــتخدام املتسلس ــة باس ــادالت التفاضلي ــل املع ح

ــة. ــة امليكانيكي ــات يف الهندس ــة وتطبيق ــة الجزيئي التفاضلي

10621414 اهتزازات ميكانيكية
خــواص الحركــة االهتزازيــة، اشــتقاق املعــادالت التفاضليــة التــي تصــف الحركــة االهتزازيــة، االهتــزازات الحــرة واملجــربة، االهتــزازات 

املخمــدة وغــ  املخمــدة، الحركــة التوافقيــة، الالاتــزان، حركــة القواعــد، االهتــزازات العابــرة وذات الفــرتة املتكــررة. االهتــزازات الحــرة 

واملجــربة لالنظمــة متعــددة درجــة الحريــة.

10621416 مختبر اهتزازات وميكانيكا اآلالت
.Çتجارب متعددة يف مجاالت نظرية االالت واالهتزازات امليكانيكية والتصميم امليكاني

10621420 انتقال الحرارة (1) 
انتقــال الحــرارة بالتوصيــل باتجــاه واحــد، انتقــال الحــرارة املســتقر وغــ  املســتقر، انتقــال الحــرارة بالحمــل، انتقــال الحــرارة الجــربي 

يف حالــة التدفــق الداخــيل والخارجــي، انتقــال الحــرارة باإلشــعاع، املبــادالت الحراريــة.

10621426 مختبر العلوم الحرارية
تجارب وتطبيقات عىل انتقال الحرارة والديناميكا الحرارية.

10621440 التدفئة والتكييف
ــواء  ــف اله ــة تكيي ــم)، أنظم ــة وتصمي ــاء (نظري ــخÌ امل ــة تس ــد، أنظم ــة والتربي ــÏل التدفئ ــاب أح ــواء، حس ــف اله ــات تكيي عملي

ــواء. ــف اله ــة تكيي ــة وأنظم ــة املركزي ــبكات التدفئ ــم ش ــم). تصمي ــة وتصمي (نظري

10621522 ادارة العمليات
ــة  ــل العملي ــة قب ــة الالزم ــات العلمي ــرشكات والدراس ــÌ ال ــة ب ــوق واملنافس ــÌ الس ــاج وب ــÌ اإلنت ــة ب ــاق العالق ــذا املس ــف ه يص

ــاج ونوعــه، التســويق، إدارة األفــراد،  ــة ويف أثنائهــا وبعدهــا مــن أجــل ادارة املشــاريع بنجــاح. حيــث تشــمل: حجــم اإلنت االنتاجيّ

ــÏ مــن خــالل الجمــع  ــة بينه ــاج  واملقارن ــك خطــوط اإلنت ــع املــرشوع وكذل ــر، موق ــن، البحــث والتطوي ــرشاء والتخزي ــل، ال التموي

ــة. ــة اإلنتاجي ــي للعملي ــي والكم الوصف
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10621526 آالت توربينية
النظريــة العامــة للتوربينــات و توربينــات الدفــع وتوربينــات رد الفعــل و تطبيــق نظريــة التÏثــل عــىل اآلالت الهيدروليكيــة وعمــل 

ــوايل أو  ــىل الت ــات ع ــب املضخ ــة وترتي ــم اآلالت الهيدروليكي ــاكلها، تصمي ــا ومش ــا وأدائه ــة أنواعه ــات ومقارن ــات والتوربين املضخ

التــوازي، النفاثــات والضواغــط.

10621529 األنظمة الميكانيكية للمباني
ــرصف الصحــي،  ــة ال ــاردة والســاخنة، أنظم ــاه الب ــة املي ــار. أنظم ــم واختي ــة؛ دراســة وتصمي ــة املختلف ــة امليكانيكي ــة لألنظم مقدم

ــة. ــازات الطبي ــة، الغ ــالß الكهربائي ــد، الس ــت األرض، املصاع ــاري تح ــة، املج ــات الصحي ــق، التطبيق ــة الحرائ ــة مقاوم أنظم

10621551 مشروع تخرج (1)
مراجعة علمية ملوضوع املرشوع املختار وتحض  خطة عمل ملراحل إنشاء املرشوع بشكل عميل.

10621552 مشروع تخرج (2)
 îالتطبيــق العمــيل للمعرفــة النظريــة والعمليــة املكتســبة مــن مــرشوع تخــرج 1. كتابــة مــا تــم انجــازه يف مــرشوع 1 و 2 بتقريــر نهــا

باالســتناد إىل األســس العلميــة واملنهجيــة لكتابــة التقرير.

10626251 تحليل عددي للمهندسين
تحليــل األخطــاء، جــذور املعــادالت، حــل األنظمــة الخطيــة وغــ  الخطيــة، ãثيــل املعلومــات ìنحنيــات مالëــة، حــل املعلومــات 

ــة، التفاضــل والتكامــل العــددي. التفاضلي

10631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن اساســيات التقييــم والتحليــل االقتصــادي مثــل مخططــات 

التدفــق وتحليــل نقــاط التعــادل وتحليــل الحــد االدæ للنفقــات. كــÏ يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب ìفهــوم القيمــة 

الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع

10636111 برمجة الحاسوب
ــة، املدخــالت واملخرجــات والوحــدات  ــة واملنطقي ــ  الرياضي ــات، التعاب ــواع البيان ــة: ان ــادىء الربمجــة األساســية للغــات الهيكلي مب

ــا. ــة الربامــج وتنفيذهــا وتتبعه ــة. كتاب الربمجي

10636410 مهارات التفكير النقدي والبحث
املســاق يتنــاول االعتبــارات النظريــة والعمليــة للتفكــ  النقــدي والبحــث. حيــث يــدرس عمليــة تطويــر ودعــم وتقييــم املعتقــدات 

ــ  إلجــراء  ــة التفك ــق املســاق عملي ــÏ ويطب ــة. ك ــارات املعرفي ــتنباطي وامله ــن خــالل االســتدالل االســتقراî واالس واالطروحــات م

البحــوث العلميــة وتقييمهــا. يتوقــع مــن الطــالب ان يقدمــوا موضوعــات بحثيــة بشــكل شــفوي وكتــا> وذلــك مــن اجــل اكتســاب 

الخــربة العمليــة يف إجــراء البحــوث و الدفــاع عــن اطروحاتهــم وآرائهــم الخاصــة.

10641291 دوائر كهربائية والكترونية
مقدمــة، قانــون أوم، قوانــÌ ك شــهوف وقواعــد تجزئــة الفولتيــة والتيــار، طــرق تحليــل الدوائــر الكهربائيــة، امللــف واملكثــف، دوائــر 

ــا،  ــتورات ودوائره ــودات والرتانزس ــالت، الدي ــباه املوص ــواد أش ــا، م ــة وتحليالته ــوار الثالث ــد واألط ــور الواح ــرتدد ذات الط ــار امل التي

املضخــÏت التشــغيلية وتطبيقاتهــا التناســبية والتكامليــة والتفاضليــة. مقدمــة يف املنطــق الرقمــي واإللكرتونيــات الرقميــة. أنظمــة 

الرتقيــم والبوابــات املنطقيــة.
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10641294 مختبر الدوائر الكهربائية وااللكترونيات
ــون أوم وطــرق  ــرب، قان ــات. ويشــمل أجهــزة املخت ــة واإللكرتوني ــر الكهربائي تجــارب وتطبيقــات متعلقــة ìوضوعــات مســاق الدوائ

ــون  ــن ونورث ــر ثيفين ــا، دوائ ــة والدلت ــالت النجم ــار، تحوي ــة والتي ــة الفولتي ــرق تجزئ ــهوف وط ــÌ ك ش ــات، قوان ــل املقاوم توصي

املكافئــة، والوصــول إىل القــدرة القصــوى، ودوائــر األطــوار الثالثــة. دوائــر الديــود والرتانزســرت. ودوائــر املضخــÏت التشــغيلية. ودوائــر 

ــة. ــات الرقمي اإللكرتوني

10641391 اآلالت الكهربائية
ــار  ــر املغناطيســية، املحــوالت ذات الطــور الواحــد واألطــوار الثالثــة، تحويــالت الطاقــة الكهروميكانيكيــة، االت التي مراجعــة الدوائ

الثابــت : املولــدات واملحــركات ذات التيــار الثابــت. أنظمــة تشــغيل املحــركات ذات التيــار الثابــت وأنظمــة التحكــم بالرسعــة. اآلالت 

الكهربائيــة ذات التيــار املــرتدد وأحاديــة الطــور وثالثيــة األطــوار (اآلالت التوافقيــة واآلالت الحثيّــة).

10641392 مختبر اآلالت الكهربائية
تجــارب وتطبيقــات متعلقــة ìوضوعــات مســاق اآلالت الكهربائيــة وتشــمل تجــارب مخربيــة حــول املحــوالت ذات الطــور الواحــد 

وثالثيــة األطــوار، مولــدات التيــار الثابــت، محــركات التيــار الثابــت، محــركات التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد وثالثيــة األطــوار 

ــة)، التحكــم برسعــة املحــركات. (التوافقيــة والحثيّ

10651471 انظمة تحكم 1
ــة  ــة والهيدروليكي ــة وامليكانيكي ــة (الكهربائي ــة الفيزيائي ــايض لالنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ــات  ــتخدام املخطط ــة باس ــل األنظم ــة. ãثي ــة خطي ــا اىل أنظم ــرق تحويله ــة وط ــ  الخطي ــة وغ ــة الخطي ــة)، األنظم والنيوماتيكي

الصندوقيــة ومخطــط تدفــق االشــارة، تحليــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمنــي، االســتقرارية وخطــأ الحالــة املســتقرة، االســتجابة 

االنتقاليــة، تحليــل اتــزان أنظمــة التحكــم واســتقرارها  باســتخدام طــرق روت لوكــس وراوث هروتــز. مقدمــة اىل االســتجابة املــرتددة. 

Matlab and Simulink. ــات ــتخدام برمجي ــم اآليل باس ــة التحك ــىل أنظم ــن ع ãاري

10651571 مختبر انظمة التحكم
ــة  ــة الكهربائي ــق الســائل) واألنظم ــاع وتدف ــع (التحكــم بارتف ــة املوائ ــا يف أنظم ــة. وتطبيقاته ــة التحكــم املفتوحــة واألرجاعي أنظم

وااللكرتوميكانيكيــة والحراريــة. التحكــم باملــكان والرسعــة. اساســيات التحكــم بآليــة املــؤازرة وفحوصــات االســتقرارية. أداء األنظمــة 

تحــت تأثــ  املتحكــÏت التعويضيــة التناســبية والتكامليــة والتفاضليــة. قياســات االســتجابة الالزمنيــة والرتدديــة. املحــاكاه املحســوبة 

.MATLAB & SIMULINK لنظمــة التحكــم باســتخدام برمجيــات

10621401 التدريب العملي (2)
يتــم التســجيل للمســاق بالتزامــن مــع مســاق التدريــب العمــيل 10621400، بعــد موافقــة القســم، وذلــك ãاشــياً مــع فــرتة تدريــب 

تتطلــب أربــع أشــهر متتابعــة يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد.

10621430 تخطيط وإدارة المنشآت الصناعية 
هــذا املســاق يهــدف إىل تقديــم املفاهيــم األساســية املرتبطــة بالتنظيــم الداخــيل للمصنــع، تحديــد موقــع املصنــع، االنــواع األساســية 

للتنظيــم وإجــراءات تصميــم املنشــآت الصناعيــة، طريقــة تخطيــط املواقــع املنهجــي (SLP): تجميــع بيانــات املنتــج، تدفــق البيانــات، 

الرســوم البيانيــة لدراســة العالقــات بــÌ االقســام، تحديــد املســاحات والفراغــات واختيــار التنظيــم الداخــيل االمثــل. العوامــل املؤثــرة 

عــىل التنظيــم الداخــيل: املــواد، اآلالت، العــÏل، الحركــة، االنتظــار، الخدمــة، البنــاء ودرجــة املرونــة، تــوازن خــط التجميــع وإدارة 

املشاريع.
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10621512 ديناميكا االجسام الدوارة
خــواص الــدوار(rotor)، الــدوار االحــادي واملتعــدد. الــدوار املتÏثــل وغــ  املتÏثــل. مخططــات كامبــل. اتــزان االجســام الــدوارة. تأث  

التخميــد الداخــيل والخارجــي وتأثــ  تزييــت املحامــل. تأثــ  املحامــل الجاســئة واملرنــة. موازنــة الــدوار. الظاهــرة الج وســكوبية. 

تطبيقــات صناعيــة: الشــان التوربينــي، الضاغــط الطــارد، العنفــات البخاريــة، املــراوح.

10621513 تحليل العناصر المحدودة
مقدمــة ملفهــوم العنــارص املحــدودة، املســائل ذات البعــد الواحــد، اشــتقاق معــادالت العنــرص، تجميــع معــادالت العنــارص، فــرض 

الظــروف الحدوديــة، حــل املعــادالت، مقدمــة للمســائل ذات البعديــن، تحليــل الخطــأ، تطبيقــات عــىل الحاســوب.

10621514 ميكانيكا الكسر
ــدن  ــية املع ــة، الخــدوش وحساس ــار التقليدي ــات االنهي ــادات والتشــوهات، نظري ــÇ، اإلجه ــم امليكاني ــار يف التصمي ــع االنهي دور من

ــرن، اســلوب  ــاد امل ــل اإلجه ــة، اســلوب حق ــرن الخطي ــكا الكــرس امل ــن، ميكاني ــة اوروان- ايروي ــكا الكــرس: معادل للخــدوش، ميكاني

موازنــة الطاقــه، تكامــل J، الكلــل: كلــل بــدورات قليلــه وكلــل بــدورات كثــ ه، فكــرة íــو الكلــل والعمــر املتبقــي. الزحــف وبعــض 

ــة. االهــرتاء وأنواعــه. النــÏذج الرياضي

10621520 انتقال الحرارة (2)
انتقــال الحــرارة بالحمــل اإلجبــاري داخــل االنابيــب، انتقــال الحــرارة بالحمــل الحــر، املبــادالت الحراريــة، الغليــان والتكثيــف، االنتقال 

.Ìالســطوح الرماديــة، انتقــال الحــرارة متعــدد الطــرق، مقدمــة النتقــال الحــرارة املســتقر يف اتجاه Ìباالشــعاع بــ

10621523 ميكانيكا الموائع (2)
الطاقــه الكامنــه للجريــان وتحليــل الطبقــة الحديــة، انفصــال (عــدم اتصــال) الجريــان، اســتخدام التقنيــات الحاســوبية لحــل مشــاكل 

الطبقــة الحديــة، لزوجــة الجريــان يف القنــوات الداخليــة، الجريــان القابــل لالنضغــاط يف الفوهــات والقنــوات يف بعــد واحــد، موجــة 

الصــدم العموديــه والجريــان يف القنــوات تحــت تأثــ  االحتــكاك او انتقــال الحــرارة.

10621524 آالت احتراق داخلي
دورات الهــواء املثاليــة، االحــرتاق داخــل محــركات االحــرتاق الداخــيل، تصنيــف محــركات االحــرتاق الداخــيل، الــدورات، األداء، أنظمــة 

اإلشــعال يف محــركات االحــرتاق الداخــيل، الوقــود.

10621525 محطات قوى حرارية
دورات البخار، دورات توربينات الغاز، محطات قوى البخار وتوربينات الغاز، مكوناتها، انتقاؤها واقتصادياتها.

10621530 التصميم والتصنيع بالحاسوب
وتشــمل اساســيات التصميــم والتصنيــع املحوســبة، التصميــم املحوســب أو التصميــم ìســاعدة الحاســوب، ويشــمل بنــاء االجســام 

وتغيــ  مــكان االجســام، وتدويرهــا يف الفــراغ الثــال@، وعمليــات رســم وتصنيــف وتحريــك املنحنيــات وتشــكيل االســطح وعمليــات 

تجســيم النــÏذج وبنــاء املوديــالت وإختبارهــا مــن ناحيــة أداء الوظيفــة املصممــة مــن أجلهــا، وتطبيــق طريقــة العنــارص املحــدودة 

يف مجــاالت املعالجــة والتحاليــل املختلفــة مــن أجــل التصنيــع بتكامــل الحاســوب.

10621531 تصميم العدد والقوالب
ــة لعــدة القطــع، وتشــمل  ــادئ تصميــم أدوات القطــع (ســكاكÌ)، واملــواد التــي تصنــع منهــا أدوات القطــع واملعالجــة الحراري مب

تصميــم عــدة القطــع ذات طــرف حــاد واحــد مثــل الســكاكÌ املســتخدمة يف املخــارط، والســكاكÌ متعــددة االطــراف الحــادة مثــل 

ــز، وكذلــك تشــمل نصــالت عــدة النــرش وعــدة التســنÌ وعمليــات جلــخ وشــحذ أدوات  ــات التفري الســكاكÌ املســتخدمة يف ماكن

ــم  ــات الســحب وتصمي ــب التشــكيل املســتخدمة يف عملي ــس، وقوال ــب املســتخدمة يف املكاب ــم القوال القطــع، اساســيات وتصميم

القوالــب املفتوحــة البســيطة وكذلــك القوالــب املغلقــة واملعقــدة.
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10621532 عمليات تصنيع وانتاج (2)
وتشــمل عمليــات الســباكة الخاصــة وعمليــات تشــكيل وتصنيــع االلــواح املعدنيــة املختلفــة، وأعــÏل املكابــس، والعــدد املختلفــة، 

وعمليــات تشــكيل وتصنيــع مــواد البالســتيك املختلفــة، وعمليــات تشــكيل املــواد الصناعيــة واملــواد املركبــة وطــرق الوصــل والربــط 

املختلفــة وعمليــات االنتــاج والتصنيــع الفنيــة والنوعيــة املتخصصــة.

10621533 تصميم اوعية الضغط
ــة والفتحــات والقواعــد.  ــاكل االســطوانية. تصميــم االغطي ــات االجهــادات وحدودهــا. تصميــم الهي معايــ  التصميــم االنشــائية، فئ

تقويــم انهيــار أوعيــة الضغــط، تصميــم وصــالت القــالووظ. طــرق التصميــم غــ  املــرن. دراســة حــاالت، مراعــات انظمــة تصميــم 

.Çاوعيــة الضغــط الصــادرة عــن اتحــاد مهنــديس امليكانيــك االمريــ

10621534 إختيار المواد في التصميم الميكانيكي
يشــمل هــذا املســاق املواضيــع التاليــة: أســس عمليــة التصميــم، خرائــط خــواص املــواد، أســس اختيــار املــواد، حــاالت دراســة يف 

اختيــار املــواد، اختيــار العمليــات، األهــداف واملحــددات املتعــددة لإلختيــار، اختيــار املــادة وشــكل القطعــة، اختيــار املــواد الهجينــة، 

املــواد والبيئــة، حــاالت دراســية.

10621545 تشخيص وصيانة األعطال ألنظمة التكييف والتبريد
تركيب وصيانة واصالح وحدات التدفئة والتكييف املختلفة. االدوات املستخدمة يف تشخيص االعطال واصالحها.

10621546 أنظمة التكييف والتبريد المتقدمة
VRV/ بواســطة الطاقــة الشمســية، انظمــة التربيــد متغــ ة الحجــم Ìتحــت البــالط، التربيــد والتســخ Ìانظمــة التربيــد و التســخ

VRF، انظمــة التربيــد والتســخÌ بواســطة طاقــة باطــن االرض. عمــل مــرشوع.

10621547 التصميم المحوسب ألنظمة التكييف والتبريد
ــم  ــاه باســتخدام الحاســوب، تصمي ــب املي ــم مجــاري الهــواء وانابي ــد باســتخدام الحاســوب، تصمي حســاب حمــل التســخÌ والتربي

ــف. ــة والتكيي ــة التدفئ ــات انظم ــار مكون انظمــة VRV/VRF باســتخدام الحاســوب، رســم املخططــات، اختي

10621548 تحويالت الطاقة
تطور الطاقة واقتصادياتها، الطاقة املتجددة، تحويالت الطاقة املبارشة، ترشيد استهالك الطاقة.

10621549 التبريد
أنظمــة تربيــد وحفــظ البخــار، حســابات احــÏل التربيــد، دوائــر الغــازات، ســوائل التربيــد، التربيــد االمتصــايص، تطبيقــات يف التربيــد 

(مخــازن التربيــد).

10621553 مواضيع خاصة في الميكانيكا التطبيقية
مواضيع متقدمة يف امليكانيكا التطبيقية يقوم القسم باختيارها.

10621554 مواضيع خاصة في االنظمة الحرارية
مواضيع متقدمة يف االنظمة الحرارية يقوم القسم باختيارها.

10621629 تصميم المبادالت الحرارية
مراجعــة النتقــال الحــرارة، انــواع املبــادالت الحراريــة، تصميــم املبــادالت الحراريــة الحــراري والهيدروليــÇ. تصميــم ابــراج التربيــد 

والحÏمــات الشمســية.
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10631451 إدارة الصيانة
ــط  ــة، خط ــم الصيان ــة قس ــة: هيكلي ــع التالي ــاق املواضي ــاول املس ــة، ويتن ــة إىل إدارة الصيان ــرة عام ــاء نظ ــاق إىل إعط ــدف املس يه

ــة إىل  ــرة عام ــاق نظ ــي املس ــÏ ويعط ــة FMEA. ك ــة ومنهجي ــات الصيان ــة عملي ــط وجدول ــاس األداء، تخطي ــات قي ــة، آلي الصيان

ــاج. ــىل اإلنت ــة ع ــ  الوثوقي ــابها وتأث ــرق حس ــة وط ــوع الوثوقي موض

10651481 اجهزة القياس وترابطاتها
الخــواص االســتاتيكية والديناميكيــة واالحتÏليــة الجــزاء أنظمــة القيــاس، أثــر تحميــل اجهــزة القيــاس، أنــواع املجســات : املقاومــة، 

املكثفــة، الحــث، االلكرتومغناطيســية، االلكرتوحراريــة، املرنــة، البيزإلكرتونيــة واإللكرتكميائيــة. مواëــة اإلشــارات باســتخدام الجســور 

واملضخــÏت الكهربائيــة، أنظمــة معالجــة اإلشــارة ومبــادئ تحويلهــا.

10651483 انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية
مدخــل إىل تصميــم وتشــغيل أنظمــة املوائــع للطاقــة. خــواص املوائــع الهيدروليكيــة وفحوصاتهــا النموذجيــة. مواصفــات وخــواص 

ــة.  ــة والدوراني ــة الخطي ــر. املحــركات الهيدروليكي ــص ومواصفــات الفالت ــة. خصائ ــة والغــ  إيجابي املضخــات ذات اإلزاحــة اإليجابي

خصائــص وتصميــم أنظمــة التوزيــع النيوماتيكيــة والهيدروليكيــة. الصÏمــات الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة. تصميــم وتحليــل الدوائــر 

الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة.

10651682 ربوتات
ــة يف األبعــاد املتعامــدة الثــالث. القــوى األســتاتيكية  ــات اآللي ــكا الحركــة للربوت ــكا ومعكــوس كينÏتي ــاول هــذه املــادة كينÏتي تتن

ــات. ــاد والتحكــم الخطــي. املحــركات واملجســات املســتخدمة يف الربوت ــد املســارات متعــددة األبع ــات. تحدي ــكا الربوت ودينامي

أعضاء - الهيئة التدريسية:

الجامعةالدرجةاالسم

جامعة برلÌ / املانياأستاذمحمد أبو هالل

جامعة رشق البحر األبيض املتوسط ، تركياأستاذ مشاركأحمد الرمحي

جامعة العلوم التطبيقية، فلنسيا، اسبانياأستاذ مساعدنضال محمد فرحات

جامعة مانشسرت / بريطانياأستاذ مساعداياد عساف

جامعة لوفن الكاثوليكية/ بلجيكاأستاذ مساعدبش  النوري

جامعة موسكو التكنولوجية، موسكوأستاذ مساعدأسيد عبد الفتاح

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردنمحارضرامز عبد الله الخالدي

جامعة لويزيانا، لويزيانا، الواليات املتحدة األمريكيةمحارضسالمة عبد الفتاح

جامعة مانشسرت، بريطانيامحارضمحمود عبد اللطيف أسعد

جامعة النجاح الوطنية، فلسطÌمساعد بحث وتدريسايهاب هشام الرسكجي(مبتعث)

جامعة البلقاء التطبيقية،االردنمساعد بحث وتدريسوليد ابوزينه

جامعة بوليتكنك فلسطÌ، الخليلمساعد بحث وتدريسعبد املعÌ دغلس

جامعة النجاح الوطنية، فلسطÌمساعد بحث وتدريسلقÏن حرزالله

بوليتكنك فلسطÌ ، فلسطÌمساعد بحث وتدريسمنعم املرصي
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برنامج الهندسة الكيميائية

رؤية البرنامج
"قســم مرمــوق يف علــوم الهندســة الكيميائيــة والبحــث العلمــي، يُِعــد خريجيــه لجعلهــم موضــع اســتقطاب مــن قبــل املشــغلÌ يف • 

مجــاالت العمــل الهنــديس املختلفــة، محليــا وإقليميــا، ملهاراتهــم الفنيــة، وخلفيتهــم العلميــة، وقيمهــم األخالقيــة واملهنيــة."

رسالة البرنامج 
اإلســهام يف تطــور القطاعــات ذات العالقــة بالهندســة الكيÏويــة يف املجتمــع الفلســطيني ونهوضهــا مــن خــالل التعليــم والتعلــم • 

اإلبداعــي، والبحــوث العلميــة الحديثــة.

السعي لتحقيق الريادة اإلقليمية يف مجال علوم الهندسة الكيميائية.• 

تعزيز الجوانب العملية والتطبيقية والتدريبية للطالب ìا يخدم الصناعات الفلسطينية. • 

تخريج مهندسÌ  ذوي قدرات يف تحليل البيانات وتفس ها وتصميم التجارب يف الهندسة الكيميائية وإجرائها.• 

ــي، •  ــي بيئ ــامل؛ اقتصــادي مجتمع ــياق ش ــة يف س ــة الكيميائي ــة يف الهندس ــية ذات الصل ــة لحــل املشــكالت الهندس ــق املعرف تطبي

آخذيــن باالعتبــار الجوانــب االجتÏعيــة والسياســية واألخالقيــة وقضايــا الصحــة والســالمة واالســتدامة ، ضمــن إطــار مــن التعليــم 

املســتمر.

أهداف البرنامج
ــ  الســالمة واالخــذ بالعوامــل •  ــة ومعاي ــات املهن ــق أخالقي ــزة مــن خــالل تطبي ــة متمي ــة مهني ــج مهندســÌ يتمتعــون بكفاي تخري

ــة عــىل التواصــل  والعمــل ضمــن الفريــق. ــة مــع قــدرة عالي ــة والبيئي االقتصادي

ــايف •  ــوروث الثق ــاظ عــىل امل ــع الحف ــة التطــور العلمــي م ــاة ومواكب ــدى الحي ــي م ــم املهن ــن عــىل التعل ــج مهندســÌ قادري تخري

ــطيني. الفلس

ــة •  ــة يف الهندســة الكيميائي ــة متين ــة وعملي ــة علمي ــة متمتعــÌ بخلفي ــدول املختلف ــن عــىل العمــل يف ال ــج مهندســÌ قادري تخري

ــة. ــة والعاملي ــة املحلي ــ  املهني ــة املعاي ــن عــىل تلبي وقادري

مخرجات التعليم
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة املتعلقة بالهندسة الكيميائية. • 

القدرة عىل تصميم التجارب وتنفيذها وكذلك تحليل البيانات وتفس ها. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة والقابليــة التصنيعيــة واالســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية املتعلقة بالهندسة الكيميائية وصياغتها وحلها.• 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوًى واسعاً من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، واالقتصاد، والبيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل االنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة. • 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات الهندسة الكيميائية املختلفة• 
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خطة برنامج الهندسة الكيميائية  ١٥٨ ساعة معتمدة
:äالربنامج يتكون من 158 ساعة معتمدة موزعة كاأل

المجموع حرةمتطلبات قسم اختياريمتطلبات قسم اجباريمتطلبات الجامعة االجبارية
1812992158

المساقات االجبارية  ٩٦ س.م
مساقات اجبارية تطرح من خارج القسم

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10626452  م.س. 1                 3التحكم بالعمليات 10626453
10626478  م.س. 1                 1مخترب تكنولوجيا كيميائية 2 10626479
10222101  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع 10626231
10626361  م.س. 1                 3وحدات صناعية 10626362
10626335  م.س. 1                 3ديناميكا حرارية2 10626336
                 3ديناميكا حرارية 1 10626335
10626335  م.س. 1                 3هندسة السالمة 10626381
10223102  م.س. 1  10621219  م.س. 2               3خواص املواد الهندسية والتآكل 10626213
10223102  م.س. 1                 3مبادئ حسابات الهندسة الكيميائية 10626202
                 3 1 تدريب عميل 10626390
                 2مرشوع تخرج 1 10626591
10626320  م.س. 1                 1مخترب تكنولوجيا كيميائية 1 10626478
10626320  م.س. 1                 2صناعة املنظفات الكيÏوية 10626475
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء تحليلية 10231211
10626591  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10626594
10626444  م.س. 1  10626201  م.س. 2               4تصميم مصانع واقتصاد 10626445
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10231231  م.س. 1 10231231 أو متزامن 10231108  م.س. 2               2كيمياء عضوية عملية 1 10231235
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء عضوية 1 10231231
10231211  م.س. 1 10231211 أو متزامن 10231108  م.س. 2               1كيمياء تحليلية عميل 10231215
11000322  م.س. 1                 3املبادئ املهنية يف الهندسة 10626301
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10626362  م.س. 1                 1مخترب وحدات صناعية 2 10626468
10626362  م.س. 1                 3هندسة البيئة 10626483
10626335  م.س. 1                 3هندسة تفاعالت 10626320
10626232  م.س. 1                 3انتقال املادة 10626361
10626231  م.س. 1  10626202  م.س. 2               3انتقال الحرارة 10626232
10626361  م.س. í3                 1ذجة وãثيل العمليات 10626452
10626474  م.س. 1                 3تكنولوجيا كيميائية 2 10626476
10626362  م.س. 1                 3تكنولوجيا كيميائية 1 10626474
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211102  م.س. 1  10221102  م.س. 2               3ميكانيكا هندسية 10621219
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10631301  م.س. 1                 3اداره العمليات 10621522
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10626232  م.س. 1                 1مخترب وحدات صناعية 1 10626339
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 2رسم الهندسة الكيÏوية بواسطة الحاسوب 10626201
10626361  م.س. 1  10626320  م.س. 2               4تصميم معدات باستخدام الحاسوب 10626444
                 3كيمياء عامه 1 10231101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101

المساقات االختيارية ( ٩ س.م )
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق 

                 3تكنولوجيا الكيمياء غ  العضويه 10626472
                 3الصناعات الكيميائية الخفيفة 10626473
                 3الفصل بواسطة االغشية الرقيقة 10626465
                 3عمليات الفصل 10626566
                 3عمليات املواد الصلبة 10626567
                 3تدريب عميل 2 10626391
                 3تصميم وتحليل التجارب 10626554
                 3مواضيع خاصة يف عمليات الفصل 10626596
                 3تكنولوجيا معالجة االغذيه 10626571
                 3تطبيقات عىل ظواهر االنتقال 10626464
                 3مواضيع خاصة يف البيئة 10626597
                 3تطبيقات برامج الحاسوب يف الهندسة الكيÏوية 10626555
                 3مواضيع خاصة يف التكنولوجيا الكيÏوية 10626595
                 3تقييم التأث  البيئي 10626587
                 3معالجة النفايات الصلبة 10626585
                 3عمليات تنقية املياه واملياه العادمة 10626584
                 3هندسة الكيمياء الحيوية 10626577
                 3تكنولوجيا البرتوكيÏويات 10626575
                 3تلوث الهواء 10626586
                 3تكنولوجيا البلمره 10626572
                 3استخالص معادن 10626574

مساقات حرة ٢ س.م



374  دليل جامعة النجاح الوطنية

وصف المساقات
١0626202   مبادئ حسابات الهندسة الكيماوية

يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة اتــزان املــادة يف األنظمــة املســتمرة واملرتجعــة إىل جانــب دراســة األنظمــة املتفاعلــة وغــ  املتفاعلــة 

كيÏويــاً. كــÏ يغطــي موضوعــات اتــزان املــادة يف األنظمــة األحاديــة الطــور واملتعــددة. كــÏ يهــدف إىل تعريــف الطالــب بجوانــب 

الطاقــة يف الهندســة الكيميائيــة وتحــوي عــىل: الطاقــة وأنواعهــا، اتــزان الطاقــة يف األنظمــة املغلقــة واملفتوحــة ذات الحالــة الثابتــة. 

اتــزان الطاقــة لألنظمــة املتفاعلــة كيميائيــاً، اتــزان املــادة والطاقــة معــاً. االتــزان يف الحالــة غــ  املســتقرة إىل جانــب تطبيــق نظــري 

لبعــض العمليــات التــي تــم رشحهــا.

١0626213  خواص المواد الهندسية و التآكل
 îيهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باملــواد الهندســية وعالقــة خواصهــا بظــروف التشــغيل وتشــمل: تصنيــف املــواد، الرتكيــب البنا

للمعــادن، الخــواص امليكانيكيــة للمــواد، العطــب وميكانيــكا الكــرس، الفحوصــات اإلتالفيــه وغــ  اإلتالفيــه للمــواد، كذلــك تعريــف 

ــادئ التــآكل الكيــÏوي وكيفيــة  الطالــب ìنحنيــات الطــور للمعــادن ونظــم الســبائك واملعالجــة الحراريــة.  إىل جانــب معرفــة مب

حدوثــه وأنواعــه و طــرق منــع أو تقليــل التــآكل.

١0626231  ميكانيكا الموائع
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالقوانــÌ واملعــادالت واألجهــزة املختلفــة املســتخدمة يف املوائــع وتحــوي عــىل:  خــواص 

ــات  ــاس. منحني ــزة القي ــب. أجه ــق خــالل األنابي ــادئ واملضطــرب. التدف ــق اله ــط. التدف ــتاتيكا، اللزوجــة والضغ ــع، الهيدروس املوائ

الرسعــة، معادلــة برنــويل، املعادلــة العامــة للطاقــة، حســاب خســارة الطاقــة نتيجــة االحتــكاك، هبــوط الضغــط، مقاومــة الســطح 

للتدفــق، املضخــات.

١0626232  انتقال الحرارة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بطــرق انتقــال الحــرارة وتشــمل عــىل:  التوصيــل بالحمــل الحــر والقــرسي وانتقــال الحــرارة 

باإلشــعاع وحســاب معامــالت انتقــال الحــرارة بالطــرق املختلفــة، كــÏ يهــدف املســاق إىل إكســاب الطالــب املهــارة يف تصميــم العمليــات 

الصناعيــة املعتمــدة عــىل انتقــال الحــرارة  ســواء يف األنظمــة املســتقرة وغــ  املســتقرة. وكذلــك دراســة معــادالت التصميــم الالزمــة 

لتطبيقهــا يف تصميــم املبــادالت الحراريــة املختلفــة.  إىل جانــب انتقــال الحــرارة مــع تغــ  الطــور، والتكثيــف والغليــان.

١0626251  تحليل عددي للمهندسين
ــة،  ــة والغــ  خطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــتكÏل  ــب واالس ــاء، التقري ــاب األخط ــا، حس ــة وأنظمته ــة العادي ــادالت التفاضلي ــل املع ــددي، ح ــل الع ــة، التفاض التكامالتالعددي

ــددي. ــل الع ــرق الح ــة بط ــج الحاســوب الخاص ــض برام ــتخدام بع ــات، اس للمنحني

١0626320  هندسة مفاعالت كيميائية
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املعرفــة الكافيــة يف التفاعــالت الكيميائيــة، وتشــتمل موضوعاتهــا عــىل مــا يــأä: الكيميــاء 

ــل  ــب. املفاع ــتمر املقل ــزان املس ــل الخ ــدة، مفاع ــة الواح ــالت ذات الوجب ــل، املفاع ــة التفاع ــة، رسع ــالت املتجانس ــة للتفاع الحركي

ــ  الحــرارة  ــة مــع تعــدد التفاعــالت. تأث ــة يف املفاعــالت ذات الحــرارة الثابت ــج واالختياري ــو>، زمــن املكــوث وقياســاته. النوات األنب

ــار األمثــل.  والضغــط.  اختي

١0626335  ديناميكا حرارية (1)
ــد  ــة عن ــ  املثالي ــة وغ ــازات املثالي ــغل للغ ــرارة والش ــابات الح ــىل حس ــوي ع ــات ويحت ــوم الحراري ــادئ عل ــاق مب ــذا املس ــي ه يغط

تثبيــت الحجــم أو الضغــط وكذلــك عــىل طــرق حســاب الحــرارة النوعيــة والتغــ  باالنثالبــي واالنــرتو> عنــد هــذه الحــاالت ويغطــي 

كذلــك القانــون األول والثــاè والثالــث للديناميــكا الحراريــة إىل جانــب اســتخدام الجــداول والرســومات املختلفــة ويتــم تغطيــة حــرارة 

التفاعــالت الكيÏويــة املعياريــة والصناعيــة ودورات الديناميكيــا الحراريــة املختلفــة وكذلــك حســابات الرتبينــات والضاغطــات املختلفــة 

وحســاب فاعليتهــا، إىل جانــب حســابات حــرارة التبخــر وحســابات الطاقــة الداخليــة واالنــرتو> واالنثلبــي عنــد مختلــف الظــروف.
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(II) ١0626336  ديناميكا حرارية
يهــدف هــذا املســاق إىل رفــع مســتوى الطالــب يف قضايــا الديناميــكا الحراريــة الخاصــة يف الهندســة الكيÏويــة حيــث يتــم الرتكيــز  

عــىل املخاليــط لذلــك تتــم تغطيــة املبــادئ األساســية والتطبيقيــة لهــذه األمــور مثــل معرفــة قوانــÌ التــوازن الكيــÏوي ومبادئهــا 

ــك  ــة، ويشــمل كذل ــط املــواد املختلف ــد خل ــة عن ــل أي مقــدار التغــ  بالحجــم أو الطاق ــة للمحالي واســتخداماتها والخــواص الجزئي

النــÏذج الرياضيــة لحســاب معامــل النشــاط cient�activity coe وبالتــايل املحاليــل املثاليــة والحقيقيــة.  ويغطــي هــذا املســاق 

الخلفيــة النظريــة لحســابات عمليــات الفصــل.

١0626361  انتقال المادة
االنتشــار الجزيئــي يف املوائــع، معامــل انتقــال املــادة يف التدفــق الهــادئ واملضطــرب، االنتشــار يف املــواد الصلبــة ويف الثقــوب الدقيقــة، 

ــم معــدات  ــات املتعاكســة، تصمي ــات املتباعــدة، العملي ــة والعملي ــادة يف األنظمــة املتقارب ــال امل ــÌ األطــوار، انتق ــادة ب ــال امل انتق

انتقــال املــادة وإنجازهــا، املقارنــة بــÌ تدفــق املــادة، والحــرارة وكميــة التحــرك (الزخــم). عمليــات التبخــر وتصميــم أجهــزة التبخــر 

األحاديــة واملتعــددة. امتصــاص الغــازات.

١0626362  الوحدات الصناعية
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة معــادالت التصميــم الالزمــة لتطبيقهــا يف تصميــم العمليــات الكيÏويــة املختلفــة مثــل:. التقطــ ، 

اســتخالص الســوائل، أبــراج التربيــد، الرتطيــب وإزالــة الرطوبــة، االمتصــاص، البلــورة، ومقدمــة يف تكنولوجيــا األغشــية الرقيقــة.

١0626381  هندسة السالمة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب األســس الســليمة الواجــب اتباعهــا بالصناعــة وتتضمــن مــا يــأä: التعامــل الســليم مــع 

املــواد الخطــرة والســامة. أساســيات االشــتعال، الحريــق واالنفجــار. طــرق الحÏيــة مــن الحريــق واالنفجــار. الترشيعــات الخاصــة 

ــة تجنبهــا.  ــة و تحليلهــا بهــدف التعــرف إىل أســبابها وكيفي ــة و التعــرف إىل الحــوادث العاملي بالســالمة الصناعي

كذلك التعرف إىل تأث  الخلط عىل التفاعالت وكيفية قياس الزمن الالزم للحصول عىل خلط متجانس.

١0626452  نمذجة العمليات في الهندسة الكيماوية
ــل  ــة، التمثي ــة والكيميائي ــة الفيزيائي ــتخدمة يف األنظم ــة املس ــÏذج الرياضي ــاس للن ــدُّ األس ــي تَُع ــة الت ــÌ الفيزيائي ــة القوان مراجع

الريــايض ألنظمــة الهندســة الكيميائيــة املهمــة، حــل املعــادالت التفاضليــة العاديــة والجزيئيــة التــي تصــف العمليــات الكيميائيــة 

ــة. عــن طريــق الحــل العــددي والطــرق املثبت

١0626453  التحكم بالعمليات
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املعرفــة الالزمــة للتحكــم يف العمليــات الكيميائيــة، ويشــتمل عــىل مــا يــأä:  مراجعــة 

لعمليــات النمذجــة الرياضيــة، مراجعــة لتحويــالت البــالس الالزمــة يف التحكــم، النظريــات الالزمــة والتطبيقــات العمليــة للضوابــط 

األوتوماتيكيــة، ديناميــكا أجهــزة القيــاس، ديناميــكا العمليــات الكيميائيــة وíذجتهــا مــع الرتكيــز عــىل عمليــات مــن الدرجــة األوىل، 

تصميــم دوائــر العمليــات املغلقــة، تطبيقــات عــىل عــدد مــن العمليــات الكيميائيــة.

١0626444   تصميم معدات باستخدام الحاسوب
ــم باســتخدام  ــج املتخصصــة بالتصمي ــع اســتخدام الربام ــم املعــدات م ــب بأساســيات تصمي ــد الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

الكمبيوتــر مثــل برنامــج   CAD , Aspen or HYSISحيــث يقــوم الطالــب باعــداد مشــاريع تصميــم متعــددة كخزانــات الســوائل 

ذات ضغــط عــال باشــكالها املتعــددة واملــواد املصنوعــة منهــا والتطــرق اىل فقــدان املــادة لخواصهــا. يــيل ذلــك تصميــم مبــادالت 

حراريــة  وحســاب مســاحاتها  مــع تحديــد عوامــل التصميــم ومقــدار الضغــط داخــل املبــادالت الحراريــة ، ويقــوم كذلــك الطلبــة 

بتصميــم مفاعــالت ذات تفاعــالت متعــددة وغــ  متجانســة . وينتهــي املســاق بتصميــم بــرج تقطــ  الكــý مــن مادتــÌ مــع التعــرض 

إىل انتقــال املــادة وتاث اتهــا عــىل الضغــط يف الــربج 
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١064445 تصميم مصانع
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املهــارات األساســية يف تصميــم املصانــع الكيميائيــة، وتتضمــن املوضوعــات اآلتيــة: املــواد 

ــا، رمــوز املعــدات ورســوماتها. الخدمــات  ــاول املــواد واختياراته ــة، تن ــآكل، الخــواص امليكانيكي ــة، الت ــع الكيميائي اإلنشــائية للمصان

املســاعدة للوحــدات الصناعيــة.  موقــع املصنــع وتخطيطــه، الســالمة الصناعيــة، الصيانــة، اختبــار اآلالت، مخطــط اآلالت الدقيقــة 

واألنابيــب، مقدمــة إىل االختيــار األمثــل للعمليــات، املتغــ ات األحاديــة واملركبــة، طــرق االستكشــاف، حســاب التكلفــة اإلجÏليــة 

(اإلنشــائية) للمصنــع وتكلفــة التشــغيل إىل جانــب تكلفــة املنتــج وحســاب الربحيــة.

١0626465 الفصل بوساطة األغشية الرقيقة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باألغشــية الرقيقــة ومبــدأ عملهــا واملبــادئ الفيزيائيــة والكيÏويــة التــي تحكــم أداءهــا، 

والعمليــات الصناعيــة املبنيــة عليهــا وبخاصــة يف تحليــة امليــاه ويف عمليــات فصــل الغــازات.  ويتنــاول املســاق تكنولوجيــا التحليــة 

ــاه  ــاء املي ــب كيمي ــاول املســاق أيضــاً جوان ــات التعامــل مــع مشــاكلها، ويتن ــة وتشــغيلها وآلي ــم محطــات التحلي وتطورهــا وتصمي

ــة إىل  ــة يف مجــال التحلي ــة وبخاصــة حســابات اإلشــباع والرتســب، ويتطــرق املســاق إىل آخــر املســتجدات العاملي ــة بالتحلي املتصل

جانــب إعطــاء نبــذة عــن بعــض أهــم مشــاريع.

١0626301 مفاهيم مهنية في الهندسة 
يضــع هــذا املســاق األســس لتطويــر املكونــات املهنيــة للشــهادة الهندســية.  حيــث يقــدم للطــالب الوعــي والفهــم لــدور املهنــدس 

يف املجتمــع وتحديــد مســؤوليته املهنيــة مــع األخــذ بعــÌ االعتبــار البعــد البيئــي واألخالقــي والقانــوè وثقافــات املجتمــع وكذلــك 

البعــد االقتصــادي والصحــي وســالمة العاملــÌ.  انــه يقــدم أيضــاً األشــكال التقنيــة وغ هــا مــن مفــردات العمــل وإعــداد التقاريــر 

بنــاء عــىل املعايــ  الوطنيــة والدوليــة، والســجالت الهندســة.  وأخــ اً ســيزود الطلبــة بأســاليب الكتابــة التقنيــة الفعالــة ومهــارات 

االتصــال، وتقنيــات املقابلــة، وتقييــم وتحليــل املهــارات وفــق التطــور الوظيفــي.

١0626474 كيمياء تكنولوجية 1
يغطــي هــذا املســاق تعريــف البوليمــرات والبوليمــرات املتشــعبة مــع تصنيفاتهــا وخواصهــا وكذلــك يغطــي هــذا املســاق تفاعــالت 

ــة  ــه الجزئي ــرتول ومكونات ــة يف الب ــب مقدم ــرات.  إىل جان ــة البوليم ــاليب معالج ــي وأس ــوزن الجزيئ ــاب ال ــرق حس ــرة، وط البلم

 Ìــز وتحســ ــاî املحف ــزي، والتكســ  امل ــك التقطــ ، التكســ  التحفي ــا يف ذل ì ــر ــات التكري ــك عملي ــة وكذل واســتخداماتها املختلف

ــز. ــن بالتحفي خــواص البنزي

١0626476 كيمياء تكنولوجية 1
يهــدف هــذا املســاق إىل توفــ  مدخــل يف املعرفــة والفهــم يف تشــكيل وتصنيــع املــواد الصلبــة وشــبه الصلبــة والجرعــات والســائلة 

ــم.  ــا وفهــم املناطــق النظيفــة، وطــرق التعقي ــة، وطالئه ــات الصيدالني ــاج الحبيب ــة وخصوصــا أســاليب إنت ــم األدوي خصوصــا يف عل

يغطــي هــذا املســاق تطبيــق هــذه املبــادئ إىل املÏرســة الصناعيــة إلنتــاج املنتجــات الدوائيــة املصنعــة، مثــل األقــراص، وكبســوالت، 

ــظ،  ــات الحف ــة وتقني ــات الغذائي ــي الصناع ــوف يغط ــال س ــة الح ــن.  وبطبيع ــم والحق ــات، واملراه ــات، والكر¤ ورشاب، ومعلق

ــة والنكهــات. واملضافــات الغذائي

١0626478 مختبر كيمياء تكنولوجية1
ــة وخــواص  ــي درســوها يف مســاق هندســة املفاعــالت الكيميائي ــة الت ــب العملي ــة بالجوان ــف الطلب يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــب، ومفاعــل  ــو>، ومفاعــل الخــزان املســتمر واملقل ــل املفاعــل األنب ــة مث ــآكل.  وتشــمل تجــارب يف املفاعــالت املختلف ــواد والت امل

ذو الوجبــة الواحــدة، ومفاعــل األبــراج املحشــوة.  كذلــك التعــرف إىل تأثــ  الخلــط عــىل التفاعــالت وكيفيــة قيــاس الزمــن الــالزم 

للحصــول عــىل خلــط متجانــس.  إىل جانــب ذلــك، ســوف يقــوم الطــالب بدراســة املــواد والتعــرف إىل الخــواص امليكانيكيــة وتحديــد 

ــا بالحــرارة،  ــة والبالســتيكية وطــرق معالجته ــات املعدني ــة للمــواد وتحضــ  العين ــة الجزيئي ــا، والتعــرف إىل البني فقــدان خصائصه

وتصلــب الســطح للســبائك الحديديــة وغــ  الحديديــة وكيفيــة تحديــد رسعــة تــآكل بعــض املعــادن.
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١0626478 مختبر كيمياء تكنولوجية11
ــائلة  ــات الس ــون، واملنظف ــة الصاب ــة بصناع ــالمة املتعلق ــة الس ــة وأنظم ــب العملي ــه الجوان ــم الطلب ــرب إىل تعل ــذا املخت ــدف ه ويه

ــة. ــواد الغذائي ــات للم ــرف إىل فحوص ــدواء والتع ــذاء وال ــتخدمة يف الغ ــتحلبات املس ــ  املس وتحض

١0626339  مختبر الوحدات الصناعية 1
يوضــح هــذا املختــرب املفاهيــم النظريــة املكتســبة يف املســاقات األخــرى مــن خــالل التجــارب عــىل الوحــدات واملعــدات املعمليــة. 

ــة  ــزة الحديث ــدات واألجه ــغيل املع ــا تش ــالب ايض ــم الط ــا.  ويتعل ــات وتحليله ــع البيان ــة لجم ــارات الالزم ــر امله ــه تطوي ــم في ويت

بدقــة. ويقــوم الطلبــة بتحليــل البيانــات التــي يحصلــون عليهــا مدونــة يف تقاريــر مكتوبــة عــن كل تجربــة.  ويركــز هذااملختربعــىل 

تجــارب يف مجــال انتقــال الحــرارة وانتقــال املــادة حيــث ان التجــارب تتعــرض لخــواص املوائــع وقياســات الضغــط ورسعــة املوائــع 

واالحتــكاكات يف األنابيــب عنــد مختلــف انــواع التدفــق وقياســات معامــل انتقــال الحــرارة وعمليــات يف املبــادالت الحراريــة والتبخــر 

والغليــان والتكثيــف.

20626468  مختبر الوحدات الصناعية
ــاقي  ــتخلصة يف مس ــادئ املس ــق املب ــة لتطبي ــة الكيميائي ــة الهندس ــزة لطلب ــة ممي ــاè فرص ــة الث ــدات الصناعي ــرب الوح ــر مخت يوف

ــات. ويحصلــون عــىل مهــارات جمــع البينــات وتحليلهــا والقــدرة عــىل التواصــل.  ــة ومســاق التحكــم يف العملي الوحــدات الصناعي

ويتــم العمــل عــىل اجهــزة مختلفــة معمليــة الحجــم .حيــث  يقومــون بتحليــل البيانــات الخاصــة بهــم بدقــة وتقديــم تقريــر مكتــوب 

عــن كل منهــا. ويتعلــم الطلبــة عــىل العمــل الجÏعــي بــروح الفريــق الواحــد وتتحســن قدرتهــم عــىل التواصــل املهنــي كعضــو يف 

املجموعــة او مســؤول فيهــا.  امــا التجــارب التــي يتــم اجراؤهــا يف املختــرب فهــي تجــارب تحكــم مختلفــة يف مجــال التحكــم بالضغــط 

والحــرارة والتدفــق و pH . إىل جانــب تجــارب يف مجــال الوحــدات الصناعيــة عــىل ابــراج امتصــاص الغــازات والتقطــ  واالســتخالص 

١0626201  رسم الهندسة الكيماوية بواسطة الحاسوب
ــة للمهندســÌ باســتخدام  يهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم مهــارات الرســومات الهندســية املتعلقــة بتطبيقــات الهندســة الكيميائي

التصاميــم الهندســية بوســاطة برامــج املكبيوتــر.CADD  فيتيــح املجــال للطلبــة للتــدرب عىل تقديم اسكتشــات هندســية ورســومات 

عامــة واســتخدام الرمــوز واعطــاء القياســات واالبعــاد، واالتجاهــات واملســافات، وســيتعلم الطلبــة رســم االجهــزة املختلفــة واملحابــس 

واالدوات ورســومات تدفــق املــادة والطاقــة يف بعديــن وثالثــة ابعــاد 

١0626473  الصناعات الكيميائية الخفيفة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالصناعــات الكيÏويــة الخفيفــة والفــرق بينهــا وبــÌ الصناعــات التقليديــة ذات اإلنتــاج 

العــايل. أنــواع الصناعــات الخفيفــة وكيفيــة التفريــق بينهــا مــن حيــث النوعيــة والخصوصيــة وكذلــك التعــرف إىل أنــواع املفاعــالت 

املســتخدمة يف تصنيعهــا وكذلــك يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة باألثــر البيئــي لبعــض الصناعــات الخفيفــة وعمليــة تقليــل مــن 

املخلفــات الناتجــة عنهــا والتحكــم.  الطــرق املتبعــة يف عمليــة تدويــن طريقــة التصنيــع والوقــت الــالزم لغايــة تصنيــع كميــة معينــة 

مــن املنتــج والطــرق الهندســية لعمليــة تكبــ  قيمــة املنتــج مــن قيمــة مخربيــة إىل قيمــة تجاريــة. يف نهايــة املســاق يتــم تدريــب 

الطلبــة عــىل تصنيــع منتــج يف املختــرب و تدويــن طريــق اإلنتــاج 

١0626475  صناعة المنظفات الكيميائية
يهــدف هــذا املســاق اىل اكســاب الطلبــة املبــادئ االساســية الخاصــة بصناعــة املنظفــات الكيميائيــة وتشــمل الفــروق بــÌ الصابــون 

ومــواد التنظيــف، كيميــاء املنظفــات الكيميائيــة، كيفيــة عمــل املنظفــات الكيميائيــة، املــواد املســتخدمة يف املنظفــات والصابــون، 

ــ   ــة وغ ــل املتجانس ــة، املحالي ــات الكيÏوي ــة املنظف ــطحيا يف صناع ــة س ــواد الفعال ــة، دور امل ــواد الفعال ــب امل ــÌ نس ــة تقن كيفي

املتجانســة ديناميكيــا وكيفيــة تثبيتهــا، صناعــة مــواد التجميــل، أمــور الســالمة املتعلقــة باملنظفــات الكيÏويــة وطــرق خلــط مــواد 

التنظيــف، تطبيــق مــا تــم دراســته عمليــا بتصنيــع مــادة تنظيــف أو مــادة تجميــل مــع حســاب تكلفــة اإلنتــاج.
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١0626483  هندسة البيئة وتطبيقاتها
يهــدف هــذا املســاق إىل توجيــه طالــب الهندســة الكيÏويــة إىل التعامــل الجــدي مــع البيئــة وامللوثــات وكيفيــة التحكــم بهــا ويغطــي 

ــاه وحســاب  ــواع املي ــف أن ــات مختل ــة مواصف ــوث ومعرف ــاء والتل ــاء امل ــس أساســيات كيمي ــم تدري ــث يت ــالث محــاور رئيســية حي ث

ــع  ــرشب م ــح لل ــاء صال ــا إىل م ــة والســطحية وتحويله ــاه الجوفي ــة املي ــة طــرق تنقي ــم تغطي ــاè فتت ــا يف املحــور الث ــا أم ــد منه العدي

التصميــÏت املناســبة كخزانــات الرتســيب و الرتشــيح والتعقيــم والرتســيب باملخــýات . ويتعــرض املحــور األخــ  إىل تنقيــة ميــاه املجــاري 

وامليــاه الصناعيــة والتقنيــات املســتخدمة  فيهــا.  ويتــم التعــرض كذلــك للملوثــات الغازيــة والصلبــة وظاهــرة االحتبــاس الحــراري.

١0626577 هندسة الكيمياء الحيوية
يتنــاول املســاق تعريــف الطالــب عــىل األنــواع املختلفــة للكائنــات الدقيقــة الحيــة وكيفيــة íــو البكت يــا إىل جانــب دراســة األنز¤ات 

وكيفيــة عملهــا كــÏ يغطــي املســاق دراســة أنــواع وحــدة العمليــات التــي تنطــوي عــىل الكائنــات البيولوجيــة أو الجزيئــات وتصميــم 

تلــك الوحــدة وبنائهــا. وكذلــك يشــمل املســاق عــىل تعريــف الطالــب بالتطبيقــات املختلفــة للهندســة الحيويــة وتشــمل صناعــة 

األغذيــة والتخمــر و معالجــة ميــاه الــرصف الصحــي الهــواî والــال هــواî وكذلــك صناعــة األدويــة.

١0626554  تصميم و تحليل التجارب
املبــادئ األساســية لعمليــة التحليــل اإلحصــاî مــع أمثلــة، عمليــة تحليــل فيزيــاî للمشــكلة ووضــع تصــور للحــل، تجميــع املتغــ ات 

وطــرق إنشــاء جــداول للمتغــ ات وترتيــب أولويــة العوامــل الــالزم فحصهــا، تصميــم التجــارب مــن ناحيــة التخطيــط للتجربــة، أنــواع 

التجــارب، التجــارب العمليــة، تجــارب املشــاهدة واملالحظــة، طبيعــة البيانــات التــي ســيتم جمعهــا و مــا هــي املقاييــس التــي ســيتم 

ــا وìعــادالت. �اســتخدامها. طــرق إجــراء التجربــة و عمليــة تحليــل التجربــة، كيفيــة ãثيــل النتائــج بياني

١06264555  تطبيقات برامج الحاسوب في الهندسة الكيماوية
 EES, Mat Lab, ــل ــة مث ــة الكيÏوي ــج الحاســوب الخاصــة يف الهندس ــتخدام برام ــىل اس ــة ع ــب الطلب ــم تدري ــذا املســاق يت يف ه

ــاكاة. ــم أو املح ــات التصمي ــض عملي ــىل بع ــق ع ــالل التطبي ــن خ ــك م Chem Cad, Hysys, Fem Lab (COM Sol) وذل

١0626566  عمليات الفصل
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالعمليــات الفيزيائيــة والكيÏويــة املســتخدمة يف فصــل املواد عــن بعضهــا والتكنولوجيات 

املســتخدمة يف ذلــك، والتــي ß تغــَط يف مســاقات انتقــال املــادة والوحــدات الصناعيــة. ويشــمل ذلــك عمليــات التجفيــف، التجفيــف 

بالــرش، تكنولوجيــات التبخــ  املختلفــة، الفصــل بالطــرد املركــزي، تطبيقــات فصــل مركبــات الهــواء، إىل جانــب دراســة أية مســتجدات 

أخــرى يف تكنولوجيــات عمليــات الفصل.

١6265670  عمليات المواد الصلبة
ــات املــواد الصلبــة إىل جانــب  ــادئ الهندســية والتكنولوجيــات ذات العالقــة بعملي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملب

تصميــم األجهــزة املســتخدمة يف هــذه العمليــات ويشــمل ذلــك عمليــات الفلــرتة ، الرتســيب، التهشــيم، التعويــم، الرتشــيح، التمييــع، 

الفصــل بوســاطة الجاذبيــة والطــرد املركــزي، إضافــة إىل عمليــات ومعــدات تخزيــن ونقــل املــواد الصلبــة.

١0626571  تكنولوجيا معالجة األغذية
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل املجموعــات الغذائيــة املختلفــة والقيمــة الغذائيــة لــكل مجموعــة ويحتــوي املســاق 

أيضــا عــىل الطــرق املختلفــة لصناعــة وحفــظ املــواد الغذائيــة وتشــمل: عمليــة البســرتة، التجفيــف، التعليــب، التربيــد والتجميــد إىل 

جانــب الطــرق املختلفــة للتغليــف املســتخدمة يف الصناعــات الغذائيــة. 

١0626572  تكنولوجيا البلمرة
يتعــرف الطالــب ومــن خــالل هــذا املســاق إىل العمليــات املختلفــة املســتخدمة لتشــكيل وتصنيــع املبلمــرات بأنواعهــا مثــل: البثــق، 

الحقــن، النفــخ، القولبــة، وغ هــا مــن العمليــات الصناعيــة إىل جانــب دراســة تكنولوجيــا خلــط املبلمــرات والتعريــف بعمليــة تدويــر 

املــواد البالســتيكية مــن حيــث التصنيــف والــرشوط والكيفيــة.
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١0626574  استخالص المعادن
ــة  ــات الكيميائي ــرارة والحركي ــكا الح ــات دينامي ــا.  تطبيق ــع قيمته ــات ورف ــز الخام ــات، تركي ــادن والخام ــب إىل املع ــرف الطال يتع

ــة  ــة وغــ  الحديدي ــاج املعــادن الحديدي ــة إلنت ــة الســتخالص املعــادن. تطبيقــات صناعي عــىل اســتخالص املعــادن. الطــرق الحراري

الشــائعة ìــا يف ذلــك نظريــات اســتخدام الفــرن العــايل إلنتــاج الحديــد والطــرق الحديثــة لالختــزال املبــارش لخامــات الحديــد. الطــرق 

املائيــة والكهربائيــة الســتخالص املعــادن. تطبيقــات مــن صناعــات إنتــاج النحــاس واألملنيــوم واملنجنيــز واملغنســيوم وغ هــا و كذلــك 

تعريــف الطالــب بالتصنيفــات العامليــة  للســبائك الحديديــة وغــ  الحديديــة.

١0626575  تكنولوجيا البتروكيماويات
ــة  ــات كالغــاز الطبيعــي والبــرتول والخــواص الفيزيائي يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باملــواد األساســية لصناعــة البرتوكيÏوي

ــات. ــان وغ هــا واســتخداماتها الرئيســية يف صناعــة البرتوكيÏوي ــان والربوب ــان واإليث لهــذه املــواد إىل جانــب املشــتقات األساســية كامليث

١0626584  عمليات تنقية المياه والمياه العادمة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بخــواص امليــاه الكيÏئيــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة واملعايــ  املحليــة والعامليــة للميــاه 

الصالحــة للــرشب وامليــاه العادمــة املعالجــة. كــÏ يتنــاول املســاق تصميــم العمليــات الالزمــة لتنقيــة ميــاه الــرشب وامليــاه العادمــة 

ــة  ــات الحيوي ــب دراســة العملي ــة، إىل جان ــة املــادة العضوي ــات إزال ــم بأشــكاله، عملي ــرتة، الرتســيب، التعقي ــات الفل وتشــمل عملي

املســتخدمة يف تنقيــة امليــاه العادمــة، هوائيــة وغــ  هوائيــة.

١0626585  النفايات الصلبة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنفايــات الصلبــة وأنواعهــا:  منزليــة، وطبيــة، وصناعيــة، وخطــرة، العمليــات املتعلقــة 

بالنفايــات الصلبــة مثــل عمليــات الجمــع، التخزيــن، النقــل والفــرز، آليــات التخلــص مــن النفايــات (الحــرق والدفــن) وخصائــص 

املكبــات الصحيــة وتصميمهــا، عمليــات التدويــر وتكنولوجياتهــا، مكافحــة الرمــي العشــواî، إىل جانــب دراســة بعــض اإلحصــاءات 

ودراســات الجــدوى املتعلقــة بالنفايــات الصلبــة ومعالجتهــا.

١0626587   تقييم األثر البيئي
ــدأ  ــي للمشــاريع الهندســية. يب ــر البيئ ــم األث ــام بتقيي ــة للقي ــادئ األساســية و العملي ــة املب يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطلب

هــذا املســاق بتعليــم الطلبــة الطــرق املتبعــة يف عمليــة تقييــم األثــر البيئــي مــن الناحيــة الفيزيائيــة، الكيميائيــة والحيويــة عــىل 

املــرشوع وآثارهــا االجتÏعيــة. كــÏ يتطــرق املســاق إىل اإلجــراءات القانونيــة و اللوجســتية لعمليــة التقييــم. يتــم تقســيم الطلبــة إىل 

مجموعــات لتطبيــق املهــارات النظريــة عــىل مــرشوع لــه عالقــة بالهندســة.

١0626591  مشروع التخرج (1)
يهــدف مــرشوع التخــرج إىل تصميــم عمليــة صناعيــة أو تطويــر عمليــة مــا يف حقــل الهندســة الكيÏويــة. يقــوم الطالــب بتطبيــق 

مــا درســه مــن موضوعــات الهندســة الكيÏويــة عــىل هــذا املــرشوع بنــاًء عــىل طبيعــة الخريــج ويف نهايــة املــرشوع يقــدم الطالــب 

تقريــراً عــن املــرشوع و¤تحــن بــه شــفوياً أمــام لجنــة مشــكلة لهــذا الغــرض. 

١0626594  مشروع التخرج (2)
يهــدف هــذا املــرشوع إىل تطبيــق مــا توصــل إليــه الطالــب يف مــرشوع التخــرج (1) وقــد يتطلــب ذلــك إجــراء تجــارب عملية ودراســة 

ميدانيــة أو بنــاء لجهــاز جديــد.  ويقــوم الطالــب بكتابــة تقريــر مفصــل عــن املــرشوع ونتائجــه ويتــم عرضــه عــىل لجنــة مناقشــة 

املشاريع



380  دليل جامعة النجاح الوطنية

أعضاء هيئة التدريس

الجامعةالدرجةاالسم

جامعة يومست , بريطانيا 1992أستاذعامر الهموز 

جامعة بودابست للتكنولوجيا، هنغارايا 1992أستاذ مشاركحسني عوده

Wageningen University, the Netherlands,2009أستاذ مساعدحسن صوالحة

جامعة الرشق األوسط التقنية , تركيا 1999أستاذ مساعدعبد الرحيم أبو صفا

جامعة كالجاريأستاذ مساعدنشأت نصار

جامعة Putra (UPM), ماليزيا- 2007محارضمجد شحادة

جامعة (LECCE)، ايطاليا - 2001محارضشادي صوالحة

جامعة النجاح الوطنية, فلسطÌ,2008مساعد بحث وتدريسلبنى كينو

جامعة النجاح الوطنية، 2008مساعد بحث وتدريسمها فقها
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قسم الهندسة الصناعية

الخطة الدراسية

المقدمة:
لقــد ظهــرت الهندســة الصناعيــة واحــدًة مــن التخصصــات الفعالــة التــي تعــد األمثــل لحــل املســائل املعقــدة يف عــاß التكنولوجيــا, ويف 

املصانــع, ويف أنظمــة اإلنتــاج, ويف املؤسســات الخدماتيــة حــول العــاß. إن تقييــم مصنــع أو مؤسســة هــو معضلــة صعبــة ومعقــدة, الن 

هــذا يتطلــب معرفــة يف العلــوم األساســية, والعلــوم الهندســية, واإلدارة, والعلــوم الســلوكية, وعلــوم الكمبيوتــر واملعلومــات, واالقتصــاد. 

كــÏ يتطلــب معرفــة أوســع ملوضوعــات تتخصــص باملبــادئ األساســية لنظــم اإلنتــاج.

مــن األســباب امللحــة لظهــور الهندســة الصناعيــة هــي الثــورة الصناعيــة والحاجــة امللحــة ألشــخاص متدربــÌ ومعديــن صناعيــا بحيــث 

يكــون باســتطاعتهم تخطيــط عمليــات ذات أنظمــة معقــدة وكبــ ة وتصميمهــا ومتابعتهــا, باإلضافــة إىل مــا ذكــر, الحاجــة امللحــة لرفــع 

فاعليــة العمليــات وكفايتهــا وإنتاجيتهــا, وكذلــك تحســÌ جــودة املنتــج والخدمــات. وبنــاًء عــىل مــا تقــدم، فقــد تأســس برنامــج الهندســة 

الصناعيــة يف العــام 1996 ليكــون رافــداً مهــÏً للمهندســÌ الصناعيــÌ للســوق املحــيل الفلســطيني واالقليمــي وأيضــاً الــدويل، وتــم تخريــج 

أول دفعــة يف العــام 2000.
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الرؤية:
تحقيــق التميــز يف تعليــم تخصــص الهندســة الصناعيــة وخدمــة املجتمــع واالبحــاث التطبيقيــة، وذلــك لرفــد الســوق املحــيل واالســواق 

االقليميــة بخريجــÌ عــىل درجــة عاليــة مــن التأهيــل والكفايــة.

 الرسالة:
االســهام الفعــال يف تقــدم املجتمــع الفلســطيني وتطــوره مــن خــالل اعــداد مهندســÌ صناعيــÌ متميزيــن ومهنيــÌ، اعتــÏداً عــىل خطــة 

دراســية تفاعليــة مــع االحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية والبحــث العلمــي املوجــه الحتياجــات الســوق والكــوادر التعليميــة املؤهلــة وبنــى 

تحتيــة كفــؤة، والتدريــب الفعــال عــىل احــدث التكنولوجيــا والبيئــة االيجابيــة واملريحــة للطلبــة  وأعضــاء الهيئيتــÌ التدريســية واالداريــة.

  

االهداف التعليمية لربنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية:

 يلتزم برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية باالهداف التعليمية اآلتية:-

تخريج مهندسÌ صناعيÌ قادرين عىل املÏرسة الناجحة والفاعلة لتخصص الهندسة الصناعية والتخصصات ذات العالقة.• 

تخريــج مهندســÌ صناعيــÌ قادريــن عــىل العمــل يف مجتمعــات مختلفــة مزوديــن بالقــدرة عــىل التفاعــل مــع الثقافــات املختلفــة • 

وااللتــزام باملســؤولية املهنيــة واالخالقيــة.

تخريج مهندسÌ صناعيÌ قادرين عىل تطوير أنفسهم بشكل مستمر ليصبحوا متميزين يف مجال عملهم.• 

يلتزم برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية باملخرجات التعليمية اآلتية للطالب:

   تطبيــق املعرفــة العلميــة يف الرياضيــات والعلــوم والهندســة واالدارة  يف عــدة مجــاالت يف الهندســة الصناعيــة تشــمل التصنيــع، • 

 .äوالجــودة، وتصميــم املنتجــات، والســالمة العامــة و بيئــة العمــل، و القطــاع الخدمــا

 القدرة عىل التصميم التجارب يف الهندسة الصناعية و إجرائها مع تحليل البيانات وتفس ها. • 

ــع •  ــة بالواق ــددات املتعلق ــن املح ــا ضم ــا ومعالجته ــة م ــزء أو عملي ــة، أو ج ــة أو خدماتي ــة صناعي ــم منظوم ــىل تصمي ــدرة ع  الق

ــتمرارية.  ــة واالس ــة التصنيعي ــان والقابلي ــر األم ــÏن توف ــع ض ــي م ــي،  والصح ــيايس، واألخالق ــي، والس ــي، واالجتÏع ــادي، والبيئ االقتص

 قدرة املتخرج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية وصياغتها وحلها. • 

  املقدرة عىل فهم املسؤولية املهنية واألخالقية. • 

قدرة املتخرج عىل التواصل مع محيطه بشكل فَّعال. • 

أن ¤تلــك الطالــب مســتوًى واســعاً مــن التعليــم الــرضوري لفهــم تأثــ  الحلــول الهندســية عــىل العــاß، واالقتصــاد، والبيئــة والســياق • 

االجتÏعي. 

أن يكون له قدرة عىل فهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر. • 

معرفة القضايا والتغ ات املعارصة وإدراكها. • 

القدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف  التطبيقات الهندسية املختلفة.• 
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شروط القبول في قسم الهندسة الصناعية
ــة العامــة- الفــرع العلمــي أو الصناعــي وحســب رشوط القبــول يف جامعــة  ــة تنافســياً حســب معدالتهــم يف الثانوي يتــم قبــول الطلب

النجــاح.

 نظام الترقيم
يتكون رقم املساق من سبع خانات كÏ ييل:-

رقم الكليةرقم القسمرقم المساق
خانتانخانتانثالث خانات

3013106

رقم قسم الهندسة الصناعية هو: 0631

متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الهندسة الصناعية
يقــدم قســم الهندســة الصناعيــة تخصصــاً منفــرداً يف الهندســة الصناعيــة، يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الهندســة الصناعيــة، 

وعــىل الطلبــة الراغبــÌ يف الحصــول عــىل هــذا التخصــص إãــام 160 ســاعة معتمــدة بنجــاح، شــامالً مســاق التدريــب العمــيل الهنــديس.

 :äيأ Ïوهذه املساقات مفصلة ك 

ملخص متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة الصناعية

مجموع الساعات المعتمدةعدد الساعات االختياريةعدد الساعات اإلجباريةنوع المتطلب

18--18متطلبات جامعة إجبارية

مج
ربنا

 ال
ت

لبا
تط

م

22حرة

66علوم إنسانية

32--32رياضيات وعلوم

9112103إجباري قسم

14714161مجموع الساعات

  تفاصيل متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة الصناعية
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متطلبات الجامعة اإلجبارية (١٨) ساعة معتمدة:
رقم المتطلب السابقالمتطلب السابقساعة  معتمدةاسم المساقرقم المساق

3ثقافة اسالمية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية (1)1000103
1000103لغة انجليزية 31لغة انجليزية 2))1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واإلتصال1010117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127

18مجموع الساعات
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متطلبات القسم 
أ-  المساقات االجبارية

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10631413  م.س. 1                 3تخطيط وتصميم املصانع 10631471
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10631591  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10631592
                 2مرشوع تخرج 1 10631591
10631480  م.س. 1                 1مخترب هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية 10631589
10631372  م.س. 1                 3إدارة الجودة الشاملة 10631531
10601207  م.س. 1                 3تصميم آالت 10631450
                 3هندسة السالمة والعوامل االنسانية 10631480
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391
10631413  م.س. 1                 3تصميم وادارة سالسل االمداد 10631444
10631433  م.س. 1                 3االãتة والتصنيع بتكامل الحاسوب 10631440
                 2طرق التفك  النقدي 10631488
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
                 3محاسبة صناعية 10861200
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641291
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10631444  م.س. 1                 3التدريب العميل 1 10631583
10631340  م.س. 1                 3”عمليات إنتاجية ”2 10631433
10231101  م.س. 1                 3املواد الهندسية والتعدين 10631332
                 2رسم هنديس 10606102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10631211  م.س. 1  10631207  م.س. 2               3التخطيط والتحكم باالنتاج واملخزون 10631431
10641391  م.س. 1                 3تحكم آيل 10631361
10601110  م.س. 1  10211102  م.س. 2               3ميكانيكا املواد 10601207
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
                 3مقدمة يف االهندسة الصناعية 10631202
10211202  م.س. 1                 3”بحوث العمليات ”1 10631413
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10631480  م.س. 1  10861200  م.س. 2               3هندسة األساليب 10631420
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10631372 (1) î10631211  م.س. 1                 3ضبط الجودة اإلحصا
10631332  م.س. 1                 3عمليات إنتاجية (1) 10631340
10631332  م.س. 1                 3علم القياسات واملعاي  الهندسية 10631334
10631332  م.س. 1                 1مخترب املواد الهندسية والتعدين 10631325
10631211  م.س. 1                 3اساليب تحليل كمي 2 10631311
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
11000127  م.س. 1                 1مخترب تطبيقات محوسبة 10631310
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10211102  م.س. 1                 3”اساليب تحليل كمي ”1 10631211
10631340  م.س. 1                 1مخترب عمليات انتاجية 10631430

ج- المتطلبات االختيارية للتخصص: (١٢) ساعة معتمدة
متطلب سابقسماسم المساقرقم المساق

10631515  م.س. 1                 3نظرية الطواب  10631586
10631451  م.س. 1                 3هندسة الصيانة (1) 10631571
                 3هندسة الوثوقية (1) 10631573
                 3تحليل الطوارئ واألعطال 10631575
                 3إستخدام الحاسوب يف إدارة الصيانة 10631577
                 3السالمة الصناعية 10631581
                 3هندسة العوامل اإلنسانية 10631582
10631413  م.س. 1                 3طرق التنبؤ وتطبيقاتها 10631585
                 3الروبوتات الصناعية 10631566
10631311  م.س. 1                 3تصميم التجارب العلمية 10631587
10631571  م.س. 1                 2هندسة الصيانة (2) 10631572
10631583  م.س. 1                 3تدريب عميل 2 10631584
                 3املحاكاة 10631533
                 3مواضيع خاصة 10631511
10631211  م.س. 1                 3ادارة الصيانة 10631451
10631573  م.س. 1                 3هندسة الوثوقية (2) 10631574
10631564 CAD 3التصميم باستخدام الحاسوب                 
                 3مواضيع خاصة2 10631512
10631514 (2) î10631372  م.س. 1                 3ضبط الجودة اإلحصا
10631413  م.س. 1                 3بحوث عمليات 2 10631515
                 3إدارة الطاقة 10631521
                 3إدارة املشاريع وتحليل الشبكات 10631534
10631440  م.س. 1                 3األنظمة الذكية يف التصنيع 10631535
                 3نظم املعلومات اإلدارية 10631536
                 3تحليل وتصميم املنتجات 10631553
10631440  م.س. 1                 3تصميم أنظمة التصنيع 10631545
                 3األãتة 10631563
                 3تصميم املثبتات واملساعدات 10631552
10631340  م.س. 1                 3عمليات إنتاجية غ  إعتيادية 10631543
                 3خواص املواد والتآكل 10631556
                 3تحليل القرارات 10631517
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مساقات حرة تطرح  لطلبة القسم ولغير طلبة القسم بواقع ساعتين معتمدتين لكل مساق 
مساقات حرة (٤) ساعات معتمدة:

هــي املســاقات التــي يختارهــا الطالــب بحريــة بحيــث ¤كــن أن تكــون مــن العلــوم اإلنســانية أو الطبيعيــة أو الهندســة، ويجــوز للطالب 

ــواه أو مســتوى  ــاً يف محت ــاري تخصــص ولكــن يف كل االحــوال يجــب أن ال يكــون املســاق قريب أن يختارهــا مــن ضمــن مســاقات االختي

محتــواه أقــل مــن مســاق إجبــاري يدرســه الطالــب يف خطتــه، وعليــه يتطلــب تســجيلها موافقــة القســم.

رقم المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 2تطوير ريادة االعÏل 10631580
                 2التخطيط االسرتاتيجي 10631578
10631576 Ì2التصنيع يف فلسط                 

هـ. مساقات مطروحة من قسم الهندسة الصناعية لطلبة التعليم التكنولوجي/كلية التربية.
مستوى المساقالمتطلبات السابقةساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

سنة ثانيةال يوجد3هندسة السالمة0631480
سنة ثالثةال يوجد3علم القياس واملعاي  الهندسية0631366
سنة ثالثةال يوجد3االقتصاد الهنديس0631335
سنة ثالثةال يوجد3طرق التصنيع0631323
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وصف المساقات

10631202  مقدمة في الهندسة الصناعية: 
التطــورات التاريخيــة للهندســة الصناعيــة واألســاليب املتبعــة حاليــاً، ادارة املشــاريع، مقدمــة لتخطيــط املصانــع، تعريــف الهندســة 

الصناعيــة ومســتوياتها ومجاالتهــا الرئيســية النظريــات األساســية يف اإلدارة، بحــوث العمليــات، الجــودة وعمليــات التصنيــع.

10861200  محاسبة صناعية:
مقدمــة يف العمليــات املحاســبية اإلداريــة، أنــواع التكلفــة، امليزانيــات، ضبــط التكلفــة، التســع . نظريــات كّميــة وتطويــر املعلومــات 

 (ABC) ــة، حســاب التكلفــة املبنيةعــىل النشــاط ــة والصناعي وتفســ ها ملتخــذي القــرارات، محاســبة التكاليــف للــرشكات التجاري

اســتخدام الربامــج التجاريــة وتكاليــف األوامــر واملراحــل االنتاجيــة.

10631211 أساليب تحليل كمي (1)
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم االحصــاء واالحتــÏالت بقالــب هنــديس لحــل مشــكالت واقعيــة هندســية. املوضوعــات التــي ســيتم 

ــة  ــة املنفصل ــات االحتÏلي ــد، التوزيع ــرق الع ــÏالت، ط ــة االحت ــي، نظري ــاء العين ــداث والفض ــي: األح ــاق ه ــذا املس ــا يف ه تناوله

واملتصلــة، اســتقالل املتغــ ات العشــوائية والقوانــÌ األساســية لالحتــÏالت، اقرتاحــات الكثافــة والرتاكــم االحتÏليــة، اختيــار العينــات 

ومقاييــس النزعــات املركزيــة والتشــتتية، التوزيعــات االحتÏليــة األساســية، الرتابط،التقديــر والتبايــن.

10641291  دوائر كهربائية والكترونية 
مقدمــة، قانــون أوم، قوانــÌ ك شــوف للدوائــر الكهربائيــة، قاعــدة تجزئــة التيــار والفولتيــة، تحليــل العقــد، تحليــل الحلقــات الخطية، 

نظريــة ثفنــن ونورتــون، امللــف واملكثــف، تحليــل دوائــر التياراملــرتدد الفــاز والفــازات الثــالث، مــواد انصــاف املوصــالت، الصÏمــات 

والرتانزســرتات، مضخــÏت العمليــات، مقدمــة يف الدوائــر الرقميــة، االلكرتونيــات الرقميــة، االنظمــة العدديــة املنطقيــة.  
 

10641294 مختبر دوائر كهربائية والكترونية
تجارب عملية من مساق دوائر كهربائية والكرتونية.

10631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
 يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن اساســيات صنــع  القــرارات واتخاذهــا، والتكافــؤ والفائــدة 

ــف  ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه ــÏ يه ــة. ك ــرق مختلف ــة بط ــة اقتصادي ــن ناحي ــا م ــية وتقو¤ه ــاريع الهندس ــة املش ــة ومقارن املركب

الطالــب ìفهــوم القيمــة الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع الهندســية بأشــكالها كافــة.

10631444 تصميم سالسل االمداد وادارتها
ــم شــبكات سالســل  ــم املخــازن، تصمي ــداد، تصمي ــط يف سالســل االم ــات التخطي ــداد، عملي ــية يف ادارة سالســل االم ــم اساس مفاهي

ــة. ــة والطــرق التجريبي ــداد باســتخدام الربمجــة الخطي االم

10631207 مقدمة في االدارة الهندسية
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم ادارة املــوارد البرشيــة واخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــÏ يهــدف هــذا 

ــة علميــة حــول اساســيات االدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا مــن ادارة  املســاق إىل اعطــاء الطالــب خلفي

للمشــاريع يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث الــذي تعمــل بــه الــرشكات الهندســية 

10631310 مختبر تطبيقات محوسبة
ــج النصــوص،  ــج معال ــل برام ــة، مث ــات يف الهندســة الصناعي ــن التطبيق ــ  م ــي تســتخدم يف كث ــج الحاســوبية الت التعــرف إىل الربام

معالــج األرقــام ، اإلحصــاء، بحــوث عمليــات، قواعــد البيانــات، االنرتنــت والربيــد اإللكــرتوMS-Project ، Power Point،è، وبرامــج 

أخــرى.
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10631332  المواد الهندسية والتعدين 
الفحــص املايكروســكو> للمعــادن، تصنيــف املــواد، الرتكيــب الكرســتايل للمــواد، الخــواص امليكانيكيــة للمعــادن، العيــوب البلوريــة، 

وآليــات تقويــة، مخططــات االطــوار، الســبائك املعدنيــة، تقويــة املعــادن، املعالجــات الحراريــة للفــوالذ، صــدأ الحديــد، الســ اميك، 

اللدائــن (البالســتكس)، آليــات فشــل املعــادن الصلبــة.

10631325  مختبر المواد الهندسية والتعدين 
اختبــارات إتالفيــة وغــ  إتالفيــة لفحــص الخــواص امليكانيكيــة للمعــادن، فحــوص تركيبيــه للمعــادن، املعالجــات الحراريــة للمعــادن، 

اختبــارات التــأكل.

10631340 عمليات إنتاجية (1) 
دراســة العمليــات اإلنتاجيــة األساســية بشــكل وصفــي ìــا يف ذلــك عمليــات الســكب املختلفــة، الدرفلــة، الســحب، البثــق، الطــرق، 

عمليــات تشــغيل املعــادن، تشــكيل املعــادن، عمليــات التجميــع واللحــام.

10631433  عمليات إنتاجية (2) 
ــة  ــن الناحي ــتيك) م ــكيل البالس ــادن ، تش ــباكة املع ــادن، س ــع املع ــادن، قط ــكيل املع ــية ( تش ــة الرئيس ــات اإلنتاجي ــل العملي تحلي

ــآلالت. ــي ل ــم الرقم ــة، والتحك ــتهالك الطاق ــع، اس ــي ألدوات القط ــر الزمن ــة، العم ــة واالقتصادي امليكانيكي

10631334  علم القياسات والمعايير الهندسية 
ــق،  ــوة، التدف ــرارة، الق ــة، الح ــة والزاوي ــات الخطي ــموح، القياس ــات،التفاوت املس ــزة القياس ــج أجه ــرة وتدري ــأ، معاي ــل الخط تحلي

ــاً. ــاً وعاملي ــية محلي ــة القياس ــة واألنظم ــات الصناعي ــة املواصف ــة، معالج ــات الكهربائي القياس

10631372  ضبط الجودة اإلحصائي (1) 
مفهــوم الجــودة واملواصفــات، ضبــط العمليــات، لوحــات الجــودة للمتغــ ات وللصفــات ، تطبيقــات حاســوبية، املواصفــات 

ــول. ــات القب ــص وعين ــط الفح ــات، خط ــدرة العملي ــؤرشات ق ــاد، م ــÏحيات األبع وس

10631413 بحوث عمليات (1) 
ــل  ــيمبليكس(Simplex)  ، تحلي ــة س ــة، طريق ــاذج رياضي í ــاء ــة، بن ــة خطي ــات، برمج ــوث العملي ــة لبح ــÏذج الحتمي ــة الن دراس

ــوبية. ــج الحاس ــض الربام ــتخدام بع ــبكات، اس ــل الش ــية، تحلي الحساس

10631420   هندسة األساليب 
تحســÌ أســاليب العمــل يف قطاعــي الخدمــات والتصنيــع، قياســات الحــركات، تصميــم مخططــات العمــل، دراســات الوقــت، أســاليب 

التجميــع، تصميــم الطــرق الفعالــة يف العمــل، تطويــر معــدالت األداء والحوافــز واألجــور، تقييــس طــرق العمــل، وتطبيقــات حاســوبية.

10631450  تصميم آالت
ــم  ــة واملتغــ ة، تطبيقــات يف تصمي ــ  األحــÏل الثابت ــة تحــت تأث ــار القطــع اآللي ــرة موهــر، انهي ــة ودائ مراجعــة لالجهــادات املركب

ــكات، الكلتشــات،  ــرتوس (املســننات)، املحــاور، الربي ــة، الزمــربكات، ال ــارص اآلالت وتشــمل وصــالت الرباغــي، الوصــالت امللحوم عن

ــر واألقشــطة. الجنازي

10631440  األتمتة والتصنيع بتكامل الحاسوب
مقدمــة يف تقويــم أداء خطــوط االنتــاج، توافــق املنتــج مــع عمليــة االنتاج، الهندســة املتزامنــة، املجســات واملحققــات والعنارصاألخرى 

ــات  ــة يف الروبوت ــا، مقدم ــواد ونقله ــة امل ــة يف مناول ــة املربمجــة(PLC)، األãت ــة، أنظمــة التحكــم املنطقي ألنظمــة التحكــم الصناعي

واســتعÏلها يف املصانــع.
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10631361 التحكم اآللي
ــة،  ــة، املخططــات الصندوقي ــدوال الناقل ــة، ال ــة الفيزيائي ــايض لألنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ومخطــط تدفــق االشــارة، تحليــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمنــي، االســتقرارية وخطــأ الحالــة املســتقرة، االســتجابة االنتقاليــة، 

خــواص طريقــة روت لوكــس، التصميــم يف املجــال الزمنــي، حاكــÏت PID، حاكــÏت طــور متقــدم وطــور متأخــر، مقدمــة يف التحليــل 

يف مجــال الــرتدد، مبــدأ نيكوســت ، رســومات بــول ومخططــات بيكــوالس.

10631488 طرق التفكير النقدي
هــذا املســاق يتضمــن املحتــوى اآلä: مقدمــة لطــرق التفكــ  املختلفــة، التفكــ  املعقــد، التعــرف إىل األخطــاء يف الجــدال، طــرق عرض 

األفــكار يف املجــال املهنــي واألكاد¤ــي، وطريقــة تنظيــم التفكــ  الجيد.

10631480 هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية
طــرق الســالمة التــي يجــب اتباعهــا يف املصانــع، والحÏيــات الواجــب توفرهــا، مثــل الحÏيــة مــن الضجيــج، املــواد الكيÏوية،الحÏيــة 

مــن الحــوادث، الوقايــة مــن الحرائــق، الصعقــات الكهربائيــة طــرق تصميــم املصانــع مــن أجــل توفــ  الحÏيــة للعاملــÌ. دراســة 

ــات،  ــة والخدم ــي الصناع ــة يف قطاع ــراض املهني ــات، األم ــاج والخدم ــي االنت ــية يف قطاع ــيولوجية والنفس ــانية الفس ــل اإلنس العوام

.Ìورديــات العمــل، العــدد اليدويــة، التصميــم األمثــل مــن أجــل تجنــب اإلصابــة للعاملــ

10631431 التخطيط والتحكم باالنتاج والمخزون
ضبــط اإلنتــاج يف املصانــع ورشكات الخدمــات والتخطيــط لــه، نظريــة وطــرق التنبــؤ، التخطيــط التجميعي،جدولــة اإلنتــاج الرئيســية، 

ــات،  ــة املاكين ــاج، جدول ــر االنت ــة أوام ــة، جدول ــة اإلنتاجي ــط الطاق ــات، تخطي ــم الخدم ــة طواق ــات املواد،جدول ــط احتياج تخطي

واســتخدام الربامــج الحاســوبية.

10631430 مختبر العمليات االنتاجية
.CNC تجارب يف قطع املعادن، تجارب يف تشكيل املعادن وصبَّها، برمجة، قطع املعادن عىل ماكنات التحكم العددي

10631471 تخطيط المصانع وتصميمها
أســاليب تحديــد املرافــق، التحليــل الــكيل للعمليــات، تكامــل العمليــات، تحليــل أنظمــة املناولــة، األســاليب التقليديــة واملحوســبة 

لتخطيط املصانع  وتصميمها، استخدام برامج محوسبة. 

10631589 مختبر هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية
ــدة  ــج، ش ــتوى الضجي ــاس مس ــالمة، قي ــزة الس ــتخدام أجه ــة باس ــات املختلف ــاق 605460 يف الصناع ــن مس ــات م ــارب وتطبيق تج

اإلضــاءة، درجــة التهويــة، درجــة نقــاوة الجــو، حســاب أبعــاد وقــوة جســم العامــل لغــرض التصميــم، تطبيقــات عــىل الحاســوب 

ــاكاة. واملح

10631531 إدارة الجودة الشاملة
التحســÌ املســتمر للعمليــات، مبــادئ Deming يف الجــودة، تعزيــز دالــة الجــودة، القيــاس بالنظــراء ( Benchmarking)، مÏرســات 

التصنيــع الجيــد، نظــام إدارة الجــودة الجــودة األيــزو 9000. 

10631591  مشروع التخرج (1)
مقدمــة يف البحــث العلمــي، ارشــاد او دليــل حــول املراجعــة العلميــة واالدبيــة، كتابــة التقاريــر العمليــة، تعريــف وتحديــد الختيــار 

موضوعــات مــرشوع التخــرج.
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10631592 مشروع تخرج (2)
ــن خــالل  ــق العمــيل م ــن أجــل التطبي ــة يف مــرشوع تخــرج(1) م ــة املقدم ــات النظري ــدف هــذا املســاق إىل اســتخدام املعلوم يه

ــة. ــم تطبيقي ــارب أو تصامي تج

10631311 أساليب تحليل كمي (2) 
يهــدف هــذا املســاق إىل اســتخدام مفاهيــم متقدمــة يف التحليــل الكمــي لحــل مشــكالت واقعيــة هندســية يتعــرض لهــا املهندســون. 

يغطــي هــذا املســاق: دراســة فــرتات الثقــة واختبــار الفرضيــات، تحليــل االنحــدار الخطــي وتحليــل التبايــن األحــادي، مقدمــة إىل 

.Exel , Minitab تصميــم التجــارب اإلحصائيــة، وتطبيقــات حاســوبية عــىل برنامــج

10631580 تطوير  ريادة األعمال
ــا، دور  ــادة وíوه ــرتاتيجيات الري ــÏل، اس ــادة االع ــور ري ــÏل، تط ــادة األع ــن ري ــة ع ــة: مقدم ــات اآلتي ــرق للموضوع ــاق يتط املس

القيــادة، تحديــات الســوق، اقتصــاد ريــادة األعــÏل، املســؤوليات االجتÏعيــة وريــادة األعــÏل والــرشكات العائليــة. ويعــرض املســاق 

ــÏل.                                                       . ــادة األع ــة عــن ري دراســات حال

  

10631517  تحليل القرارات
مراجعــة قوانــÌ االحصــاء واالحتــÏالت، صياغــة مســألة القــرارت، القــرارات يف ظــروف املخاطــرة وعــدم التأكــد، شــجرة القــرارات 

اإلحصائيــة باســتخدام نظريــة Bayes، الطريقــة التحليليــة الهرميــة باتخــاذ القــرار، األنظمــة الذكيــة يف اتخــاذ القــرارات.

10631534 إدارة المشاريع وتحليل الشبكات 
مقدمــة عــن تطــور ادارة املشــاريع، الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة ãثيــل املشــاريع باســتخدام الشــبكات، حســابات املســار الحــرج، 

ضغــط زمــن املــرشوع، التدفقــات النقديــة، املتغــ ات العشــوائية يف إدارة املشــاريع، مــؤرشات/ قيــاس العمــل يف املشــاريع والتحكــم 

بتكاليــف املــرشوع، ادارة املخاطــر وتطبيقــات حاســوبية.

10631536 نظم المعلومات اإلدارية
مقدمــة إىل نظــم الحاســوب، البنــاء املؤســيس وعالقتــه بآليــات اتخــاذ القــرارات، دورة تطويــر نظــم املعلومــات، تحليــل البيانــات 

وتصميمهــا، قواعــد البيانــات، أمثلــة عــىل نظــم املعلومــات التطبيقيــة، تطبيقــات محوســبة.

10631533 المحاكاة
اســتخدام النــÏذج االحصائيــة لتمثيــل األنظمــة العمليــة، اســتخدام لغــات املحــاكاة لدراســة النظــم، جمــع البيانــات ألنظمــة املحاكاة 

وتحليلهــا واســتخدام الربامج الحاســوبية.

10631535 األنظمة الذكية في التصنيع
ــة إىل  ــة، مقدم ــة املعرف ــع، هندس ــية والتصني ــا يف اإلدارة الهندس ــ ة وتطبيقاته ــة الخب ــة، األنظم ــم الذكي ــور النظ ــة  إىل تط مقدم

ــوبية. ــج الحاس ــتخدام الربام ــة، واس ــة االصطناعي ــبكات العصبي الش

10631543 العمليات االنتاجية غير االعتيادية
مراجعــة للعمليــات االنتاجيــة التقليديــة، وعمليــات القطــع باســتخدام أســلوب الليــزر، والتشــكيل بالطاقــة امليكانيكيــة، والتشــكيل 

بالنفــاث، وتفريــغ الشــحنات (EDM) ، واســتخدام القطــع بالســلك (Wire Cutting) ، والتشــكيل الكيــÏوي، وأســاليب أخــرى.

10631552 تصميم المثبتات والمساعدات 
مبــادئ املثبتــات واملســاعدات، أساســيات تصميــم القوالــب والعــدد،  تطبيقــات هــذه األدوات يف عمليــات قطــع املعــادن وتشــكيلها 

. وتحليالتها
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10631553 تحليل وتصميم المنتجات
ــكار  ــد االف ــات، طــرق تولي ــم العملي ــم، تصمي ــات التصمي ــف ومتطلب ــل الوظائ ــج، تحلي ــط املنت ــد الحاجــة للمنتجــات، تخطي تحدي

ــم. ــة يف التصمي ــÏذج التجريبي ــتخدام الن ــودة، اس ــم للج ــع والتصمي ــم للتصني ــات، التصمي ــم املنتج ــة، تصمي االبداعي

10631564 التصميم باستخدام الحاسوب
ــات  ــة، تطبيق ــة الفرعي ــات واألنظم ــات واملركب ــة للمنتج ــارص الدقيق ــل العن ــات، تحلي ــاد للمنتج ــال@ األبع ــاî والث ــم الثن التصمي

ــة. ــوب متخصص ــج حاس ــتخدام برام باس

10631563 األتمتة
األãتــة والتصنيــع باســتخدام الحاســوب، تكنولوجيــا املجموعــات، األãتــة يف التصميــم والتصنيــع، مناولــة املــواد، تخطيــط العمليــات، 

التحكــم الرقمــي، التحكــم الرقمــي املبــارش، برمجــة املنتجــات، مقدمــة إىل أنظمــة التصنيــع املــرن.

 

10631571 هندسة الصيانة (1)
مفاهيــم الصيانــة، تكلفــة الصيانــة، الربحيــة، أíــاط الفشــل، الصيانــة املبنيــة عــىل الظــروف، التشــخيص، اإلجهــاد البيئــي، التــآكل 

واالهــرتاء، الصيانــة الوقائيــة.

10631572 هندسة الصيانة (2)
 ،èمشــكالت الصيانــة يف أدوات املاكنــة، املضخــات، الضواغــط، الرتبينــات البخاريــة، الــربادات، البويلــرات وغ هــا. الصيانــة يف املبــا

التهويــة الحراريــة، الكهربــاء وغ هــا، تأثــ  الصيانــة عــىل الســالمة، الطاقــة والبيئــة.

10631573 هندسة الوثوقية ( 1)
رشح إجــÏيل ملفاهيــم الوثوقيــة، وظيفــة الوثوقيــة، التوزيعــات االحتÏليــة، معــدالت الفشــل، دورة حيــاة املنتــج، اتاحــة املنتجــات، 

تحديــد وثوقيــة املنتجــات والخدمــات، فحــص وثوقيــة مكونــات املنتجــات والخدمــات، فحــص وثوقيــة مكونــات املنتجــات، اختبــارات 

التســارع، التصميــم مــن أجــل رفــع الوثوقيــة.

10631575 تحليل األعطال والطوارئ
األنظمــة ذات املقيــاس الكبــ  باســتخدام  نظريــة الرســوم والشــبكات، مفاهيــم املســارات القصــ ة وتطبيقاتهــا، مجموعــات الربــط 

ومجموعــات القطــع القصــ ة، تحليــل الخــروج عــن الخدمــة، وحــدوث انقطــاع بهــا، تقويــم وثوقيــة النظــام باســتخدام أســاليب 

الرســم والشــبكات، االنتفــاع وجمــع البيانــات، وموضوعــات أخــرى ذات عالقــة، ومــرشوع املســاق.

10631577  استخدام الحاسوب في إدارة الصيانة
تحليــل نظــام معلومــات الصيانــة، تحديــد االحتياجــات مــن الربامــج واألجــزاء الصلبــة للحاســوب يف نظــام الصيانــة، تخطيــط الصيانــة 

وجدولتهــا، اســتخدام األنظمــة الخبــ ة يف الصيانــة، وموضوعــات أخــرى، اســتخدام برامــج تجاريــة متوفــرة.

10631581 السالمة الصناعية
ــة املعــدات/  ــايس الخــاص بالســالمة، حÏي ــد القي ــة، التوحي ــف، الترشيعــات الحكومي ــل املخاطــر، أســباب الحــوادث والتكالي تحلي

ــج،  ــة مــن الضجي ــة، الوقاي ــة والكيÏوي ــة مــن املخاطــر الكهربائي ــن الحــوادث، الوقاي ــة م ــج الوقاي ــات، إدارة الســالمة، برام املاكين

ــة. ــة الســالمة والصحــة الصناعي ــة الدارة انظم ــة االداري ــم االنظم ــة، تصمي ــة يف الســالمة الصناعي ــة والعاملي ــ  الحكومي ــÌ واملعاي القوان

10631582  هندسة العوامل اإلنسانية 
ــدات الالزمــة لتحســÌ األداء يف العالقــة بــÌ اإلنســان واآللــة ìــا يف ذلــك تصميــم محطــات العمــل،  مســح لألنظمــة والنــÏذج واملُعَّ

دراســة العوامــل اإلنســانية والفســيولوجية والنفســية يف العمليــات اإلنتاجيــة، تصميــم املعــدات اليدويــة، دراســة األمــراض املهنيــة 
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ــات العمــل عــىل املوظفــÌ وموضوعــات أخــرى ذات عالقــة، العمــل العضــيل،  ــر وردي يف قطاعــي الصناعــة والخدمــات، دراســة أث

ــد االنســان، تصميــم  ــة واتخــاذ القــرار عن ــة املعالجــة، املعرفي قياســات ابعــاد جســم االنســان، وســائل اســتقبال املعلومــات، نظري

اجهــزة عــرض املعلومــات ووســائلها، وادوات عــرض املعلومــات وادوات التحكــم ووســائلها.

10631514 ضبط الجودة اإلحصائي (2)
ــة،  ــط الجــودة املتقدم ــات، ونظــم الجــودة، لوحــات ضب ــل العملي ــة، طــرق تحلي ــة والثالثي ــول الثنائي ــات القب خطــط لفحــص عين

ــم التجــارب)، أســلوب تاكــويش يف الجــودة، اســرتاتيجية  ــل تصمي ــط الجــودة ( مث ــة املتقدمــة يف ضب اســتخدام األســاليب اإلحصائي

الجــودة (Tagushi Method)   و (Six-Sigma) انظمــة ادارة الجــودة.

10631451   إدارة الصيانة
يهــدف املســاق إىل إعطــاء نظــرة عامــة عــىل إدارة الصيانــة، ويتنــاول املســاق املوضوعــات اآلتيــة: هيكليــة قســم الصيانــة، خطــط 

الصيانــة، آليــات قيــاس األداء، تخطيــط وجدولــة عمليــات الصيانــة ومنهجيــة FMEA  وجدولتهــا. كــÏ يعطــي املســاق نظــرة عامــة 

عــىل موضــوع الوثوقيــة وطــرق حســابها وتأثــ  الوثوقيــة عــىل اإلنتــاج.

10631515 بحوث العمليات (2)
مراجعــة أســلوب الربمجــة الخطيــة باســتخدام Simplex Tech، الربمجــة الخطيــة لألعــداد الصحيحة، مقدمــة يف الربمجــة الديناميكية، 

مقدمــة للعمليــات العشــوائية سالســل ماركــوف، íــاذج االنتظــار ونظريــة األرتــال، تطبيقــات حاســوبية، الربمجة غــ  الخطية.

10631545 تصميم أنظمة التصنيع
ــع  ــة التصني ــن يف أنظم ــع التباي ــل م ــوم التعام ــق، مفه ــل التدف ــه، تحلي ــاج وخطوط ــات االنت ــتيعابية ملحط ــرارات االس ــل الق تحلي

.(lean techniques ) ــة يف ــة،  مقدم ــع املرن ــة التصني ــة يف أنظم ــه، مقدم ــبابه وطرق وأس

10631323 طرق التصنيع
مقدمــة إىل خــواص املــواد الهندســية املســتخدمة يف التصنيــع، دراســة العمليــات االنتاجيــة األساســية املســتخدمة يف قطــع املعــادن 

وتشــكيل الخشــب والزجــاج مثــل الخراطــة، والتفريــز، والقــدح، والتنعيــم، والتشــكيل وغ هــا مــن العمليــات املســتخدمة يف التصنيــع.

10631288 هندسة السالمة
طــرق الســالمة العامــة التــي يجــب اتباعهــا، الحÏيــات الواجــب توافرهــا، مثــل الحÏيــة مــن الضجيــج واملــواد الكيÏويــة، تحديــد 

املخاطــر مثــل املخاطــر الكيÏويــة، والكهربائيــة، وامليكانيكيــة وطــرق الوقايــة منهــا.

10631335 االقتصاد الهندسي
عمليــة اتخــاذ القــرارات، معالجــة املشــاريع مــن الناحيــة االقتصاديــة، التعــرف إىل التدفــق املــايل، اختيــار املــرشوع األجــدى اقتصاديــاً، 

حســاب القيمــة املاليــة للمشــاريع مــع األخــذ بعــÌ االعتبــار الفوائــد البنكيــة املركبــة والبســيطة، االســتهالك.

10631366 علم القياس والمعايير الهندسية
تحليــل األخطــاء، معايــ  أجهــزة القياســات وتدريجهــا، التفــاوت املســموح، القياســات الخطيــة والزاويــة، الحــرارة ، القــوة، الضغــط، 

التدفــق، معالجــة املواصفــات واألنظمــة القياســة محليــاً وعامليــاً.
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أعضاء الهيئة التدريسية
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Eastern Mediterranean University استاذ مشارك د. أحمد الرمحي

Loughborough University, United Kingdom استاذ مساعد د.ايهم جعرون

Politecnico di Milano, Italy استاذ مساعد د.رامز عساف

Concordia University, Canada استاذ مساعد د.محمد عزام

Bilkent University, Ankara, TURKEY استاذ مساعد د. يحيى صالح

University of Jordan مدرس أ.تامر حداد

Jordan University of Science and Technology (JUST) مدرس أ.سليÏن الضعيفي
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قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج:
تقــوم رؤيــة برنامــج هندســة الحاســوب عــىل إنتــاج نوعيــة عاليــة مــن الخريجــÌ الذيــن يتقنــون الجانبــÌ النظــري والعمــيل، وذلــك 

مــن خــالل الرتكيــز عــىل التفــوق الــدرايس و املهــارات العمليــة والكفايــة املهنيــة إلنتــاج قــادة يف مجــال الحوســبة. نســعى جاهديــن لتحقيق 

رؤيتنــا و توســيع املعرفــة العلميــة مــن خــالل البحــوث واإلســهام بشــكل إيجــا> يف املجتمــع.

رسالة البرنامج:
مهمة برنامج هندسة الحاسوب هي:

ــة واألوســاط •  ــة و الحكومي ــة يف املجــاالت الصناعي ــويل مناصــب قيادي ــة لت ــة الالزم ــة والعملي ــارات النظري ــا بامله ــز خريجيه تجهي

ــة. األكاد¤ي

تشــجيع التعلــم النشــط والتفكــ  النقــدي والقــدرة عــىل اتخــاذ القــرار الهنــديس الصائــب لحــل املشــاكل الهندســية يف الجوانــب • 

العلميــة و االقتصاديــة واالجتÏعيــة والبيئيــة.

 تعزيــز املعرفــة العلميــة والرياضيــة والتقنيــة للخريجــÌ وتدريبهــم عــىل اكتســاب القــدرة عــىل تحليــل األجــزاء األساســية مــن • 

أنظمــة الحوســبة الحديثــة وتركيبهــا وتصميمهــا.

ــر •  ــل تطوي ــاالت من أج ــن املج ــد م ــوث يف العدي ــراء البح ــالل اج ــن خ ــوب م ــة الحاس ــال هندس ــة يف مج ــاق املعرف ــيع نط توس

ــة. ــات املجتمعي ــة الخدم ــة وتأدي ــة العلمي املعرف

ــار كالً مــن الجوانــب االجتÏعيــة •  ضــÏن الجــودة، وتشــجيع الســعي املنهجــي لتحســÌ مجــال التعليــم، مــع االخــذ بعــÌ االعتب

ــاة. ــة بشــكل مســتدام ضمــن إطــار التعلــم املســتمر مــدى الحي والسياســية واألخالقيــة والصحي

أهداف البرنامج:
يــرى قســم هندســة الحاســوب  بــأن أمــام خريجيــه مجموعــة متنوعــة مــن املســارات الوظيفيــة يف االقتصــاد العاملــي الناشــئ . يســعى 

برنامــج هندســة الحاســوب لتحقيــق األهــداف التاليــة عــىل اختــالف املســار الــذي يختــاره الخريــج:

يتمتعون بالكفاءة يف مجاالت تصميم وتحليل وتنفيذ وتحسÌ انظمة الحاسوب الحديثة.• 

ــياقات •  ــة الس ــة يف كاف ــات املادي ــات أو املكون ــرع الربمجي ــوب يف أف ــة الحاس ــال هندس ــة يف مج ــب قيادي ــويل مناص ــÌ لت مؤهل

ــة. ــة و الريادي ــة، اإلداري ــة، االكاد¤ي االحرتافي

قــادرون عــىل املنافســة بفعاليــة عــىل املســتوى العاملــي و¤تلكــون ســلوكا احرتافيــا، احرتامــا للتعدديــة، مهــارة التواصــل والعمــل • 

الجÏعــي باإلضافــة إىل حــس أخالقــي قــوي ومســؤولية اجتÏعيــة عــىل املســتوى املحــيل والعاملــي.

يقدرون أهمية التعلم املستمر والتطوير الذاä من خالل النجاح يف متابعة الدراسات العليا أو التدريب العميل االحرتايف.• 

مخرجات البرنامج:
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة.• 

القدرة عىل التصميم وإثبات التجارب مع تحليل البيانات وتفس ها.• 

ــي، •  ــادي، والبيئ ــع االقتص ــة بالواق ــددات املتعلق ــن املح ــه ضم ــا ومعالجت ــة م ــزء أو عملي ــة أو ج ــم  منظوم ــىل تصمي ــدرة ع الق

ــتمرارية. ــة واالس ــدرة التصنيعي ــان والق ــر األم ــÏن توف ــع ض ــي م ــي، والصح ــيايس، واألخالق ــي، والس واالجتÏع

قابلية الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات.• 

القدرة عىل تحديد املشاكل يف مجال هندسة الحاسوب وصياغتها وحلها.• 

إدراك للمسؤولية املهنية واألخالقية وفهمها.• 

القدرة عىل التواصل مع املحيط بشكل فعال.• 

أن ¤تلك مستوى واسعاً من التعليم الالزم لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة والسياق االجتÏعي.• 

أن يكون له قابلية عىل فهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر.• 
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متطلبات القبول: 
يتم قبول الطلبة مبارشة  يف برنامج هندسة الحاسوب من خالل التنافس عىل معدل الثانوية العامة (التوجيهي).

متطلبات التخرج  بدرجة البكالوريوس في قسم هندسة الحاسوب:
:äام دراسة  160 ساعة معتمدة  بنجاح عىل النحو اآلãللحصول عىل درجة البكالوريوس يف هندسة الحاسوب عىل الطلبة إ

18 ساعة معتمدةمتطلبات الجامعة
143 ساعة معتمدةمتطلبات القسم

161 ساعة معتمدةاملجموع

الخطة الدراسية:
متطلبات الجامعة (18 ساعة معتمدة)

ساعة معتمده اسم المساق رقم المساق
3 الثقافة االسالمية 110000101
3 اللغة العربية 110000102
3 لغة انجليزية 1 110000103
3 لغة انجليزية 2 110000322
3 دراسات فلسطينية 110000105
1 مهارات القيادة و االتصال 110000117
1 خدمة مجتمع 110000108
1 مقدمة يف علم الحاسوب 110000127

18 املجموع
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متطلبات القسم (١٤٢ ساعة معتمدة)
مساقات اجبارية (١٢٣ ساعة معتمدة)

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق
10636211  م.س. 1                 3معالجة الصور الرقمية 10636318
10636212  م.س. 1                 3برمجة الويب 10636316
10636212  م.س. 1                 3نظم قواعد البيانات 10636315
10636212  م.س. 1                 3هندسة الربمجيات 10636312
موافقة القسم3التدريب العميل 10636304
10636426  م.س. 1                 1مخترب املتحكÏت الدقيقة 10636496
10636111  م.س. 1                 3تركيب بيانات وخوارزميات 10636211
10636454  م.س. 1                 1مخترب الشبكات 10636594
10636221  م.س. 1                 3تصميم دوائر رقمية 2 10636321
                 3مرشوع تخرج 2 10636582
10636211  م.س. 1                 3الربمجة باستخدام الكيانات 10636212
10636221  م.س. 1                 3املعالجات الدقيقة 10636322
10636322  م.س. 1                 3عÏرة الحاسوب 1 10636323
10636321  م.س. 1                 3الدوائر االلكرتونية الرقمية 10636332
10641373  م.س. 1                 3اتصاالت الحاسوب والبيانات 10636351
10636323  م.س. 1                 3عÏرة الحاسوب 2 10636423
10636321  م.س. 1                 3املتحكÏت الدقيقة 10636426
10636323  م.س. 1                 3نظم التشغيل 10636451
10636351  م.س. 1                 3شبكات الحاسوب 1 10636454
10636454  م.س. 1                 3شبكات الحاسوب 2 10636455
                 3مرشوع تخرج 1 10636581
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10636323  م.س. 1                 1مخترب تصميم الكمبيوتر 10636493
10641211  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 1 10641214
10636312  م.س. 1                 3إدارة أعÏل تكنولوجيا املعلومات 10636475
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10641214  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 2 10641313
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10636322  م.س. 1                 1مخترب املعالجات الدقيقة 10636392
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
                 3برمجة الحاسوب 10636111
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10641211  م.س. 1                 3تحليل االنظمة واالشارات 10641373
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية1 10641211
10641211  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية 10641215
10636321  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 2 10636391
10641214  م.س. 1                 1مخترب دوائر الكرتونية 10641314
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3مهارات التفك  النقدي والبحث 10636410
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10636221  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 1 10636291
10636111  م.س. 1                 3رياضيات منفصلة 10636215
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3كيمياء عامه 1 10231101

*التدريــب العمــيل يســتمر ملــدة 320 ســاعة معتمــدة( مــا يقــارب ûانيــة اســابيع) بعــد انتهــاء الســنة الرابعــة (ليســمح لــه بالتدريــب، 

عــىل الطالــب انهــاء 120 ســاعة معتمــدة). املســاق يعــادل 3 ســاعات معتمــدة.

مساقات اختيارية (١٥ ساعة معتمدة)
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10636423  م.س. 1                 3الحوسبة املتوازية 10636523
                 3الدوائر التكاملية املوسعة 10636568
                 3التحكم الرقمي 10636528
10636454  م.س. 1                 3مواضيع خاصة يف الشبكات 10636554
                 3تطبيقات الوسائط املتعددة 10636563
                 3مواضيع خاصة 2 10636564
                 3مكونات الحاسوب والتداخل 10636521
                 3حوسبة استيعاب األخطاء 10636526
10636211  م.س. 1                 3الخوارزميات وحسابات التعقيد 10636314
                 3أنظمة الزمن الحقيقي 10636525
10636454  م.س. 1                 3أمن املعلومات والشبكات 10636511
                 3التدريب العميل 2 10636305
10636315  م.س. 1                 3نظم قواعد البيانات املتقدمة 10636415
                 3تركيب املرتجÏت 10636416
                 3الذكاء االصطناعي 10636417
                 3رسوم الحاسوب 10636418
                 3الشبكات العصبية واالنظمة الضبابية 10636419
10636322  م.س. 1                 3معالجات دقيقة متقدمة 10636422
10636451  م.س. 1                 3أنظمة التشغيل املوزعة 10636456
                 3مواضيع خاصة 1 10636464

** هــذا املســاق يعطــي الفرصــة لبعــض الطــالب الجــراء تدريبهــم ملــدة فصــل أول أو ثــان كامــل مــن خــالل تســجيل مســاقي تدريــب 

1 وتدريــب 2 بشــكل متزامــن (مــا يعــادل 6 ســاعات معتمــدة) رشيطــة ان ال يســجل الطالــب أيــة مســاقات أخــرى خــالل ذلــك الفصــل. 

و حتــى يكــون الطالــب مؤهــال لهــذا املســار مــن التدريــب يجــب عليــه أخــذ التدريــب قبــل فصــل التخــرج و الحصــول عــىل موافقــة 

مســبقة مــن القســم وذلــك باالعتــÏد عــىل تحصيلــه وعــدد الســاعات التــي أãهــا الطالــب إىل جانــب توفــر وجــودة فرصــة التدريــب  ملــدة 

فصــل كامــل. 

مساقات حرة (ساعتات معتمده)
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وصف المساقات
10636111 برمجة الحاسوب

ــة، املدخــالت واملخرجــات والوحــدات  ــة واملنطقي ــ  الرياضي ــات، التعاب ــواع البيان ــة: ان ــادىء الربمجــة األساســية للغــات الهيكلي مب

ــع الربامــج. ــذ وتتب ــة وتنفي ــة. كتاب الربمجي

10636211 تركيب بيانات وخوارزميات
أنــواع البيانــات وتركيبهــا ، الحجــز الديناميــÇ للذاكــرة، القوائــم املتصلــة، الشــجرة، الشــجرة الثنائيــة، البحــث والتخريــن، الكومــة، 

الطابــور،Hashing، مخططــات (Graphs)، خوارزميــات البحــث يف املخططــات.

10636212 البرمجة باستخدام الكيانات
مفاهيــم الربمجــة باســتخدام الكيانــات: الـــ Classes، التغليــف، اخفــاء البيانــات وتجريدهــا ، التوريــث األحــادي واملتعــدد و تعــدد 

.++Cأو Java مثــل لغــة OOP األشــكال. كتابــة الربامــج بوســاطة لغــات ألـــ

10636215 الرياضيات المنفصلة
املوضوعــات الرياضيــة التــي تتعلــق بشــكل مبــارش  بهندســة الكمبيوتــر وتشــمل: املنطــق، العالقــات، االقرتانــات، نظريــة املجموعــات 

ــة، التكــرار، عالقــات التكــرار  ــاè، االحتــÏالت املنفصل ــة الرســم البي ــايض، نظري ــات الربهــان، االســتقراء الري األساســية، العــد، وتقني

ونظريــة األعــداد.

10636221 تصميم دوائر رقمية 1
 ، Flip$op ،الجــرب البــويل، أنظمــة العــد، البوابــات املنطقيــة، التبســيط، الدوائــر املنطقيــة الجمعيــة وتصميمهــا، الدوائــر املتسلســلة

العــدادات، املســجالت، تصميــم االت الحالــة ,األنظمــة املتزامنــة.

 

10636291 مختبر تصميم دوائر رقمية 1 
ــر  ــتخدام  الدوائ ــات , اس ــتخدام البواب ــة باس ــر منطقي ــم دوائ ــا , تصمي ــوع TTL, CMOS  وخصائصه ــن ن ــر م ــة يف الدوائ مقدم

التكامليــة التاليــة يف تصميــم الدوائــر املنطقيــة: Decoders, Shi� registers, ROM and RAM, Monostable, Astable.  تصميــم 

الدوائــر املتسلســة

10636312 هندسة البرمجيات
املفاهيــم االساســية، املتوســطة وبعــض املفاهيــم املتقدمــة يف مجــال هندســة الربمجيــات: مفهــوم هندســة املربمجيــات،  االنظمــة 

ــة  ــاذج االنظم í ،ــة ــة الحرج ــات، االنظم ــات الربمجي ــة، املتطلب ــة االنظم ــئة، هندس ــة الناش ــص االنظم ــة، خصائ ــو- اجتÏعي التكن

ــات . ــة الربمجي ــن واعتÏدي ــارات، تطــور، أم ــة النمذجــة املوحــدة (UML)، اختب ــات، لغ ــم الربمجي ــوى، تصمي واملحت

10636314 الخوارزميات وحسابات التعقيد
ــب  ــدات الحســابية، الرتتي ــات، طــرق حســاب التعقي ــم الخوارزمي ــات، طــرق تصمي ــب البيان ــات وتركي ــل الخوارزمي ــم وتحلي تصمي

ــات  ــة). خوارزمي ــة (االني ــة الطمعي ــة والربمج ــة الديناميكي ــات: الربمج ــم الخوارزمي ــل وتصمي ــة يف تحلي ــرق متقدم ــاء. ط واالحص

.Graphs)، NP – complete problems) املخططــات 

10636316 برمجة الويب
 .XML, XSLT, JavaScript, JSP,  PHP, MYSQL, ASP : برمجــة صفحــات االنرتنــت باســتخدام عــدة لغــات متقدمــة مثــل

ــب. ــتخدام أدوات وي ــيل باس ــوى تفاع ــم محت ــادم وتصمي ــب الخ ــن جان ــة م والربمج
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10636318 معالجة الصور الرقمية
مقدمــة يف معالجــة الصــور الرقميــة، اساســيات ومبــادئ الصــور الرقميــة، تحســÌ الصــور، معالجــة الصــور امللونــة، ضغــط الصــور، 

املعالجــة الشــكلية للصــور، التعــرف و االدراك عــىل االشــياء.

10636321 تصميم دوائر رقمية 2
 PLDs :ــا ــة املربمجــة وتطبيقاته ــزة املنطقي ــة. االجه ــر غ املتزامن ــم   الدوائ ــل وتصمي ــات State Machine. تحلي ــم خوارزمي تصمي

ــص  ــت. الخصائ ــر التوقي ــدات الوقت\الســاعة ودوائ ــة: VHDL. مول ــب املادي ــات وصــف الرتاكي PLA, PAL, CPLD, FPGA. لغ

ــة. ــات املادي ــات واملكون ــات وصــف البواب ــة وتفســ  بيان ــات املنطقي ــة للبواب الكهربائي

10636322 المعالجات الدقيقة
أنظمــة املعالجــات الدقيقــة، املعالــج 8086/8088، اíــاط عنونــة الذاكــرة، مجموعــة التعليــÏت، الربمجــة باســتخدام لغــة 

التجميع(االســملبي). مواصفــات املكونــات الصلبــة، التواصــل مــع واجهــة الذاكــرة، االدخــال واالخــراج واملقاطعــات.

10636323 عمارة الحاسوب 1
مكونــات الحاســوب، واجهــة التواصل بÌ املكونــات الصلبة/الربمجيــات، ملحة تاريخية، أداء الحاســوب، مجموعــة التعليÏت،العمليات 

الحســابية لألرقــام الصحيحــة، تصميــم وحــدة التحكــم ومســارات البيانــات للمعالجــات احاديــة الــدورة ومتعــددة الــدورات وأنابيــب 

تجزئــة تنفيــذ التعليــÏت (Pipelining). نظــام الذاكــرة االســايس ومبــادئ ذاكــرة الكاش.

10636332 الدوائر االلكترونية الرقمية
عائــالت البوابــات الرقميــة (RTL، DTL، TTL، ECL، I2L، CMOS)، وخصائــص CMOS (خصائــص منحنــى فــرق الجهــد و زمــن 

ــس،  ــة والعك ــة إىل التناظري ــة الرقمي ــن االنظم ــل م ــا،  التحوي ــل معه ــة التواص ــر OP-AMPS وكيفي ــات)، دوائ ــم البواب ــل قي تبدي

 H-Bridge (Relay, SCRs,) دوائــر االستشــعار (البرصيــة واملوجــات فــوق الصوتيــة)، مصــادر الطاقــة املنظمــة، دوائــر القيــادة مثــل

Triads, SGT. مقدمــة يف تصميــم قواعــد تخطيــط الدوائــر.

10636351 اتصاالت الحاسوب والبيانات
ــوالت: التحكــم  ــادئ الربوتوك ــات، مب ــة املعلوم ــات وتشــف ها ، نظري ــز البيان ــات ترمي ــات والشــبكات: تقني ــادئ اتصــاالت البيان مب

باألخطــاء (اإلكتشــاف والتصحيــح)، التقنيــات والخوارزميــات. طــرق االرســال املتزامــن وغــ  املتزامــن وواجهــة التواصــل معهــا، أســس 

االرســال ومبادئــه ، اســاليب التضمــÌ وعكــس التضمــÌ، وســائل االنتقــال املختلفــة، التضمــÌ الرقمــي واألداء. مقدمــة يف التحكــم يف 

التدفــق ووصلــة البيانــات.

10636391 مختبر تصميم دوائر رقمية 2
.VHDL تجارب باستخدام ،FPGAs و CPLDs ،مولد الساعة، املتذبدبات، الدوائر غ  املتزامنة، خوارزميات االت الحالة

10636392 مختبر المعالجات الدقيقة
مقدمــة يف املعالجــات (انتــل 80386) وعÏرتهــا، اíــاط عنونــة الذاكــرة، تعليــÏت نقــل البيانــات، التعليــÏت الحســابية واملنطقيــة، 

تعليــÏت التحكــم بســ  الربامــج، برمجــة املعالجــات الدقيقــة، التواصــل مــع املدخــالت واملخرجــات، التحويــل مــن االنظمــة الرقميــة 

اىل التÏثليــة والعكــس واملقاطعــات.

10636410 مهارات التفكير النقدي والبحث
املســاق يتنــاول االعتبــارات النظريــة والعمليــة للتفكــ  النقــدي والبحــث. حيــث يــدرس عمليــة تطويــر املعتقــدات واالطروحــات 

ودعمهــا وتقييمهــا مــن خــالل االســتدالل االســتقراî واالســتنباطي واملهــارات املعرفيــة. كــÏ يطبــق املســاق عمليــة التفكــ  إلجــراء 

البحــوث العلميــة وتقييمهــا. .يتوقــع مــن  الطــالب ان يقدمــوا موضوعــات بحثيــة بشــكل شــفوي وكتــا> وذلــك مــن اجــل اكتســاب 

الخــربة العمليــة يف إجــراء البحــوث و الدفــاع عــن اطروحاتهــم واراءهــم الخاصــة.
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10636415 أنظمة قواعد بيانات متقدمه
قواعــد بيانــات Object-oriented/object-relational، مخــازن البيانــات، املعالجــة التحليليــة OLAP والتنقيــب يف البيانــات 

واكتشــاف املعرفــة، ادمــاج املعلومــات والوســاطة، تطويــر االســتعالم عــن البيانــات، قواعــد البيانــات وشــبكة االتصــاالت العامليــة، 

ــات. ــاج البيان ــات غــ  املتجانســة واندم ــات املوزعــة، قواعــد البيان قواعــد البيان

10636416 تركيب المترجمات
ــد شــيفرة  ــداليل، تولي ــل ال أساســيات املرتجــÏت ومــؤوالت االوامــر: جــداول الرمــوز التحليــالت الكلمــي، التحليــل الُجمــيل، التحلي

الربامــج والتحســينات عــىل لغــات الربمجــة العامــة.

10636417 الذكاء االصطناعي
تعريــف الــذكاء االصطناعــي، حــل املشــاكل عــن طريــق البحــث، الخوارزميــات الجينية،مشــاكل تلبيــة الضوابــط، االلعــاب، املعرفــة و 

املنطــق، املنطــق االحــادي، عــدم اليقــÌ واملنطــق االحتــÏيل، التعلــم والشــبكات العصبيــة.

10636418 رسوم الحاسوب
املبــادئ األساســية لرســوم الحاســوب، تركيــب أجهــزة العــرض الرســومية الحديثــة، تحويــالت الهندســية الفراغيــة (الدوران،التحجيــم، 

ــة  التحريــك، وãثيــل املصفوفــة الخاصــة بذلــك)، اإلحداثيــات املتجانســة، تحويــالت االســقاط واملنظــور، خوارزميــات القــص و إزال

ــات  ــفافية، املكتب ــار والش ــكاس، االنكس ــاءة يف النع ــاذج اإلض í ،ــعاع ــح وبالش ــ  باملس ــات التصي ــرة خوارزمي ــ  ظاه ــطوح الغ الس

.OPENGL، 3D-MAX واألدوات مثــل

10636419 الشبكات العصبية الحاسوبية واالنظمة الضبابية
املفاهيــم األساســية للشــبكات العصبيــة الحاســوبية وانظمــة املنطــق الضبــا>، العصبــون الحاســو>، تصنيــف الشــبكات العصبيــة 

الحاســوبية وانواعهــا وتركيبهــا، العصبــون الحاســو> بطبقــة واحــدة وعــدة طبقــات، شــبكات التغذيــة الرجعــة االماميــة، شــبكات 

HopJeld، التعلــم دون إرشاف، املجموعــات الضبابيــة، املنطــق الضبــا>، املخططــات (Graphs) الضبابيــة، االعتــالج، تصميــم أنظمــة 

املنطــق الضبــا>، التعــاون بــÌ الشــبكات العصبيــة واالنظمــة الضبابيــة وتطبيقاتهــا.

10636422 معالجات دقيقة متقدمة
عــÏرة الحواســيب ذات 32 و64 بــت، لغــة التجميــع ولغــات الربمجــة عاليــة املســتوى الخاصــة باملعالجــات املتقدمــة. دراســة عائالت 

معالجــات 80x86 مثــل: البنتيــوم، بنتيــوم II، الــخ. دراســة مقارنــة بــÌ عائــالت املعالجــات. التواصــل مــع الذاكــرة الديناميكيــة و 

وحــدات اإلدخــال / اإلخــراج.

10636423 عمارة حاسوب 2
عــÏرة مجموعــة التعليــÏت، مفاهيــم متقدمــة: أنابيــب تجزئــة تنفيــذ التعليــÏت (Pipelining)، النتفيــذ املتزامن\املتــوازي، تصميم 

املعالجــات متعــددة االنويــة. تصميــم الذاكــرة الهرميــة واملدخــالت واملخرجــات. مفاهيــم ابتدائيــة يف الحوســبة املوزعــة واملتوازيــة.

10636426 المتحكمات الدقيقة
عــÏرة املتحكــÏت الدقيقــة واالجهــزة الطرفيــة، أنظمــة التشــغيل املضمنــة ومشــغالت األجهــزة، املرتجــم ومتتبــع األخطــاء، املؤقــت 

ــر. هــذا املســاق  ــة ملنصــات التطوي ــات العملي ــز عــىل التطبيق ــم الرتكي ــزة، االتصــاالت. يت ونظــام املقاطعــات، التواصــل مــع االجه

يتضمــن تنفيــذ مــرشوع عمــيل باســتخدام احــد املتحكــÏت الدقيقــة شــائعة االســتخدام.

10636451 نظم التشغيل
مبــادئ نظــم التشــغيل. إدارة املهــام، املزامنــة، إدارة الذاكــرة االفرتاضيــة، ادارة مــوارد الحاســوب، االســتعصاء (deadlock) والتخزيــن 

االضــايف باإلضافــة اىل تنفيــذ انظمــة امللفــات.
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10636454 شبكات حاسوب1
عــÏرة شــبكات الحاســوب، برتوكــوالت الشــبكة، برتوكــوالت االنرتنــت، وســائط النقــل، أنظمــة الرتميــز، كشــف األخطــاء، طبقــة ربــط 

البيانــات وبروتوكــوالت قنــوات النفــاذ املتعــدد. طبقــة الشــبكات، توجيــه الشــبكات، التحكــم بازدحــام الشــبكة وتدفــق املعلومــات، 

 ،èخدمــات وبروتوكــوالت االرســال مــن نهايــة اىل نهايــة، رسيــة الشــبكات وخصوصيتهــا. طبقــة التطبيقــات مثــل اإل¤يــل االلكــرتو

املحطــات الطرفيــة االفرتاضيــة، بروتوكــول نقــل امللفــات، تطبيقــات االنرتنــت.

10636455 شبكات حاسوب2
تصميم و ضبط الشبكات املحلية عالية الرسعة. الشبكات الالسلكية. االملام بالشبكات عريضة املساحة:

Frame-relay, ISDN, leased lines, ATM ، بروتوكوالت اعادة التوجيه وقوائم التحكم بالوصول.

ادارة الشبكات: SNMP. ضبط املوجه وموزع الشبكة عىل املستوى الثالث. يتضمن املساق مرشوعا عمليا.

10636456 أنظمة التشغيل الموزعة
دراســة متعمقــة ملبــادئ النظــم املوزعــة بشــكل عــام، املواضيــع األساســية يف تصميــم االنظمــة املوزعــة: الهيكليــة، والطوبولوجيــا، 

واملهــام وســالل التعليــÏت و طــرق االتصــال املوزعــة بــÌ املهــام، وجدولــة املهــام املوزعــة، التســمية، ترتيــب االحــداث، اســتيعاب 

األخطــاء، النســخ املتطابــق للبيانــات والتطابق/االنســجام بــÌ البيانــات.

10636464 موضوعات خاصة 1
موضوعات معارصة يف هندسة الحاسوب.

10636475 ادارة واعمال تكنولوجيا المعلومات
ــدء دراســة جــدوى  ــة، إدارة الشــبكات. ب ــة ، التجــاره االلكرتوني ــات املادي ــات واملكون ــا املعلومــات، الربامجي إدارة انظمــة تكنولوجي

ــا املعلومــات وإدارتهــا.  أعــÏل تكنولوجي

10636493مختبر تصميم الحاسوب
إكســاب الطــالب خــربة عمليــة يف تصميــم أحــد املعالجــات. حيــث يتــم إعطــاء الطــالب مجموعــة تعليــÏت ومــن ثــم يطلــب منهــم 

بنــاء مســار البيانــات (datapath)  باســتخدام مكونــات بســيطة متوفــرة ويطلــب منهــم أيضــا تصميــم وتنفيــذ وحــدة التحكــم ìســار 

البيانات.

10636496مختبر المتحكمات الدقيقة
الرتكيــز عــىل التطبيــق العمــيل باســتخدام منصــات التطويــر الخاصــة باملتحكــÏت الدقيقــة: عــÏرة املتحكــÏت الدقيقــة، األجهــزة 

ــائل  ــزة ووس ــÌ األجه ــل ب ــات، والتوصي ــم املقاطع ــات، ونظ ــÏت، املوقت ــغالت، املرتج ــة، املش ــغيل املضمن ــة التش ــة وأنظم الطرفي

االتصــال.

10636511 أمن المعلومات والشبكات
التشــف  املتÏثــل Stream vs. block ciphers ، التشــف  غــ  املتÏثــل، دوال التجزئــة (hashing)، وســالمة البيانــات، رمــوز التثبــت 

ــاح  ــة ملفت ــة التحتي ــة و البني ــهادات الرقمي ــت، الش ــول اإلنرتن ــبكات وبروتوك ــن الش ــة، أم ــات الرقمي ــائل، التوقيع ــة الرس ــن أصال م

.SSL / TLS ،ــن التشــف  املعل

10636521 مكونات الحاسوب والتداخل
بنــاء و مكونــات أجــزاء الحاســوب وأنظمــة الربامجيــات، تركيــب الحاســوب: عــÏرة وحــدة املعالجــة املركزيــة ومداخــل ومخــارج 

الحاســوب، نظــم التشــغيل والتــي تشــمل املهــام، الذاكــرة، التخزيــن، تنظيــم امللفــات، املشــغالت واالقــراص املرنــة والصلبــة، أقــراص 

الليــزر، كرتــات الحاســوب وكيفيــة توصيلهــا.
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10636523 الحوسبة المتوازية
مقدمــة يف الحوســبة املتوازيــة (الذاكــرة املشــرتكة وذاكــرة املوزعــة)، عــÏرة املعالجــات متعــددة النــواة، خوارزميــة ومبــادئ تصميــم 

ــج  ــل األداء يف  الربام ــا ، تحلي ــة وíاذجه ــرة املشــرتكة واملوزع ــة الذاك ــادئ أنظم ــة ومب ــاذج الربمجــة املتوازي íــة، و ــة املوازي االنظم

املوازيــة، الخوارزميــات والتطبيقــات املتوازيــة.

10636525 أنظمة الزمن الحقيقي
ــا ،  ــة ومواصفاته ــة الحقيق ــات األنظم ــا.  احتياج ــة وتركيبه ــك األنظم ــة بتل ــج الخاص ــم الربام ــي، تصمي ــن الحقيق ــة الزم ــادىء أنظم مب

ــن  ــة الزم ــة بأنظم ــة املتخصص ــات الربمج ــي، لغ ــن الحقيق ــة الزم ــغيل أنظم ــم تش ــي، نظ ــل الزمن ــÏت والتحلي ــة امله ــات جدول خوارزمي

ــي. الحقيق

10636526 حوسبة استيعاب األخطاء
األخطــاء ومظاهرهــا، شــؤون، نظريــات، وتقنيــات تصميــم األنظمــة املوثــوق بهــا، الفحــص، التصميــم لدعــم قابليــة الفحــص، الفحــص 

ــات  ــم الربمجي ــز، تشــخيص األخطــاء عــىل مســتوى النظــام، تصمي ــات الرتمي ــة الفشــل، تقني ــاف االمــن يف حال ــر االيق ــذاä، دوائ ال

املوثــوق بهــا، معايــ  التقييــم.

10636528 التحكم الرقمي
مقدمــة يف نظريــة التحكــم الرقمــي. يتــم الرتكيــز عــىل التحليــل املنفصــل وقتيــا لألنظمــة الديناميكيــة وتركيــب قوانــÌ تحكــم تلبــي 

 ،z-transform   ،ــي ــم الرقم ــة التحك ــة ونظري ــر الرقمي ــم الكمبيوت ــة تحك ــية ألنظم ــم األساس ــÌ. املفاهي ــم مع ــات تصمي مواصف

PID  وأنظمــة أخــذ العينــات املنفصلــة وقتيــا للبيانــات، التصميــم واملعايــرة باســتخدام تقنيــات

و محاكاة نظام التحكم الرقمي باستخدام Matlab /  Simulink وأدوات التحكم.

10636554 موضوعات خاصة في الشبكات
موضوعات معارصة يف شبكات الحاسوب

10636563 تطبيقات الوسائط المتعددة
تطويــر تطبيقــات متعــددة الوســائط  باســتخدام ادوات خاصــة.  نظــام الرســوم و الصــور املتحركــة الحاســوبية. مبــادئ التطبيقــات 

ــز عــىل مشــاريع  ــم الرتكي ــب. يت ــم الوســائط املتعــددة للوي ــة. تصمي ــل الوســائط الرقمي ــة. طــرق ãثي متعــددة الوســائط التفاعلي

ــر تطبيقــات عمليــة باســتخدام أدوات متعــددة الوســائط. الطلبــة لتطوي

10636564 موضوعات خاصه 2
موضوعات معارصه يف مجال هندسة الحاسوب.

10636568 الدوائر التكامليه الموسعه
مبــادئ عمــل انظمــة CMOS الرقميــة وطــرق تصميمهــا و تصنيعهــا. االســس النظريــة لعمــل ترانزســتور ال MOS ، تقييــم األداء، 

ــة، مصفوفــات املنطــق والذاكــرة،  ــر التسلســلية، مســارالبيانات (data-path) يف النظــم الفرعي عائــالت ال CMOS، تصميــم الدوائ

املدخــالت واملخرجــات.

10636581 مشروع تخرج 1
تصميم نظام برمجي عميل متكامل وتنفيذه.

10636582 مشروع تخرج 2
تصميم نظام مادي عميل متكامل وتنفيذه ìا يشمل النظام الربمجي الخاص به.
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10636594 مختبر الشبكات
ــة اىل  ــا باالضاف ــ فرات وتنصيبه ــة الس ــبكات وبرمج ــاكاة الش ــات ومح ــرات والسويتش ــة الروت ــة وبرمج ــبكات املختلف ــب الش تركي

ــا. ــبكات وتصميمه ــل الش تحلي

مساقات مطروحة القسام أخرى:

متطلب سابقساعات اسبوعيةساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق عملينظري
33010636111ميكروبروسيسور للميكاترونكس 106363741
330معالجات وحاكÏت دقيقة10636428
33010636374ميكروبروسيسور للميكاترونكس 106364742
10310636374مخترب ميكروبروسيسور للميكاترونكس10636476
10310636428مخترب معالجات وحاكÏت دقيقة10636498
330االنظمة املضمنة10636527

وصف المساقات المطروحة القسام أخرى:

10636374 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 1
ــة،  تاريــخ وتطــور أنظمــة املعالجــات الدقيقــة الخاصــة بعائلــة 80x86. عــÏرة عائلــة املعالجــات 80x86، وحــدة املعالجــة املركزي

ــرة.  ــج والذاك ــع املعال ــة التواصــل م ــات واشــارات التحكــم، واجه ــل البيان ــات، مســارات توصي ــغ البيان ــرة، صي ــة الذاك اíــاط عنون

ــة التجميع(االســملبي). ــÏت. الربمجــة باســتخدام لغ ــة التعلي مجموع

10636428 معالجات وحاكمات دقيقة
عــÏرة املتحكــم الدقيــق. اíــاط عنونــة الذاكــرة  ومجموعــة التعليــÏت. الــدوال الفرعيــة واملقاطعــات. التعامــل مــع أدوات الربمجــة 

ìــا يف ذلــك بيئــات التطويــر املتكاملــة (IDE)، املحــرر، املجمــع، واملحــاX، مرتجــم لغــة  الC  الخــاص بالحاكــÏت. تقنيــات الربــط  

ìــا يف ذلــك الربــط املتــوازي، املتسلســل. املوقتــات، والواجهــة الطرفيــة التÏثليــة.

10636474 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 2
توقيــت إشــارات التحكــم وضبطهــا ، عمليــات مســارات التوصيــل، واجهــات التواصــل مــع الذاكــرة. واجهــات التواصــل مــع أجهــزة 

اإلدخــال واإلخــراج واألجهــزة الطرفيــة. املقاطعــات. واجهــات التواصــل التسلســلية و املتوازيــة. دوائــر اإلدخــال واإلخــراج املتكاملــة 

القابلــة للضبــط. الربمجــة بلغــة التجميــع.

10636476 مختبر ميكروبروسيسور للميكاترونكس
مقدمــة يف برمجــة وحــدة تجــارب معالــج ال 8086/8088 .  كتابــة برامــج عمليــة بلغــة التجميــع. إجــراء تجــارب تعنــى بالتواصــل مع 

امللحقــات:LED, RS232 ADC, LCD, MOTORS.  إجــراء مشــاريع عمليــة يف مجــال التوصيــل مع معالجات عائلــة 8086/8088.

10636498 مختبر معالجات وحاكمات دقيقة
ــمل  ــة. تش ــراج الرقمي ــال و اإلخ ــزة اإلدخ ــع أجه ــل م ــات التواص ــا. واجه ــل معه ــة والتواص ــÏت الدقيق ــم الحاك ــة يف تصمي مقدم

ــات  ــركات، شاش ــم باملح ــلية، التحك ــال تسلس ــزة اتص ــة، اجه ــات حراري ــف مجس ــة وتوظي ــÏت دقيق ــة حاك ــاء أنظم ــارب: بن التج

ــا. ــالف انواعه العــرض عــىل اخت

10636527 االنظمة المضمنة
ــة ذات  ــÏت الحديث ــزة الحاك ــية ألجه ــة األساس ــايس، املعÏري ــىل املســتوى االس ــا ع ــتقلة وبرمجته ــة املس ــة املضمن ــم االنظم تصمي
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ــة، القــدرة  عــىل التعامــل مــع شاشــات  ــات األساســية ملتحكــÏت االنظمــة املضمن ــد املنخفــض/ واملتوســط، عــÏرة الربمجي التعقي

الكريســتال الســائل، لوحــات املفاتيــح، buzzers، برمجــة الحاكــÏت الدقيقــة املضمنــة املســتقلة باســتخدام لغــة الــيس والتجميــع، 

ــة  ــبكات املضمن ــاء الش ــات، بن ــات يف التطبيق ــع املقاطع ــي م ــل الهرم ــات، التعام ــة، إدارة املقاطع ــة املضمن ــت يف االنظم التوقي

ــم يف مــرشوع عمــيل. ــم التصمي ــق كل مفاهي ــم تطبي باســتخدام االتصــال التسلســيل. يت

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة الدرجة اإلسم

RWTH Aachen University, Germany, 2010 أستاذ مساعد أرشف عرموش 

University of Wisconsin-Madison, USA,1995 أستاذ مساعد رائد القايض

University of Cyprus, Cyprus, 2012 أستاذ مساعد سامر عرندي

University of Paderborn, Germany, 2010 أستاذ مساعد سفيان سÏرة

Ecole Centrale de Lille, France, 2009 أستاذ مساعد عالء الدين املرصي

University of Arizona, USA,1996 أستاذ مساعد لؤي ملحيس

Ecole Centrale de Lille, France, 2010 أستاذ مساعد هنال أبوزنط

Manchester Metropolitan University,UK,  2010 محارض عÏد نتشة (مبتعث)

�e University of Manchester,UK,  2011 محارض منى ضميدي (مبتعثة)

University of Paris-Est Marne-la-valle, France, 2012 محارض منار قمحية

King Fahd University of Petroleum & Minerals Deanship 

of Graduate Studies (Dhahran, Sausi Arabia) , 2013
عبد الله راشد

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 2008 محارض أنس طعمة(مبتعث)

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 2005 محارض مهند الجا>

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 2006 محارض هيا سÏعنه

2009 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس تسنيم ابوعيدة

2006 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس عالء الدين العبدلله

2010 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس أسÏء عفيفي

2012 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس ثناء مرعي

2013 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس ميسون عشاير
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الهندسة الكهربائية
الخطة الدراسية

الرؤية
يســعى قســم الهندســة الكهربائيــة لكســب القبــول والتقديــر عــىل املســتوى الوطنــي واإلقليمــي لقدرتــه عــىل توفــ  تعليــم متنــوع 

ذي مســتوى عــاٍل ، ويهــدف إىل تخريــج مهندســÌ عــىل مســتوى عاملــي مــن الكفايــة قادريــن عــىل النجــاح يف مســ تهم املهنيــة و/ أو 

ــا. دراســاتهم العلي

الرسالة
إن رسالة قسم الهندسة الكهربائية هي تزويد الطلبة ببيئة داعمة تساعدهم عىل التعلم لحل مشاكل الهندسة الكهربائية.

ــن عــىل حــل املشــاكل  ــث يكــون خريجــو هــذا الربنامــج قادري ــة بحي ــم الطلب ــز يف تعلي ــزم بالتمي ــة ملت إن قســم الهندســة الكهربائي

املختلفــة، وتطبيــق املبــادئ الهندســية عــىل األنظمــة الكهربائيــة. إن الهيئــة التدريســية للربنامــج تســتخدم خلفياتهــا يف التعليــم والبحــث 

وســوق العمــل لتجهيــز الطلبــة ليكونــوا ناجحــÌ عنــد انتقالهــم إىل ســوق العمــل أو الدراســات العليــا.

األهداف
إن  املتوقع من  خريجي برنامج الهندسة الكهربائية هو:

إثبات الكفاءة يف تصميم وتحليل وتحسÌ وتنفيذ األنظمة الكهربائية  الحديثة.• 

 •  Ìل ومديريــن مبتكريــن أو معلمــÏمــن التغــ ات التكنولوجيــة الرسيعــة، و أن يصبحــوا قــادة ورجــال أعــ ßالتنافــس بفعاليــة يف عــا

يف ســياق واســع مــن الهندســة الكهربائية. 

التكيــف مــع األدوار واملســؤوليات املختلفــة يف بيئــة عمــل متعــددة الثقافــات مــن خــالل احــرتام التنــوع واملهنيــة داخــل املؤسســة • 

واملجتمــع عــىل الصعيديــن الوطنــي والــدويل. 

متابعة الدراسات العليا بنجاح وأن يصبحو  إستشاريÌ يف مجاالت تخصصهم.• 

مخرجات التعليم :
أن تكون لدى خريجي قسم الهندسة الكهربائية القابلية لتحقيق املخرجات اآلتية :

تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات املتقدمة والعلوم والهندسة يف حل مشاكل الهندسة الكهربائية . ( أ ). 

القابلية للتصميم واثبات التجارب الخاصة بالهندسة الكهربائية مع التحليل وتفس  البيانات. ( ب ). 

ــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي و ( ج ).  ــم منظومــة، أو جــزء أو عملي ــج عــىل تصمي ــة الخري قابلي

ــة واالســتمرارية.  ــة التصنيعي ــان والقابلي ــر األم ــي و االجتÏعــي و الســيايس و األخالقــي و الصحــي مــع ضــÏن توف البيئ

 قابلية املتخرج للتفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. ( د ). 

القابلية لتحديد املشاكل الهندسية الكهربائية وصياغتها  وحلها. ( ه ). 

إدراك املسؤولية املهنية واألخالقية وفهمها . ( و ). 

القابلية للتواصل مع محيطه بالشكل الفعال. ( ز ). 

أن ¤تلــك مســتوى واســعا مــن التعليــم الــرضوري لفهــم تأثــ  الحلــول الهندســية عــىل العــاß و االقتصــاد و البيئــة والســياق ( ح ). 

االجتÏعــي. 

أن يكون له قابلية لفهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر. ( ط ). 

معرفة القضايا والتغ ات املعارصة وإدراكها . ( ي ). 

القابلية الستخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات الهندسة الكهربائية املختلفة.( ك ). 



 دليل جامعة النجاح الوطنية407

الخطة الدراسية
ãنــح كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة درجــة البكالوريــوس يف الهندســة الكهربائيــة  بعــد أن ينهــي الطالــب مــا مجموعــه 

:ä161 ســاعة معتمــدة موزعــة عــىل النحــو اآل

شروط القبول
استيفاء رشوط التخصص يف كلية الهندسة مع األخذ يف االعتبار قدرة الربنامج االستيعابية.

متطلبات التخرج
I. متطلبات الجامعة (18) ساعة معتمدة:

متطلبات القسم (١٤٣) ساعة معتمدة
يطرح قسم الهندسة الكهربائية مساقات إجبارية بواقع 126 ساعة معتمدة وتشمل: 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10641324  م.س. 1                 3انظمة القوى الكهربائية1 10641422
10641313  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 3 10641412
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات القوى 10641411
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10641422  م.س. 1                 3أنظمة القوى الكهربائية2 10641423
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 2رسم هنديس 10606102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10641324  م.س. 1                 3الرتكيبات الكهربائية ونظم السالمة 10641426
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10641214  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 2 10641313
                 2مرشوع التخرج 1 10641568
10636221  م.س. 1                 3معالجات وحاكÏت دقيقه 10636428
10636428  م.س. 1                 1مخترب معالجات وحاكÏت دقيقة 10636498
10641373  م.س. 1  10646233  م.س. 2               3مبادئ االتصاالت 10646322
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية1 10641211
10641211  م.س. 1                 3دوائر كهر بائية 2 10641212
10641211  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 1 10641214
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10641211  م.س. 1                 3كهرومغناطيسية 1 10641270
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10641214  م.س. 1                 1مخترب دوائر الكرتونية 10641314
10641212  م.س. 1 10641212 أو متزامن                3قياسات كهربائية ومجسات 10641315
10641212  م.س. 1                 3آالت كهربائية 1 10641323
10641323  م.س. 1                 3االت كهربائية 2 10641324
10641323  م.س. 1                 1مخترب االالت كهربائية 10641325
10641373  م.س. 1                 3أنظمة التحكم 10641343
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10641211  م.س. 1                 3تحليل االنظمة واالشارات 10641373
10641270  م.س. 1                 3كهرومغناطيسيه 2 10641374
10641211  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية 10641215
10641422  م.س. 1                 1مخترب انظمة القوى الكهربائية 10641527
10211102  م.س. 1  10221102  م.س. 2               3ميكانيكا هندسية 10621219
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10646322  م.س. 1                 1مخترب االتصاالت 10646328
10646322  م.س. 1                 3االتصاالت الرقمية 10646342
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10641343  م.س. 1 10641343 أو متزامن                1مخترب أنظمة التحكم 10641441
10641568  م.س. 1                 3مرشوع التخرج 2 10641569
10211203  م.س. 1                 3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302
10636221  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 1 10636291
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3التدريب العميل1 10641460
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101

 مساقات حرة بواقع ٢ساعة معتمدة (موافقة القسم)

متطلبات القسم االختيارية بواقع ١٥ ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق

10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات االتصاالت 10641413
10641423  م.س. 1                 3استقرارية وحÏية أنظمة القوى الكهربائية 10641420
10641343  م.س. 1                 3التحكم باآلالت الكهربائية 10641424
10641422  م.س. 1                 3نظم الطاقة البديله 10641425
10641422  م.س. 1                 3محطات توليد وتحويل الطاقة 10641427
10646342  م.س. 1                 3أنظمة االتصاالت 10641572
10646441  م.س. 1                 3مقدمة ملعالجة الصور 10646552
10646342  م.س. 1                 3أنظمة االتصاالت النقالة 10646538
10646342  م.س. 1                 3نظرية املعلومات والرتميز 10646461
10646342  م.س. 1                 3شبكات االتصاالت 10646444
10646342  م.س. 1                 3معالجة اإلشارات الرقمية 10646441
10641374  م.س. 1                 3األمواج الدقيقة 10646561
10641343  م.س. 1                 3الذكاء االصطناعي و األنظمة الخب ة 10641444
                 3مواضيع خاصة يف االتصاالت 10641578
                 3نظم التحكم املربمجه 10641428
10641343  م.س. 1                 3 أنظمة التحكم الرقمي 10641443
10641343  م.س. 1                 3أنظمة تحكم متقدمة 10641449
10641423  م.س. 1                 3شبكات نقل و توزيع الطاقة 10641521
10641423  م.س. 1                 3التشغيل والتحكم بأنظمة القوى الكهربائية 10641522
                 3مواضيع خاصة يف القوى 10641529
10641343  م.س. 1                 3تصميم األنظمة والعمليات املؤãتة 10641543
10641343  م.س. 1                 3مقدمة يف الربوتات 10641545
10641343  م.س. 1                 3تصميم أنظمة التحكم املحوسبة 10641546
10641423  م.س. 1                 3تصميم وتحليل الشبكات الكهربائية 10641554
 10641460 أو متزامن                3التدريب العميل 2 10641555
10636428  م.س. 1                 3األنظمة الضمنية 10636527
                 3مواضيع خاصة يف أنظمة التحكم 10641544
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق
10641423  م.س. 1                 3تكنولوجيا الفولتية العالية 10641429
10641373  م.س. í3                 1ذجه انظمه الهندسه الكهربائيه 10641364

¤كــن لطلبــة الهندســة الكهربائيــة تركيــز تخصصهــم يف أحــدى املجــاالت اآلتيــة:  االتصــاالت ، القــوى والطاقــة ، التحكــم اآليل املقدمــة 

مــن القســم، ويتطلــب كل مجــال اختصــاص إنهــاء خمــس عــرشة (15) ســاعة معتمــدة مــن املســاقات االختياريــة 
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وصف المساقات
10641211 دوائر كهربائية 1    

متغــ ات الدائــرة وعنارصهــا، الدوائــر األوميــة البســيطة، وســائل تحليــل الدوائــر، امللــف واملكثــف، رد فعــل دائــرة املقاومــة مــع 

امللــف، دائــرة املقاومــة مــع املكثــف، دائــرة املقاومــة مــع امللــف واملكثــف، تحليــالت األشــكال الجيبيــة للفولتيــة والتيــار.

10641212 دوائر كهربائية 2      
تحليــالت القــدرة، دوائــر ثالثيــة األطــوار، رنــÌ دوائــر التــوايل والتــوازي، طــرق البــالس يف تحليــل الدوائــر، دوائــر ثنائيــة القطبيــة، 

تحويــالت البــالس.

10641215 مختبر دوائر كهربائية    
مقدمــة يف اســتعÏل أجهــزة القيــاس، قانــون أوم - التــوايل والتــوازي، الشــبكات ونظريــة ثفنــن، قوانــÌ ك تشــوف، خــواص التيــار 

املــرتدد، املكثفــات، وامللفــات واملحثــات، دائــرة RLC، دائــرة الرنــÌ، التــوايل والتــوازي، دائــرة التيــار ثــال@ الطــور.

10641214 دوائر إلكترونية 1 
املــواد شــبه املوصلــة، الدايــود وتطبيقاتــه، املبــادئ األساســية للصــÏم الثنــاî وتطبيقاتــه، أنــواع الصÏمــات الثنائية، أنــواع املضخÏت، 

ــاî األقطــاب، حســابات  ــواع أحــادي األقطــاب وثن ــاز الرتانزســتورات ألن ــع واملصــدر، انحي ــر الجام ــدة، دوائ ــرة االشــرتاك بالقاع دائ

التأرجــح املتÏثــل  والتمثيــل بالرســم البيــاè، مقدمــة يف املضخــم التشــغييل.

10641270 كهرومغناطيسية ١  
جــرب املتجهــات، أنظمــة اإلحداثيــات املتعامــدة، املجــاالت الكهربائيــة الســاكنة الناتجــة عــن توزيــع مــن الشــحنات النقطيــة واملتصلة، 

قانــون جــاوس، االنحــراف أو الحيــود ونظريتــه، الجهــد الكهروســتاتيÇ وفــرق الجهــد، التــدرج والحقــول املحافظــة، الطاقــة املختزنــة 

يف املجــال الكهروســتاتيÇ، التيــار الكهربــاî وكثافتــه، معادلــة حفــظ التيــار، املــواد املوصلــة وخصائصهــا، رشوط املجــال بــÌ الحــد أو 

 Ìموصــل وفــراغ، طريقــة الخيــاالت أو املرايــا، املــواد العازلــة، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــ Ìالســطح الفاصــل بــ

عــازل وآخــر، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ عــازل وموصــل، املقاومــة واملواســعة، معــادالت البــالس وبويــزون، 

قانــون بيــو ســوفارت، قانــون أمبــ ، االلتفــاف أو الــدوران ونظريــة ســتوك، التدفــق املغناطيــيس وكثافتــه، متجــه الجهــد املغناطيــيس، 

املــواد املغناطيســية، رشوط املجــال املغناطيــيس الثابــت عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ مادتــÌ مغناطيســيتÌ، املحاثــة الذاتيــة 

واملتبادلــة، معــادالت ماكســويل للمجــاالت الســاكنة بشــكليها التفاضــيل والتكامــيل.

10641313 دوائر إلكترونية 2    
ــل  ــة بأعــىل تأرجــح ممكــن، تحلي ــ ة، الحســابات املتعلق ــق إشــارات كب ــد تطبي ــا عن ــة القطــب بأنواعه ــل املضخــÏت أحادي تحلي

ــ ة،  ــارات الصغ ــل الرتانزيســتور لإلش ــام املهجــن لتمثي ــ ة، النظ ــارات صغ ــق إش ــد تطبي ــا عن ــة األقطــاب بأنواعه املضخــÏت ثنائي

تحليــل املضخــÏت أحاديــة القطــب بأنواعهــا، مضخــم متعــدد املراحــل وبأنــواع مختلفــة مــن الصÏمــات، مــرآة التيــار ودوائــر التيــار 

الثابــت، املضخــم التفاضــيل وتحليلــه، مضخــÏت القــوى وتحليلهــا، تطبيقــات متطــورة للمضخــم التشــغييل.

10641314 مختبر دوائر إلكترونية  
أنــواع املوحــدات، دارات توحيــد نصــف موجــه، دارات توحيــد موجــه كاملــة ديوزيــô، خــواص الرتانزيســتور ثنــاî األقطــاب، دارات 

االنحيــاز املختلفــة واســتعÏالتها، ترانزســتور أحــادي القطــب، مبــدأ عملــه خواصــه. دوائــر تكبــ  متعــددة املراحــل، مكــرب تفاضــيل، 

مكــرب دفع-جــذب، مكــرب تشــغييل،خصائصه واســتجابته.

10641315 قياسات كهربائية ومجسات   
القيــاس والخطــأ، نظــام الوحــدات واملعايــ  يف القياســات، املــؤرشات الكهروميكانيكيــة، قياســات القنطــرة، تصميــم أجهــزة القيــاس 

املختلفــة وتطبيقاتهــا مثــل: واط ســاعة - مقيــاس الذبذبــات، الحساســات، نظــم قيــاس البيانــات املختــارة.
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10641323 آالت كهربائية 1  
ــار الثابــت، املحــركات  ــدات ذات التي ــار الثابــت، املول ــادئ اآلالت ذات التي ــاز، مب ــاز، 3 ف ــادئ اآلالت، املحــوالت: 1 ف مقدمــة يف مب

ــار الثابــت. ذات التي

10641324  آالت كهربائية 2      
ــد  ــاز الواح ــركات ذات الف ــة، املح ــركات الحثيّ ــة، املح ــركات املتزامن ــة، املح ــدات املتزامن ــرتدد، املول ــار امل ــادئ اآلالت ذات التي مب

ــة. ــة الخاص ــركات ذات الغاي واملح

10641325 مختبر آالت الكهربائية
املحــوالت الكهربائيــة أحاديــة الطــور: تجــارب دائــرة القــرص والدائــرة املفتوحــة. املحــوالت ثالثيــة الطــور: توصيــالت نجمــة ودلتــا. 

ــاءة اآلالت  ــا. كف ــت وأنواعه ــار الثاب ــا. محــركات التي ــت وأنواعه ــار الثاب ــدات التي ــىل املحــول. مول ــدرة ع ــل الق ــر تحســÌ معام أث

ــة. الكهربائي

املولــدات الكهربائيــة التوافقيــة ثالثيــة الطــور وأحاديــة الطــور. املحــركات الكهربائيــة غــ  التوافقيــة ثالثيــة الطــور وأحاديــة الطــور. 

 îاملتوافــق مــع شــبكة التغذيــة. املحــرك الكهربــا îاملحــركات الكهربائيــة التوافقيــة ثالثيــة الطــور وأحاديــة الطــور. املولــد الكهربــا

ذو القطــب املظلــل. أثــر تحســÌ معامــل القــدرة عــىل املحــرك الالتوافقــي.

10641343  أنظمة التحكم 
مقدمــة يف التحكــم: تحكــم حلقــة مفتوحــة و تحكــم حلقــة مغلقــة. النمذجــة: وظيفــة النقــل، املخطــط الصندوقــي، إشــارة تدفــق 

الرســم البيــاè ، معــادالت الحالــة. خصائــص نظــام التحكــم مــن التغذيــة الراجعــة : الحساســية، رفــض االضطرابــات ، خطــأ الحالــة 

املســتقرة. مواصفــات األداء: نظــام الدرجــة الثانيــة ، الجــذور املهيمنــة، خطــأ الحالــة املســتقرة مــن التغذيــة الراجعــة. االســتقرار: 

معيــار روث-هرويتــز، االســتقرار النســبي. طريقــة الجــذر موضــوع التحليــل. طــرق اســتجابة الــرتدد: رســم  بــود  ،األداء يف مجــال 

الــرتدد، معيــار نايكوســت  لالســتقرار ، هامــش الكســب وهامــش املظهــر، رســم نيكولــز.

10641364 نمذجة أنظمة الهندسة الكهربائية  
ــات  ــب اســتعÏالت عــدة برمجي ــم الطال ــة. ســوف يتعل ــات يف الهندســة الكهربائي ــادئ تطبيقــات الربمجي هــذا املســاق يعــرض مب

ــة. ــق يف نظــم الهندســة الكهربائي تتعل

10641373 تحليل األنظمة واإلشارات          
األنظمــة واإلشــارات التناظريــة، األنظمــة التناظريــة التــي ال تعتمــد عــىل الزمــن، االســتجابة لالقــرتان النبــيض، التضامــن، خصائــص 

ــة،  ــ  املتصل ــة غ ــر لألنظم ــالت فوري ــة، تحوي ــ  املتصل ــة غ ــارات واألنظم ــات، اإلش ــا، العين ــر وتطبيقاته ــالت فوري ــام، تحوي النظ

ــة. ــ ات الحال ــق، متغ ــالت – زد، التواف تحوي

10641374  كهرومغناطيسية 2      
ــا، رشوط  ــات وعالقاته ــص املكون ــا، خصائ ــا وفضائي ــ ة زمني ــاالت املتغ ــويل للمج ــادالت ماكس ــة، مع ــار اإلزاح ــاراداي، تي ــون ف قان

املجــاالت املتغــ ة زمنيــا وفضائيــا عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ مادتــÌ مختلفتــÌ، عامــل التلغــراف و معــادالت املوجــة مــع 

ايجــاد حلــول عــىل خطــوط  النقــل، ؛ املقاومــة املميــزة لخطــوط  النقــل ؛ انتشــار األمــواج و التشــتت عــىل خطــوط  النقــل، األمــواج 

املســتوية يف خطــوط النقــل غــ  الفاقــده، تحليــل خطــوط النقــل غــ  الفاقــده يف املجــال الــرتددي، توافــق خطــوط النقــل، تدقــف 

ــة املوجــه،  ــة، معادل ــات للمجــاالت الجيبي ــة الثب ــج، حال ــق القــدرة ومتجــه بوينتن القــدرة يف خطــوط النقــل، رســم ســميث ، تدف

األمــواج الســطحية املنتظمــة يف املــواد الفاقــدة وغــ  الفاقــده، املــواد املوصلــة والعازلــة، اســتقطاب األمــواج الســطحية املنتظمــة، 

 îــا ــات الثن ــوازي، ، هوائي ــودي وامل ــتقطاب العم ــتوية، االس ــطح املس ــىل األس ــة ع ــواج املنتظم ــل لألم ــودي واملائ ــقوط العم ، الس

الكهربــاî واملغناطيــيس املتضائــل الصغــر، مخططــات األíــاط اإلشــعاعية للهوائيــات املتضائلــة الصغــر، الهوائيــات الثنائيــة واألحاديــة 

املحــددة الطــول، مجاميــع الهوائيــات املرتبــة أو املصطفــة، رضب النمــط اإلشــعاعي، توجيــه الهــواî وكســبه، مجمــوع االنعــكاس 

waveguides ومجمــوع النقــل، رسعــة املجموعــة والتشــتت، مقدمــة ل
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10646322 مبادئ االتصاالت      
مقدمــة عامــة لنظــم االتصــاالت, ãثيــل اإلشــارات, عــرض النطــاق الــرتددي، تغيــ  املعلومــات ونقلهــا ، التحميــل الســعوي، أنــواع 

التحميــل الســعوي املختلفــة، التحميــل الــزاوي والــرتددي، مصــادر الضجيــج وتأث هــا عــىل أنظمــة االتصــاالت، املصفيــات وأجهــزة 

إرجــاع املعلومــات، نظريــة العينــات، تجميــع التجــزيء الزمنــي PAM ونظــم تعديــل PAM، PWM، PPM.وíــاذج الضوضــاء.

10641411 إلكترونيات القوى     
الث يســتور، الديــاك والýيــاك، الدوائــر أحاديــة الطــور وثالثيــة، الطــور للتقويــم، التحليــالت الهرمونيــة للفولتيــة والتيــار، منظــÏت 

الفولتيــة، تقنيــة انتقــال مســارات التيــار، محــوالت التيــار الثابــت.

10641412 دوائر إلكترونية 3      
تحليــل املضخــÏت عنــد تطبيــق ذبذبــات عاليــة الــرتدد، رســومات البــود واســتعÏالتها لبيــان عمــل املضخــÏت عنــد تطبيــق تــرددات 

مختلفــة، دراســة العوامــل املؤثــرة عــىل عمــل املضخــÏت عنــد تطبيــق تــرددات عاليــة، نظريــة التزويــد الراجــع للمضخــÏت، ســلبي 

وإيجــا>، أنــواع املضخــÏت ذات التــزود العكــيس، تحليــل الدوائــر ذات التــزود العكــيس الســلبي وانعــكاس ذلــك عــىل عمــل املضخÏت 

ــزود عكــيس عــىل عمــل املضخــم  ــ  تواجــد ت ــر للمداخــل واملخــارج، تأث ــات املكاســب ومقاومــات  الدوائ مــن نواحــي حســاب كمي

.Ìبــرتددات عاليــة، طــرق معالجــة عــدم اســتقرار الدوائــر ذات التــزود العكــيس، التــزود العكــيس اإليجــا> وتطبيقاتــه، دوائــر الرنــ

10641413 الكترونيات االتصاالت      
ملحــة عامــة عــن أجهــزة االتصــاالت، املعأوقــة املطابقــة والتحــوالت، املذبذبــات؛ الدوائــر وأنــواع التحليــل، تحليــل الدوائــر املغلقــة 

ــر  ــرتدد، دوائ ــا، التعامــل مــع الخســائر، مكــربات متناغمــة ال ــة، الخالطــات وتطبيقاته ــÌ ذات الســيطرة بالفولتي ــر رن ــدورة، دوائ ال

مضخــÏت مــع ســيطرة أوتوماتيكيــة عليهــا، مكــربات الصــوت منخفــض الضوضــاء، الدوائــر الالقطــة وتطبيقاتهــا.

10641420 استقرارية وحماية أنظمة القوى الكهربائية       
اتــزان نظــام الطاقــة، حÏيــة نظــام الطاقــة، محــوالت القيــاس، املرحــالت، املصهــرات وقواطــع الدائــرة، حÏيــة املحــوالت، حÏيــة 

املولــدات واملحــركات، حÏيــة قضيــب التوصيــل، حÏيــة خطــوط النقــل، التحكــم بالطاقــة الفعالــة والطاقــة الحثيّــة، شــبكات النقــل 

والتوزيــع، تخطيــط و شــبكات التوزيــع و تصميمهــا.

10641422 أنظمة القوى الكهربائية 1      
مفاهيــم أساســية، املقاومــة الظاهريــة املتتاليــة لخطــوط النقــل، الســعة لخطــوط النقــل، عالقــات التيــار والفولتيــة لخطــوط النقــل، 

ãثيــل النظــام الكهربــاî، حســابات الشــبكات، حــل انســياب األحــÏل والتحكــم بهــا.

10641423 أنظمة القوى الكهربائية 2     
ــة،  ــ  املتÏثل ــاء غ ــة، األخط ــات املتÏثل ــة ، املركب ــازات الثالث ــىل الف ــة ع ــاء املتÏثل ــة، األخط ــة الطاق ــة يف أنظم ــة االقتصادي الفعالي

ــدرة. ــل الق ــÌ معام ــد، تحس ــم بالجه التحك

10641424 التحكم باآلالت الكهربائية      
ــار  ــادة آالت التي ــة قي ــاتها ، أنظم ــة وقياس ــادة الكهربائي ــة القي ــوى املســتخدمة يف وحــدات أنظم ــات الق ــد خــواص الكرتوني تحدي

ــادة  ــرتدد، أنظمــة قي ــارات املــرتدد: التحكــم بالجهــد, التحكــم بال ــادة محــركات التي ــارش: التحكــم بالرسعــة والعــزم. أنظمــة قي املب

املحــركات املتزامنــة: التحكــم باألنظمــة املفتوحــة واملغلقــة ذات الــرتدد املتغــ ، أنظمــة قيــادة محــركات التيــار املبــارش دون فحــÏت، 

أمثلــة لتطبيقــات أنظمــة القيــادة.  

10641425 نظم الطاقة البديلة      
ــة  ــة الكهربائي ــن الطاق ــة، تخزي ــة الشمســية الكهربائي ــل املجمعــات املســطحة، أنظمــة الطاق ــة الشمســية، تحلي مقدمــة إىل الطاق

ــة. ــة الحراري ــادئ أنظمــة الطاق ــوي، مب ــاح، الغــاز الحي ــة الري ــات)، مدخــل إىل طاق (البطاري
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10641426 التركيبات الكهربائية ونظم السالمة     
اإلضــاءة الكهربائيــة، ãديــدات الفــاز الواحــد، ãديــدات الفــازات الثالثــة ، اإلنــذار، أنظمــة التحكــم والســالمة، املخططــات الكهربائية، 

رســم تخطيطــي للتمديــدات، أنظمــة التزويــد للمحــركات الكهربائية.

10641427 محطات توليد وتحويل الطاقة    
مصــادر الطاقــة، مبــادئ الوقــود لتحويــل الطاقــة، إنتــاج الطاقــة الحراريــة، املحطــات الكهربائيــة ومحطــات التحويــل الكهربائيــة مــن 

الطاقــة املائيــة، النوويــة والديــزل، مفتــاح الفصــل، قضيــب التوصيــل، متطلبــات الطاقــة االحتياطيــة، حÏيــة النظــام يف املحطــات 

الكهربائيــة ومحطــات التحويــل.

10641428 نظم التحكم المبرمجة     
مقدمــة، عــÏرة الحاكــÏت املنطقيــة املربمجــة، خطــوات برمجــة الحاكــÏت، كيــف يتــم اختيــار الحاكمــة املناســبة، أســس برمجــة 

ــية،  ــات هندس ــات، تطبيق ــداول البيان ــات ت ــة، اقرتان ــÏت الرياضي ــات الحاك ــدادات)، اقرتان ــات، الع ــجالت، املؤقت ــÏت (املس الحاك

ــة أعطــال الحاكــÏت وتشــخيصها. ــب الحاكــÏت، صيان تركي

10641429 تكنولوجيا الفولتية العالية     
ــواد  ــاî يف امل ــال الكهرب ــة، املج ــواد الكهربائي ــزل امل ــوة ع ــة، ق ــة العالي ــاس الفولتي ــرتدد)، قي ــت وامل ــة (الثاب ــة العالي ــد الفولتي تولي

املتÏثلــة وغــ  املتÏثلــة، التحديــد الجرافيــÇ والتجريبــي للمجــال الكهربــاî، ظواهــر التفريــغ الكهربــاî، املــواد الســائلة العازلــة، 

خطــوط نقــل الفولتيــة العاليــة جــداً، الخــواص الهندســية، الدوائــر املكافئــة، القــدرة الفعالــة واملراكســة لخطــوط النقــل، تكنولوجيــا 

نقــل الفولتيــة الثابتــة العاليــة، الدوائــر اإللكرتونيــة لتوحيدهــا  الفولتيــة العاليــة وقلبهــا.

10641527 مختبر أنظمة القوى الكهربائية
ــىل  ــي ع ــد توافق ــغيل مول ــوازي، تش ــىل الت ــÌ ع ــن توافقي ــغيل مولدي ــة، تش ــدات التوافقي ــة باملول ــارب متعلق ــرب تج ــمل املخت يش

التــوازي مــع الشــبكة الكهربائيــة ، عمــل خطــوط النقــل يف حالــة الالحمــل و حــاالت األحــÏل الختلفــة،  ، عمــل خطــوط النقــل عــىل 

التــوايل و التــوازي، تحســÌ معامــل القــدرة باســتخدام املكثــف (املعــوض) التوافقــي، تحســÌ معامــل القــدرة باســتخدام املكثفــات، 

عمــل انــواع مختلفــة مــن املرحــالت املختلفــة، تشــغيل نظــام قــوى متكامــل.

10641554 تصميم وتحليل الشبكات الكهربائية
هــذا املســاق يقــدم مصــادر مختلفــة للطاقــة، وحــدات الطاقــة و العالقــة بينهــا، طــرق تحســÌ  معامــل القــدرة. أنظمــة التوزيــع 

املختلفــة ذات التيــار الثابــت و املــرتدد و طــرق حســابها. طــرق التحكــم بالجهــد و تخفيــض الضياعــات. أنظمــة التزويــد املختلفــة. 

switchgear االختيــار االقتصــادي لعنــارص الشــبكة املختلفــة. مقدمــة ل

 

10641441 مختبر أنظمة التحكم    
أساســيات التحكــم، خصائــص و االســتجابة لنظــام مــن الدرجــة األوىل والثانيــة و منحناهــا، األنظمــة املفتوحــة واألنظمــة املغلقــة 

 ،(PLC) ــة ــة املنطقي ــتخدام الربمج ــم باس ــتخدام التحك ــية الس ــادئ األساس ــÏت (P,I,PI,PD,PID) واملب ــة للحاك ــواع املختلف واألن

ــات واملرحــالت. ــة باســتخدام املؤقت ــاآلالت الكهربائي ــب التحكــم ب ــواءإىل جان وأساســيات التحكــم باله

10641443 أنظمة التحكم الرقمي     
مدخــل للتحكــم الرقمــي، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل وتحويــل( زد) ، أخــذ العينــات وإعــادة البنــاء، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل 

املفتوحــة، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل املغلقــة، خــواص االســتجابة الزمنيــة، تحليــل االســتقرار، تصميــم الحاكــÏت الرقميــة، مقدمــة 

لطريقــة فضــاء الحالــة.
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10641444 الذكاء االصطناعي و األنظمة الخبيرة    
ــة،  ــم الصــور املرئي ــة، فه ــة الطبيعي ــم اللغ ــر، حــل املشــكالت والبحــث، فه ــة والتربي ــل املعرف ــذكاء االصطناعــي، ãثي ــة يف ال مقدم

ــة. ــة الضبابي ــة، األنظم ــتنباط املعرف ــة الخب ة،اس ــة يف األنظم ــة، مقدم ــبكات العصبي الش

10641449 أنظمة تحكم متقدمة     
مقدمــة ومراجعة،ãثيــل لفضــاء الحالــة، مراجعــة للمصفوفــات الجربيــة وفضــاءات املتجهــات، تحليــل أنظمــة زمانيــة خطيــة، تفكيــك 

ــة  ــة الراجع ــة الحال ــناد األقطــاب، تغذي ــذ، اس ــة، التنفي ــادالت الحال ــل ومع ــرتان النق ــÌ اق ــة ب ــة، العالق ــة واملراقبي ــاء، الحاكمي البن

وتغذيــة املخــرج العكســية، تصميــم املراقــب.

10641460 التدريب العملي١   
عــىل الطالــب إنهــاء 8 أســابيع مــن التدريــب العمــيل يف مؤسســة أو رشكــة هندســية ومعروفــة الكتســاب الخــربة  العمليــة، و عــىل 

الطالــب يف نهايــة التدريــب تقديــم تقريــر مفصــل لألعــÏل والخــربة التــي اكتســبها خــالل فــرتة التدريــب.

10646342 االتصاالت الرقمية    
التضمــÌ النبــيض الرقمــي، مبــدأ التضمــÌ الرتميــزي النبــيض، تضمــÌ دلتــا (تضمــÌ الفــرق)، تضمــÌ دلتــا ســيجÏ (تضمــÌ الفــرق 

والجمــع)، تضمــÌ دلتــا ذو التكيــف الــذاä، التكميــم الخطــي وغــ  الخطــي، ضجيــج التكميــم، أنــواع مختلفــة مــن التأشــ ، التقســيم 

ــ   ــط وغ ــاط املرتاب ــأ لاللتق ــÏل الخط ــل احت ــة، تحلي ــأ الخان ــدل خط ــل، مع ــق، التعدي ــح املتواف ــدد، املرش ــال املتع ــي واإلرس الزمن

املرتابــط الــرتدد، أنــواع مختلفــة مــن أســاليب التضمــÌ الرقمــي (تغــ  التأشــ  بإزاحــة الطــور، تغــ  التأشــ  بإزاحــة الــرتدد، تغــ  

التأشــ  بإزاحــة االتســاع أو االرتفــاع)، االســتنباط الخطــي، طيــف القــدرة لإلشــارات الرقميــة، تداخــل الرمــوز.

10646328 مختبر االتصاالت       
الطــرق املختلفــة لنظــام تعديــل االتســاع (تعديــل اإلشــارة وإعــادة اســرتجاعها )، التعديــل الــرتددي، طــرق اســرتجاع اإلشــارة مــن 

التعديــل الــرتددي، العينــات، تعديــل دلتــا وتعديــل ســغÏ دلتــا، التعديــل الرقمــي، الضجيــج يف األنظمــة الرقميــة، الطــرق املختلفــة 

لتمثيــل اإلشــارة الرقميــة، تعديــل اتســاع اإلزاحــة.

10641521 شبكات نقل وتوزيع الطاقة      
ــم  ــار تصامي ــع، محــوالت القــدرة، واختي ــراج التوزي ــار املوصــالت، أب ــار جهــد النقــل، اختي ــع، اختي ــم شــبكات النقــل والتوزي تصمي

 îمفاتيــح محطــات التحويــل، تصميــم واختيــار نظــام شــبكات النقــل والتوزيــع، موثوقيــة الشــبكة، طــرق تخفيــض الفاقــد الكهربــا

والحســابات االقتصاديــة الالزمــة للتصميــم األمثــل.

10641522 التشغيل والتحكم بأنظمة القوى الكهربائية     
ــة  ــل للقــدرة الفعال ــع األمث ــل للقــدرة املراكســة، التوزي ــاî، التعويــض األمث ــة واملراكســة يف النظــام الكهرب التحكــم بالقــدرة الفعال

ــدرة  ــا بالق ــة وعالقته ــم بالذبذب ــك التحك ــة، وكذل ــدرة املراكس ــة والق ــم بالفولتي ــة. التحك ــد املختلف ــادر التولي ــÌ مص ــة ب واملراكس

ــة. الفعال

10641529 مواضيع خاصة في القوى     
ــم  ــية يف قس ــة التدريس ــع الهيئ ــيق م ــالب وبالتنس ــÏم الط ــب اهت ــل حس ــة كل فص ــاق ببداي ــذا املس ــع ه ــد مواضي ــيتم تحدي س

ــة. ــة الكهربائي الهندس

10641543 تصميم األنظمة والعمليات المؤتمتة    
التمثيــل الصندوقــي ألنظمــة التحكــم الصناعــي وأنظمــة األãتــة الصناعيــة: مجســات، منفــذات، معالجات اإلشــارة، وحدات الحســاب 

والشــبكات، تهيئــة أنظمــة التحكــم: التغذيــة لألمــام والربطــة، خــواص املتغــ ات الفيزيائيــة: الحــرارة، التدفــق، الضغــط، املســتوى، 

الحركــة، الحاكــÏت الصناعيــة، PID حاكــÏت، املعايــرة املبــارشة، PLC ، التحكــم باســتخدام الشــبكات.
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١0641544 مواضيع خاصة في أنظمة التحكم    
موضوعــات هــذا املســاق ســيتم تحديدهــا مــع بدايــة الفصــل حســب رغبــات الطــالب وبالتشــاور مــع الهيئــة التدريســية يف قســم 

الهندســة الكهربائيــة.

10641545 مقدمة في الربوتات      
مكونــات نظــام الربــوط: إطــارت اإلحداثيــات، التحويــالت املتجانســة، كيناماتيــك الــذراع اآلليــة، الكيناماتيكيــا  العكســية: ديناميــكا 

الــذراع اآلليــة، جاكــو>، الرسعــات والقــوى الســاكنة، التحكــم بالــذراع اآلليــة والربــوط والربمجــة.

10641546 تصميم أنظمة التحكم المحوسبة       
نظريــة التحكــم الرقمــي، تفاصيــل الحصــول عــىل البيانــات، تصميــم أنظمــة تحكــم رقميــة وتنفيذهــا ، أنظمــة التشــغيل يف الوقــت 

الحقيقــي، وضــع مواصفــات أنظمــة تعمــل بالزمــن الحقيقــي وتصميمهــا ، النظــم التزامنيــة: íذجــة املهــام، جدولــة املهــام، التصميــم 

املبنــي عــىل أســاس تجنــب األخطــاء والســÏحية، تقويــم األداء يف الوقــت الحقيقــي لألنظمــة، مقدمــة يف طــرق فضــاء الحالــة.

10641568 مشروع التخرج 1    
هــذا الجــزء مــن املــرشوع يكــون تحــت إرشاف أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية يســتخدم الطالــب املعلومــات النظريــة املكتســبة يف 

حــل مشــكلة حقيقيــة وهــذا يعــد املرحلــة األوىل مــن مــرشوع التخــرج (2) الخــاص بالطالــب. يف هــذه املرحلــة يتوقــع مــن الطالــب 

أن ينهــي البحــث للهــدف املعلــن وتحديــد االحتياجــات املاليــة والتنظيميــة ملرشوعــه ورشاء جميــع القطــع املطلوبــة وإنهــاء الربمجــة 

يف حــال تواجدهــا، وجزئيــاً البــدء يف بنــاء املــرشوع نفســه.

10641569  مشروع التخرج 2    
ــ ة.  ــة املكتســبة لحــل مشــكلة هندســية كب ــة والعملي يف هــذا الجــزء مــن املــرشوع يقــوم الطالــب باســتخدام املعلومــات النظري

يف هــذه املرحلــة (الثانيــة) مــن املــرشوع يتوقــع مــن الطالــب أن يجمــع جميــع أجــزاء املــرشوع مــع بعضهــا،و إنهــاء الربمجيــات، 

والدوائــر العمليــة الالزمــة واقــرتاح أي تطويــر عــىل املــرشوع.

10646461 نظرية المعلومات والترميز 
نظريــة املعلومــات املنظمــة وغــ  املنظمــة، أنــواع البيانــات، ترميــز املصــدر، ترميــز القنــاة، الرتميــز الــرسي. قــدرات  القنــاة، الســيطرة 

عــىل الخطــأ يف الرتميــز، طــرق الكشــف (األخطــاء يف الرتميــز) والتصحيــح.

10641572  أنظمة االتصاالت     
النظــام التلفزيــوè مــن األســتوديو إىل املشــاهد: الــرتددات املســتخدمة، محتويــات اإلشــارة املرســلة، تلفزيــون أبيــض وأســود، تلفزيون 

ملــون. نظــام األقــÏر الصناعيــة: أنــواع املــدارات، مســار االتصــال، الضجيــج، طــرق الربــط املتعدد.

10646561 األمواج الدقيقة     
املوجــة الكهرومغناطيســية ونظريــة خــط النقــل، مخطــط ســميث، توافــق املÏنعــة، شــكل املجــال املغناطيــيس املــوازي أو نســقه، 

ــحرية،  ــتيت، ä الس ــالت التش ــا، معام ــواج وأجهزته ــات األم ــة، موجه ــاف الضوئي ــقه، األلي ــوازي أو نس ــاî امل ــال الكهرب ــكل املج ش

املوهنــات، األمــواج الدقيقــة ومركباتهــا، قياســات األمــواج الدقيقــة، حلقــات االمــواج الدقيقــة أو اتصاالتهــا ، مقدمــة لنــÏذج االنتشــار.

10646441 معالجة اإلشارات الرقمية    
أخــذ العينــات؛ التشــويش؛ نظريــة أخــذ العينــات؛. ملحــات عــن تحويــالت منفصلــة يف الوقــت، نظــام تحليــل الشــارات. اســتعراض 

التحويــل Z  . تحويــل فورييــه املنفصــل (DFT)، تحويــل فورييــه الرسيــع (FFT). تصميــم املرشــحات الرقميــة: FIR،IIR متكــررة 

وغــ  متكــررة. تصميــم املرشــحات التناظريــة، مقدمــة يف معالجــة الصــور.
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١0646538 أنظمة االتصاالت النقالة    
األجيــال الالســلكية ومقاييســها، املفهــوم الخليــوي واساســيات النظــام الخليــوي، التبــادل، هيــكل الخليــة وإعــادة اســتخدام الــرتددات، 

 Ìالتناظــري يف االتصــاالت الالســلكية (تضمــ Ìــاذج القنــاة،  أســاليب التضمــíانتشــار اإلشــارة الراديويــة املتحركــة، فقــدان املســار و

االتســاع وتضمــÌ الــرتدد) أســاليب التضمــÌ الرقمــي يف االتصــاالت الالســلكية، FDMA، TDMA، CDMA، OFDMA. األنظمــة 

 ،GERAN UTRAN3)، وG  (UMTS، HSDPA والجيــل الثالــث (EDGE ،جــي > آر إس) 2.5G، 2G  (GSM)  :املتنقلــة الحاليــة

.(LTE) مقدمــة للتطــور طويــل األمــد

١0646552 مقدمة لمعالجة الصور     
نظــرة عامــة، نظــم الكمبيوتــر والتصويــر، النظــام البــرصي لإلنســان ، الصــورة النموذجيــة، وتحســÌ الصــورة، وســائط مقيــاس رماديــة، 

التحويــالت املتقطعــة، فورييــه جيــب التــÏم املنفصــل، والش-هادامــارد، هــار،  تحويــل املويجــات، pseudocolor، تحســÌ الصــور، 

شــحذ، تجانــس اســتعادة صــورة، النظــام النموذجــي والضوضاء،إزالــة الضجيــج، íــوذج التدهــور، املرشــحات، والتحويــالت الهندســية، 

ضغــط الصــورة: íــوذج النظــام وأســاليب فاقــدة وأســاليب غــ  فاقــدة.

١0641578 مواضيع خاصة في االتصاالت                
تأكيد عىل التوجهات املستجدة يف عاß االتصاالت ومتابعة املوضوعات الجديدة ومناقشتها ”موافقة القسم“.

١0646444  شبكات االتصاالت
هــذا املســاق مقدمــة لشــبكات االتصــاالت WLAN و LAN عــىل حــد ســواء مــع إيــالء اهتــÏم خــاص لطبقــات OSI. وســيكون 

الرتكيــز عــىل األداء األســايس و املقايضــات الهندســية يف تصميــم شــبكات OSI وتنفيذهــا . ســوف يتعلــم الطــالب ليــس فقــط كيفيــة 

عملهــا اليــوم، ولكــن أيضــا ملــاذا أنهــا مصممــة عــىل مــا هــي وكيــف مــن املحتمــل أن تتطــور يف املســتقبل. ســوف نرســم األمثلــة 

ــة شــبكات ,بروتوكــول  ــات، ومراقب ــة البيان ــأLAN :ä وصل ــا ي ــا م ــي يجــب تغطيته ــت. املوضوعــات الت ــام األول مــن اإلنرتن يف املق

.WLAN التوجيــه، معالجــة، تســمية، التحويــل، و اإلرســال املتعــدد أيضــا ســوف تشــمل  مقدمــة ل

١0641555 التدريب العملي2 
هــو مســاق تدريبــي إضــايف جنبــاً إىل جنــب مــع مســاق التدريــب العمــيل 1 (0641460). هــذان املســاقان ¤ثــالن مــا مجموعــه 6 

ســاعات معتمــدة , هــذان املســاقان يســمحان لبعــض الطــالب  قضــاء فصــل درايس  كامــل مــن التدريــب (إمــا خــالل الفصــل األول 

أو خــالل الفصــل الثــاè) قبــل فصــل التخــرج. ويتــم اختيــار الطــالب وفقــا ملســتواهم الــدرايس، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي 

أنجزوهــا، ووجــود فرصــة للتدريــب ملــدة فصــل درايس كامــل.

١0636221 تصميم دوائر رقمية 1
ــر  ــر التسلســلية ، الدوائ ــة، الدوائ ــة التوافقي ــر املنطقي ــم الدوائ ــة، التبســيط، تصمي ــات املنطقي ــام ، البواب ــم األرق ــان، نُظُ جــرب بولي

ــه. ــ  املتزامن ــة وغ ــة املتزامن ــة، األنظم ــم آالت الحال ــجالت، تصمي ــدادات، الس ــة، Flip$ops ، الع املتصل

١0636291 مختبر تصميم دوائر رقمية 1  
مقدمــة يف الدوائــر مــن نــوع TTL, CMOS  و خصائــص IC , تصميــم دوائــر منطقيــة و تطبيقاتهــا  , العــرض الســباعي للحــروف.  

ــت 555، و  ــتقر  و موق ــ  املس ــتقرار و غ ــادي االس ــزاز أح ــدد االهت ــف ، shi� registers , ROM, RAM ، متع ــك التش ــزة ف أجه

تصميــم الدوائــر التسلســلية.

١0636428  معالجات وحاكمات دقيقه      
تصميــم أنظمــة املعالجــات الدقيقــة، مجموعــات التعليــÏت وأســلوب العنونــة. الوظائــف الفرعيــة و املقاطعــة. العمــل مــع أدوات 

تطويــر الربمجيــات ìــا يف ذلــك:  ,IDEاملحــرر، assembler ، املحــاكاة. تفاعــل التقنيــات ìــا يف ذلــك: التــوازي و التــوايل و املوقتــات 

و الواجهــات الطرفيــة التناظريــة. 
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١0636498 مختبر معالجات وحاكمات دقيقة    
مقدمــة يف واجهــات الحاكــÏت و التصميــم  ،واجهــات املدخــالت الرقميــة واملخرجــات. التجــارب تشــمل مــا يــأä: بنــاء نظــام متحكم 

باســتخدام أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة، اتصــاالت  RS232، التحكــم يف املحــركات، LCD، وغ هــا مــن أنــواع شاشــات العــرض

١0636527 األنظمة الضمنية     
ســيعطي هــذا املســاق الطالــب املفاهيــم الخاصــة بالبنيــة املاديــة والربمجيــة لتصميــم األنظمــة الضمنيــة األساســية البســيطة، وكذلك 

ــة،  ــة الضمني ــتخدمة يف األنظم ــات املس ــة باملعالج ــة الخاص ــس الربمجي ــطة، واألس ــيطة واملتوس ــة البس ــات املايكروي ــÏرة املعالج ع

وطــرق االتصــال بــÌ املســتخدم واملعالــج مــن خــالل لوحــة مفاتيــح شاشــة

( ال يس دي ) والبــزر، املجمــع ولغــة يس لربمجــة نظــام ضمنــي قائــم بذاتــه، التوقيــت يف األنظمــة الضمنيــة باســتخدام برامــج خاصــة 

وأيضــا باســتخدام وحــدة التوقيــت، إدارة االعرتاضــات وخدمــة االعرتاضــات، بنــاء شــبكات ضمنيــة باســتخدام اتصــال التــوايل، تطبيــق 

مفهــوم التصميــم مــن خــالل مــرشوع تصميــم ينفــذه الطالــب.

١0636111 برمجة الحاسوب     
ــات  ــز عــىل تركيب ــم التضمــÌ والتلخيــص مــع الرتكي ــع تنفيذهــا ، مفاهي ــة الربامــج وتنفيذهــا وتتب ــادئ الربمجــة األساســية، كتاب مب

ــات. ــادئ تركيــب البيان ــات ومفاهيمهــا أنواعهــا. هــذا املســاق يغطــي أيضــاً بعــض مب البيان

١0626251 تحليالت عددية للمهندسين    
ــة،  ــة وغــ  الخطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

١0631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
 يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن أساســيات التقويــم والتحليــل االقتصــادي مثــل مخططــات 

ــوم  ــب ìفه ــف الطال ــدف هــذا املســاق إىل تعري ــÏ يه ــات. ك ــل الحــد األدæ للنفق ــادل وتحلي ــاط التع ــل نق ــايل وتحلي ــق امل التدف

القيمــة الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع الهندســية بأشــكالها كافــة.

١0631207 مقدمة في اإلدارة الهندسية
 Ïيهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم أهــم مفاهيــم إدارة املــوارد البرشيــة وأخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــ

يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب خلفيــة علميــة حــول أساســيات اإلدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا 

ــه الــرشكات  ــذي تعمــل ب ــة يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث ال مــن إدارة للمشــاريع والنواحــي املالي

الهندســية. 
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١0641291 الدوائر الكهربائية واإللكترونية    
مقدمــة، قانــون أوم، قوانــÌ ك شــهوف وقواعــد تجزئــة الفولتيــة والتيــار، طــرق تحليــل الدوائــر الكهربائيــة، امللــف واملكثــف، دوائــر 

ــودات والرتانزســتورات ودوائرهــا،  ــواد أشــباه املوصــالت، الدي ــا، م ــة وتحليالته ــرتدد ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالث ــار امل التي

املضخــات التشــغيلية.

١0641292 الدوائر الكهربائية     
ــار،  ــة والتي ــة الفولتي ــد تجزئ ــهوف وقواع ــÌ ك ش ــون أوم، قوان ــدة، قان ــع املعتم ــدة، املناب ــ  املعتم ــع غ ــدات، املناب ــة، الوح مقدم

أســاليب تحليــل الدوائــر، امللــف واملكثــف، دوائــر امللــف واملقاومــة، دوائــر املكثــف واملقاومــة، دوائــر املقاومــة مــع امللــف واملكثف، 

دوائــر التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة.

١0641293 اإللكترونيات   
ــار الثابــت، زيôديــود وشــوتÇ ديــود، دوائــر الديــود وموحــدات الفولتيــة والتيــار،  مــواد أشــباه املوصــالت، الديــود، تحليــالت التي

ــال  ــتور املج ــا، ترانزس ــة وخواصه ــاî القطبي ــتور ثن ــÏت الرتانزس ــا، مضخ ــة وتطبيقاته ــره املختلف ــة ودوائ ــاî القطبي ــتور ثن ترانزس

ــه. ــره وتطبيقات ــل دوائ وتحلي

١0641294 مختبر الدوائر الكهربائية واإللكترونية   
ــة  ــالت النجم ــار، تحوي ــة والتي ــة الفولتي ــرق تجزئ ــهوف وط ــÌ ك ش ــات، قوان ــل املقاوم ــرق توصي ــون أوم وط ــرب، قان ــزة املخت أجه

ــة. ــوار الثالث ــر األط ــوى، دوائ ــدرة القص ــول إىل الق ــة، الوص ــون املكافئ ــن ونورث ــر ثيفين ــا، دوائ والدلت

١0641391 اآلالت الكهربائية    
مراجعــة الدوائــر املغناطيســية، املحــوالت ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة ، التحويــل الكهروميكانيــÇ للطاقــة، اآلالت 

الكهربائيــة ذات التيــار الثابــت، اآلالت الكهربائيــة ذات التيــار املــرتدد وأحاديــة الطــور وثالثيــة األطــوار (اآلالت التوافقيــة واآلالت 

ــة). الحثيّ

١0641392 مختبر اآلالت الكهربائية    
تجــارب مخربيــة حــول املحــوالت ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة ، مولــدات التيــار الثابــت، محــركات التيــار الثابــت، محــركات 

التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة (التوافقيــة والحثيّــة)، التحكــم برسعــة املحــركات.

١0641591 القيادة الكهربائية    
مقدمــة يف أنظمــة قيــادة املحــركات الكهربائيــة، أحجــام املحــركات الكهربائيــة واختيارهــا  AC وDC دوائــر البــدء، والبــدء الناعــم 

،PWM .ثليــة والرقميــةÏللمحــركات، التحكــم برسعــة املحــركات باســتخدام الطــرق الت
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة  الدرجة  اإلسم 

الجامعة التقنية، زيوريخ، سويرسا  أستاذ  مروان محمود 

جامعة رشق البحر املتوسط- قربص الرتكية-  أستاذ مشارك  عالم موىس 

جامعة والية فينيتا التقنيه، أوكرانيا  أستاذ مشارك  عÏد بريك 

جامعة كاردف، بريطانيا  أستاذ مشارك  مازن راسخ 

معهد موسكو للطاقة (الجامعة التكنولوجية)، موسكو/ روسيا 1993 أستاذ مساعد ماهر خÏش

جامعة بوليتكنيك دي تورينو,تورينو ,ايطاليا,2012  أستاذ مساعد  أحمد املرصي 

جامعة رشق البحر املتوسط-قربص الرتكية –1998  أستاذ مساعد  سامر ميالة 

بوليتكنك دي تورينو "-- تورينو ، ايطاليا،2011  أستاذ مساعد  سعد طربيه 

جامعة امللكة، بريطانيا,2004  أستاذ مساعد  فالح محمد 

جامعة نوتنجهام,بريطانيا,2010  أستاذ مساعد  كامل صبحي كامل 

الجامعة األردنية، األردن  محارض  جÏل خروشة 

 South Westphalia University of Applied Sciences,Soest/Germany,2011 مدرس حنÌ العط جالودي 

جامعة واين الواليات املتحده االمريكيه  مدرس رائد جرب 

جامعة نيوكاسل ,بريطانيا ,2008  مدرس عمر ãيمي 

 UNIVERSITY OF BRADFORD, BRADFORD, UK,2012 مدرس يوسف دعمة 

بوليتكنك دي تورينو ”-- تورينو ، ايطاليا،2009 مدرس خديجة ميالة
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هندسة االتصاالت
الخطة الدراسية

الرؤية:
يســعى قســم هندســة االتصــاالت لكســب القبــول والتقديــر عــىل املســتوى الوطنــي واإلقليمــي لقدرتــه عــىل توفــ  تعليــم متنــوع ذي 

مســتوى عــاٍل ، ويهــدف إىل تخريــج مهندســÌ عــىل مســتوى عاملــي مــن الكفايــة قادريــن عــىل النجــاح يف مســ تهم املهنيــة و/أو دراســاتهم 

. لعليا ا

 

الرسالة:
إن رسالة قسم هندسة االتصاالت هي تزويد الطلبة ببيئة داعمة تساعدهم عىل التعلم لحل مشاكل هندسة االتصاالت.

ــن عــىل حــل املشــاكل  ــج قادري ــون خريجــو هــذا الربنام ــث يك ــة بحي ــم الطلب ــز يف تعلي ــزم بالتمي إن قســم هندســة االتصــاالت ملت

املختلفــة، وتطبيــق املبــادئ الهندســية عــىل أنظمــة االتصــاالت. إن الهيئــة التدريســية للربنامــج تســتخدم خلفياتهــا يف التعليــم والبحــث 

ــا. ــد انتقالهــم إىل ســوق العمــل أو الدراســات العلي ــوا ناجحــÌ عن ــة ليكون ــز الطلب وســوق العمــل لتجهي

 

األهداف
إن  املتوقع من  خريجي برنامج هندسة اإلتصاالت هو:

إثبات الكفاءة يف تصميم وتحليل وتحسÌ وتنفيذ أنظمة اإلتصاالت  الحديثة.• 

 •  Ìل ومديريــن مبتكريــن أو معلمــÏمــن التغــ ات التكنولوجيــة الرسيعــة، و أن يصبحــوا قــادة ورجــال أعــ ßالتنافــس بفعاليــة يف عــا

يف ســياق واســع مــن هندســة اإلتصاالت. 

التكيــف مــع األدوار واملســؤوليات املختلفــة يف بيئــة عمــل متعــددة الثقافــات مــن خــالل احــرتام التنــوع واملهنيــة داخــل املؤسســة • 

واملجتمــع عــىل الصعيديــن الوطنــي والــدويل. 

متابعة الدراسات العليا بنجاح وأن يصبحو  إستشاريÌ يف مجاالت تخصصهم.• 

مخرجات التعليم :
أن تكون لدى خريجي قسم هندسة االتصاالت القابلية لتحقيق املخرجات اآلتية:

 تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات املتقدمة والعلوم والهندسة يف حل مشاكل هندسة االتصاالت .( أ ). 

القابلية للتصميم واثبات التجارب الخاصة بهندسة االتصاالت مع التحليل وتفس  البيانات. ( ب ). 

ــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي و ( ج ).  ــم منظومــة، أو جــزء أو عملي ــج عــىل تصمي ــة الخري قابلي

ــة واالســتمرارية.  ــة التصنيعي ــان والقابلي ــر األم ــي و االجتÏعــي و الســيايس و األخالقــي و الصحــي مــع ضــÏن توف البيئ

قابلية املتخرج للتفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. ( د ). 

القابلية لتحديد مشاكل هندسية االتصاالت وصياغتها  وحلها. ( ه ). 

إدراك املسؤولية املهنية واألخالقية وفهمها.( و ). 

القابلية للتواصل مع محيطه بالشكل الفعال. ( ز ). 

أن ¤تلــك مســتوى واســعا مــن التعليــم الــرضوري لفهــم تأثــ  الحلــول الهندســية عــىل العــاß و االقتصــاد و البيئــة والســياق ( ح ). 

االجتÏعــي. 

 أن يكون له قابلية لفهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر. ( ط ). 

معرفة القضايا والتغ ات املعارصة وإدراكها. ( ي ). 

القابلية إلستخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات هندسة االتصاالت املختلفة.( ك ). 
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 الخطة الدراسية
ãنــح كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة درجــة البكالوريــوس يف هندســة االتصــاالت  بعــد أن ينهــي الطالــب مــا مجموعــه 161 

:äســاعة معتمــدة موزعــة عــىل النحــو اآل

شروط القبول
استيفاء رشوط التخصص يف كلية الهندسة مع األخذ يف االعتبار قدرة الربنامج االستيعابية.

متطلبات التخرج
متطلبات الجامعة (18) ساعة معتمدة

متطلبات القسم (١٤٣)  ساعة معتمدة    
يطرح قسم هندسة االتصاالت مساقات إجبارية بواقع 129ساعة معتمدة وتشمل: 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10641270  م.س. 1                 3كهرومغناطيسيه 2 10641374
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10641374  م.س. 1                 3األمواج الدقيقة 10646561
10646342  م.س. 1                 3أنظمة االتصاالت النقالة 10646538
10646342  م.س. 1                 3نظرية املعلومات والرتميز 10646461
10646342  م.س. 1                 3شبكات االتصاالت 10646444
10646342  م.س. 1                 3معالجة اإلشارات الرقمية 10646441
10646322  م.س. 1                 3االتصاالت الرقمية 10646342
10641373  م.س. 1  10646233  م.س. 2               3مبادئ االتصاالت 10646322
10641211  م.س. 1                 3تحليل االنظمة واالشارات 10641373
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10646470  م.س. 1  10646561  م.س. 2               1مخترب اتصاالت متقدم 10646529
10646322  م.س. 1                 1مخترب االتصاالت 10646328
10211203  م.س. 1                 3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302
10641343  م.س. 1 10641343 أو متزامن                1مخترب أنظمة التحكم 10641441
10636111  م.س. 1                 3برمجة متقدمة 10636411
10221102  م.س. 1                 3املتغ ات العشوائية واالحتÏالت 10646233
                 3التدريب العميل 1 10646404
10646342  م.س. 1                 3اتصاالت الوسائط املتعددة 10646430
10646441  م.س. 1                 1مخترب معالجة اإلشارات الرقمية 10646443
10641374  م.س. 1                 3الهوائيات 10646470
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10646444  م.س. 1                 1مخترب شبكات االتصاالت 10646540
                 2مرشوع تخرج 1 10646589
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10641373  م.س. 1                 3أنظمة التحكم 10641343
10646441  م.س. 1                 3معالجة الكالم والصوت 10646451
10636428  م.س. 1                 1مخترب معالجات وحاكÏت دقيقة 10636498
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10641212  م.س. 1 10641212 أو متزامن                3قياسات كهربائية ومجسات 10641315
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10646589  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10646590
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10641214  م.س. 1                 1مخترب دوائر الكرتونية 10641314
10641214  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 2 10641313
10641211  م.س. 1                 3كهرومغناطيسية 1 10641270
10641211  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية 10641215
10641211  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 1 10641214
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية1 10641211
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10636221  م.س. 1                 3معالجات وحاكÏت دقيقه 10636428
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10641211  م.س. 1                 3دوائر كهر بائية 2 10641212

 مساقات حرة بواقع ٢ ساعة معتمدة (موافقة القسم)

متطلبات القسم االختيارية بواقع ١٢ ساعة معتمدة
¤كن لطلبة هندسة االتصاالت تركيز تخصصهم واختيار 12 ساعة معتمدة من ضمن املساقات اآلتية:

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10646342  م.س. 1                 3أنظمة التلفونات 10646572
10646444  م.س. 1                 3شبكات االتصاالت املتقدمة 10646550
10646441  م.س. 1                 3املرشحات 10646564
10641374  م.س. 1                 3أنظمة الرادار 10646581
                 3التدريب العميل 2 *10646555
10646342  م.س. 1                 3اتصاالت األقÏر الصناعية 10646541
10641374  م.س. 1  10646342  م.س. 2               3اتصاالت األلياف الضوئية 10646442
10646342  م.س. í3                 1ذجة و محاكاة أنظمة االتصاالت 10646334
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات االتصاالت 10641413
10641343  م.س. 1                 3 أنظمة التحكم الرقمي 10641443
10646441  م.س. 1                 3مقدمة ملعالجة الصور 10646552
10646441  م.س. 1                 3الذكاء االصطناعي يف االتصاالت 10646574
موافقة القسم3مواضيع مختارة يف االتصاالت 10646544

ــدرايس  االول أو  ــاء الفصــل ال * هــذا املســاق يعطــي الفرصــة لبعــض الطــالب لدراســة  مســاقات التدريــب العمــيل (1) و (2) يف أثن

الفصــل  الــدرايس الثــاì èــا مجموعــه 6 ســاعات معتمــدة دون تســجيل أيــة مســاقات أخــرى, وذلــك قبــل فصــل التخــرج. 

ــدرايس، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي أنجزوهــا، ووجــود فرصــة للتدريــب ملــدة فصــل  ــار الطــالب وفقــا ملســتواهم ال ويتــم اختي

ــل. درايس كام
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وصف المساقات
١0641211دوائر كهربائية 1

متغــ ات الدائــرة وعنارصهــا، الدوائــر األوميــة البســيطة، وســائل تحليــل الدوائــر، امللــف واملكثــف، رد فعــل دائــرة املقاومــة مــع 

امللــف، دائــرة املقاومــة مــع املكثــف، دائــرة املقاومــة مــع امللــف واملكثــف، تحليــالت األشــكال الجيبيــة للفولتيــة والتيــار.

١0641212 دوائر كهربائية 2
تحليــالت القــدرة، الدوائــر ثالثيــة األطــوار، رنــÌ دوائــر التــوايل والتــوازي، طــرق البــالس يف تحليــل الدوائــر، دوائــر ثنائيــة القطبيــة، 

تحويــالت البــالس، الشــبكات ثنائيــة األطــراف.

١0641215 مختبر دوائر كهربائية
مقدمــة يف اســتعÏل أجهــزة القيــاس، قانــون أوم - التــوايل والتــوازي، الشــبكات ونظريــة ثفنــن، قوانــÌ ك تشــوف، خــواص التيــار 

املــرتدد، املكثفــات، وامللفــات واملحثــات، دائــرة RLC، دائــرة الرنــÌ، التــوايل والتــوازي، دائــرة التيــار ثــال@ الطــور.

١0641214 دوائر الكترونية 1
املــواد شــبه املوصلــة، الدايــود وتطبيقاتــه، املبــادئ األساســية للصــÏم الثنــاî وتطبيقاتــه، أنــواع الصÏمــات الثنائية، أنــواع املضخÏت، 

دائــرة اإلشــرتاك بالقاعــدة، الجامــع أو املصــدر،  انحيــاز الرتانزســتورات ألنــواع أحــادي األقطــاب وثنــاî األقطــاب، حســابات التأرجــح 

املتÏثــل  والتمثيــل بالرســم البيــاè، مقدمــة يف املضخــم التشــغييل.

١0641270 كهرومغناطيسية  1
جــرب املتجهــات، أنظمــة اإلحداثيــات املعامــدة، املجــاالت الكهربائيــة الســاكنة الناتجــة عــن توزيــع مــن الشــحنات النقطيــة واملتصلــة، 

قانــون جــاوس، االنحــراف أو الحيــود ونظريتــه، الجهــد الكهروســتاتيÇ وفــرق الجهــد، التــدرج والحقــول املحافظــة، الطاقــة املختزنــة 

يف املجــال الكهروســتاتيÇ، التيــار الكهربــاî وكثافتــه، معادلــة حفــظ التيــار، املــواد املوصلــة وخصائصهــا، رشوط املجــال بــÌ الحــد أو 

 Ìموصــل وفــراغ، طريقــة الخيــاالت أو املرايــا، املــواد العازلــة، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــ Ìالســطح الفاصــل بــ

عــازل وآخــر، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ عــازل وموصــل، املقاومــه واملواســعة، معــادالت البــالس وبويــزون، 

قانــون بيــو ســوفارت، قانــون أمبــ ، االلتفــاف أو الــدوران ونظريــة ســتوك، التدفــق املغناطيــيس وكثافتــه، متجــه الجهــد املغناطيــيس، 

املــواد املغناطيســية، رشوط املجــال املغناطيــيس الثابــت عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ مادتــÌ مغناطيســيتÌ، املحاثــة الذاتيــة 

واملتبادلــة، معــادالت ماكســويل للمجــاالت الســاكنة بشــكليها التفاضــيل والتكامــيل.

١0641313 دوائر إلكترونية 2
ــل  ــة بأعــىل تأرجــح ممكــن، تحلي ــ ه، الحســابات املتعلق ــق إشــارات كب ــد تطبي ــا عن ــة القطــب بأنواعه ــل املضخــÏت أحادي تحلي

ــ ة  ــارات الصغ ــتور لإلش ــل الرتانزيس ــن لتمثي ــام املهج ــ ه، النظ ــارات صغ ــق إش ــد تطبي ــا عن ــاب بأنواعه ــة األقط ــÏت ثنائي املضخ

تحليــل املضخــÏت أحاديــة القطــب بأنواعهــا، مضخــم متعــدد املراحــل وبأنــواع مختلفــة مــن الصÏمــات، مــرآة التيــار ودوائــر التيــار 

ــه، مضخــÏت القــوى وتحليلهــا، تطبيقــات متطــورة للمضخــم التشــغييل. الثابــت، املضخــم التفاضــيل وتحليل

١0641314 مختبر دوائر إلكترونية
أنــواع املوحــدات، دارات توحيــد نصــف موجــه، دارات توحيــد موجــه كاملــة ديودزيــز، خــواص الرتانزيســتور ثنــاî األقطــاب، دارات 

االنحيــاز املختلفــة واســتعÏالتها، ترانزســتور أحــادي القطــب، مبــدأ عملــه خواصــه. دوائــر تكبــ  متعــددة املراحــل، مكــرب تفاضــيل، 

مكــرب دفع-جــذب، مكــرب تشــغييل، خصائصــه واســتجابته.

١0641315 قياسات كهربائية ومجسات  
القيــاس والخطــأ، نظــام الوحــدات واملعايــ  يف القياســات، املــؤرشات الكهروميكانيكيــة، قياســات القنطــرة، تصميــم أجهــزة القيــاس 

املختلفــة وتطبيقاتهــا  مثــل: واط ســاعة - مقيــاس الذبذبــات، الحساســات، نظــام املعلومــات املكتســبة.
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١0641374 كهرومغناطيسية 2
ــا، رشوط  ــات وعالقاته ــص املكون ــا، خصائ ــا وفضائي ــ ة زمني ــاالت املتغ ــويل للمج ــادالت ماكس ــة، مع ــار اإلزاح ــاراداي، تي ــون ف قان

ــل التلغــراف و معــادالت املوجــة  ــÌ، عام ــÌ مختلفت ــÌ مادت ــا عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل ب ــا وفضائي املجــاالت املتغــ ة زمني

مــع ايجــاد حلــول عــىل خطــوط  النقــل،  املقاومــة املميــزة لخطــوط  النقــل ؛ انتشــار األمــواج و التشــتت عــىل خطــوط  النقــل، 

األمــواج املســتوية يف خطــوط النقــل غــ  الفاقــده، تحليــل خطــوط النقــل غــ  الفاقــده يف املجــال الــرتددي، توافــق خطــوط النقــل، 

ــة  ــة، معادل ــات للمجــاالت الجيبي ــة الثب ــج، حال ــق القــدرة ومتجــه بوينتن تدقــف القــدرة يف خطــوط النقــل، رســم ســميث  ، تدف

ــة، اســتقطاب األمــواج الســطحية  ــة والعازل املوجــه، األمــواج الســطحية املنتظمــة يف املــواد الفاقــدة وغــ  الفاقــده، املــواد املوصل

ــات  ــل لألمــواج املنتظمــة عــىل األســطح املســتوية، االســتقطاب العمــودي واملــوازي، ، هوائي املنتظمــة،، الســقوط العمــودي واملائ

الثنــاî الكهربــاî واملغناطيــيس املتضائــل الصغــر، مخططــات األíــاط اإلشــعاعية للهوائيــات املتضائلــة الصغــر، الهوائيــات الثنائيــة 

واألحاديــة املحــددة الطــول، مجاميــع الهوائيــات املرتبــة أو املصطفــة، رضب النمــط اإلشــعاعي، توجيــه و الهــواî و كســبه ، مجمــوع 

waveguides االنعــكاس ومجمــوع النقــل، رسعــة املجموعــة والتشــتت، مقدمــة ل

١0641343 أنظمة التحكم
مقدمــة يف التحكــم: تحكــم حلقــة مفتوحــة و تحكــم حلقــة مغلقــة. النمذجــة: وظيفــة النقــل، املخطــط الصندوقــي، إشــارة تدفــق 

الرســم البيــاè ، معــادالت الحالــة. خصائــص نظــام التحكــم مــن التغذيــة الراجعــة : الحساســية، رفــض االضطرابــات ، خطــأ الحالــة 

املســتقرة. مواصفــات األداء: نظــام الدرجــة الثانيــة ، الجــذور املهيمنــة، خطــأ الحالــة املســتقرة مــن التغذيــة الراجعــة. االســتقرار: 

معيــار روث-هرويتــز، االســتقرار النســبي. طريقــة الجــذر موضــوع التحليــل. طــرق اســتجابة الــرتدد: رســم  بــود  ،األداء يف مجــال 

الــرتدد، معيــار نايكوســت  لالســتقرار ، هامــش الكســب وهامــش املظهــر، رســم نيكولــز.

١0641441 مختبر أنظمة التحكم
ــة  ــة املغلق ــة املفتوحــة واألنظم ــة ومنحنىاهــا ، األنظم ــن الدرجــة األوىل والثاني ــص االســتجابة لنظــام م أساســيات التحكــم، خصائ

 ،(PLC) ــة ــة املنطقي ــم باســتخدام الربمج ــية الســتخدام التحك ــادئ األساس ــÏت (P,I,PI,PD,PID) واملب ــة للتحكي ــواع املختلف واألن

ــات واملرحــالت. ــة باســتخدام املؤقت ــاآلالت الكهربائي ــب التحكــم ب ــواء، إىل جان وأساســيات التحكــم باله

١0626251 تحليالت عددية للمهندسين
ــة،  ــة وغــ  الخطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

١0636111 برمجة الحاسوب
مبــادىء الربمجــة األساســية، كتابــة الربامــج وتنفيذهــا وتتبعهــا ، مفاهيــم التضمــÌ والتلخيــص مــع الرتكيــز عــىل تركيبــات البيانــات 

ومفاهيمهــا و أنواعهــا. هــذا املســاق يغطــي أيضــاً بعــض مبــادىء تركيــب البيانــات.

١0636221 تصميم دوائر رقمية 1
ــر  ــر التسلســلية ، الدوائ ــة، الدوائ ــة التوافقي ــر املنطقي ــم الدوائ ــه، التبســيط، تصمي ــات املنطقي ــام ، البواب ــم االرق ــان، نُظُ جــرب بولي

ــه. ــ  املتزامن ــه وغ ــة املتزامن ــه، األنظم ــم االت الحال ــجالت، تصمي ــدادات، الس ــه، Flip$ops ، الع املتصل

١0636411 برمجة متقدمة
 Java classes, overloading and Overriding methods,) املوجهــة  الربمجــة  مبــادئ  و  مفاهيــم  جافــا،  لغــة  يف  مقدمــة 

املســتخدم ذات  الكتابــة، مقدمــة يف واجهــة  polymorphism & inheritances, Abstract Classes ,Interfaces). طبقــات 

الرســومات، قاëــة ذات الرابــط الواحــد، قاëــة ذات الرابــط املضاعــف، املكدســات، الصفــوف، الرتتيــب، البحــث و امللفــات.
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١0636428 معالجات وحاكمات دقيقة
تصميــم أنظمــة املعالجــات الدقيقــة، مجموعــات التعليــÏت و اســلوب العنونــة. الوظائــف الفرعيــة و املقاطعــة. العمــل مــع أدوات 

تطويــر الربمجيــات ìــا يف ذلــك:  ,IDEاملحــرر، assembler ، املحــاكاة. تفاعــل التقنيــات ìــا يف ذلــك: التــوازي و التــوايل و املوقتــات 

و الواجهــات الطرفيــة التناظريــة. 

١0636498 مختبر معالجات وحاكمات دقيقة
مقدمــة يف واجهــات الحاكــÏت و التصميــم  ،واجهــات املدخــالت الرقميــة واملخرجــات. التجــارب تشــمل مــا يــأä: بنــاء نظــام متحكم 

باســتخدام أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة، اتصــاالت  RS232، التحكــم يف املحــركات، LCD، وغ هــا مــن أنــواع شاشــات العــرض

١0641373 تحليل األنظمة واإلشارات
االنظمــة واالشــارات التناظريــة، االنظمــة التناظريــة التــي ال تعتمــد عــىل الزمــن، االســتجابة لالقــرتان النبــيض، التضامــن، خصائــص 

ــة،  ــ  املتصل ــة غ ــر لالنظم ــالت فوري ــة، تحوي ــ  املتصل ــة غ ــارات واالنظم ــات، االش ــا، العين ــر وتطبيقاته ــالت فوري ــام، تحوي النظ

ــة. ــ ات الحال ــق، متغ ــالت – زد، التواف تحوي

١0646233 المتغيرات العشوائية واالحتماالت
هــذا املســاق عبــارة عــن مقدمــة لالحتــÏل واالحصــاءات للمهندســì Ìــا يف ذلــك، االحتــÏالت، التوافقيــات، املتغــ ات العشــوائية، 

اقرتانــات املتغــ ات العشــوائية، اللحظــات، نظريــات الالمســاوة والحــدود، اإلحصــاءات، نظريــة االنحــدار والتقديــر، معامــل االرتبــاط 

ــىل  ــوي ع ــي تنط ــاكل الت ــل املش ــوب يف ح ــتخدام الحاس ــام، اس ــة النظ ــار، موثوقي ــة االختب ــة، فرضي ــة والتناظري ــات املنفصل للبيان

االحتــÏالت واالحصــاءات.

١0646322 مبادئ االتصاالت
مقدمــة عامــة لنظــم االتصــاالت, ãثيــل اإلشــارات, عــرض النطــاق الــرتددي,  تغيــ  املعلومــات ونقلهــا ، التحميــل الســعوي، أنــواع 

التحميــل الســعوي املختلفــة، التحميــل الــزاوي والــرتددي، مصــادر الضجيــج وتأث هــا عــىل أنظمــة االتصــاالت، املصفيــات وأجهــزة 

إرجــاع املعلومــات، نظريــة العينــات، تجميــع التجــزيء الزمنــي PAM ونظــم تعديــل PAM، PWM، PPM.و íــاذج الضوضــاء.
     

١0646328 مختبر االتصاالت
الطــرق املختلفــة لنظــام تعديــل االتســاع (تعديــل االشــارة واعــادة اســرتجاعها )، التعديــل الــرتددي, طــرق اســرتجاع االشــارة مــن 

التعديــل الــرتددي، العينــات، تعديــل دلتــا وتعديــل ســغÏ دلتــا، التعديــل الرقمــي، الضجيــج يف االنظمــة الرقميــة، الطــرق املختلفــة 

لتمثيــل االشــارة الرقميــة، تعديــل اتســاع اإلزاحــة.

١0646334 نمذجة و محاكاة أنظمة االتصاالت
لتعريف الطلبة بالربمجيات املتعلقة بنمذجة نظم االتصاالت ومحاكاتها وتطبيقاتها.

١0646342 االتصاالت الرقمية
التضمــÌ النبــيض الرقمــي، مبــدأ التضمــÌ الرتميــزي النبــيض، تضمــÌ دلتــا (تضمــÌ الفــرق)، تضمــÌ دلتــا ســيجÏ (تضمــÌ الفــرق 

والجمــع)، تضمــÌ دلتــا ذو التكيــف الــذاä، التكميــم الخطــي وغــ  الخطــي، ضجيــج التكميــم، انــواع مختلفــه مــن التأشــ ، التقســيم 

ــ   ــط وغ ــاط املرتاب ــأ لاللتق ــÏل الخط ــل احت ــة، تحلي ــأ الخان ــدل خط ــل، مع ــق، التعدي ــح املتواف ــدد، املرش ــال املتع ــى واالرس الزمن

املرتابــط الــرتدد، انــواع مختلفــة مــن اســاليب التضمــÌ الرقمــي (تغــ  التاشــ  بازاحــة الطــور، تغــ  التاشــ  بازاحــة الــرتدد، تغــ  

التأشــ  بازاحــة االتســاع او االرتفــاع)، االســتنباط الخطــي، طيــف القــدرة لإلشــارات الرقميــة، تداخــل الرمــوز.

١0646404 التدريب العملي 1
عــىل الطالــب انهــاء 8 أســابيع مــن التدريــب العمــيل يف مؤسســة أو رشكــة هندســية ومعروفــة الكتســاب الخــربة  العمليــة ، و عــىل 

الطالــب يف نهايــة التدريــب تقديــم تقريــر مفصــل لالعــÏل والخــربة التــي اكتســبها خــالل فــرتة التدريــب.
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١0646430 اتصاالت الوسائط المتعدده
يتضمــن هــذا املســاق مقدمــة لتصميــم الوســائط املتعددة,مفاهيــم تصميــم واجهــة املســتخدم، وعــرض تصميم الرســومات، والرســوم 

املتحركــة D2، وذلــك باســتخدام واجهــات موحــدة لربامــج الرســومات وتصميــم امللفــات وضغطهــا ، وإنتــاج أرشطــة الفيديــو, معايــ  

ــو (SVC). إىل جانــب ذلــك ســيتم  ــز الفيدي ــز الوســائط املتعــددة ìــا يف ذلــك JPEG/JPEG-2000، H.26x، MPEG ، وترمي ترمي

مناقشــة  بنــاء نظــام ترميــز الفيديــو كجانــب مــن جوانــب شــبكات الوســائط املتعــددة و ســتتم مناقشــة اعتبــارات خاصــة إلرســال 

الوســائط املتعــددة عــرب اإلنرتنــت، والشــبكات الالســلكية، مثــل تكيــف الفيديــو ومرونــة  الخطــأ وإخفــاء الخطــأ ، وجــودة الخدمــة. 

١0646441 معالجه االشارات الرقمية
أخــذ العينــات؛ التشــويش؛ نظريــة أخــذ العينــات؛. ملحــات عــن تحويــالت منفصلــة يف الوقــت، نظــام تحليــل الشــارات. اســتعراض 

التحويــل Z  . تحويــل فورييــه املنفصــل (DFT)، تحويــل فورييــه الرسيــع (FFT). تصميــم املرشــحات الرقميــة: FIR،IIR ومتكــررة 

وغــ  متكــررة. تصميــم املرشــحات التناظريــة، مقدمــة يف معالجــة الصــور.

١0646442 اتصاالت األلياف الضوئية
هــذا املســاق يناقــش قضايــا تخــص خصائــص األليــاف البرصيــة التــي تشــمل معامــل االنكســار، التوهــÌ، التشــتت اللــوè، تصميــم 

املكــرر الضــوî بوســاطة الصــÏم الضــوî والليــزر. كــÏ ســيتم بحــث شــبكات األليــاف البرصيــة و نظــم االتصــاالت ملســافات طويلــة 

و التوزيعــات املحليــة و الشــبكات املحليــة وتطبيقاتهــا بــÌ املبــاè وداخلهــا. كذلــك ســيتم نقــاش قضايــا إدارة نظــم األليــاف البرصيــة 

ìــا يف ذلــك األمــن، واكتشــاف األعطــال وإصالحها. 

١0646443 مختبر معالجة االشارات الرقمية
مختــرب مجهــز ìجموعــة كاملــة مــن األجهــزة والربمجيــات ألداء التجــارب. يف الوقــت الحقيقــي. فهــم اإلشــارات الرقميــه يف الوقــت 

الحقيقــي ، مبــادئ التطبيقــات يف العــاß الحقيقــي ونظمهــا  . ويتضمــن أيضــا؛ أخــذ العينــات وإنشــاء املوجــة، تكميــم، PCM ترميــز،  

ãثيــل دلتــا، مخططــات التحويــر الرقميــة، رمــوز تصحيــح الخطــأ ،  القــراءة والكتابــة مــن الرتميــز، وتحويــل فورييــه الرسيــع.

١0646444 شبكات االتصاالت
هــذا املســاق مقدمــة لشــبكات االتصــاالت WLAN و LAN عــىل حــد ســواء مــع إيــالء اهتــÏم خــاص لطبقــات OSI. وســيكون 

الرتكيــز عــىل األداء األســايس و املقايضــات الهندســية يف تصميــم شــبكات OSI وتنفيذهــا. ســوف يتعلــم الطــالب ليــس فقــط كيفيــة 

عملهــا اليــوم، ولكــن أيضــا ملــاذا هــي مصممــة عــىل مــا هــي عليــه وكيــف مــن املحتمــل أن تتطــور يف املســتقبل. ســوف نرســم 

ــبكات,  ــة ش ــات، ومراقب ــة البيان ــأLAN :ä وصل ــا ي ــا م ــب تغطيته ــي يج ــات الت ــت. املوضوع ــن اإلنرتن ــام األول م ــة يف املق األمثل

.WLAN ــل، و اإلرســال املتعــدد أيضــا ســوف تشــمل  مقدمــة ل ــه، معالجــة، تســمية، التحوي بروتوكــول التوجي

١0646451 معالجة الكالم والصوت
ــص  ــكالم؛ خصائ ــردد ال ــالت ت ــت واملجــال وãثي ــات، الوق ــكالم: الصوتي ــص إشــارات ال ــة والســمعية لإلنســان. خصائ النظــم الصوتي

النافــذة والوقــت وتقنيــات تحليــل تــردد املجــال، ووضــع íــاذج منفصلــة مــن الــكالم، تركيــب الــكالم، النوافــذ، التنبــؤ عــىل املــدى 

القصــ ، التنبــؤ عــىل املــدى الطويــل، LPC، وعينــات مــن خطــاب الرتميــز املحمــول االتصــاالت، RPE-LTP، CELP، LPC. تطبيقــات 

عــىل معالجــة الــكالم مثــل التعــرف إىل الــكالم.

١0646461  نظرية المعلومات والترميز
العشــوائية ونظريــة املعلومــات، وأنــواع البيانــات، وترميــز املصــدر. ترميــز القنــاة، رسيــة الرتميــز. ســعة القنــاة. الخطــأ و الســيطرة، 

كشــف االخطــاء وتصحيحهــا .

١0646470 الهوائيات
ــوق،  ــات الب ــاديل، هوائي ــات التب ــق الهوائي ــواî، تواف ــات اله ــواî ونظري ــة لله ــر املكافئ ــه ، الدوائ ــواî وقيم ــ ات اله ــف متغ تعري

لهوائيــات العدســية والعاكســة، هوائيــات الرقــع الرشيطيــة الدقيقــه ومجاميعهــا، هوائيــات الشــقوق الضيقــة يف موجهــات االمــواج 

ومجاميعهــا، تحليــل املجــاالت القريبــة مــن الهــواî وقياســها، مميــزات الهوائيــات.
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١0646561 األمواج الدقيقة
املوجــة الكهرومغناطيســية ونظريــة خــط النقــل، مخطــط ســميث، توافــق املÏنعــة، شــكل املجــال املغناطيــيس املــوازي أو نســقه، 

ــا، معامــالت التشــتيت، ä الســحرية،  ــواج واجهزته ــات االم ــة، موجه ــاف الضوئي ــوازي أو نســقه ، االلي ــاî امل شــكل املجــال الكهرب

املوهنــات، االمــواج الدقيقــة ومركباتهــا، قياســات األمــواج الدقيقــة، حلقــات االمــواج الدقيقــة أو اتصاالتهــا ، مقدمــة لنــÏذج االنتشــار.

١0646529 مختبر اتصاالت متقدم
ــات  ــة، الهوائي ــر التلفزيوني ــة، الدوائ ــاف الضوئي ــل: االلي ــات مث ــه يف موضوع ــرب ســوف يغطــي بعــض التجــارب املتقدم هــذا املخت

وخطــوط النقــل. خصائــص االليــاف (الرتكيــب، طريقــة االنتشــار، املســح او التجويــف الســطحي العــددي، التشــتيت امللــون (متعــدد 

الــرتدد) والتشــتيت النســقي، التوهــÌ، عــرض حزمــة الــرتدد)، املصــادر واللواقــط الضوئيــة (ثنائيــة اإلشــعاع الضــوî، ثنائيــة الليــزر، 

الثنائيــات الضوئيــة، وصــالت االليــاف الضوئيــة ونظــام التوافــق، االرســال واالســتقبال باســتخدام التقاســم الزمنــي، التوهــÌ يف االلياف 

الضوئيــة، نســبة املوجــة الواقفــة و شــبكات امليكرويــف.

١0646538 انظمة االتصاالت النقالة
االجيــال الالســلكية ومقاييســها، املفهــوم الخليــوي واساســيات النظــام الخليــوي، التبــادل، هيــكل الخليــة وإعــادة اســتخدام الــرتددات، 

 Ìالتناظــري يف االتصــاالت الالســلكية (تضمــ Ìــاذج القنــاة،  اســاليب التضمــíانتشــار االشــارة الراديويــة املتحركــه، فقــدان املســار و

االتســاع وتضمــÌ الــرتدد) اســاليب التضمــÌ الرقمــي يف االتصــاالت الالســلكية، FDMA، TDMA، CDMA، OFDMA. األنظمــة 

 ،GERAN UTRAN3)، وG  (UMTS، HSDPA والجيــل الثالــث (EDGE ،جــي > آر إس) 2G (GSM)، 2.5G :املتنقلــة الحاليــة

.(LTE) مقدمــة للتطــور طويــل األمــد

١0646540 مختبر شبكات االتصاالت
هــذا املســاق/املخترب يبحــث تطبيقــات معينــة لشــبكات االتصــاالت الســلكية والالســلكية مثــل شــبكات اتصــاالت الهاتــف الثابــت، 

شــبكات االتصــاالت الخلويــة، شــبكات االتصــاالت الالســلكية مثــل واي فــاي وبلوتــوث . كــÏ يبحــث أيضــا شــبكات الحاســوب ونقــل 

البيانــات ìــا يف ذلــك خدمــات وتطبيقــات للشــبكات.

١0646541 اتصاالت االقمار الصناعية
هــذا املســاق يغطــي معظــم املفاهيــم املرتبطــة باتصــاالت االقــÏر الصناعيــة، مــع الرتكيــز عــىل احــدث التطبيقــات والتطــورات. 

يبــدأ املســاق بعــرض املفاهيــم االساســية يف اتصــاالت االقــÏر الصناعيــة، ومــن ثــم يغطــي مفاهيــم املــدارات،  مــع الرتكيــز عــىل 

مــدار الثبــات الجغــرايف، وتعيــÌ الــرتددات ومفاهيــم االنتشــار املّوثــرة عــىل الوصلــة القمريــة. تصميــم الوصلــة القمريــة الرقميــة 

بالتفصيــل، ìــا يف ذلــك ميزانيــة الوصلــة، التضمــÌ، ترميــز التحكــم بالخطــأ، نظريــة تأشــ  الحــزم القاعديــة، طــرق االتصــال املتعــدد. 

وبعــد ذلــك: انظمــة القمــر الصناعــي الجزئيــة، طــرق االطــالق، املعالجــة داخــل القمــر. تكنولوجيــا الهــواî واملحطــة االرضيــة ، ìــا 

يف ذلــك تصميــم بوابــات املســطح الصغــ  جــدا. ومــن ثــم يغطــي املســاق املــدارات غــ  املتزامنــه جغرافيــا وتطبيقاتهــا. تطبيقــات 

معينــة لالقــÏر يتــم استكشــافها، ìــا يف ذلــك نظــام تحديــد املوقــع االريض، االقــÏر لالتصــاالت املتحركــة، واالقــÏر لالنرتنــت. 

١0646544 مواضيع مختارة في االتصاالت
تاكيد عىل التوجهات املستجدة يف عاß االتصاالت ومتابعة املوضوعات الجديدة ومناقشتها ”موافقة القسم“.

١0646552 مقدمة لمعالجة الصور
ــاس  ــائط مقي ــورة، وس ــÌ الص ــة، وتحس ــورة النموذجي ــان، الص ــرصي لالنس ــام الب ــر، النظ ــر والتصوي ــم الكمبيوت ــة، نظ ــرة عام نظ

 Ìتحســ ،pseudocolor ،م املنفصــل، والش-هادامــارد، هــار،  تحويــل املويجــاتÏرماديــة، التحويــالت املتقطعــة، فورييــه جيــب التــ

الصــور، صقــل و تجانــس اســتعادة صــورة، النظــام النموذجــي  والضوضاء،إزالــة الضجيــج، íــوذج التدهــور، املرشــحات، والتحويــالت 

الهندســية، ضغــط الصــورة: íــوذج النظــام وأســاليب فاقــدة واســاليب غــ  فاقــدة.
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١0646564 المرشحات
ــواع املختلفــة للمرشــحات  ــك. االن ــرتورث، شــيبي شــيف وايليبت ــا، مواصفــات واســتجابة مرشــحات ب مفهــوم املرشــحات وتطبيقاته

 Ìريــر نطــاق، مرشــح حــذف نطــاق، التحويــالت بــã ريــر تــرددات عاليــة، مرشــحã ريــر تــرددات منخفضــة، مرشــحã مثــل مرشــح

املرشــحات، تصميــم املرشــحات الخطيــة، املرشــحات الرقميــة وãثيلهــا باســتخدام الــدارات االلكرتونيــة او الربامــج.

١0646572 أنظمة التلفونات
تطــور شــبكة االتصــال التلفــوè، خصائــص الصــوت البــرشي، خصائــص خطــوط النقــل خصوصــا الخــط املــزدوج، تجميــع التجــزيء 

الزمنــي، املقاســم، زيــادة الســعة، املنــع، املقاســم الخاصــة، نظــم التلفونــات الرقميــة، تخفيــض الصــدى، املــودم، نظريــة طــرق ســ  

املعلومــاتVoIP  وشــبكات xDSL وشــبكات ISDN شــبكاتT1 ، E1 خطــوط، شــبكات املقاســم واملقاســم الرقميــة SS7 برتكــول.

١0646574 الذكاء االصطناعي في االتصاالت
ــة،  ــل املعرف ــق لتمثي ــىل املنط ــة ع ــه املبني ــز وطريقت ــخ الرتمي ــن تاري ــداء م ــي، ابت ــذكاء االصطناع ــة لل ــات العام ــة للتوجه مراجع

والتخطيــط و التربيــر والتعلــم الــذي  يــؤدي إىل طــرق احصائيــة جديــدة مبنيــة عــىل اإلحتــÏالت (مثــل طــرق بيشــن، وشــبكات 

االعتقــاد و التربيــر املبنــي عــىل اإلحتــÏالت). هــذا املســاق ايضــا يتطــرق اىل التطــورات الحديثــة يف طــرق معالجــة اللغــات الطبيعيــة 

ــة و  واألســس الفلســفية. و املعالجــات املرئيــة و الروبوطــات و  تعلــم اآلل

١0641443 انظمة التحكم الرقمي    
مدخــل للتحكــم الرقمــي، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل وتحويــل( زد)  ، أخــذ العينــات وإعــادة البنــاء، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل 

املفتوحــة، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل املغلقــة، خــواص االســتجابة الزمنيــة، تحليــل االســتقرار، تصميــم الحاكــÏت الرقميــة، مقدمــة 

لطريقــة فضــاء الحالــة.

١0646581 أنظمة الرادار
ــر، الصــورة مــن خــالل SLR و  ــا الهوائيــات، تأثــ  دوبل ــة التوقــع، تكنولوجي ــرادار، وتعريــف RCS، تحليــل SNR، نظري ــة ال معادل

SAR، توفــ  اإلشــارات.

١0646589 مشروع التخرج 1 
ــات  ــارص ومكون ــار مــرشوع التخــرج، دراســة العن ــة، اختي ــر واملنشــورات العلمي ــة التقاري ــة يف البحــث العلمــي، طــرق كتاب مقدم

ــة للمــرشوع  وعرضــه. ــة النظري ــة، تحضــ  الخلفي املــرشوع املختلف

١0646590 مشروع التخرج 2 
تحليل مشكلة تم املوافقة عليها بÌ املرشد والطالب ودراستها وبناء النموذج العميل والربامج الالزمة لتطبيق املرشوع.

١0641413  الكترونيات االتصاالت
مراجعــة للموضــوع، املقاومــات وتطابقهــا، التحويــالت، أنــواع راســم اإلشــارة ودوائــره، تحليــل دائــرة الكســب، PLL, VCO، مــازج 

اإلشــارة وتطبيقاتــه، تكبــ  القــوى، تحويــل الخســائر، دائــرة AGC والتشــويش.

١0631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
 يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن أساســيات التقويــم والتحليــل االقتصــادي مثــل مخططــات 

ــوم  ــب ìفه ــف الطال ــدف هــذا املســاق إىل تعري ــÏ يه ــات. ك ــل الحــد األدæ للنفق ــادل وتحلي ــاط التع ــل نق ــايل وتحلي ــق امل التدف

القيمــة الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع الهندســية بــكل اشــكالها.
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١0631207 مقدمة في اإلدارة الهندسية
 Ïيهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم أهــم مفاهيــم إدارة املــوارد البرشيــة واخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــ

يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب خلفيــة علميــة حــول أساســيات اإلدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا 

ــه الــرشكات  ــذي تعمــل ب ــة يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث ال مــن إدارة للمشــاريع والنواحــي املالي

الهندســية 

١0646555 التدريب العملي 2
هــو مســاق تدريبــي إضــايف جنبــاً إىل جنــب مــع مســاق التدريــب العمــيل 1 (0646404) هــذان املســاقان ¤ثــالن مــا مجموعــه 6 

ســاعات معتمــدة , هــذان املســاقان يســمحان لبعــض الطــالب  قضــاء فصــل درايس  كامــل مــن التدريــب (إمــا خــالل الفصــل األول 

أو خــالل الفصــل الثــاè) قبــل فصــل التخــرج. ويتــم اختيــار الطــالب وفقــا ملســتواهم الــدرايس، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي 

انجزوهــا، ووجــود فرصــة للتدريــب ملــدة فصــل درايس كامــل.

أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة  الدرجة  اإلسم 
جامعة رشق البحر املتوسط- قربص الرتكية 1996-  أستاذ مشارك  عالم موىس 

معهد موسكو للطاقة (الجامعة التكنولوجية)، موسكو/ روسيا 1993 أستاذ مساعد ماهر خÏش

جامعة بوليتكنيك دي تورينو,تورينو ,ايطاليا,2012  أستاذ مساعد  أحمد املرصي 

بوليتكنك دي تورينو ”-- تورينو ، ايطاليا،2011  أستاذ مساعد  سعد طربيه 

جامعة امللكة، بريطانيا,2004  أستاذ مساعد  فالح محمد 

1988،الجامعة األردنية، األردن  مدرس  جÏل خروشة 

 UNIVERSITY OF BRADFORD, BRADFORD, UK,2012 مدرس يوسف دعمة 

بوليتكنك دي تورينو ”-- تورينو ، ايطاليا،2009 مدرس خديجة ميالة
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برنامج هندسة الميكاترونكس
الخطة الدراسية

مقدمة 
ــة  ــدور االكــý اهمي ــاً لتأخــذ ال ــات مع ــا والتقني ان امليكاترونكــس ليســت مجــاالً واحــداً مــن التخصــص وإíــا هــي مــزج التكنولوجي

يف عمليــة تطويــر الصناعــة. ولذلــك تعــرف هندســة امليكاترونكــس بأنهــا ذلــك التخصــص الــذي يقــوم عــىل الدمــج الــدؤوب واملتواصــل 

للميكانيــكا وااللكرتونيــات وأنظمــة التحكــم والحاســوب بحيــث تأخــذ عمليــة الدمــج لهــذه املجــاالت شــكلها االفقــي والعمــودي خــالل 

كل مراحــل التعليــم ويظهــر ذلــك جليــاً يف مراحــل التصميــم والتصنيــع. وìــا ان هندســة امليكاترونكــس ãثــل دمــج التكنولوجيــا الحديثــة 

والتقنيــات معــاً لتأخــذ دورهــا املهــم يف خدمــة الصناعــة وتطويرهــا فهــي تتــالءم جيــداً مــع احتياجــات ســوق العمــل املحليــة واالقليميــة 

ــة  ــة الصناعي ــا األãت ــر منه ــ ة نذك ــا مجــاالت العمــل وهــي كث ــا ام ــف هندســة امليكاترونكــس ومجــاالت عمله ــن تعري ــة. و¤ك والعاملي

والطــ ان والطــب (االجهــزة الطبيــة) والتصويــر اإلشــعاعي واالنظمــة الدفاعيــة واملنتجــات املســتهلكة والتصنيــع وتشــغيل املعــادن.

وألهميــة هــذا التخصــص ودوره يف كل مجــاالت الحيــاه قامــت كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة بتأســيس برنامــج هندســة 

امليكاترونكــس يف العــام الجامعــي 2009-2008. حيــث تــم اعتــÏد الربنامــج مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لالعتــÏد والجــودة والنوعيــة التابعــة 

لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل الفلســطينية وتــم قبــول الطلبــة وتســجيلهم يف الربنامــج منــذ مطلــع الفصــل الــدرايس األول مــن العــام 

الجامعــي 2008-2009.
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رؤية برنامج هندسة الميكاترونكس: 
تعليم مهندسÌ قادرين عىل مزج كل أنواع التكنولوجيا الحديثة وتقد¤ها للمجتمع ألخذ دور متميز يف التطوير.

رسالة هندسة الميكاترونكس:
ترتكــز رســالة برنامــج هندســة امليكاترونكــس عــىل ثالثــة أبعــاد محليــة واقليميــة وعامليــة وتتــالءم جيــداً مــع رســالة كليــة الهندســة 

ورســالة جامعــة النجــاح الوطنيــة حيــث تأســس برنامــج هندســة امليكاترونكــس ألخــذ موقــع مهــم ومتقــدم يف خدمــة املجتمــع املحــيل 

 Ìجيــداً يف الجوانــب العلميــة والعمليــة مــع األخــذ بعــ Ìمؤهلــ Ìهندســì وتطويــره وذلــك بتزويــد ســوق العمــل املحليــة واالقليميــة

االعتبــار التعليــم وجودتــه ومواصفــات التدريــب العامليــة.

األهداف العامة لبرنامج هندسة الميكاترونكس:
-:äيأ Ïتنسجم أهداف الربنامج مع رؤيته ورسالته وتتلخص في

العمــل عــىل إيجــاد طلبــة هندســة ميكاترونكــس قادريــن عــىل اإلســهام يف املَِهــن واملجتمعــات املحليــة واإلقليميــة مــن النواحــي • 

املعرفيــة، والخرباتيــة، والتشــغيلية. 

ــدة يف مجــال هندســة امليكاترونكــس يف •  ــن ناجحة/واع ــة للحصــول عــىل مه ــم الجاهزي ــديس ميكاترونكــس عــىل أت ــج مهن تخري

الســوق املحــيل واإلقليمــي. حيــث يظهــرون االحرتافيــة يف العمــل ويتمتعــون باملســؤولية املجتمعيــة واألخالقيــة التامــة يف جميــع 

املجــاالت. 

تخريــج مهنــديس ميكاترونكــس عــىل أتــم الجاهزيــة لالنخــراط يف برامــج التعليــم املســتمر مــن خــالل املتابعة املســتمرة للدراســات • 

العليــا، والتطويــر املســتمر، والتدريــب العمــيل، والشــهادات املتخصصة. 

مخرجات التعليم للبرنامج:
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة. • 

القدرة عىل تصميم التجارب وتنفيذها وكذلك تحليل البيانات وتفس ها. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة وإمكانيــة التصنيــع واالســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية وصياغتها وحلها. • 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوًى واسعاً من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، واالقتصاد، والبيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل االنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة.• 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف التطبيقات الهندسية املختلفة.• 
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شروط القبول لبرنامج هندسة الميكاترونكس
يتــم قبــول الطلبــة تنافســياً حســب معدالتهــم يف الثانويــة العامــة – الفــرع العلمــي أو الصناعــي – وحســب رشوط القبــول يف جامعــة 

النجــاح.

متطلبات التخرج
ãنــح درجــة البكالوريــوس بتخصــص هندســة امليكاترونكــس بعــد إãــام 161 ســاعة معتمــدة عــىل األقــل موزعــة مــا بــÌ متطلبــات 

:äيــأ Ïالجامعــة االجباريــة واالختياريــة ومتطلبــات التخصــص االجباريــة واالختياريــة وهــي كــ

الساعات المعتمدة
المجموعحرةإختياريإجباري

1818متطلبات الجامعة

13292143متطلبات الربنامج

15092161املجموع

متطلبات الجامعة (١٨ ساعة معتمدة) كما يأتي:

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
ات طبيعة اللقاء

المتطلب السابق
عملينظري

-33ثقافة اسالمية1000101

-33لغة عربية1000102

-33لغة انجليزية 10001031

-33دراسات فلسطينية1000105

إنهاء 32 ساعة150خدمة مجتمع1000108

-11مهارات القيادة واإلتصال1000117

-11مقدمة يف علم الحاسوب1000127

-33لغة انجليزية 2 للهندسة1000322

متطلبات برنامج هندسة الميكاترونكس (١٤٣ ساعة معتمدة):
 وأربعون (١٤٣) ساعة معتمدة من المساقات النظرية والعملية وهي موزعة كما يأتي:

ٌ
مائة وثالث

المتطلبات اإلجبارية (١٣٢ ساعات معتمدة):
مائة واثنتÌ وثالثÌ (132) ساعة معتمدة من املساقات النظرية والعملية وهي موزعة كÏ ييل:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10621261  م.س. 1                 1مخترب الحراريات واملوائع وانتقال الحرارة 10621461
10651471  م.س. 1  10651481  م.س. 2               3تصميم انظمة امليكاترونكس 10651684
10651682  م.س. 1                 1مخترب االãتة والروبوتات 10651683
                 2مرشوع تخرج 1 10651585
10636374  م.س. 1                 3املتحكÏت املنطقية املربمجة 10651572
                 3التدريب العميل (1) 10651484
10651481  م.س. 1                 1مخترب اجهزة القياس وترابطاتها 10651482
10651585  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10651686
10636111  م.س. 1                 2برمجيات امليكاترونكس 10651372
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10231101  م.س. 1  10621200  م.س. 2               2املواد الهندسية للميكاترونكس 10621335
10231101  م.س. 1  10601110  م.س. 2               3مبادىء الحراريات واملوائع وانتقال الحراره 10621261
10651372  م.س. 1  10621310  م.س. 2               3ربوتات 10651682
10621214  م.س. 1                 3تصميم عنارص اآلالت 10651462
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات القوى 10641411
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10636221  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 1 10636291
10636111  م.س. 1                 3رياضيات منفصلة 10636215
10636322  م.س. 1                 3ميكروبروسيسور للميكاترونكس 1 10636374
10636374  م.س. 1                 1مخترب ميكروبروسيسور للميكاترونكس 10636476
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية 10641292
10641292  م.س. 1                 3الكرتونيات 10641293
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10651471  م.س. 1                 1مخترب انظمة التحكم 10651571
10621210  م.س. 1  10211202  م.س. 2               3اهتزازات ميكانيكية 10621414
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10631332  م.س. 1                 3عمليات إنتاجية (1) 10631340
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10621310  م.س. 1  10621261  م.س. 2               3انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية 10651483
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10601110  م.س. 1  10221201  م.س. 2               4مقاومة املواد 10621214
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1                 1مشاغل هندسية 2 10621200
10641292  م.س. 1  10621414  م.س. 2               3انظمة تحكم 1 10651471
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10621200  م.س. 1 10621200 أو متزامن                0مشاغل هندسية عميل 2 10621201
10621214  م.س. 1  10641391  م.س. 2               3اجهزة القياس وترابطاتها 10651481
10621213 Ç10606102  م.س. 1                 2الرسم امليكاني
10621310  م.س. 1  10621414  م.س. 2               1مخترب اهتزازات وميكانيكا اآلالت 10621416
10621210  م.س. 1                 3نظرية اآلالت 10621310
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المتطلبات االختيارية (٩ ساعات معتمدة):
يختار الطالب تسع (9) ساعات معتمدة عىل األقل من املساقات االختيارية التالية:

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10631340  م.س. 1                 3انظمة االãتة واالنتاج 10651681
10621414  م.س. 1  10651372  م.س. 2               3تحليل العنارص املحدودة 10621513
10621413 Ì10211202  م.س. 1                 3رياضيات تطبيقية للمهندس
10641391  م.س. 1  10641411  م.س. 2               3القيادة الكهربائية 10641591
10636374  م.س. 1                 3ميكروبروسيسور للميكاترونكس 2 10636474
10651484  م.س. 1 10651484 أو متزامن                3التدريب العميل (2) 10651485
10651462  م.س. 1  10631340  م.س. 2               3انظمة التصميم والتصنيع املحوسبة 10651573
10651471  م.س. 1                 3انظمة تحكم 2 10651574
                 3مواضيع خاصة يف امليكاترونكس 10651688
10651682  م.س. 1                 3روبوتات سيارة 10651687
10651471  م.س. 1                 3التحكم املنطقي الفوضوي 10651675

مساقات حرة (٢) ساعات معتمدة:
يختار الطالب ساعتÌ (2) معتمدة عىل األقل بحرية من مساقات الجامعة – ما عدا مساقات كلية الهندسة.

التدريب العملي 
ــس،  ــة امليكاترونك ــم هندس ــل قس ــن قب ــد م ــديس ومعتم ــل هن ــكان عم ــيل يف م ــب العم ــاق التدري ــجل مس ــب ان يس ــن للطال ¤ك

بعــد أن ينهــي دراســة الســنة الرابعــة أو بعــد أن ينهــي بنجــاح مائــة وعرشيــن (120) ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات برنامــج هندســة 

:Ìــ ــن اآلتي ــد الخياري ــن أح ــس، وضم امليكاترونك

ملــدة ûانيــة (8) أســابيع متتاليــة خــالل الفصــل الصيفــي، أو مــا يعادلهــا مــن فــرتة تدريــب خــالل الفصــل األول أو الثــاè، عــىل أن ال 

تقــل عــن 320 ســاعة تدريــب يف جميــع األحــوال. حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0651484).

ملــدة ســتة عــرش (16) أســبوعاً متتاليــاً خــالل الفصــل الــدرايس األول أو الثــاè، وذلــك يف حــال الحصــول عــىل فــرص تدريــب متميــزة 

تتوجــب التدريــب لفــرتة زمنيــة طويلة.حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0651484) ومســاق التدريــب العمــيل 

(2) (0651485) بشــكل متزامــن. 
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وصف المساقات
تفاضل وتكامل 3  10221201

 ،R3و R2 واإلحداثيــات القطبيــة، املتجهــات Parametric Equations مــن خــالل هــذا املســاق يتــم دراســة املعــادالت الحدوديــة

ــات  ــك املتجه ــل وكذل ــددة التكام ــادالت متع ــا، املع ــع تطبيقاته ــة م ــة الجزئي ــادالت التفاضلي ــة، املع ــات املتجه ــطوح، االقرتان والس

ومظاهرهــا املختلفــة.

احصاء واحتماالت للمهندسين  10221230
نظريــة االحتــÏالت، التوقــع واملتغــ ات العشــوائية، التوزيعــات االحتÏليــة، العينــات، تقديــر املتغــ ات، فحــص الفرضيــات، تحليــل 

االنحــدار، تحليــل التبايــن.

فيزياء عامة عملي للهندسة  10222115
تطبيقات عملية ملساقي فيزياء عامة 1 وفيزياء عامة 2 وتشمل تجارب يف املخترب يف مجايل امليكانيكا والكهرباء.

رسم هندسي  10606102
تنميــة قــدرة طالــب كليــة الهندســة عــىل التعبــ  عــن أفــكاره مــن خــالل الرســومات، ليتمكــن مــن خاللهــا مــن رســم أي تصميــم 

عــىل النحوالــذي ¤كــن للمختصــÌ فهمــه وتصنيعــه يف املســتقبل، ويكــون هــذا الرســم وفقــا ملعايــ  قياســية متفــق عليهــا بالنســبة 

للشــكل والتســمية ومــا اىل ذلــك. فقــط التقنيــات اليدويــة يف الرســم الهنــديس هــي التــي تغطيتهــا يف هــذا املســاق باســتخدام ادوات 

الرســم املعروفــة.

مشاغل هندسية 1  10621100
التدريــب العمــيل عــىل األعــÏل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن اللحامــات 

مثــل القــوس الكهربــاî. التدريــب عــىل التمديــدات الكهربائيــة املنزليــة. التدريــب عــىل اســتخدام آالت اإلنتــاج للمعــادن كاملخرطــة. 

باإلضافــة إىل تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتعÏالتها وطــرق إنتاجهــا واملعالجــات الحراريــة للمعــادن، أدوات 

القطــع وســوائل التربيــد، الســالمة الصناعيــة واملهنيــة. عــىل الطالــب يف هــذا املســاق القيــام بعمــل تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد 

اعاله.

مشاغل هندسية 2  10621200
ــز، وســباكة  ــادن بالخراطــة والتفري ــدى الطــالب يف مجــاالت تشــكيل املع ــة ل ــة والعملي ــة االساســية النظري ــارات الفني ــر امله تطوي

الرمــل، وتشــكيل وتجميــع املكونــات بواســطة اللحــام. حيــث يقــوم الطالــب بتنفيــذ تدريبــات عمليــة بشــكل فــردي للتأكــد مــن 

ــة. إتقــان املهــارات املطلوب

مقاومة المواد  ١0621214
مقدمــة يف ميكانيــكا االجســام املرنــة: مفاهيــم اإلجهــادات واالنفعــاالت تصنيــف الســلوك املعــدè، العالقــة بــÌ االجهــاد واالنفعــال 

وقانــون هــوك. إجهــاد وانفعــال وتشــوه القضبــان تحــت تأثــ  القــوى املحوريــة. اجهــاد وانفعــال وتشــوه اعمــدة االدارة املصمتــة 

واملفرغــة (يل املــاور). اجهــادات وانفعــاالت الثنــي والقــص يف العتــالت املســتقيمة واملنحنيــة. االحــÏل املركبــة، تحويــالت اإلجهــادات 

واالنفعــاالت (دائــرة مــور)، انحنــاء العتــالت، أوعيــة الضغــط الســميكة والرقيقــة. التوصيــل بتــالؤم االنكــÏش والضغــط. اجهــادات 

االقــراص الــدوارة. اجهــادات التــÏس (ه تــز). نظريــات االنهيــار الســكونية.

ديناميكا  10621210
ــع والزخــم،  ــدî الدف ــة، مب ــدأ الشــغل والطاق ــوة والتســارع، مب ــكا االجســام الجاســئة يف املســتوى، الق ــة الجســيÏت، دينامي حرك

ــزازات. ــة يف االهت مقدم
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 110621213الرسم الميكانيكي
املناظــ  الجانبيــة، الرباغــي والوصــالت املؤقتــة رســمها ومواصفاتهــا، رمــوز اللحامــات والرباغــي ناقلــة القــدرة، رســم تقاطــع االجســام، 

اإلفــراد، الحدبــات، األبعــاد، الســÏحية، الحــدود بحســب نظــام ال ISO، الرســم التفصيــيل، الرســم التجميعــي.

مبادىء الحراريات والموائع وانتقال الحراره  10621261
مقدمــة عــن خصائــص وســلوك املــواد النقيــة، قانــون التحريــك الحــراري االول والثــاè، املوائــع وانتقــال الحــرارة، مبــادئ اساســية يف 

املوائــع، قانــون حفــظ الطاقــة، الرسيــان الداخــيل والخارجــي.

نظرية اآلالت  10621310
التحليــل الحــرX لآلليــات، مضلعــات الرسعــة والتســارع، تحليــل قــوى االتــزان والقصــور يف اآلالت، التحليــل الديناميــÇ للحدبــات 

والحدافــات، موازنــة اآلالت.

المواد الهندسية للميكاترونكس  10621335
الخــوص امليكانيكيــة للمعــادن، طـُـرق زيــادة الصالبــة، انهيــار املــواد الصلبــة؛ الكــرس والتعــب والزحــف. منحنيــات الطــور، الســبائك 

املعدنيــة واملعالجــة الحراريــة للســبائك املعدنيــة، مقدمــة يف تــآكل املعــادن. 

اهتزازات ميكانيكية  10621414
خــواص الحركــة االهتزازيــة، اشــتقاق املعــادالت التفاضليــة التــي تصــف الحركــة االهتزازيــة، االهتــزازات الحــرة واملجــربة، االهتــزازات 

املخمــدة وغــ  املخمــدة، الحركــة التوافقيــة، الالإتــزان، حركــة القواعــد، االهتــزازات العابــرة وذات الفــرتة املتكــررة. االهتــزازات الحــرة 

واملجــربة لالنظمــة متعــددة درجــة الحريــة.

مختبر اهتزازات وميكانيكا اآلالت  10621416
.Çتجارب متعددة يف مجاالت نظرية اآلالت واالهتزازات امليكانيكية والتصميم امليكاني

مختبر الحراريات والموائع وانتقال الحرارة  10621461
تجارب وتطبيقات عىل انتقال الحرارة، الديناميكا الحرارية واملوائع.

تحليالت عددية للمهندسين  10626251
تحليــل األخطــاء، جــذور املعــادالت، حــل األنظمــة الخطيــة وغــ  الخطيــة، ãثيــل املعلومــات ìنحنيــات مالëــة، حــل املعلومــات 

ــة، التفاضــل والتكامــل العــددي. التفاضلي

مقدمة في االدراة الهندسية   10631207
 Ïيهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم اهــم مفاهيــم ادارة املــوارد البرشيــة واخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــ

يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء الطالــب خلفيــة علميــة حــول اساســيات االدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا 

مــن ادارة للمشــاريع والنواحــي املاليــة يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث والــذي تعمــل بــه الــرشكات 

الهندســية.

االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى   10631301
يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن اساســيات التقييــم والتحليــل االقتصــاد مثــل مخططــات 

التدفــق وتحليــل نقــاط التعــادل وتحليــل الحــد االدæ للنفقــات. كــÏ يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب ìفهــوم القيمــة 

الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع
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10631340 عمليات انتاجيه 1
يشــمل عمليــات التصنيــع األساســية مثــل عمليــات الســكب بكافــة انواعهــا ســواء باســتخدام القوالــب الداëــة والغــ  داëــة، إضافــة 

اىل عمليــات تشــكيل املعــادن عــن طريــق الطــرق، الســحب، املتــداول وكذلــك البثــق. كــÏ وتشــمل انــواع املكائــن التــي تســتخدم يف 

عمليــات التصنيــع وانــواع القاطعــات لــكل ماكنــه وتحليــل القــوى املؤثــره عــىل هــذه القاطعــات. إضافــة اىل وســائل ربــط املعــادن 

مــع بعضهــا باســتخدام الرباغــي أو اللحــام او غ هــا.

10636111 برمجة الحاسوب
ــة، املدخــالت واملخرجــات والوحــدات  ــة واملنطقي ــ  الرياضي ــات، التعاب ــواع البيان ــة: ان ــادىء الربمجــة األساســية للغــات الهيكلي مب

ــع الربامــج. ــذ وتتب ــة وتنفي ــة. كتاب الربمجي

10636215 الرياضيات منفصلة
املواضيــع الرياضيــة التــي تتعلــق بشــكل مبــارش  بهندســة الكمبيوتــر وتشــمل: املنطــق، العالقــات، االقرتانــات، نظريــة املجموعــات 

ــة، التكــرار، عالقــات التكــرار  ــاè، االحتــÏالت املنفصل ــة الرســم البي ــايض، نظري ــات الربهــان، االســتقراء الري األساســية، العــد، وتقني

ونظريــة األعــداد.

10636221 تصميم دوائر رقمية (1)
 ، Flip$op ،الجــرب البــويل، أنظمــة العــد، البوابــات املنطقيــة، التبســيط، الدوائــر املنطقيــة الجمعيــة وتصميمهــا، الدوائــر املتسلســلة

العــدادات، املســجالت، تصميــم االت الحالــة ,األنظمــة املتزامنــة.

10636291 مختبر تصميم دوائر رقمية (1)
مقدمــة يف الدوائــر مــن نــوع TTL, CMOS  وخصائصهــا، تصميــم دوائــر منطقيــة باســتخدام البوابــات، اســتخدام  الدوائــر التكامليــة التاليــة 

يف تصميم الدوائر املنطقية:   Decoders, Shi� registers, ROM and RAM, Monostable, Astable. تصميم الدوائر املتسلسة  

10636374 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 1
ــة،  تاريــخ وتطــور أنظمــة املعالجــات الدقيقــة الخاصــة بعائلــة 80x86. عــÏرة عائلــة املعالجــات 80x86، وحــدة املعالجــة املركزي

ــرة.  ــج والذاك ــع املعال ــة التواصــل م ــات واشــارات التحكــم، واجه ــل البيان ــات، مســارات توصي ــغ البيان ــرة، صي ــة الذاك اíــاط عنون

ــع (االســملبي). ــÏت. الربمجــة باســتخدام لغــة التجمي مجموعــة التعلي

10636476 مختبر ميكروبروسيسور للميكاترونكس
مقدمــة يف برمجــة وحــدة تجــارب معالــج ال 8086/8088 .  كتابــة برامــج عمليــة بلغــة التجميــع. إجــراء تجــارب تعنــى بالتواصــل مع 

امللحقــات:LED, RS232 ADC, LCD, MOTORS.  إجــراء مشــاريع عمليــة يف مجــال التوصيــل مع معالجات عائلــة 8086/8088.

10641292 دوائر كهربائية
ــة  ــة الفولتي ــد تجزئ ــÌ ك شــهوف وقواع ــون أوم، قوان ــدة، قان ــف، املصــادر املســتقلة، املصــادر املعتم ــة، الوحــدات، التعاري مقدم

والتيــار، أســاليب تحليــل الدوائرالكهربائيــة، امللــف واملكثــف، دوائــر امللــف واملقاومــة، دوائــر املكثــف واملقاومــة، دوائــر املقاومــة 

مــع امللــف واملكثف،العالقــات الدافعــة ذات الدرجــة الواحــدة. إســتقرارية اإلســتجابة الجيبيــة. مبــادئ الطــور ومقدمــة اىل تحليــالت 

دوائــر التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد والثالثــة أطــوار.

الكترونيات  10641293
ــار الثابــت، زيôديــود وشــوتÇ ديــود، دوائــر الديــود وموحــدات الفولتيــة والتيــار،  مــواد أشــباه املوصــالت، الديــود، تحليــالت التي

ــال  ــتور املج ــا، ترانزس ــة وخواصه ــاî القطبي ــتور ثن ــÏت الرتانزس ــا، مضخ ــة وتطبيقاته ــره املختلف ــة ودوائ ــاî القطبي ــتور ثن ترانزس

ــه. ــره وتطبيقات ــل دوائ وتحلي
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10641294 مختبر الدوائر الكهربائية وااللكترونيات
ــة  ــالت النجم ــار، تحوي ــة والتي ــة الفولتي ــرق تجزئ ــهوف وط ــÌ ك ش ــات، قوان ــل املقاوم ــرق توصي ــون أوم وط ــرب، قان ــزة املخت أجه

ــوار. ــالث أط ــر الث ــوى، دوائ ــدرة القص ــول إىل الق ــة، الوص ــون املكافئ ــن ونورث ــر ثيفين ــا، دوائ والدلت

10641391 اآلالت الكهربائية
مراجعــة الدوائــر املغناطيســية، املحــوالت ذات الطــور الواحــد والثــالث أطــوار ، تحويــالت الطاقــة الكهروميكانيكيــة ، االت التيــار 

الثابــت : املولــدات واملحــركات ذات التيــار الثابــت. أنظمــة تشــغيل املحــركات ذات التيــار الثابــت وأنظمــة التحكــم بالرسعــة. اآلالت 

الكهربائيــة ذات التيــار املــرتدد وأحاديــة الطــور وثالثيــة األطــوار (اآلالت التوافقيــة واآلالت الحثيّــة).

10641392 مختبر اآلالت الكهربائية
ــة حــول املحــوالت ذات الطــور الواحــد  ــة وتشــمل تجــارب مخربي ــع مســاق اآلالت الكهربائي ــة ìواضي ــات متعلق تجــارب وتطبيق

ــة أطــوار  ــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد والثالث ــت، محــركات التي ــار الثاب ــت، محــركات التي ــار الثاب ــدات التي ــة أطــوار، مول والثالث

ــركات. ــة املح ــم برسع ــة)، التحك ــة والحثيّ (التوافقي

10641411 الكترونيات القوى
الثايرســرت، دوائــر إلكرتونيــات القــوى، دوائــر الديــودات والقالبــات. القالبــات املتحكمــة، مفاتيــح الثبــات. متحكــÏت الفولتيــة الثابتــة 

واملرتددة.

10651372 برمجيات الميكاترونكس
ــات  ــج واإلقرتان ــاء الربام ــة، بن ــادالت الخطي ــل املع ــات وح ــات املصفوف ــتخداماتها يف عملي ــة MatLab واس ــة الربمج ــة للغ مقدم

باســتخدام MatLab (m-Jles) ومدخــل إىل مكتبــة الربمجيــات (اإلقرتانــات) الخاصــة بـــِ MatLab. التمثيــل البيــاè للبياتــات وتحليــل 

أنظمــة امليكاترونكــس باســتخدام تطبيــق Simulink. بنــاء وتصميــم íــاذج ديناميكيــة ثالثيــة األبعــاد وتحليــل اإلجهادات باســتخدام 

برنامــج SolidWorks وVisual Nastran 4D أو أي برامــج تصميــم ميكانيــÇ مكافئــة.

10651462 تصميم عناصر اآلالت
آليــات نقــل الحركــة وتحليالتهــا، انــواع الوصــالت، البكــرات واألحزمــة، الــرتوس والــرتوس املتقاطــرة، الحدبــات، القوابــض، الفرامــل، 

الحدافــات، الرباغــي، عمــود املحــور، املدحرجــات، املثبتــات املحوريــة والنوابــض.

10651471 انظمة تحكم 1
ــة  ــة والهيدروليكي ــة وامليكانيكي ــة (الكهربائي ــة الفيزيائي ــايض لالنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ــات  ــتخدام املخطط ــة بإس ــل األنظم ــة. ãثي ــة خطي ــا اىل أنظم ــرق تحويله ــة وط ــ  خطي ــة والغ ــة الخطي ــة)، األنظم والنيوماتيكي

الصندوقيــة ومخطــط تدفــق االشــارة، تحليــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمنــي، االســتقرارية وخطــأ الحالــة املســتقرة، االســتجابة 

االنتقاليــة، تحليــل إتــزان وإســتقرارية أنظمــة التحكــم باســتخدام طــرق روت لوكــس وراوث هروتــز. مقدمــة اىل اإلســتجابة املــرتددة. 

.Matlab and Simulink ــات ــتخدام برمجي ــم اآليل بس ــة التحك ــىل أنظم ــن ع ãاري

10651481 اجهزة القياس وترابطاتها
الخــواص االســتاتيكية والديناميكيــة واالحتÏليــة الجــزاء أنظمــة القيــاس، أثــر تحميــل اجهــزة القيــاس، أنــواع املجســات: املقاومــة، 

املكثفــة، الحــث، االلكرتومغناطيســية، االلكرتوحراريــة، املرنــة، البيزإلكرتونيــة واإللكرتكميائيــة. مواëــة اإلشــارات باســتخدام الجســور 

واملضخــÏت الكهربائيــة، أنظمــة معالجــة اإلشــارة ومبــادئ تحويلهــا.

10651482 مختبر اجهزة القياس وترابطاتها
ــدم  ــايل و ع ــتقيم املث ــط املس ــاس: الخ ــارص االحس ــة لعن ــواص الثابت ــد الخ ــارب تحدي ــا. تج ــة وتركيبه ــالت الطاق ــىل ناق ــارب ع تج

ــاس. تجــارب عــىل  ــة القي ــل انظم ــار تحمي ــات وحــدود الخطــأ. تجــارب عــىل اث ــادات ونقطــة الثب االســتقامة والحساســية واالجه

ــات. ــاب املعلوم ــي واكتس ــل اىل رقم ــل املÏث ــÏت. تحوي ــراف واملضخ ــور االنح جس
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10651483 انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية
مدخــل إىل تصميــم وتشــغيل أنظمــة املوائــع للطاقــة. خــواص املوائــع الهيدروليكيــة وفحوصاتهــا النموذجيــة. مواصفــات وخــواص 

ــر. املحــركات الهيدروليكيــة الخطيــة والدورانيــة.  املضخــات ذات اإلزاحــة اإليجابيــة والغــ  إيجابيــة. خصائــص و مواصفــات الفالت

خصائــص وتصميــم أنظمــة التوزيــع النيوماتيكيــة والهيدروليكيــة. الصÏمــات الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة. تصميــم وتحليــل الدوائــر 

الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة.

10651484 التدريب العملي (1)
ــة أســابيع يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد مــن قبــل الربنامــج، وذلــك عنــد اإلنتهــاء مــن  تدريــب عمــيل ملــدة ال تقــل عــن ûاني

ــات برنامــج هندســة امليكاترونكــس. ــن (120) ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن متطلب ــة وعرشي ــاء مائ دراســة الســنة الرابعــة أو بعــد إنه

10651571 مختبر انظمة التحكم
ــة  ــة الكهربائي ــائل) واألنظم ــق الس ــاع وتدف ــم بارتف ــع (التحك ــة املوائ ــا يف أنظم ــة وتطبيقاته ــة واألرجاعي ــم املفتوح ــة التحك أنظم

وااللكرتوميكانيكيــة والحراريــة. التحكــم باملــكان والرسعــة. اساســيات التحكــم بآليــة املــوازرة وفحوصــات االســتقرارية. أداء األنظمــة 

تحــت تأثــ  املتحكــÏت التعويضيــة التناســبية والتكامليــة والتفاضليــة. قياســات األســتجابة الالزمنيــة والرتدديــة. املحــاكاه املحســوبة 

MATLAB & SIMULINK ألنظمــة التحكــم باســتخدام برمجيــات

10651572 المتحكمات المنطقية المبرمجة
ــة  ــة. برمج ــة املربمج ــÏت املنطقي ــة املتحك ــاليب برمج ــة. أس ــة املربمج ــÏت املنطقي ــب املتحك ــزاء وتركي ــات وأج ــادئ وتطبيق مب

ــات  ــة. عالق ــة صناعي ــم بعملي ــف التحك ــن وص ــلمي م ــط الس ــن املخط ــة. تكوي ــات املنطقي ــاج املخرج ــة وإنت ــالت املنطقي املدخ

موقتــات وعــدادات املتحكــÏت املنطقيــة املربمجــة. برمجــة العالقــات الوســطية: الرياضيــة واملقارنــة الرقميــة. عالقــات التشــغيل 

ــة والعالقــات  ــاول الوحــدة املنطقي ــات املتقدمــة وتشــمل عالقــات تن ذات القفــز والعالقــات الســائدة وأنظمــة املعلومــات. العالق

السلســلية وعالقــات املصفوفــات. لغــات الربمجــة اآلخــرى ذات العالقــة. تشــغيل املتحكــÏت املنطقيــة املربمجــة املتصلــة وشــبكات 

ــة املربمجــة. عمــل املتحكــÏت املنطقي

10651585 مشروع تخرج 1
مراجعة علمية ملوضوع املرشوع املختار وتحض  خطة عمل ملراحل انشاء املرشوع بشكل عميل.

10651681 انظمة االتمتة واالنتاج
مقدمــة يف األãتــة الصناعيــة، ملخــص لعمليــات اإلنتــاج، تكنلوجيــا التعــرف عــىل املــواد ومناولتهــا (طــرق واليــات مناولــه املــواد، 

أنظمــة نقــل املــواد، أنظمــة تخزيــن املــواد، التعــرف األوتوماتيــÇ عــىل البيانــات). نظــم التصنيــع وتضــم: وحــدات التصنيــع ذات 

ــل  ــدوي، خطــوط النق ــع الي ــرن، خطــوط التجمي ــع امل ــوي، نظــم التصني ــع الخل ــات والتصني ــا املجموع املحطــة الواحــدة، تكنلوجي

ــة للتصنيــع املتشــابه، خطــوط التجميــع املؤãتــة. والنظــم املؤãت

10651682 ربوتات
ــة يف األبعــاد املتعامــدة الثــالث. القــوى األســتاتيكية  ــات اآللي ــكا الحركــة للربوت ــكا ومعكــوس كينÏتي ــاول هــذه املــادة كينÏتي تتن

ــات. ــاد والتحكــم الخطــي. املحــركات واملجســات املســتخدمة يف الربوت ــد املســارات متعــددة األبع ــات. تحدي ــكا الربوت ودينامي

10651683 مختبر االتمتة والروبوتات
برمجــة ومحــاكاة العمليــات الصناعيــة للروبوتــات، الربمجــة مــع تطبيقــات عمليــة عــىل املخرطــة املحوســبة وآلــة التفريــز املحوســبة. 

ــة  ــة يف األãت ــارب عملي ــية. تج ــة PLC القياس ــل للربمج ــي القاب ــم املنطق ــزة التحك ــتخدام أجه ــة باس ــات الصناعي ــاكاة العملي مح

الصناعيــة مــع تطبيقــات لتجميــع وحــدات صناعيــة مخربيــة ذات طابــع انتاجــي وتصنيفــي.
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10651684 تصميم انظمة الميكاترونكس
مقدمــة يف تصميــم أنظمــة امليكاترونكــس، النمذجــة الرياضيــة واملحــاكاة املحوســبة ألنظمــة امليكاترونكــس، تحليــل وأداء أنظمــة 

امليكاترونكــس. يشــمل هــذا املســاق عــىل ãاريــن ومشــاريع شــاملة تحوي مزيــج مــن التقنيــات الكهربائيــة وامليكانيكية والحاســوبية 

إلنتــاج نظــام ميكاترونكــس عمــيل.

10651686 مشروع تخرج 2
 îالتطبيــق العمــيل للمعرفــة النظريــة والعمليــة املكتســبة مــن مــرشوع تخــرج 1. كتابــة مــا تــم انجــازه يف مــرشوع 1 و 2 بتقريــر نهــا

باالســتناد عــىل األســس العلميــة واملنهجيــة لكتابــة التقرير.

10621413 رياضيات تطبيقية للمهندسين
ــادالت  ــ . املع ــالت فوري ــالت وتحوي ــالت وتكام ــة. متسلس ــات الخاص ــالت، اإلقرتان ــتخدام املتسلس ــة باس ــادالت التفاضلي ــل املع ح

ــة. ــة امليكانيكي ــات يف الهندس ــة وتطبيق ــة الجزيئي التفاضلي

10621513 تحليل العناصر المحدودة
مقدمــة ملفهــوم العنــارص املحــدودة، املســائل ذات البعــد الواحــد، اشــتقاق معــادالت العنــرص، تجميــع معــادالت العنــارص، فــرض 

الظــروف الحدوديــة، حــل املعــادالت، مقدمــة للمســائل ذات البعديــن، تحليــل الخطــأ، تطبيقــات عــىل الحاســوب.

10636474 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 2
توقيــت وضبــط إشــارات التحكــم، عمليــات مســارات التوصيــل، واجهــات التواصــل مــع الذاكــرة. واجهــات التواصــل مــع أجهــزة 

اإلدخــال واإلخــراج واألجهــزة الطرفيــة. املقاطعــات. واجهــات التواصــل التسلســلية و املتوازيــة. دوائــر اإلدخــال واإلخــراج املتكاملــة 

القابلــة للضبــط. الربمجــة بلغــة التجميــع.

10641591 القيادة الكهربائية
 ،DCو AC مقدمــة يف أنظمــة قيــادة املحــركات الكهربائيــة ذات التيــار الثابــت والــرتددي، أحجــام واختيــار املحــركات الكهربائيــة

ــار الثابــت والــرتددي باســتخدام الطــرق  ــر البــدأ، والبــدأ الناعــم للمحــركات الكهربائيــة، التحكــم برسعــة املحــركات ذات التي دوائ

.PWMــة و ــة والرقمي التÏثلي

10651485 التدريب العملي (2)
يتــم التســجيل للمســاق بالتزامــن مــع مســاق التدريــب العمــيل 0651484، بعــد موافقــة القســم، وذلــك ãاشــياً مــع فــرتة تدريــب 

تتطلــب أربــع أشــهر متتابعــة يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد. 

10651573 انظمة التصميم والتصنيع المحوسبة
وتشــمل اساســيات التصميــم والتصنيــع املحوســبة، التصميــم املحوســب أو التصميــم ìســاعدة الحاســوب، ويشــمل بنــاء االجســام 

وتغيــ  مــكان االجســام، وتدويرهــا يف الفــراغ الثــال@، وعمليــات رســم وتصنيــف وتحريــك املنحنيــات وتشــكيل االســطح وعمليــات 

تجســيم النــÏذج وبنــاء املوديــالت وإختبارهــا مــن ناحيــة أداء الوظيفــة املصممــة مــن أجلهــا، وتطبيــق طريقــة العنــارص املحــدودة 

يف مجــاالت املعالجــة والتحاليــل املختلفــة مــن أجــل التصنيــع بتكامــل الحاســوب.

10651574 انظمة تحكم 2
طــرق اإلســتجابة املــرتددة واإلتــزان يف املجــال الــرتددي. تصميــم أنظمــة التحكــم ذات التغذيــة الراجعــة. تصميــم أنظمــة التحكــم 

ــات  ــة. مقدمــة اىل التحكــم الرقمــي. ãاريــن محوســبة بإســتخدام برمجي ــة الراجعــة باســتخدام معــادالت فضــاء الحال ذات التغذي

.MATLAB
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10651675 التحكم المنطقي الفوضوي
ــ ات  ــة: املتغ ــة العام ــة الفوضوي ــة. األنظم ــم الفوضوي ــة التحك ــة اىل أنظم ــة. مقدم ــم التقليدي ــة التحك ــم أنظم ــة لتصمي مراجع

ــايض  ــل الري ــا. التمثي ــة وتحويالته ــات الفوضوي ــوي. العملي ــق الفوض ــة واملنط ــات الفوضوي ــا. املجموع ــا وقواعده ــة وقيمه الكالمي

ــة اىل  ــة. مقدم ــم الفوضوي ــة التحك ــاالت ألنظم ــة ح ــاكاة ودراس ــة. مح ــوجينو الفوضوي ــي وس ــة تكاج ــة. أنظم ــة الفوضوي لألنظم

ــوي. ــد الفوض ــر والتحدي التقدي

10651687 روبوتات سيارة
مقدمــة يف الروبوتــات الســيارة وتطبيقاتهــا، املكونــات الصلبــة للروبوتــات الســيارة، املجســات والخوارزميــات البرصيــة وغــ  البرصية، 

التحكــم بالروبوتــات الســيارة، طــرق حســاب املنطــق واالختيــار ومســاحات الخيــار املتوفــرة، بيئــة العمــل، خوارزميــات الحركــة يف 

ــة) معلومــة وغــ  معلومــة، اســتخدامات التحكــم باملنطــق  ــات. اإلبحــار يف ظــروف محيطــة (بيئ املســارات وطــرق تفــادي العقب

الضبــا> يف ابحــار الروبوتــات الســيارة.

10651688 مواضيع خاصة في الميكاترونكس
مواضيع مختارة حول الوجهات والتطورات الحالية يف مجال هندسة امليكاترونكس.

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعةالدرجةاالسم

جامعة رشق البحر األبيض املتوسط ، تركياأستاذ مشاركأحمد الرمحي

جامعة العلوم التطبيقية، فلنسيا، اسبانياأستاذ مساعدنضال محمد فرحات

جامعة لوفن الكاثوليكية/ بلجيكاأستاذ مساعدبش  النوري

جامعة البلقاء التطبيقية، االردنمساعد بحث وتدريسوليد ابوزينه
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قسم هندسة الطاقة والبيئة
الخطة الدراسية

رؤية برنامج هندسة الطاقة والبيئة 
تزويــد الطلبــة الخريجــÌ باملعرفــة يف مجــال هندســة الطاقــة وانعكاســاتها عــىل البيئــة فضــال عــن تلبيــة االحتياجــات املتســارعة للســوق 

ــرتاق يف  ــق اخ ــة لتحقي ــات املهن ــىل اخالقي ــاظ ع ــودة والحف ــق الج ــÌ بتحقي ــÌ ملتزم ــج مهندس ــالل تخري ــن خ ــر> م ــطيني والع الفلس

اســتغالل الطاقــة أملتجــددة وتحســÌ كفــاءة اســتخدام الطاقــة وحÏيــة والبيئــة.

رسالة برنامج هندسة الطاقة والبيئة 
تخريج مهندسÌ ذوي قدرات يف تحليل وتفس  البيانات وتصميم وإجراء التجارب املتعلقة يف هندسة الطاقة والبيئة. • 

السعي لتحقيق الريادة اإلقليمية يف مجال علوم هندسة الطاقة والبيئة.• 

 • .Ìا يخدم قطاعي  الطاقة والصناعة يف فلسطì تعزيز الجوانب العملية والتطبيقية والتدريبية للطالب

ــر وتحســÌ نظــم •  ــة مثــل تصميــم وتنفيــذ وتطوي ــاج جيــل جديــد مــن املهنيــÌ لالنخــراط يف أنشــطة هندســة الطاقــة والبيئ إنت

الطاقــة املتجــددة والتوليــد املــوزع Distributed Generation باإلضافــة إىل وضــع االســرتاتيجيات وتقديــم االستشــارات يف مجــال 

كفــاءة الطاقــة وإدارتهــا يف جميــع القطاعــات.

تطوير التكنولوجيا والخدمات التي تلبي احتياجات الطاقة والبيئة يف املجتمع.• 

أهداف برنامج هندسة الطاقة والبيئة
تخريــج مهندســÌ يتمتعــون بكفــاءة مهنيــة متميــزة مــن خــالل تطبيــق أخالقيــات املهنــة، ومعايــ  الســالمة والعوامــل االقتصاديــة • 

والبيئيــة مــع قــدرة عاليــة عــىل التواصــل والعمــل ضمــن الفريــق.

ــايف •  ــوروث الثق ــاظ عــىل امل ــع الحف ــة التطــور العلمــي م ــاة ومواكب ــدى الحي ــي م ــم املهن ــن عــىل التعل ــج مهندســÌ قادري تخري

ــطيني. الفلس

تخريــج مهندســÌ قادريــن عــىل العمــل يف الــدول املختلفــة متمتعــÌ بخلفيــة علميــة وعمليــة متينــة يف هندســة الطاقــة والبيئــة • 

وقادريــن عــىل تلبيــة املعايــ  املهنيــة املحليــة والعامليــة.

 مخرجات التعليم لبرنامج هندسة الطاقة والبيئة:
  تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة يف مجال هندسة الطاقة وانعكاساتها عىل البيئة  . • 

القدرة عىل تصميم وتنفيذ التجارب وكذلك تحليل وتفس  البيانات. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة والقابليــة التصنيعيــة واإلســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد وصياغة وحل املشاكل الهندسية املتعلقة بهندسة الطاقة واثرها عىل البيئة. • 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوى واسع من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل اإلنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة. • 

ــة واملشــاكل •  ــة املختلف ــة الطاق ــات هندس ــة يف تطبيق ــية الحديث ــائل الهندس ــارات والوس ــات وامله ــتخدام التقني ــىل اس ــدرة ع املق

ــا   ــة عليه ــة املرتتب البيئي
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 الخطة الدراسية 
:äالربنامج يتكون من 159 ساعة معتمدة موزعة كاأل

المجموع حرةمتطلبات قسم اختياريمتطلبات قسم اجباريمتطلبات الجامعة االجبارية
18127122159

 متطلبات القبول: 
سوف يتنافس الطالب عىل القبول لهذا الربنامج بناء عىل معدل الثانوية العامة (التوجيهي):

 متطلبات التخرج:
أ. متطلبات الجامعة االجبارية ( 18 ساعة معتمدة)

ساعة معتمدهاسم المساقرقم المساق
3ثقافة إسالمية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية 10001031
3لغة انجليزية 2 للهندسة1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127
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ب. متطلبات القسم (١٣٩ ساعة معتمدة)
 :äاملساقات االجبارية لقسم هندسة الطاقة والبيئة وهي كاآل

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3أنظمة الطاقة الحيوية 10656445
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
                 1مخترب الطاقة املتجددة 10656448
10626231  م.س. 1  10626202  م.س. 2               3انتقال الحرارة 10626232
                 3هندسة أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية 10656443
                 3الحرارة التطبيقية والتوليد املشرتك 10656434
10222101  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع 10626231
                 3إدارة الطاقة 10656403
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3تقييم دورة الحياة واإلستدامة ألنظمة الطاقة 10656402
                 3أنظمة التحكم 10656413
11000322  م.س. 1                 3املبادئ املهنية يف الهندسة 10626301
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10641292  م.س. 1                 3الكرتونيات 10641293
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية 10641292
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 2مرشوع تخرج 1 10656598
                 3مرشوع تخرج 2 10656599
10641212  م.س. 1 10641212 أو متزامن                3قياسات كهربائية ومجسات 10641315
10641324  م.س. 1                 3الرتكيبات الكهربائية ونظم السالمة 10641426
10211102  م.س. 1  10221102  م.س. 2               3ميكانيكا هندسية 10621219
                 3التدريب العميل 1 10656390
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات القوى 10641411
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
                 3تقييم األثر البيئي لعمليات الطاقة 10656452
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3انظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 10656341
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10621320  م.س. 1  10621420  م.س. 2               3التدفئة والتكييف 10621440
                 3طاقة وبيئة 10656251
                 3ديناميكا حرارية 10656233
                 1م. التدفئة والتكييف 10621482
                 1مخترب املوائع والعلوم الحرارية 10656238
                 3ترشيد استهالك الطاقة والتدقيق 10656301
                 1مخترب ترشيد استهالك الطاقة والتدقيق 10656308
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 í3ذجة ومحاكاة أنظمة الطاقة 10656312
                 3أنظمة الطاقة الكهربائية 10656322
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201

مساقات حرة ٢ س.م

مساقات إختيارية ( ١٢ س.م )

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3عمليات تنقية املياه واملياه العادمة 10626584
                 3هندسة الكيمياء الحيوية 10626577
                 3تصميم املباè املوفرة للطاقة 10656507
                 3تدريب عميل 2 10656391
                 3سياسات الطاقة 10656505
                 3مواضيع خاصة يف الطاقة املستدامة 10656506
                 3تصميم االنظمة املهجنة للطاقة املتجددة 10656541
10656542 Ì3خاليا الوقود وتكنولوجيا انتاج الهيدروج                 
                 3تكنولوجيا تخزين الطاقة 10656543
                 3تحلية املياه باستخدام الطاقة املتجددة 10656544
                 3مواضيع خاصة يف الطاقة املتجددة 10656545
                 3تخفيف مخاطر تغ  املناخ 10656555
                 3مواضيع خاصة يف الطاقة والبيئة 10656556
                 3إدارة الطاقة 10656504
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وصف المساقات

١0221201 تفاضل وتكامل 3
ــات R2 و ــة، املتجه ــات القطبي ــة Parametric equations  واإلحداثي ــادالت الحدودي ــة املع ــم دراس ــاق يت ــذا املس ــالل ه ــن خ م

R3، والســطوح، االقرتانــات املتجهــة، املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة مــع تطبيقاتهــا، املعــادالت متعــددة التكامــل وكذلــك املتجهــات 

ومظاهرهــا املختلفــة. 

١0221202 رياضيات هندسية
معــادالت تفاضليــة مــن الدرجــة األوىل متجانســة وغــ  متجانســة وطــرق حلهــا، معــادالت تفاضليــة مــن الدرجــة الثانيــة فأعــىل 

متجانســة وغــ  متجانســة وطــرق حلهــا، تطبيقــات عــىل املعــادالت التفاضليــة، تحويــالت البــالس واســتخدامها يف حــل املعــادالت 

التفاضليــة، اقرتانــات خاصــة (بيســل، ليجنــدر، ... ألــخ)، املصفوفــات والعمليــات املختلفــة عليهــا مثــل املحــددات، النظــ  الــرض>، 

نظــام املصفوفــات الخطيــة وحلهــا، قيــم أيجــن

١0221230 احصاء واحتماالت للمهندسين
ــÏالت،  ــية لالحت ــÌ واألساس ــ ات والقوان ــتقالل املتغ ــة، اس ــة واملتصل ــة املنفصل ــات االحتÏلي ــي، التوزيع ــاء العين ــداث والفض األح

اقرتاحــات الكثافــة والرتاكــم االحتÏليــة، اختيــار العينــات ومقاييــس النزعــات املكزيــة والتشــتتية، التوزيعــات األساســية، مقدمــة يف 

تحليــل التبايــن

١0641292 الدوائر الكهربائية
ــر،  ــل الدوائ ــة البســيطة، وســائل تحلي ــر األومي ــرة وعنارصهــا، الدوائ ــا :متغــ ات الدائ ــع اهمه ــوي عــىل مواضي هــذا املســاق يحت

امللــف واملكثــف، رد فعــل دائــرة املقاومــة مــع امللــف، دائــرة املقاومــة مــع املكثــف، دائــرة املقاومــة مــع امللــف واملكثــف، تحليــالت 

األشــكال الجيبيــة للفولتيــه والتيــار حســابات القــدرة، دوائــر الثالثــة أطــوار و معامــل القــدرة.

١0641293 االلكترونيات
ــتمر  ــد املس ــاذج الجه íــل و ــود PN. تحلي ــص الدي ــالت, خصائ ــباه املوص ــواد اش ــة: م ــع التالي ــىل املواضي ــوي ع ــاق يحت ــذا املس ه

للديــود. زيــô ديــود, شــوتÇ ديــود. دوائــر الديــود: املوحــدات، املنظــÏت، القاطعــات clippers ودوائــر متعــددة للديود. الرتانزســتور 

ثنــاî القطبيــة: املبــادئ، تحليــل خصائــص الديــود ، التحيــز، وبعــض التطبيقــات. املكــرب الثنــاî القطبيــة وخصائصــه: مجمــع مشــرتك 

.DC Analysis وتطبيقاتــه وتحليليــة ودراســته MOSFET وباعــث مشــرتك. الرتانزســتور مــن نــوع

١0641294 مختبر الدوائر الكهربائية وااللكترونية 
 ،Kirocho� ك تشــوف Ìيف هــذا املختــرب يتــم التعــرف عــىل معــدات أملختــرب قانــون أوم، توصيلــة التــوازي والتــوايل للمقاومات، قوانــ

ــر  ــة، الدوائ ــل الطاق ــىص لنق ــن، والحــد األق ــن �evenin و نورت ــأ ثيفن ــا واي ، مكاف ــالت دلت ــد والتيار،تحوي ــد مقســم الجه وقواع

ــاî الديــود كعنــرص مقــوم وموحــد، مكــرب للصــوت باعــث مشــرتك، املهــارات  ــة االطــوار، خصائــص تقاطــع PN، الصــÏم الثن ثالثي

ــه املختلفــة (  ــر الرتانزســتور ودراســة املكــرب التشــغييل operational ampliJer وأشــكاله وتطبيقات ــر، دراســة دوائ ــة للدوائ العملي

عاكــس الجهــد وغــ  عاكــس للجهــد ، جامــع وطــارح وتابــع للجهــد)

١0641391 آالت كهربائية
ــة  ــة أحادي ــر املغناطيســية. املحــوالت الكهربائي ــة : دراســة الحقــل املغناطيــيس والدوائ ــع التالي يحتــوي هــذا املســاق عــىل املواضي

وثالثيــة الطــور. تحــوالت الطاقــة الكهروميكانيكيــة،  آالت الجهــد الثابــت مثــل املاتــورات واملولــدات. طــرق تشــغيل ماتــورات الجهــد 

الثابــت و التحكــم بالرسعــة. آالت الجهــد املــرتدد: املاتــورات الحثيــة احــادي وثنــاî الطــور. االالت املتزامنــة ثالثيــة الطــور. 
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١0641411 الكترونيات القوى
 GTO ثايرســتور ذو بوابــة فصــل ، diac الديــاك ،triac يحتــوي هــذا املســاق عــىل مقدمــة يف الكرتونيــات القــوى: الثايرســتور، الرتيــاك

و ترانزســتور ثنــاî االقطــاب ذو البوابــات املعزولــة    IGBT باالضافــة اىل االعتبــارات الحراريــة للثايرســتور.  موحــدات احــادي وثــال@ 

ــواع املوحــدات . املوحــدات العكســية  واملحــوالت املزدوجــة. منظــÏت الجهــد، محــوالت  ــات ملختلــف ان ــل التوافقي الطــور. تحلي

التيــار والجهــد الثابــت.

١656312 نمذجة ومحاكاة انظمة الطاقة
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة :íذجــة األنظمــة الهندســية متعــددة املجــاالت عــىل مســتوى مناســب 

 state ــاذجíــل الشــبكات، و ــة.  يشــمل هــذا املســاق أيضــا عــىل ãثي ــذ انظمــة املراقب ــم وتنفي ــة اىل تصمي ــل باالضاف مــن التفاصي

space،  انظمــة تخزيــن الطاقــة  متعــدد املداخــل والتبديــد، تحويــالت يجينــدر legender، وامليكانيــكا الالخطيــة، نظريــة التحــول، 

ــود،  ــا الوق ــاح، خالي ــة ري ــة طاق ــا شمســية ،  انظم ــة خالي ــىل  انظم ــة ع ــة التطبيقي ــن األمثل ــج. تتضم ــون والجران وأشــكال هاميلت

تخزيــن الطاقــة ، عنــارص واجهــزة كهربائيــة والكرتونــات القــوى.

١0656341 انظمة الطاقة الشمسية والرياح
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باشــعة الشــمس وخصائــص االشــعاع ألشــميس، نظــرة عامــة عــىل أشــباه املوصــالت ومبــدأ  

ــات واملحــوالت ،  ــل البطاري ــا الشمســية مث ــة الخالي ــات انظم ــا الشمســية، مكون ــة الخالي ــم انظم ــا الشمســية، تصمي ــل الخالي عم

التهجــÌ مــع انظمــة اخــرى والربــط مــع الشــبكة.

ــاح.  ــة الري ــة مــن محــوالت طاق ــواع املختلف ــدأ عمــل االن ــم ومب ــك تصمي ــاح وكذل ــة الري ــادئ طاق يغطــي هــذا املســاق ايضــا مب

ــع الشــبكة ــط م ــد اخــرى والرب ــة تولي ــع انظم ــاح م ــة الري ــاء وتهجــÌ طاق ــل ضــخ امل ــة مث ــات املهم وســيعرض أيضــا بعــض التطبيق

١0656443 هندسة انظمة الطاقة الشمسية الحرارية
ــز  ــل. ترتك ــدى الطوي ــىل امل ــا ع ــؤ به ــاءة األداء والتنب ــم كف ــع تقيي ــية. جام ــة الشمس ــع الطاق ــميس وتجمي ــعاع الش ــص اإلش خصائ

مكونــات تكنولوجيــات الطاقــة الشمســية وتصميــم. نظــم الطاقــة الحراريــة األرضيــة. نظــام النمذجــة، وتخزيــن الطاقــة، املحــاكاة 

ــة. ــة االقتصادي ــن األداء والقيم الحاســوبية والنمذجــة م

١0656328 مختبر الطاقة المتجددة
ــة  ــل االنظم ــة املتجــددة مث ــة الطاق ــادئ انظم ــي توضــح مب ــة الت ــن التجــارب العملي ــم سلســلة م ــدف هــذا املســاق اىل تقدي يه

ــاح. ــة الري ــة وطاق ــية الكهروضوئي الشمس

١0641426 التركيبات الكهربائية و نظم السالمه
اإلضــاءة الكهربائيــة، ãديــدات الفــاز الواحــد، ãديــدات الثــالث فــازات، اإلنــذار، أنظمــة التحكــم والســالمة، املخططــات الكهربائيــة، 

رســم تخطيطــي للتمديــدات، أنظمــة التزويــد للمحــركات الكهربائيــة

١0656233 الديناميكا الحرارية
يغطــي هــذا املســاق علــم هندســة الطاقــة. نطــاق وحــدود الديناميــكا الحراريــة. نهــج الدراســة املاكروســكوبية للحــرارة، الشــغل، 

الطاقــة والقانــون االول للديناميــكا الحراريــة. خصائــص وحالــة املــواد النقيــة. تحليــل النظــام يف حالــة عــدم تغــ  الكتلــة و عــدم 

تغــ  الحجــم. القانــون الثــاè للديناميــكا الحراريــة، مبــادئ االنــرتو>، محدوديــة فعاليــة الــدورات، االتــزان. مقدمــة اىل االكســ جي

١0656251 الطاقة والبيئة
هــذا املســاق يغطــي انظمــة الطاقــة والبيئــة، النتائــج املرتتبــة عــن زيــادة التلــوث يف الهــواء، املــاء، الرتبــة، الحــرارة والتلــوث الناتــج 

عــن االزعــاج. أســباب تغــ  املنــاخ العاملــي واإلقليمــي واملحــيل، وطــرق مكافحــة التلــوث؛ القوانــÌ البيئيــة يف مكافحــة التلــوث.

 االســتدامة: االحــرتار العاملــي؛ انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، واآلثــار والتخفيــف مــن أثارهــا واالســتدامة؛ التأثــ ات ألخارجيــة 

Ìلنظــم الطاقــة يف املســتقبل، وتأثــ  تقنيــات الطاقــة النظيفــة. وضــع الطاقــة يف فلســط



448  دليل جامعة النجاح الوطنية

١0626251 تحليل عددي للمهندسين
ــة،  ــة والغــ  خطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

١0656322 انظمة القوى الكهربائية 
املفاهيــم األساســية. عنــارص أنظمــة الطاقــة. محطــات التوليــد واملحطــات الفرعيــة. أداء خطــوط النقــل مــع أطــوال مختلفــة. نظــام 

íذجــة الطاقــة. تحليــل تدفــق الحمــل. تحســÌ معامــل القــدرة، الســيطرة عــىل الجهــد وتقليــل الفاقــد الكهربــاî. شــبكات النقــل 

والتوزيــع الكهربائية.تحليــل أالخطــاء مــن ثــالث مراحــل متÏثلــة. أخطــاء غــ  متÏثلــة..

١0626231 ميكانيكا الموائع
ــة لتدفــق  ــة والتفاضلي ــع؛ املعــادالت التكاملي ــم االساســية : ســتاتيكا املوائ يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل املفاهي

ــك. ــوب، التدفــق يف االجســام املغمــورة و أنظمــة الت بوميكاني ــة، التدفــق يف أالنب ــة والطاق الســوائل، واملحافظــة عــىل الزخــم والكتل

١0626232 االنتقال الحراري
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل االنتقــال الحــراري املســتقر وغــ  املســتقر. االتــزان الطاقــي يف االنظمــة الحراريــة, 

ــال الحــراري الطبيعــي  ــة، االنتق ــادالت الحراري ــان الداخــيل والخارجــي، املب ــال الحــراري القــرسي بواســطة الحمــل يف الرسي االنتق

بواســطة الحمــل، الغليــان والتكثيــف.

١0656238 مختبر السوائل الحرارية   
يقــدم هــذا املســاق سلســلة مــن التجــارب التــي تــدل عــىل مبــادئ ميكانيــكا املوائــع، الديناميــكا الحراريــة، وانتقــال الحــرارة. ويتــم 

الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل نقــل الطاقــة يف الســوائل.

١0621440 التدفئة والتكييف
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة : معايــ  الراحــة ألحراريــة، مقدمــة ألنظمــة التدفئــة وتكييــف الهــواء. انظمــة 

ضغــط البخــار.  قيــاس الرطوبــة، حســابات احــÏل التدفئــة والتربيــد. تصنيــف أنظمــة تكييــف الهــواء. تصميــم نظــام األنابيــب .  

التحكــم يف أنظمــة تكييــف الهــواء. املعايــ  والرمــوز وطــرق االختيــار، تصميــم وتركيــب انظمــة التدفئــة والتكييــف.  يقــوم الطلبــة 

فــرادى أو مجموعــات بتنفيــذ مشــاريع قصــ ة ملÏرســة املبــادئ الرئيســية لهــذه املســاق

١0621482 مختبر التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و التبريد
ــد  ــادئ التربي ــواء و مب ــف اله ــة، تكيي ــة، التهوي ــادئ التدفئ ــة: مب ــع التالي ــىل املواضي ــب ع ــف الطال ــذا املســاق إىل تعري ــدف ه يه

مــع الرتكيــز عــىل الرتكيــب وفحــص الترسيب،التفريــغ والتوصيــالت الكهربائيــة ودوائــر التحكــم واملخططــات الكهربائيــة. املبــادئ 

األساســية لرتكيــب نظــام التكييــف والتدفئــة، الصيانــة وتسلســل بــدء التشــغيل،فحص أداء نظــام التدفئــة، التكييــف والتهويــة ونظــام 

التربيــد.

١0656403 ادارة الطاقة
ســيتم خــالل هــذ املســاق رشح مبــادئ وأساســيات إدارة الطاقــة، وتعليــم كيفيــة تحليــل ودراســة تقاريــر تدقيــق وحفــظ الطاقــة 

ــخ) وحســب قطاعــات  ــة (صناعــي، تجــاري، حكومي....ال ــي، وتعريــف أهــداف إدارة الطاقــة وتحديدهــا حســب الفئ بشــكل مهن

التنميــة املســتدامة (الفنيــة والبيئيــة واالقتصاديــة واإلجتÏعيــة)، كــÏ ســيتم توضيــح كيفيــة بنــاء وتقييــم الخطــط املتعلقــة بــإدارة 

ــذ دراســات الحساســية ذات  ــة تنفي ــة، وآلي ــة إتخــاذ القــرارات ذات الصل ــة املســتخدمة يف عملي ــة الحديث الطاقــة، واألدوات العلمي

العالقــة واحتÏليــات تأث هــا عــىل جــودة القــرارات املتخــذة.

وســيتضمن املســاق رشح عــام للطلبــة عــن أحــدث التكنولوجيــا املســتخدمة يف عمليــة إدارة الطاقــة مــن حيــث اإلخرتاقــات العلميــة 

الفنيــة والربامــج املحوســبة املســتخدم
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١0656434 الحرارة التطبيقية والتوليد المشترك
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة: فحــص اســتخدام وفوائــد تكنولوجيــا التوليــد املشــرتك والتعــرف عــىل 

التكنولوجيــا الحاليــة يف هــذا املجــال ، وكذلــك التعــرف عــىل مفاهيــم التوليــد املشــرتك بــÌ الطاقــة الحراريــة والكهربائيــة. الرتكيــز 

ــات البخــار. الخــواص  ــة، وتوربين ــات الغازي ــة يف اســتخدام التوربين ــة االقتصادي ــة التشــغيل والناحي ــص محــددة لعملي عــىل خصائ

الحراريــة للمــواد، التوصيــل، الحمــل الحــراري، معامــل االنتقــال الحــراري الــكيل، توضيــح مختلــف وســائط نقــل الحــرارة، واملبــادالت 

الحراريــة، ومحطــة التربيــد ومحطــة تكييــف الهــواء.

١0656390 تدريب 1
يتوقــع مــن كل طالــب قضــاء ûانيــة أســابيع مــن التدريــب يف رشكــة هندســية معــرتف بهــا مــن أجــل اكتســاب الخــربة العمليــة 

ويطلــب منــه إعــداد تقريــر مفصــل يلخــص الخــربة العمليــة.

١0656391 تدريب 2
ــذان املســاقان يشــكلن  ــب 1 (0656492) ه ــع التدري ــب م ــا إىل جن ــب اضــايف، جنب ــاق  تدري ــن مس ــارة ع ــو عب ــذا املســاق ه ه

ــن  ــع) م ــف أو الربي ــا الخري ــل (إم ــم اختيارهــم لقضــاء فصــل درايس كام ــن ت ــة الذي 6 ســاعات معتمــدة  يســمحن لبعــض الطلب

ــم اجتيازهــا . ــي ت ــا لعــدد الســاعات املعتمــدة الت ــار الطــالب وفق ــم اختي ــل فصــل التخــرج. ويت ــب قب التدري

١0656413 أنظمة التحكم
ــة،  ــة، املخططــات الصندوقي ــدوال الناقل ــة، ال ــة الفيزيائي ــايض لألنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ــة،  ــة املســتقرة، االســتجابة االنتقالي ــي، االســتقرارية وخطأالحال ــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمن ــق االشــارة، تحلي ومخطــط تدف

ــة يف  ــر، مقدم ــور متأخ ــدم وط ــور متق ــÏت ط ــÏت  PID، حاك ــي، حاك ــال الزمن ــم يف املج ــس، التصمي ــة روت لوك ــواص طريق خ

التحليــل يف مجــال الــرتدد، مبــدأ نيكوســت ، رســومات بــول ومخططــات بيكــوالس ويكــون ذلــك باســتخدام برامــج حاســوب مثــل 

ــة. ــارص انظمــة الطاقــة  واألãت ــات عن املاتــالب وغ هــا. التحكــم عــىل مكون

١0641315 قياسات كهربائية و مجسات   
يحتــوي هــذا املســاق عــىل املواضيــع التاليــة: القيــاس والخطــأ، نظــام الوحــدات واملعايــ  يف القياســات، املــؤرشات الكهروميكانيكيــة، 

ــام  ــات، نظ ــات، الحساس ــاس الذبذب ــاعة - مقي ــل: واط س ــة مث ــاس املختلف ــزة القي ــات أجه ــم وتطبيق ــرة، تصمي ــات القنط قياس

ــات املكتســبة املعلوم

١0656402 االستدامة وتقييم دورة الحياة ألنظمة الطاقة
ــة  ــتدامة العاملي ــر اإلس ــة نظ ــن وجه ــاة املشــاريع م ــم دورة حي ــل وتقيي ــأدوات تحلي ــب ب ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس هــدف ه

الحديثــة. ولتحقيــق ذلــك، ســيتم توضيــح مبــادئ اإلدارة الهندســية ذات العالقــة والتــي يجــب ان تشــمل تأثــ  الزمــن عــىل قيمــة 

املبالــغ املاليــة وكيفيــة املفاضلــة بــÌ الخيــارات املختلفــة وتحليــل جــدوى مشــاريع الطاقــة مــن وجهــة نظــر إقتصاديــة، ومــن ثــم 

ســيتم التطــرق ملبــادئ املفاضلــة بــÌ املشــاريع مــن وجهــات نظــر مختلفــة تشــمل إقتصادية-إجتÏعيــة وإقتصادية-بيئيــة مبنيــة 

عــىل أســاس دورة حيــاة املــرشوع.

ولتعزيــز الخــربة العمليــة لــدى الطالــب، ســيقوم الطــالب بتحليــل حــاالت عمليــة باســتخدام األدوات واألســاليب املطروحــة يف هــذا 

تشــمل محطــات توليــد الطاقــة (لــكل مــن الطاقــة املتجــددة وغــ  املتجــددة واملحطــات الهجينــة) وبعــض التطبيقــات الصناعــي

١0656452 تقييم األثر البيئي ألنظمة الطاقة
هــدف املســاق وبشــكل أســايس إىل تشــجيع الطالــب عــىل أخــذ البعــد واألثــر البيئــي املرتتــب عــىل كافــة القــرارات والربامــج التــي 

ســيقوم بتبنيهــا وذلــك لتجنــب أو تخفيــف األثــار الســلبية املرتتبــة عــىل اســتهالك البــرش للطاقــة. ولتحقيــق ذلــك، ســيقدم املســاق 

ــف  ــا يشــمل تعري ì ،ــام ــة بشــكل ع ــي الخــاص ìشــاريع الطاق ــر البيئ ــل األث ــة إلجــراء تحلي ــارات العملي ــة وامله ــة النظري الخلفي

ــرارات أو  ــال أو ق ــة عــىل أفع ــة واملرتتب ــة بالبيئ ــة ذات العالق ــة واإلجتÏعي ــة والثقافي ــة والحيوي ــة الفيزيائي ــار املحتمل ــل اآلث وتحلي

خطــط أو ترشيعــات ذات عالقــة.

ولتعزيــز الفائــدة العمليــة، ســيتم تقســيم طلبــة املســاق إىل مجموعــات عمــل لتنفيــذ تحليــل أثــر بيئــي ملشــاريع عمليــة ذات عالقــة 

بعمليــة إنتــاج الطاقة
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١0656598 مشروع التخرج 1
يقــوم الطــالب يف مــرشوع التخــرج 1 يف اختيــار مشــكلة محــددة يف هندســة الطاقــة وإجــراء دراســة واســعة النطــاق، واقــرتاح حلــول 

بديلــة لهــذه املشــكلة. ويجــب أن يظهــروا قــدرة عــىل التطبيــق الفعــال ألساســيات الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء، والهندســة، 

الــخ ..وذلــك مــن اجــل  العثــور عــىل حلــول بديلــة.

١0656599 مشروع التخرج 2
مــن أجــل التأكيــد عــىل االعتــÏد عــىل الــذات وجعــل  الطالــب يهتــم بالتعلــم والبحــث ، فــان الطالــب يف مــرشوع التخــرج 2 ســوف 

يختــار ايضــا مشــكلة معينــة يف هندســة الطاقــة، والتــي قــد نوولــت يف ENRE 598، وكذلــك إجــراء دراســة واســعة واقــرتاح حلــول 

بديلــة لهــذه املشــكلة. ويجــب أن يظهــروا قــدرة عــىل نحــو فعــال يف تطبيــق أســس الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء، والهندســة، 

الــخ ...، مــن اجــل العثــور عــىل حلــول بديلــة.

١0656445 انظمة الطاقة الحيوية
  هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة: خصائــص الوقــود . الديناميــكا الحراريــة لالحــرتاق. التــوازن الكيميــاî. مقدمــة 

ــة  ــص الفيزيائي ــة. الخصائ ــة الحيوي ــوي والكتل ــة. االحــرتاق يف محــركات االحــرتاق الداخــيل، مصــادر الغــاز الحي ــاء الحركي يف الكيمي

ــواع هاضــم الغــاز الحيــوي وطــرق  ــة. أن ــة الحيوي ــات الســتخدام الغــاز الحيــوي وطاقــة الكتل ــوي. االمكان ــة للغــاز الحي والكيميائي

تصميمــه وخصائصــه.

ة ١0656301 وسائل ترشيد استهالك الطاقة ورفع الكفاء
يهــدف هــذا املســاق اىل مســاعدة الطالــب عــىل تحديــد وفهــم جميــع طــرق كفــاءة الطاقــة وترشــيد االســتهالك. تعريــف الطالــب 

بجميــع املرافــق واملنشــات املســتهلكة للطاقــة ســواء كانــت تجاريــة او منزليــة  وكذلــك فــرص ترشــيد االســتهالك املتاحــة يف هــذه 

املنشــآت، حســاب الوفــر يف الطاقــة واآلثــار البيئيــة ملعظــم وســائل ترشــيد اســتهالك الطاقــة وذلــك مــن أجــل تحديــد وتقييــم فــرص 

ترشــيد اســتهالك الطاقــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الطالــب ســوف يــدرس ويتــدرب عــىل اجهــزة املراقبــة والقيــاس التــي تســتخدم 

مــن قبــل املتخصصــÌ ىف مجــال الطاقــة ومدققــي الحســابات للطاقــة.

١0656542 خاليا الوقود وتكنولوجيا انتاج الهيدروجين
ــا الوقــود تليهــا مناقشــة  يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة : نظــرة عامــة عــىل االنــواع املختلفــة لخالي

ــة  ــة ذات العالقة،الطاق ــكا الحراري ــات الدينامي ــح عالق ــل يف توضي ــي تتمث ــوع  PEM والت ــود مــن ن ــة الوق ــة ألساســيات خلي مفصل

الحركيــة، التصميــم الــكيل واألداء باالضافــة اىل خصائــص خاليــا الوقــود. التعريــف  بتكنولوجيــا انتــاج الهيدروجــÌ حيــث 

ــات، نقــل  ــاج الهيدروجــÌ مــن الهيدروكربون ــاة، انت يشــمل انظمــة الهيدروجــÌ ،النمذجــة ،التطبيقــات ، طــرق تحليــل دورة الحي

الهيدروجÌ،التخزيــن والســالمة.

١0656541 تصميم انظمة الطاقة الشمسية الهجينة
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة : تصميــم نظــم الطاقــة املتجــددة الهجينــة ، وعــىل وجــه الخصــوص، 

ــات  ــارص املهمــة لتطبيق ــم وحســاب العن ــر وتقيي ــة.  اســتخدام برامــج املحــاكاة لتقدي ــم االداء والجــدوى أالقتصادي حســاب وتقيي

انظمــة الطاقــة املعزولــة والبعيــدة . ســيتم تقديــم جميــع البيانــات املطلوبــة، طريقــة التشــغيل، ونقــاط القــوة والضعــف ألدوات 

املحــاكاة.  القيــام بدراســات عمليــة والتــي مــن شــانها ان  تتيــح للطالــب االســتفادة هــذه األدوات .

١0656543 تكنولوجيا تخزين الطاقة
ــا املختلفــة  يهــدف هــذا املســاق اىل ابــراز اهميــة تخزيــن الطاقــة، التعــرف عــىل الوســائل املختلفــة لتخزيــن الطاقــة، التكنولوجي

لتخزيــن الطاقــة وإمكانــات الطاقــة؛ تخزيــن الحــرارة املحسوســة، تخزيــن الحــرارة الكامنــة للطاقــة الحراريــة، وبعــض تطبيقــات 

تخزيــن الطاقــة.
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١0656544 تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة
ــاه، الالقطــات الشمســية،  ــة املي ــة وتحلي ــة : الطاقــة الشمســية الحراري ــع التالي يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضي

التحليــة الغشــائية باســتخدم الطاقــة الحراريــة الشمســية، والــربك الشمســية، الطاقــة املتجــددة وتحليــة امليــاه، تصميــم وتشــغيل 

محطــات تحليــة امليــاه بالطاقــة املتجــددة.

١0656545 مختبر الطاقة المتجددة
ــة  ــل االنظم ــة املتجــددة مث ــة الطاق ــادئ انظم ــي توضــح مب ــة الت ــن التجــارب العملي ــم سلســلة م ــدف هــذا املســاق اىل تقدي يه

ــاح ــة الري ــة وطاق ــية الكهروضوئي الشمس

١0656504 ادارة الصيانة
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة:  التخطيــط، التنظيــم، القيــاس، والســيطرة بأنشــطة الصيانــة، ومراقبــة 

قطــع الغيــار وصيانــة نظــم املعلومــات اإلداريــة.  يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة حــاالت وعمــل املــرشوع. 

١0656505 سياسة الطاقة
ــة  ــز عــىل الوســائل التحليلي ــع الرتكي ــة م ــة العام ــا سياســة الطاق ــة عــن قضاي ــب ملحــة عام يهــدف هــذا املســاق اىل اعطــاء الطال

ــة. ــل مشــاكل الطاق ــم وتحلي ــا لفه ــي ¤كــن احتياجه ــة والت الداعم

١0656507 تصميم البنايات الموفرة للطاقة
ــة، تصميــم املبــاè املوفــرة للطاقــة. تطبيــق  ــادئ اإلدارة املتكامل ــة : مب يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التالي

القوانــÌ واملعايــ . íذجــة الطاقــة، املحــاكاة.  التهويــة الطبيعيــة، الخصائــص واملميــزات املعÏريــة للمبــاè املصممــة لالســتفادة مــن 

ــة. تحليــل دورة  ــة الصفري ــم ذات املحصل الطاقــة الشمســية بشــكل طبيعــي ودون تكاليــف، اســتخدام املــوارد املتجــددة، التصامي

الحيــاة االقتصاديــة. اســتخدام برامــج محوســبة لتحليــل نظــم الطاقــة يف املبنــى.

١0656506 مواضيع خاصة في الطاقة المستدامة
يهدف اىل تعريف الطالب ìواضيع يف مجال الطاقة املستدامة

١0656553 إعادة تدوير المواد الخام وتكنولوجيا انتاج الطاقة  
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب ìــوارد الطاقــة املســتقبلية ”مــن نفايــات إىل انتــاج طاقــة وإعــادة التدويــر“  حيــث يتــم 

دراســة عمليــة انتــاج الطاقــة مــن النفايــات والكتلــة الحيويــة . يركــز هــذا املســاق ايضــا عــىل املعالجــة ألحراريــة وإنتــاج الغــاز 

الحيــوي وإعــادة تدويــر املــواد الخــام الثانويــة وكذلــك ســوف يتــم دراســة أحــدث التقنيــات إلنتــاج الطاقــة.

١0656554 الملوثات الهوائية لمصادر االحتراق
يناقــش هــذا املســاق عمليــة توليــد امللوثــات يف غــرف االحــرتاق والحــد مــن امللوثــات عــن طريــق التحكــم بعمليــة االحــرتاق، فضــال 

عــن عمليــة املعالجــة  للوقــود والنفايــات الســائلة قبــل وبعــد االحــرتاق. وينصــب الرتكيــز عــىل توضيــح القوانــÌ األساســية التــي 

تحكــم عمليــة االحــرتاق واملعالجــة مثــل دراســة بعــض قوانــÌ الفيزيــاء والكيميــاء والديناميــكا الحراريــة، الكيميــاء ألحركيــة والزخــم 

والحــرارة وانتقــال الكتلــة . 

ــات  ــك التصميــم األويل لعملي ــا الســابقة الذكــر ìــا يف ذل ــد وفهــم القضاي ــة املســاق، يجــب أن يتمكــن الطــالب مــن تحدي يف نهاي

التحكــم يف  تلــوث الهــواء وكذلــك تحديــد املصــادر املوثقــة  للمعلومــات االضافيــة بطريقــة فعالــة وذات كفــاءة حيــث ¤كــن دراســة 

التفاصيــل املهمــة ذات الصلــة.
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١0656555 تخفيف مخاطر تغير المناخ والتكيف معه
يهــدف هــذا املســاق اىل اعطــاء نظــرة عامــة عــىل تغــ  املنــاخ و قضايــا ذات صلــة مثــل أساســيات العلــوم الطبيعيــة، واآلثــار املرتتبــة 

عــن تغــ  املنــاخ، وتحديــد املخاطــر والتدابــ  الواجــب اتباعهــا للتخفيــف منهــا والتكيــف معهــا، ونظــم الطاقــة الحاليــة ومــوارد 

الطاقــة املتجــددة. املبــاè الخــرضاء وكفــاءة االســتخدام عنــد املســتهلك.

 نقــاط الضعــف املحليــة واإلقليميــة مثــل الظواهــر الجويــة ، وارتفــاع مســتويات البحــار، العواصــف، الفيضانــات الســاحلية ومشــاكل 

املــوارد املائيــة و التكيفــات املرتبطــة بهــا والتدابــ  املتبعــة للحــد مــن مخاطرهــا.

١0656556 مواضيع خاصة في الطاقة والبيئة
يهدف هذا املساق اىل تعريف الطالب باملواضيع املتقدمة الحالية يف مجال الطاقة والبيئة.

١0656523 مواد الطاقة
يحتــوي هــذا املســاق عــىل املواضيــع التاليــة : مقدمــة يف علــم املــواد والهندســة، الرتكيــب الــذري والروابــط. الهيــاكل الكريســتاليه. 

التصلــب، العيــوب البلوريــة ونرشهــا يف املــواد الصلبــة. الخــواص امليكانيكيــة للمعــادن. هندســة الســبائك. التــآكل الكهروكيــÏوي 

ــة،  ــص املــواد البرصي ــ  هــوول ،خصائ ــة. تأث ــص أشــباه املوصــالت الكهربائي ــة. خصائ ــة. األزواج الحراري ــا املجلفن للمعــادن . الخالي

املــواد فائقــة التوصيــل. املــواد املغناطيســية.

١0656523 علم المواد
ــواد،  ــف امل ــة: تصني ــع التالي ــا ويشــمل املســاق املواضي ــواد الهندســية ومواصفاته ــف الطــالب يف امل يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

وهيــاكل الكريســتال يف املعــادن، الخــواص امليكانيكيــة، وآليــات كــرس، وتعزيــز آليــات ومخططــات املرحلــة املعدنيــة، ونظم وأســاليب 

ــادئ واملعلومــات يف  ــة. وإعطــاء الطــالب القــدرة عــىل اســتخدام هــذه املب ــة وغــ  الحديدي ــة للســبائك الحديدي املعالجــة الحراري

تصميــم الهيــاكل واملعــدات
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خطة هندسة علم المواد

رؤية برنامج هندسة علم المواد هي:
"تخريــج مهندســÌ اكفــاء يف هندســة املــواد وأبحاثهــا مجهزيــن بخلفيــة علميــة ومهــارات مهنيــة إىل جانــب القيــم االخالقيــة واملهنيــة 

ومعديــن ليلبــوا احتياجــات الصناعــة او الدراســة االكاد¤يــة املتقدمــة يف تخصصــات هندســة املــواد ذات الصلــة.

رسالة برنامج هندسة علم المواد:
اإلســهام يف تطويــر صناعــة املــواد يف فلســطÌ مــن خــالل تزويــد الطلبــة بأحــدث املعرفــة واملهــارات وذلــك مــن خــالل املســاقات • 

املتميــزة  واملختــربات الحديثــة، والفــرص املتاحــة إلجــراء األبحــاث املتطــورة مــع مدرســÌ متميزيــن, وتوفــ  الفــرص للمشــاركة يف 

أنشــطة قياديــة وخدماتيــة.

إعــداد خريجــÌ ذوي كفايةعلميــة وتقنيــة وتجريبيــة متميــزة لتمكينهــم مــن تحليــل وتفســ  البيانــات وتصميــم وإجــراء التجــارب • 

يف مجــال هندســة املــواد.

اســتخدام املعرفــة لحــل مشــاكل هندســة املــواد يف الســياقات العامليــة واالقتصاديــة واالجتÏعيــة، والبيئيــة، مــع مراعــاة عوامــل • 

الصحــة والســالمة واالســتدامة والجوانــب االجتÏعيــة والسياســية واألخالقيــة، ويف اطــار التعلــم مــدى الحيــاة.

أهداف برنامج هندسة علم المواد  
تخريج مهندسÌ يتمتعون بكفاية مهنية متميزة وعىل قدرة عالية عىل التواصل والعمل ضمن الفريق.• 

تخريــج مهندســÌ قادريــن عــىل العمــل املهنــي و التقنــي مــدى الحيــاة ومواكبــة التطــور العلمــي مــع الحفــاظ عــىل املــوروث • 

الثقــايف الفلســطيني.

ــم املــواد •  ــة يف هندســة عل ــة متين ــة وعملي ــة علمي ــة متمتعــÌ بخلفي ــدول املختلف ــن عــىل العمــل يف ال ــج مهندســÌ قادري تخري

ــة. ــة والعاملي ــة املحلي ــ  املهني ــة املعاي ــن عــىل تلبي وقادري

مخرجات التعليم للبرنامج
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة. • 

القدرة عىل تصميم التجارب وتنفيذ ها وكذلك تحليل البيانات وتفس ها.• 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة والقابليــة التصنيعيــة واالســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية وصياغتها وحلها.• 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوى واسع من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل االنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة. • 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة • 
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خطة برنامج هندسة علم المواد(١٥٩) ساعة معتمدة
: äالربنامج يتكون من 159 ساعة معتمدة موزعة كاأل

الساعات المعتمدة
المجموعحراختيارياجباري

1818متطلبات الجامعة

12894141متطلبات القسم

14694159المجموع

إجباري جامعة  
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساق رقم المساق

------3ثقافة إسالمية1000101
------3لغة عربية 10001051
------3لغة انجليزية 10001021
------3لغة انجليزية 2 للهندسة1000103
------3دراسات فلسطينية1000322
------1مهارات القيادة واالتصال1000117
------1خدمة مجتمع1000108
------1مقدمة يف الحاسوب1000127

18مجموع الساعات المعتمدة
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المساقات اإلجبارية
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3الديناميكا الحرارية للمواد 10661213
                 1مخترب املواد 10661413
                 3كرس وكلل املواد 10661412
                 3 علم وهندسة التآكل 10661411
                 3مواد األجهزة اإللكرتونية وتصنيعها 10661316
                 3املواد املركبة 10661315
                 3املواد الطبية الحيوية 10661314
                 3املواد الكهربائية واملغناطسية 10661313
                 3الخواص امليكانيكية للمواد 10661312
                 3هندسة املواد املبلمرة 10661311
                 3تقنيات املواد ذات الطبقية الرقيقة 10661217
                 3تحول الطور والحركة للمواد 10661216
                 1مخترب الخواص امليكانيكية 10661414
                 3املعادن والسبائك 10661214
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3تركيب املواد 10661212
                 3مقدمة يف هندسة املواد 10661211
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10216230 Ìالت للمهندسÏ3االحصاء واالحت                 
                 3املوائع و العلوم الحرارية 10661215
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
                 1 مخترب املغناطيسية والضوئية 10661415
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
11000322  م.س. 1                 3املبادئ املهنية يف الهندسة 10626301
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
                 3برمجة الحاسوب 10636111
                 3مرشوع التخرج 2 10661594
                 2مرشوع التخرج 1 10661591
                 3تصميم املنتجات و العمليات 10661440
                 3فيزياء التعدين 10661434
                 1مخترب البوليمر 10661416
                 1مخترب الديناميكا الحرارية والحركة 10661417
                 3التدريب العميل 1 10661419
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3معالجة املواد 10661439
                 3علم املواد املتقدم 10661431
                 3تقنيات متقدمة لفحص املواد 10661432
                 3مواد الس اميك 10661433
                 3 نظرية وíذجة خصائص املواد 10661438
                 3 أشباه املوصالت 10661437
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مساقات اختيارية

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3الطاقة املستدامة 10661444
                 3طرق رياضية يف علوم املواد 10661441
                 3موضوعات خاصة يف الكيمياء 10661442
                 3العمليات الكهروكيميائية للمواد 10661443
                 3الخصائص اإللكرتونية للمواد املتقدمة 10661435
                 3التدريب العميل 2 10661420
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وصف المساقات

661212  تركيب المواد  
يشــمل املســاق أنــواع املــواد وتطبيقاتهــا وبنــاء املــواد والنظــم البلوريــة ، وعيــوب البلــورات ، ومبــادئ حيــود األشــعة الســينية،و 

ــب  ــÌ الرتكي ــة ب ــينية . والعالق ــعة الس ــا األش ــون، وطوبوغرافي ــف باترس ــاحيق، ووظائ ــاط املس íــة، وأ ــتال االحادي ــود الكريس حي

املجهــري للمــواد الصلبــة والخــواص الهندســية الخاصــة بهــا. واعتــÏد الخصائــص اإللكرتونيــة واملغناطيســية والحراريــة، والكيميائيــة 

 ،èــرتو ــب اإللك ــة، والرتكي ــط الكيميائي ــىل الرواب ــاج ع ــرات، والزج ــ اميك، والبوليم ــالت، والس ــباه املوص ــادن وأش ــة للمع امليكانيكي

ــذري ومراحــل التكويــن الخاصــة بهــا . والرتتيــب ال

661313  المواد الكهربائية والمغناطيسية 
ــة،  ــل االيوني ــدرة العــزل والتوصي ــات االســتقطاب، وق ــث آلي ــه مــن حي ــة الكهربائي ــواد العازل ــص امل يشــمل املســاق دراســه خصائ

الــدوران االلكرتوè،واســتقطاب القــوة االيونيــة . كــÏ يشــمل خصائــص املــواد الكهرومغناصيســية:أصل العــزم املغناطيــيس ،قواعــد 

هونــدي، متــوازي املغناطيســية، مضــاد االنجــذاب املغناطيــيس، تبــادل اقــرتان ،التبايــن املغناطيــيس، والتباطــؤ املغناطيــيس، مغناطيس 

لينــة، مغناطيــس دائــم وســائل االعــالم التســجيل املغناطيــيس .  املوصليــة الفائقــة، وتأثــ  ميســô ودرجــة الحــرارة الحرجــة، أنــواع 

املــواد فائقــة التوصيــل النــوع األول، النــوع الثــاè، وتطبيقــات املــواد فائقــة التوصيــل.

661315  المواد المركبة 
ــع املســتخدمة ،مراحــل  ــات التصني ــا : تقني ــا وخصائصه ــزيف بنيته ــا والتمي ــة وتصنيفه ــواد املركب ــوم امل يشــمل املســاق دراســة مفه

التدعيــم ؛الربــط البينــي ،التحكــم والقياســات للقــوة البينيــة؛ والعالقــات بــÌ خصائــص املرونــة واملعلــÏت الهندســية يف الصفائــح، 

الرشائــح، واملــواد املركبــة مــن أليــاف قصــ ة ؛آثــار نهايــة األليــاف، ونقــل الحمولــة يف البعــد الواحــد ،الخــواص امليكانيكيــة والضعــف 

مــن الصفائــح ،الرشائــح واملــواد املركبــة مــن أليــاف قصــ ة ؛الكــرس وآليــات امتصــاص الطاقــة يف املــواد املركبــة.

661316  مواد األجهزة اإللكترونية وتصنيعها  
يشــمل املســاق دراســة أصنــاف املــواد اإللكرتونيــة ؛أشــباه املوصــالت ،العــوازل واملوصــالت ،لوحــات الدوائــر املطبوعــة ،والدوائــر 

املختلطــة ،والدوائــر املتكاملــة ،ورقائــق أشــباه املوصــالت والســبائك. العيــوب يف أشــباه املوصــالت وآثارها عــىل الخصائــص اإللكرتونية 

،اتصــاالت املعــادن بأشــباه املوصــالت، واالجهــزة املكونــة مــن العــوازل  املؤكســدة وأشــباه املوصــالت، وعمليــات تصنيــع الرشائــح؛ 

الطباعــة الحجريــة، املنشــطات مــن أشــباه املوصــالت، زرع األيونــات، وربــط املعدنــة، سيليســيدات وحواجــز االنتشــار.  كــÏ يشــمل 

املســاق اساســيات تصنيــع اللوحــات الكهربائيــة .

661413 مختبر المواد   
يجمــع هــذا املختــرب بــÌ التجــارب التــي توضــح مبــادئ ميكانيــكا الكــم ،الديناميــكا الحراريــة والهيكليــة مــع املÏرســة املكثفــة إىل 

جانــب التواصــل التقنــي الشــفهي والكتــا> . موضوعــات املختــرب تشــمل : الدراســه التجريبيــة للعالقــة بــÌ علــم الطاقــة ،والرتابــط 

وبنيــة املــواد ،وتطبيــق هــذه املبــادئ يف االجهــزة املعــدة لتوصيــف املــواد ؛مظاهــر طبيعــة اإللكرتونــات بوصفهــا أمواجــاً؛ التدريــب 

ــل  ــات مث ــط باســتخدام  تقني ــة باســتخدام (املســح الضــوî الديناميÇ)،ودراســه الرواب ــاس الطاق ــات لقي العمــيل باســتخدام تقني

ــل الطيفــي باســتخدام القــوة)، ودرجــة النظــام يف  ــة باســتخدام األشــعه الســينية، االشــعة تحــت الحمــراء، التحلي (الصــورة الطيفي

املــادة املكثفــة باســتخدام (تشــتت األشــعة الســينية) ؛ والتحقيــق يف التحــوالت الهيكليــة وعالقــات الهيــكل بخصائــص املــواد مــن 

خــالل األمثلــة العمليــة .

661414 مختبر الخواص الميكانيكية 
ــد،  ــة، والش ــل الصالب ــواد مث ــة للم ــص امليكانيكي ــىل الخصائ ــوء ع ــلط الض ــي تس ــارب الت ــىل التج ــرب ع ــذا املخت ــز يف ه ــم الرتكي يت

والضغــط، والتصــادم، وااللتــواء، واختبــارات الزحــف والتعــب. والفحوصــات الدقيقــة للمعــادن. كــÏ يشــتمل عــىل تجــارب يف الصــب، 

ــة وتصنيــع البالســتيك . وتشــكيل اآلالت وتصنيعهــا، واللحــام، واملعالجــة الحراري
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661415 مختبر المغناطيسية والضوئية  
يشــتمل هــذا املختــرب عــىل تجــارب لدراســة الخصائــص الكهربائيــة واملغناطيســية مثــل عمــل القياســات لحقــل األرض املغناطيــيس، 

ــوم  ــن الصودي ــه م ــه املكون ــح املفرغ ــة املصابي ــة دراس ــارب الضوئي ــمل التج ــيس . تش ــÌ املغناطي ــاî والرن ــار الكهرب ــاس التي وقي

ــرصي. ــود الب ــة، وظاهــرة الحي ــية للعدســات الرقيق ــات الهندس ــاف، واالنكســار والبرصي والهيدروجــÌ باســتخدام املطي

661435 الخصائص اإللكترونية للمواد المتقدمة
تشــمل املوضوعــات التــي ســيتم تغطيتهــا مــواد االلكرتونيــات الدقيقــة، وíــو املــواد الدقيقــة وصناعــة املركبــات غــ  املتجانســه 

ــات  ــارص االكــý شــيوعا يف االلكرتوني ــة للعن ــة، اشــكال املــدارات االلكرتوني ــة يف املــواد الصلب ــة املــدارات االلكرتوني ــة، نظري املجهري

مثــل الســيليكون والجرمانيــوم والجاليــوم ارســينايد . إىل جانــب نقــل اإللكرتونــات يف املــواد الصلبــة، واالتصــاالت بــÌ مــواد أشــباه 

املوصــالت، نظريــة الرتانزســتورات الحديثــة، الخصائــص البرصيــة ألشــباه املوصــالت، الثنائيــات الباعثــة للضــوء.

661437 أشباه الموصالت 
تشــتمل موضوعــات هــذا املســاق عــىل دراســة أســطح أشــباه املوصــالت وهياكلهــا، جوانــب التناضــد يف تكويــن اشــباه املوصــالت 

ــة، وتضاريــس  ــات: الهيكلي ــات توصيــف  íــو أشــباه املوصــالت ورصدهــا باســتخدام أشــعة الجزيئ ــة مــن الســيليكون، تقني املكون

الســطح وتكويــن طبقــات أشــباه املوصــالت وíوهــا باســتخدام تقنيــه أطيــاف اوجــ  وأطيــاف األشــعه الســينية. تعقيدات الحساســية 

واالنتقائيــة يف دراســة الســطوح والواجهــات ألشــباه املوصــالت .

661438 نظرية ونمذجة خصائص المواد 
ــات النقــل يف  ــة ،وآلي ــة املــدارات يف املــواد الصلب ــاء الكــم وإلكرتونيــات الكــم ،ونظري يشــتمل هــذا املســاق عــىل مقدمــة يف كيمي

املــواد الصلبــة مــن وجهــة نظراملجهريــة، والعمليــات العشــوائية يف املــواد الصلبــة، وحســابات مونــت كارلــو يف انتشــار االلكرتونــات، 

ومقدمــة لنظريــة التحــوالت املرحليــة، وíــو البلــورات، والتنظيــم الــذاä يف املــواد الصلبــة، وديناميــة الجزيئــات.

661441 طرق رياضية في علوم المواد 
يشــتمل هــذا املســاق عــىل التقنيــات الرياضيــة الالزمــة  لهندســة املــواد واملوضوعــات الهندســية مثــل علــم الطاقــة وبنــاء املــواد 

ــة  ــم الرياضي ــة واملــواد الناعمــة. املفاهي ــاء يف املــواد الصلب ــة، وامليكانيــك والفيزي ــل، اســتجابة املــواد إىل املجــاالت التطبيقي والتÏث

ومهــارات حــل املشــاكل املتعلقــه باملــواد. األســاليب الجربيــة الحســابية، والربمجــة، وتقنيــات التصــور. وتشــمل موضوعــات الجــرب 

الخطــي، أشــكاالً مــن الدرجــة الثانيــة، عمليــات التÏثــل، حســاب التفاضــل والتكامــل يف عــدة متغــ ات، مقدمــة لتحليــل مركــب، 

ــل  ــة، التحلي ــول العددي ــة، الحل ــادالت خاص ــÌ، مع ــر الرن ــعاع، ظواه ــة الش ــة، نظري ــة والجزئي ــة العادي ــادالت التفاضلي ــم املع نظ

. îاإلحصــا

661443 العمليات الكهروكيميائية للمواد
يغطــي هــذا املســاق مجموعــة متنوعــة مــن املوضوعــات املتعلقــة باملــواد املغناطيســية فائقــة التوصيــل ، ìــا يف ذلــك الحراريــة 

ــÏ يشــمل املســاق  ــة. ك ــل الكيميائي ــة واملحالي ــواد القطبي ــÌ امل ــواد ب ــال امل ــة، انتق ــة وغ املائي ــل وألقطــاب املائي ــص النق وخصائ

ــالء  ــة : الط ــات اآلتي ــة التطبيق ــتتم مناقش ــÏ س ــارش.  ك ــ  املب ــارش وغ ــاî املب ــار الكهرب ــال التي ــة وانتق ــات الكهروكيميائي العملي

ــود). ــا الوق ــات وخالي ــة (البطاري ــة الكهروكيميائي ــن مصادرالطاق ــال ع ــاî، فض ــل الكهرب ــاî، والتحلي الكهرب

661312 الخواص الميكانيكية للمواد 
املوضوعــات الرئيســية التــي يتــم تغطيتهــا ضمــن هــذا املســاق تشــمل تشــوه املــواد ،الشــد والضغــط ،خصائــص املرونــة واللزوجــة 

ــص التفــكك والرتابطــات املتعلقــة بالتفكك،التشــوه  ــة، خصائ ــاكل البلوري ــاء، والهي ــدرة االنحن ــه، وق ــر:  درجــة الصالب ــار التوت ،اختب

البالســتيÇ يف املــواد، نظرةعامــة يف آليــات التعزيــز يف املــواد البلوريــة و غــ  البلوريــة.
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661314 المواد الطبية الحيوية 
ــة، والتفاعــل مــع  ــواد الحيوي ــل يف امل ــص األســطح والكت ــل خصائ ــة ،مث ــوم والهندســة الحيوي يغطــي هــذا املســاق أساســيات العل

األنســجة الحيويــة مــن مجموعــة مــن املــواد الحيويــة، واســتخدام املــواد يف العظــام والعضــالت واألوعيــة الدمويــة وعــالج األســنان 

وغ هــا مــن التطبيقــات. وتشــمل املوضوعــات األخــرى خصائــص املــواد، أصنــاف من املــواد املســتخدمة يف االحيــاء والطــب (املعادن، 

والبوليمــرات والســ اميك واملــواد املركبــة ،الــخ )  مــواد اخــرى يتــم تغطيتهــا تشــمل خصائــص وتجهيزاملــواد الحيويــة البوليمريــة، 

االســتجابات البيولوجيــة يف املــواد الحيويــة وتقييمهــا، قضايــا توافــق املــواد مــع الحيــاة ،املــواد البوليمريــة القابلــة للتحلــل، يتــم ايضــا 

مناقشــة تطبيــق املــواد الحيويــة البوليمريــة يف الطــب مــع الرتكيزعــىل نظــم لتقديــم األدويــة وتطبيــق هندســة األنســجة.

661411 علم لتآكل وهندسته 
يغطــي هــذا املســاق موضوعــات تشــمل أهميــة التــآكل التكنولوجيــة واالقتصاديــة واملبــادئ العلميــة املتعلقــه بالتــآكل، االعتبــارات 

الكهروكيميائيــة والحراريــة،  الخصائــص الحركيــة والســلبية للتــاكل، انــواع التــاكل، أســباب التــآكل، االثــار البيئيــة والتعدينــي للتــآكل، 

هندســة معالجــة التــآكل، آليــات الطــالء ملعالجــة التــآكل، تقييــم التــآكل ومراقبتــه.

661412 كسر المواد وكللها
يغطــي هــذا املســاق موضوعــات تشــمل دراســة تكــرس املــواد عــىل مســتوى الــذرات : تكــرس الروابــط  بــÌ الــذرات والجزيئــات 

يف املــواد ، تشــكل التشــققات يف املــواد وãددهــا، آليــة التكــرس وتطبيقاتهــا يف اختيــار املــواد وتصميمهــا ، الفحــص املخــربي لقيــاس 

ــة  ــم الحديث ــاة املســتقبلية للمــواد ، وســائل التقيي ــؤ بالحي ــا وســيلة للتنب ــا بوصفه ــة حصوله درجــة التكــرس ، íــاذج التكــرس وآلي

لدراســة تكــرس املــواد الناجــم عــن االعيــاء .

661416 مختبر البوليمر
ــووي  ــÌ الن ــة (الرن ــك الطيفي ــا يف ذل ì ،ــة ــائل مختلف ــتخدام وس ــرات باس ــف البوليم ــارب لتوصي ــراء تج ــرب اج ــذا املخت ــمل ه يش

املغناطيــيس، ورامانــو األشــعة تحــت الحمــراء)، امليكانيكيــة (الشــد، الديناميكيــة امليكانيكيــة، درجــة اللزوجــة)، املجهريــة (املجهــر 

اإللكــرتوè واملجهــر البــرصي )، الفيزيوكيميائيــة (اللزوجــة الذاتيــة، املســح الضــوî)، االنتشــار (الضــوء ، األشــعة الســينية). كــÏ يتــم 

ايضــا إعــداد أنــواع البوليمــر األكــý أهميــة وتوصيفهــا .

661431 علم المواد المتقدم 
يشــمل هــذا املســاق دراســة خصائــص املــواد املتناهيــة الصغــر (النانــو) ذات الطبيعــة املنتظمــة ìــا يف ذلــك االنابيــب والقضبــان 

والجزيئــات املصفوفــة متناهيــة الصغــر (النانونيــة) ، نقــاط الكــم والجزيئــات البلوريــة متناهيــة الصغــر . كــÏ يتــم ايضــا دراســة 

التطبيقــات املتعلقــة باســتخدام املــواد املتناهيــة الصغــر . 

661434 فيزياء التعدين 
ــول  ــة التح ــوم البياني ــة، الرس ــات املرحل ــاق مخطط ــمل املس ــاî. ويش ــن الفيزي ــوع التعدي ــة يف موض ــاق مقدم ــذا املس ــل ه ¤ث

والديناميــكا الحراريــة املرتبطــة بهــا، تداخــل املــواد، التحــوالت الفيزيائيــة مــن الســيولة اىل الصالبــة، املــواد الحديديــة وغ الحديديــة، 

عمليــات إعــادة االســتخدام للمــواد الصلبــة.

661439 معالجة المواد 
الهــدف مــن هــذا املســاق هوتعليــم آليــات االنتــاج الفعالــة مــن حيــث التكلفــة واالســتدامة باســتخدام املــواد الصلبــة مــع التصــور 

الهنــديس املطلــوب، تركيــب الهيــاكل وحجــم االنتــاج. لتحقيــق هــذه الغايــة ،يتــم تغطيــة أنــواع مختلفــة مــن التحــوالت املرحليــة 

ــة، ســلوك  ــة للمــواد الصلب ــات املعالجــة املختلفــة للمــواد ويغطــي املســاق ايضــا املعالجــة الحراري ــاكل يف عملي ــي تحــدد الهي الت

الســوائل، معالجــة التشــوة. 
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661442 موضوعات خاصة في الكيمياء 
ــاج الســلع األساســية،  ــات انت ــة املســتخدمة يف عملي ــاج املــواد الكيميائي ــة املســتخدمة يف إنت يغطــي هــذا املســاق تحــوالت الطاق

ــتخدام  ــاق اس ــاط ، وآف ــتيك واملط ــن البالس ــة م ــا، والطاق ــات ومخلفاته ــن النبات ــة م ــة البديل ــادر الطاق ــوري، مص ــود األحف والوق

ــود. ــدراً للوق ــه مص ــÌ بوصف الهيدروج

661444 الطاقة المستدامة 
يشــمل هــذا املســاق تقييــم نظــم الطاقــة الحاليــة واملســتقبلية، وتشــتمل املوضوعــات املدرجــة عــىل املــوارد ، وعمليــات االســتخراج، 

ــرن الواحــد  ــة يف الق ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــن الطاق ــة االحتياجــات م ــع الرتكيزعــىل تلبي ــة، م ــاî للطاق ــل، واالســتخدام النه و التحوي

ــة وصفاتهــا  ــة املختلفــة للطاقــة املتجــددة والتقليدي ــاول االنظمــة التكنولوجي ــم تن والعرشيــن بشــكل يضمــن االســتدامة.  كــÏ يت

ضمــن اطــار يســاعد يف تقييــم تكنولوجيــا الطاقــة  وتحليلهــا يف ســياق األهــداف السياســية واالجتÏعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة .

222115 مختبر فيزياء عامة للمهندسين 
يتضمــن هــذا املســاق تطبيقــات عمليــة يف مجــايل امليكانيــكا والكهربــاء. وهــي عبــارة عــن تجــارب مخربيــة ذات عالقــة ìحتــوى 

.(II) وفيزيــاء (I) املــادة النظريــة ملســاقي فيزيــاء

0626251 تحليالت عددية للمهندسين 
ــة،  ــة وغــ  الخطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

661591 مشروع تخرج 1
يهــدف مــرشوع التخــرج إىل تصميــم عمليــة صناعيــة أو تطويــر عمليــة مــا يف حقــل الهندســة الكيÏويــة. يقــوم الطالــب بتطبيــق 

مــا درســه مــن موضوعــات  الهندســة الكيÏويــة عــىل هــذا املــرشوع بنــاًء عــىل طبيعــة الخريــج ويف نهايــة املــرشوع يقــدم الطالــب 

تقريــراً عــن املــرشوع و¤تحــن بــه شــفوياً أمــام لجنــة مشــكلة لهــذا الغــرض

661594 مشروع تخرج 2 
ــه  ــك إجــراء تجــارب عملي ــب ذل ــد يتطل ــب يف مــرشوع التخــرج (1) وق ــه الطال ــا توصــل إلي ــق م ــدف هــذا املــرشوع إىل تطبي يه

ودراســة ميدانيــة أو بنــاء لجهــاز جديــد. ويقــوم الطالــب بكتابــة تقريــر مفصــل عــن املــرشوع ونتائجــه ويتــم عرضــه عــىل لجنــة 

مناقشــة املشــاريع

631301 اقتصاد وادارة هندسية   
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة عامــة عــن عمليــات صنــع القــرارات الهندســية واتخاذهــا وخلفياتهــا 

الفنيــة واملاليــة وربــط ذلــك بأســاليب املقارنــة بــÌ الخيــارات املختلفــة اعتــÏداً عــىل منهجيــة اقتصاديــة ماليــة. إىل جانــب تزويدهــم 

باملهــارات الالزمــة التــي ãكنهــم مــن تقييــم املشــاريع الهندســية والقواعــد األساســية يف االقتصــاد الهنــديس املبنــي عــىل التكافــؤ 

والفائــدة املركبــة. إىل جانــب ذلــك يهــدف املســاق إىل إعطــاء الطلبــة مقدمــة عامــة حــول إدارة املشــاريع الهندســية

621100 مشاغل هندسية 1
التدريــب العمــيل عــىل األعــÏل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن اللحامــات 

مثــل القــوس الكهربــاî. التدريــب عــىل التمديــدات الكهربائيــة املنزليــة. التدريــب عــىل اســتخدام آالت اإلنتــاج للمعــادن كاملخرطــة. 

إىل جانــب تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتعÏالتها وطــرق إنتاجهــا واملعالجــات الحراريــة للمعــادن، أدوات 

القطــع وســوائل التربيــد، الســالمة الصناعيــة واملهنيــة. عــىل الطالــب يف هــذا املســاق القيــام بإنجــاز تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد 

أعــاله.



 دليل جامعة النجاح الوطنية461

661211 مقدمة في هندسة المواد  
ــة  ــالت الكيÏوي ــوازن يف التفاع ــة وأشــكال التحــول ومراحــل الت ــل الســعة الحراري ــر مث ــذا املســاق رشح بعــض الظواه ــم يف ه يت

واملغناطيســية؛ وكذلــك خصائــص التناظــر مــن الجزيئــات واملــواد الصلبــة؛ وبنيــة املــواد املعقــدة، وغــ  املتبلــورة؛ وتحديــد هيكليــة 

املــواد مــن خــالل ظاهــرة الحيــود. وتشــمل كذلــك التطبيقــات عــىل الســبائك واملــواد االلكرتونيــة واملغناطيســية، واملــواد الصلبــة 

األيونيــة والبوليمــرات، واملــواد الحيويــة.

661213 الديناميكا الحرارية للمواد  
ــاء  ــة، بن ــة اإلحصائي ــكا الحراري ــة يف الدينامي ــوازن، مقدم ــ  الت ــة، معاي ــة والطاق ــكا الحراري ــÌ الدينامي يتضمــن هــذا املســاق قوان

مخططــات مراحــل التحــول، األنظمــة متعــددة الرتكيــب ومتعــددة املراحــل، املحاليــل الصلبــة، تطبيــق مخططــات مراحــل التحــول، 

التنبــؤ بالرتكيــب املجهــري للمــواد وتطبيقاتهــا الهندســية وتأث هــا.   

661214 المعادن والسبائك   
يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً للرتكيــب البلــوري للمعــادن  واملحاليــل الصلبــة, التغــ ات املرحليــة وقياســها وتأث هــا عــىل الخصائــص. 

واملعــادن الحديديــة وغــ  الحديديــة وتطبيقاتهــا، وعمليــات التعزيــز, واألعطــال امليكانيكيــة والوقايــة منهــا، واآلثــار البيئيــة لعمليات 

التأكســد والتــآكل، وعمليــات اســتخراج املعــادن وتجهيزهــا.

661215 الموائع والعلوم الحرارية  
ــات يف املــواد  ــكا الكــم، اإللكرتون ــة للمــواد، املســلÏت االساســية مليكاني يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً ملصــدر الخصائــص اإللكرتوني

الصلبــة، تصنيــف املــواد، املعــادن، أشــباه املوصــالت والعــوازل، املوصليــة الكهربائيــة للمعــادن وأشــباه املوصــالت، الســلوكيات الذاتية 

ــا الشمســية، الرتانزســتورات،  ــ  ”هــول“، وأجهــزة أشــباه املوصــالت, الخالي ــاî وتأث ــل الكهرب ــة، خصائــص النقــل والتوصي والخارجي

الصÏمــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء وأشــعة الليــزر، الخصائــص البرصيــة، قيــاس الخصائــص البرصيــة للمــواد.

661216 تحول الطور والحركة للمواد 
يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً لخاصيــة االنتشــار وقوانــÌ ”فيــك“ األول والثــاè املتعلقــة بخاصيــة االنتشــار وآلياته، االنتشــار والتÏســك 

وطاقــة التÏســك, تصلــب الســبائك وتطبيقــات التحــوالت املرحلية

661217 تقنيات المواد ذات الطبقات الرقيقة  
يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً لتكنولوجيــا الفــراغ, املضخــات الفراغيــة  وأنظمــة الفــراغ، حركيــة الغــاز و معادلــة ”ه تــز كنودســن“ 

املتعلقــة يف íــو الهيــكل منخفــض االبعــاد، التبخــ  الحــراري، والرتســيب, واالمتــزاز، وخاصيــة االنتشــار الســطحي، والتنــوي، والتطــور 

البنــاî، نظــرة عامــة عــىل الرتســيب الكيميــاî الكهربــاî لألبخــرة، وتقنيــات تحليــل الطبقــات الرقيقــة.

661416 هندسة البوليمر  
ــة،  ــة الصلب ــن الحراري ــة، اللدائ ــن الحراري ــا, اللدائ ــرات وخصائصه ــب البوليم ــÌ تركي ــا ب ــة م ــاً للعالق ــاق رشح ــذا املس ــن ه يتضم

ــواع  ــور. واأن ــي؛ التبل ــوزè الجزيئ ــع ال ــائلة، والتوزي ــة الس ــرات البلوري ــت والبوليم ــويل الكرتولي ــات الب ــة، مركب ــرات الحيوي البوليم

ــة، الســطحية.  ــة، الطيفي ــف بوســاطة الطــرق الحراري ــة للبوليمــرات، البوليمــر, التوصي ــا. التحــوالت املرحلي البوليمــرات وتطبيقاته

ــا. ــرات وثباته ــل البوليم تحل
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الجامعةالدرجةاالسم

Wageningen University, the Netherlands,2009أستاذ مساعدحسن صوالحة 

جامعة كالجاريأستاذ مساعدنشأت نصار
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برنامج علم الحاسوب

الرؤية:
تحضــ  الطــالب و تزويدهــم بــاألدوات و املهــارات العلميــة املتينــة و التــى ãكنهــم مــن االســتمرار يف التعلــم و التطويــر الــذاä و املهنــي 

مــدى الحيــاة ملواكبــة التطــور القائــم و املســاهمة يف صناعــة تكنولوجيــا املســتقبل محليــا وعامليا

الرسالة:
يهــدف قســم الحاســوب لتخريــج طــالب  يتمتعــون برؤيــة شــاملة لعلــم الحاســوب عــىل الصعيديــن األكاد¤ــي و املهنــي عــن طريــق 

ــة إىل  ــا باإلضاف ــة مهــارات حــل املشــكالت تكنولوجي ــز عــىل تنمي ــم الرتكي ــم الحاســوب الرئيســة ث ــم عل ــة يف مفاهي ــة قوي تأســيس معرف

مهــارات التعلــم الــذاä املســتمر

أهداف البرنامج:
تزويد الطالب باملعارف و املهارات األساسية التي يجب أن ¤تلكها أي طالب يف مجال علم الحاسوب. 1

توجيه الطالب لدمج النظريات العلمية مع التطبيق . 2

توجيه الطالب لتقدير أهمية التصميم الفعال يف الربمجيات. 3

مواكبة تطورات علوم الحاسوب الحديثة و دخولها يف مختلف مجاالت الحياة و العلوم األخرى . 4

 تحض  الطالب لتحقيق النجاح يف هذا املجال الذي يتميز برسعة التطور. 5

تزويد الطالب ìهارات ãكنه من العمل و النجاح يف العديد من املجاالت ذات العالقة. 6

مخرجات التعليم:
من خالل املساقات املتنوعة التي يقدمها الربنامج يتوقع أن يتمتع خريج قسم علوم الحاسوب ìا ييل:

القدرة عىل تطبيق نظريات علم الحاسوب والرياضيات يف مكانها املناسب• 

القدرة عىل تحليل املشكلة و تحديد املتطلبات التكنولوجية املناسبة لحلها• 

القدرة عىل تصميم العمليات و الربامج و األنظمة املحوسبة تطبيقها وتقييمها و التأكد من تحقيقها للنتيجة املرجوة منها• 

 القدرة عىل العمل الجÏعي الفعال ضمن فريق لتحقيق أهداف مشرتكة• 

فهــم جيــد للقضايــا املهنيــة و األخالقيــة و القانونيــة و األمنيــة و االجتÏعيــة و مــا يرتتــب عليهــا مــن مســؤوليات مختلفــة يف هــذا • 

التخصــص و مجــال العمــل. 

مهارات التخاطب و توصيل الفكرة لجمهور متنوع االهتÏمات و التخصصات• 

القدرة عىل فهم و تحليل تأث  التكنولوجيا و علوم الحاسوب عىل األفراد و املؤسسات و املجتمعات محليا و عامليا• 

ــال •  ــا يف مج ــخيص خصوص ــي و الش ــر املهن ــتمر و التطوي ــم املس ــذاä و التعل ــز ال ــادرة و التحفي ــة املب ــر ألهمي ــة و تقدي معرف

تكنولوجيــا املعلومــات و علــوم الحاســوب

القدرة عىل استعÏل التقنيات و املهارات و األدوات الحديثة الالزمة لتطبيقات املجال و مواكبة تطورها املستمر.• 

القــدرة عــىل تطبيــق أساســيات علــم الرياضيــات و نظريــات علــم الحاســوب و اختيــار الخوارزميــات األنســب و االكفــاء  يف تحليــل • 

 Ìــار األنســب و االتكفــاء مــن بــ ــات النظــام و اختي ــة املقايضــات بــÌ متطلب ــم األنظمــة املحوســبة و القــدرة عــىل رؤي و تصمي

الحلــول املتاحــة

القدرة عىل تطبيق أساسيات التصميم و الربمجة يف تطوير أنظمة محوسبة برسعات مختلفة. • 
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الخطة الدراسية المقترحة تتكون متطلبات التخرج ١٢٦ ساعة معتمدة موزعة ومفصلة كما يلي:
متطلبات جامعة 

 عدد الساعات المطلوبة= 18 
اسم المساقس.م.رقم المساق

مقدمة يف علم الحاسوب101001

ثقافة اسالمية101013

لغة عربية101023

لغة انجليزية 1010331

دراسات فلسطينية101083

مهارات القيادة واإلتصال101171

انجليزي جامعه 1032232

خدمة املجتمع1

متطلبات تخصص إجباري
عدد الساعات المطلوبة = 57 

المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق
                 3البحث العلمي 10671497
10671210  م.س. 1  10671243  م.س. 2               3عÏرة الحاسوب 10671321
10671102  م.س. 1                 3تصميم منطق الحاسوب 10671241
10671241  م.س. 1                 3هيكلة الحاسوب ولغة اسمبيل 10671243
10671102  م.س. 1                 3تركيب البيانات 10671210
10671210  م.س. 1                 3لغات الربمجة 10671311
10671210  م.س. 1                 3تحليل وتصميم الكيانات 10671314
10671210  م.س. 1                 3هندسة الربمجيات 10671351
10671314  م.س. 1                 3تصميم أنظمة قاعدة البيانات 10671353
10671210  م.س. 1                 3مقدمة يف تصميم املرتجÏت 10671362
10671243  م.س. 1                 3نظام التشغيل 1 10671421
10671101  م.س. 1                 3مبادىء برمجه 2 10671102
10671421  م.س. 1  10671473  م.س. 2               3األنظمة املوزعة واملعالجة املوازية 10671477
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3مرشوع تخرج 10671498
10671499 è3تدريب ميدا                 
10671210  م.س. 1  10671243  م.س. 2               3شبكات الحاسوب 10671473
10671102  م.س. 1                 3برمجة االنرتنت 10671204
10681101  م.س. 1                 3الرياضيات املنفصلة 10671231
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10671244  م.س. 1                 3تحليل عددي 10671317
10211102  م.س. 1                 3جرب خطي للحاسوب 10671244
10671210  م.س. 1                 3تحليل وتصميم الخوارزميات 10671212
                 3مبادىء برمجه 1 10671101
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
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متطلبات تخصص إختياري 
 عدد الساعات المطلوبة = 21

المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق
10671353  م.س. 1                 3مقدمة اىل نظم املعلومات الجغرافية 10671375
10671210  م.س. 1  10671231  م.س. 2               3املحاكاه 10671372
10671210  م.س. 1                 3الرسوم بالحاسوب 10671371
10671210  م.س. 1                 3أنظمة وتطبيقات الوسائط املتعددة 10671358
10671314  م.س. 1                 3برمجة متقدمة 10671316
10671102  م.س. 1                 3بيئة وأدوات يونيكس 10671230
10671210  م.س. 1                 3التشف  وأمن الحاسوب 10671383
                 3موضوعات خاصة 10671491
10671210  م.س. 1                 3الذكاء اآليل 10671483
10671353  م.س. 1                 3قاعدة البيانات 10671453
10671473  م.س. 1                 3الشبكات الالسلكية 10671475
10671473  م.س. 1                 3برمجة الشبكات 10671474
10671421  م.س. 1                 3نظام التشغيل 2 10671422
10671210  م.س. 1                 3معالجة الصورة الرقمية 10671374
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10221106  م.س. 1 10221106 أو متزامن 10221107  م.س. 2               1مخترب فيزياء عامة 2 10221108
10201107  م.س. 1  10201102  م.س. 2 10201102أو متزامن              1أحياء عامه عميل 2 10201108
10221105  م.س. 1 10221105 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة 1 10221107
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
                 3أحياء عامه 1 10201101
10201101  م.س. 1                 3أحياء عامه 2 10201102
10201101  م.س. 1 10201101 أو متزامن                1أحياء عامة عميل 1 10201107
                 3كيمياء عامه 1 10231101
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متطلبات علمية لمالئمة متطلبات ABET عدد الساعات المطلوبة = ٣٠ 
18 ساعة اجبارية من علم الرياضيات 

المتطلبات السابقةاسم المساق س.م رقم المساق 
0671102الرياضيات املنفصلة06712313

التفاضل والتكامل2110131
21101تفاضل وتكامل 2110232

21102جرب خطي  للحاسوب06712443
احصاء واحتÏالت212303

0671244تحليل عددي06713173
12 ساعة من التالية على أن تشمل المادة و مختبرها :

فيزياء2210131
مخترب فيزياء2210711
فيزياء2210232
مخترب فيزياء 2210812
كيمياء2310131
مخترب كيمياء2310711
كيمياء2310232
مخترب كيمياء2310812
احياء2410131
مخترب احياء2410711
احياء2410232
مخترب احياء2401812
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وصف المساقات
١0671101 مبادىء برمجه1 

 ++C/C يتنــاول املســاق مقدمــة عــن الحاســوب، واملكونــات الربمجيــة واملاديــة، وحــل املســائل، ومقدمــة يف الربمجــة باســتخدام لغــة

وتشــمل: االدخــال واالخــراج، التعبــ ات والعمليــات الحســابية، وجمــل الــرشط، وجمــل التكــرار، املصفوفــات أحاديــة البعــد، معالجــة 

األســÏء، اإلقرتانــات، مجــال اســتخدام املتغــ ات، االســتدعاء الــذاä، املصفوفــات ثنائيــة البعــد.

١0671102 مبادىء برمجه2
يغطــي املســاق مواضيــع أكــý تقدمــاً يف لغــة الــيس وتشــمل: املــؤرشات، الذاكــرة الديناميكيــة، الســجالت، ملفــات النصــوص، امللفــات 

الثنائيــة، الكيانــات والفئات.

0671201 كتابة التقارير الفنية

يركــز املســاق بشــكل أســايس عــىل مهــارات القــراءة ومبــادىء الكتابــة الفنيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة فإنــه ســيتم تدريــب الطلبــة 

عــىل اتبــاع النســق اآلä: العنــوان، املقدمــة،األدوات واألســاليب، املناقشــة والنتيجــة. ويتوقــع أن يتمكــن الطلبــة مــن كتابــة التقاريــر 

العلميــة بوضــوح واتقــان، ولــذا فــان تعريــف الطلبــة بنــÏذج مــن التقاريــر العلميــة يعــّد أساســيا.

١0671204 برمجة اإلنترنت 
يتضمــن املســاق طــرق انشــاء مواقــع ديناكيميــة، ويغطــي تقنيــات الربمجــة الخاصــة  باملواقــع االكرتونيــة املختلفــة وكذلــك لغــة 

.MySQL ــن واســرتجاع املعلومــات تخزي

١0671210 تركيب البيانات 
مقدمــة لكيفيــة بنــاء البيانــات باســتخدام لغــة برمجــة كيانــات ويغطــي املســاق: املكدســات، القوائــم، الطواب ،الشــجرة، الشــجرة 

الثنائيــة، االســتدعاء الــذاä، طــرق البحــث والفــرز، تطبيقــات مختلفــة.

١0671212 تحليل وتصميم الخوارزميات
يتعــرف الطالــب إىل وســائل تحليــل الخوارزميــات وتصميمهــا، ومختــارات مــن بعــض النــÏذج واألســاليب املشــهورة: فــرق/ تســد، 

الربمجــة الديناميكيــة، الخوارزميــات الجشــعة،االرتجاع، خوارزميــات البحــث، خوارزميــات الرتتيــب، قيــاس تعقيــد الخوارزميــات.

١0671230 بيئة وأدوات يونيكس 
مقدمة إىل نظام التشغيل يونيكس، الواجهة، البيئة، األوامر، األدوات، تطبيقات، الربمجة يف بيئة يونيكس.

١0671231 الرياضيات المنفصلة
املجموعات، االقرتانات، العالقات، العالقات الرتاجعية، نظرية الرسوم، مبادىء العد.

١0671241تصميم منطق الحاسوب
الجــرب البــويل وقوانينــه األساســية، تبســيط الــدوال البوليــة بواســطة خارطــة كارنــوف وطريقــة كويــن ماكلوســÇ، تصميــم الدوائــر 

املتكاملــة واملعقــدة، الدوائراملتسلســة واملتزامنــة، الدوائــر القالبــة، العــدادات وســجالت االزاحــة، تصميــم حاســوب بســيط محتويــاً 

الســجالت العامــة، أنــواع العنونــة والجمــل الرشطيــة.

١0671242 مختبر تصميم منطق الحاسوب
ــر  ــض الدوائ ــىل بع ــة ع ــارب العملي ــراء التج ــة وإج ــم العملي ــب باملفاهي ــف الطال ــدف إىل تعري ــاق (0671241) ويه ــة ملس تكمل

ــدرس يف (0671241) ــي ت ــية الت ــة األساس املنطقي
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١0671243 هيكلة الحاسوب ولغة اسمبلي
تنظيــم وعمــل الحاســوب، أنــواع التعلميــات، ãثيــل البيانــات، عمليــات العنونــة، برامــج التحكــم واإلدخــال واإلخــراج، لغــة أســمبيل: 

ــاحن  ــط وش ــاء، الراب ــف األخط ــرور، كاش ــاî امل ــادي وثن ــبملر أح ــتخدام أس ــروز، اس ــاداة واملاك ــل املن ــة، جم ــات، العنون املصطلح

الربنامــج، إخفــاء كــود أســمبيل يف لغــة ذات مســتوى عــايل.

١0671244 جبر خطي للحاسوب
ــة،  ــاءات املتجه ــا، الفض ــرق حله ــة وط ــادالت الخطي ــام املع ــددات، نظ ــات، املح ــىل املصفوف ــات ع ــات وعملي ــات واملتجه املصفوف

ــوب. ــاالت الحاس ــع يف مج ــذه املواضي ــات ه ــزة وتطبيق ــم املمي ــدى، القي ــواة وامل ــة والن ــالت الخطي ــاس، التحوي ــتقالل واألس االس

١0671311 لغات البرمجة 
فكــرة عامــة عــن لغــات الربمجــة، أنــواع البيانــات البســيطة، أنــواع البيانــات املركبــة، قواعــد لغــات الربمجــة، الذاكــرة، االقرتانــات، 

الطــرق املختلفــة للربمجــة وتشــمل التقليديــة، املنطقيــة، الدواليــة والكيانــات.

١0671314 تحليل وتصميم الكيانات
ــة  ــق طريق ــة، تطبي ــات، dynamic polymorphism والوراث ــتقاق الفئ ــمل : اش ــات ويش ــة الكيان ــم برمج ــاق مفاهي ــي املس يغط

.UML  ــة ــات باســتخدام لغ ــر نظــم برمجي ــل وتطوي ــدة مســائل، تحلي ــات عــىل ع برمجــة باســتخدام الكيان

١0671316 برمجة متقدمة 
انشــاء نظــم برمجيــات متعــددة األجــزاء وربطهــا باســتخدام برمجــة الكيانــات، عمــل برامــج ذات واجهــات متقدمــة مــن خــالل بيئــة 

ــر متكاملة.  تطوي

١0671317 التحليل العددي
ãثيــل األعــداد الحقيقيــة يف الحاســوب, الطــرق العدديــة؛ تحليــل األخطــاء. اســتخدام بعــض الربمجيــات الخاصــة بالطــرق العدديــة. 

ــارشة و غــ   ــة؛ طــرق التدخــل و التكــرار؛  الجــذور: الطــرق املب ــل إيجــاد الجــذور  للمعادل ــات لحــل مشــاكل مث ــة خوارزمي كتاب

املبــارشة ألنظمــة معــادالت خطيــة؛ حــل أنظمــة غــ  خطيــة؛ التقريــب و التفســ ؛ التكامــالت و التفاضــالت العدديــة.

١0671321 عمارة الحاسوب
دراســة شــاملة لهندســة أنــواع مختلفــة مــن الحواســيب، دراســة تفصيليــة ملكونــات الحاســوب األساســية خاصــة وحــدة املعالجــة 

املركزيــة، وحــدة التحكــم، وحــدة الذاكــرة الرئيســية، الذاكــرة وأنواعهــا، املعالجــة األنبوبيــه، الحواســيب املتوازيــه.

١0671351 هندسة البرمجيات
نظرية النظم، دورة حياة النظام، طرق تحليل النظم ومراحلها، تحديد كفاءة وجودة الربامج، التوثيق، اختبار الربمجيات.

١3067135 قاعدة البيانات 1
مفاهيــم قاعــدة البيانــات، النــÏذج املختلفــة لقواعــد البيانــات مــع الرتكيــز عــىل النمــوذج العالئقــي، بنــاء قواعــد البيانــات، لغــة 

.SQL االستســفار

١0671358 أنظمة وتظبيقات الوسائط المتعدده 
 ،CPU مقدمــة اىل محتويــات الوســائط املتعــددة وأدوات انتاجهــا، تصميــم نظــم الوســائط املتعــددة ومــا يشــمل ذلــك مــن حاجــات

الذاكــرة، رسعــة النقــل، تطويــر تطبيقــات وســائط متعــددة ¤كــن تشــغيلها محليــاً أو عــىل شــبكة حواســيب. 
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١0671362 مقدمة في تصميم المترجمات
اللغــات الرســمية، مراحــل عمــل املرتجــم، القواعــد الحــرة، قواعــد الرتجمــة املبــارشة، املســح اللغــوي، تكويــن جــدول الرمــوز، فحــص 

الجمــل طبقــا لقواعــد اللغــة، معالجــة األخطــاء.

١0671371 الرسوم بالحاسوب 
مبــادىء وخوارزميــات الرســوم بالحاســوب، بنــاء الصــور وعرضهــا ، طــرق التعامــل بالرســوم، املتجهــات، الرســم البيــاè واملنحيــات، 

التحويــالت: اإلزاحــة الــدوران، التكبــ . الرســوم يف اتجاهــÌ ويف ثالثــة اتجاهــات.

١0671372 المحاكاة 
املحاكاة، نظرية الطواب ، كيفية بناء أرقام عشوائية، تحليل اإلحصائية للعينات، لغات املحاكاة وتطبيقات مختارة.

١0671374 معالجة الصور الرقمية
يغطــي هــذا املســاق أساســيات معالجــات الصــورة الرقميــة مــع الرتكيــز عــىل  تنســيقات الصــور، والتعــرف إىل الصــور، واســتخراجها 

وأساســيات معالجــة الصــور وفهرســتها  .تنســيقات الصــور. التكتــل : أســاليب الهرميــة وغــ  الهرميــة، تجمــع باســتخدام الشــبكات 

ــورة،  ــÌ الص ــة. تحس ــاليب الوراثي ــة ، واألس ــبكات العصبي ــ ان ، الش ــرب الج ــات : أق ــة. التصنيف ــات الجيني ــة والخوارزمي العصبي

وتجزئتهــا، وقياســها وتحليلهــا وتخزينهــا واســرتجاعها 

١0671375 مقدمه إلى نظم المعلومات الجغرافية
مقدمــة إىل تطبيقــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة، التمثيــل الرقمــي للبيانــات الجغرافيــة، نظــم املعلومــات الجغرافيــة املبنيــة عــىل 

. RASTER نظــم املعلومــات الجغرافيــة املبنيــة عــىل ،VECTOR

١0671383 التشفير وأمن الحاسوب 
ويغطــي هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف حÏيــة املعلومــات واآلليــات األساســية ألمــن الحاســوب. كــÏ يقــدم الشــيفرات الخبيثــة 

ــاح العــام (غــ   ــة (املتÏثــل) يف التشــف  وطريقــة املفت ــز، والطــرق التقليدي ــة منهــا. والطــرق الكالســيكية يف الرتمي ــة الحÏي وكيفي

املتÏثلــة)، وإدارة املفتــاح ونقــل املفتــاح مــن جانــب آلخــر، والتوقعــات الرقميــة والشــهادات وبروتوكــوالت التوثيــق. وأمــن الشــبكه، 

وبروتوكــوالت للتجــارة اإللكرتونيــة اآلمنــة.

١0671421 نظام التشغيل 1
نبــذة عــن تاريــخ نظــم التشــغيل، الــدور الهــام لنظــم التشــغيل يف الحاســوب، إدارة الذاكــرة وتنظيمهــا، التحكــم يف وحــدة املعالجــة 

املركزيــة، تعــدد املعالجــة والربامــج، معالجــة املقاطعــة، الحÏيــة، أمثلــة عــىل نظــم التشــغيل املتخلفــة.

١0671422 نظام التشغيل 2
موضوعــات متقدمــة يف نظــم التشــغيل، مقارنــة أنــواع مختلفــة مــن نظــم التشــغيل، دراســة عميقــة لنظــام تشــغيل حديــث مثــل 

 windows و  unix

١0671453 قاعدة البيانات 2 
هيكليــة نظــام قواعــد البيانــات، املعالجــة املتوازيــة، التحكــم التزامنــي، اســرتجاع البيانــات، الحÏيــة واألمن، قواعــد البيانــات املوزعة، 

قواعــد البيانــات عــىل شــبكة االنرتنــت، معالجــة الوســائط املتعــددة ضمــن قواعــد البيانــات، أمثلــة مــن نظــم قواعــد بيانــات حديثة.

١0671473 شبكات الحاسوب
بروتوكوالت االتصال املستخدمة بÌ أجهزة الحاسوب، طبقات نظام الشبكة، شبكات االتصال املحلية، تقييم نظم الشبكات.
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١0671474 برمجة الشبكات
اســتخدام بروتوكــوالت الشــبكة املتخصصــة يف نقــل املعلومــات بــÌ تطبيقــات مختلفــة، إنشــاء تطبيقــات موزعــة، التحكــم باألخطــاء، 

تصميــم تطبيقــات لشــبكة االنرتنــت.

١0671475 الشبكات الالسلكية
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم األساســية حــول الشــبكات الالســلكية التــي تضــم الشــبكات الالســلكية الشــخصية والشــبكات املحليــة 

ــم  ــة املادية،التحك ــر الطبق ــاق :معياي ــذا املس ــية يف ه ــع األساس ــمل املواضي ــعة النطاق.تش ــلكية واس ــبكات الالس ــلكية والش الالس

بالوصــول للوســط الناقل،بنــاء الشــبكات املحليــة وأمنها،الشــبكات واســعة النطــاق ìافيهــا الشــبكات الخلويــة وشــبكات البيانــات 

الخلويــة  

١0671477 مختبر شبكات الحاسوب
ــات اىل تطبيــق) .  ــادئ يف مســاق شــبكات الحاســوب (النظري ــم الطــالب كيــف يطبــق كل ماتعلمــه مــن مب يف هــذا املســاق يتعل

يحتــوي عــىل تجــارب يف مواضيــع مختلفــة يف إدارة شــبكات الحاســوب وأمنهــا وتواصلهــا وانظمــة التشــغيل وبرمجــة الربوتوكــوالت 

املختلفــة لطبقــات شــبكات الحاســوب .

١0671477 األنظمة الموزعه والمعالجه الموازية
مقدمــة يف األنظمــة املوزعــة، الشــبكة العامليــة كحالــة دراســية، مقدمــة يف املعالجــة املوازيــة multithreading ، تطبيقــات وواجهات 

ــة املتوازية. املعالج

١0671473 الذكاء االلي 
ــذكاء اآليل،  ــة، لغــات برمجــة ال ــذكاء اآليل، ãثيــل املعرفــة، طــرق البحــث، برامــج األلعــاب، معالجــة اللغــات الطبيعي التعريــف بال

ــم. األنظمــة الخبــ ة، الطــرق املختلفــة يف التعلي

١0671491 موضوعات خاصة
موضوعات تتعلق ìوضوعات الحاسوب الحديثة، ويتم اختيارها من قبل القسم.

١0671498 البحث العلمي

١0671498 مشروع تخرج 

١0671499 تدريب ميداني بواقع 180 ساعة تدريبية. 
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أنظمة المعلومات اإلداريه

الرؤية:
يتطلــع قســم أنظمــة املعلومــات اإلداريــة أن يحتــل مركــز الصــدارة عــىل املســتوى املحــيل والعاملــي يف قيــاده البحــث العلمــي واألبــداع 

يف إداره نظــم املعلومــات اإلداريــة.

الرسالة: 
تتلخــص رســالتنا بالعمــل عــىل تخريــج طلبــه مؤهلــÌ وعــىل مســتوى عــال مــن الكفــاءات املتميــزه يف مجــايل تكنولوجيــا املعلومــات 

واإلدارة. حيــث يعمــل قســم انظمــة املعلومــات اإلداريــه بجــد ومثابــره لقيــاده الســوق املحــيل وصناعــه تكنولوجيــا املعلومــات  مــن خــالل 

البحــث العلمــي والتطويــر املســتمر يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات ومجــال العلــوم اإلداريــة. 

أهداف البرنامج التعليمية
يهــدف الربنامــج إىل تخريــج طــالب مؤهلــÌ يف مجــال  تكنولوجيــا املعلومــات واإلدارة. حيــث يســعى إىل أن يصــل خريجــوه ملناصــب 

قياديــه يف املؤسســات التــي ســيعملون بهــا عــن طريــق تعزيــز وتوظيــف تكنولوجيــا املعلومــات وتطبيقاتهــا يف االعــÏل التجاريــه. حيــث 

يطمــح الربنامــج أن يكــون خريجــوه رؤســاء فــرق  أو مــدراء للمشــاريع أو حتــى مــدراء للمؤسســات التــي ســيعملون بهــا.

مخرجات البرنامج
يف نهايه الربنامج يتوقع ان يكون الطالب :

عىل معرفه ممتازه يف االدارة والوظائف املختلف داخل املنظÏت• 

متقنا ملبادئ ومفاهيم لغات الربمجه وأنواعها • 

عىل معرفه ممتازه بأنظمه املعلومات اإلدارية وتطبيقاتها املختلفه يف املؤسسات • 

مكتسب للمعرفه الرضوريه للتخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسات و يف سياق تكنولوجيا املعلومات• 

قادراً عىل إداره املراحل املختلفه لدورة حياة تطوير الربمجيات• 

قادراً عىل توظيف أنظمة املعلومات اإلدارية لتحسÌ عمليه صنع القرار• 

مكتسبا للمعرفه واملهارات الّالزمة للمبادرة بانشاء املشاريع الصغ ه واملشاريع الريادية• 
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متطلبات الحصول على درجه البكالوريس في تخصص أنظمه المعلومات اإلدارية

يجب على الطالب إكمال ١٢١ ساعه معتمده بنجاح موزعين على النحو التالي
متطلبات قسم: 103 ساعه معتمده (85 ساعه معتمده إجباري قسم + 18 ساعه معتمده اختياري قسم)

متطلبات جامعه: 18 ساعه معتمده

متطلبات القسم:
يجب على الطالب اكمال ١٠٣ ساعه معتمده بنجاح مقسمين على النحو اآلتي :

متطلبات إجبارية 85 ساعه معتمده ( 73 ساعه معتمدة من مساقات أساسيه + 12 ساعه معتمدة مساقات داعمة)

المساقات االجبارية (٧٣ ساعة معتمدة)
رقم المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10681102  م.س. 1                 3تركيب البيانات 10681210
10676336  م.س. 1                 3مرشوع يف نظم املعلومات االدراية 10676490
10676345  م.س. 1                 3األمن يف تكنولوجيا املعلومات 10676324
10676321  م.س. 1                 3أنظمة دعم القرارات 10676414
10676260  م.س. 1                 3تطبيقات املؤسسات 10676433
10676230  م.س. 1                 3االدارة االسرتاتيجية يف املنظÏت الرقمية 10676470
10676321  م.س. 1                 3ريادة األعÏل يف تكنولوجيا املعلومات 10676415
                 3الرياضيات يف األعÏل التجارية 10676121
                 3مبادىء املحاسبة والتمويل 10676151
                 3االحصاء لألعÏل التجارية 10676122
10676122  م.س. 1                 3تحليل النظم 10676336
10681204  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية 2 10681383
                 3تدريب ميداè يف نظم املعلومات االدارية 10676450
11000322  م.س. 1                 3االتصاالت التجارية وكتابة التقارير الفنية 10676222
10676111  م.س. 1                 3التطوير املؤسيس وادارة التغي  10676230
                 1مبادىء البحث العلمي 10676499
                 3مبادىء الربمجة وحل املشكالت 10681101
10681101  م.س. 1                 3أساسيات الربمجة الكينونية 10681102
10681102  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية 1 10681204
10676122  م.س. 1                 3تحليل القرارات 10676211
10676323  م.س. 1                 3ضÏن الجوده يف الربمجيات 10676350
                 3مقدمة يف نظم املعلومات االدارية 10676111
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
10676111  م.س. 1                 3ادارة العمليات 10676260
10676122  م.س. 1                 3بحوث العمليات وتطبيقاتها 10676213
10676213  م.س. 1                 3ادارة املشاريع 10676323
10681210  م.س. 1                 3االتصاالت والشبكات لبيانات االعÏل التجارية 10676345
10681383  م.س. 1                 3التجارة االلكرتونية 10676321
10681210  م.س. 1                 3ادارة قواعد البيانات وتطبيقاتها 10676270
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المساقات االختياريه
يجب عىل الطالب اكÏل 18 ساعه معتمده بنجاح من القاëه اآلتية  

رقم المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10676270  م.س. 1                 3أنظمة املعلومات الصحية 10681471
10676260  م.س. 1                 3ادارة عمليات األعÏل التجارية 10676480
10676270  م.س. 1                 3مستودعات البيانات والتنقيب يف البيانات 10676440
10681204  م.س. 1                 3تكنولوجيا الوسائط املتعددة 10676332
                 3توجهات حديثة يف ادارة نظم املعلومات 10676430
10676270  م.س. 1                 3ادارة مخاطر نظم املعلومات 10676320
10676330 è10681383  م.س. 1                 3التسويق االلكرتو
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215

متطلبات الجامعة:
يجب عىل الطالب إãام متطلبات الجامعة اآلتية بنجاح:

اسم المساقرقم المساق
ساعه 
معتمده

رقم المتطلب السابق

---3الثقافة اإلسالمية1000101
---3اللغة العربية1000102
---3انجليزي جامعة10001031
31000103انجليزي جامعة10003252
---3دراسات فلسطينيه1000104
---1مهارات القياده واالتصال1000117
---1خدمة املجتمع1000108
---1مقدمة  يف علم الحاسوب1000127
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وصف المساقات

١0681101  مبادئ البرمجة وحل المشكالت:  
هــذا املســاق يعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية للربمجــة، وحــل املشــكالت، والتفكــ  املنطقــي. ويشــمل: جمــل اإلدخــال واالخراج,  

ــات ,  ــع السالســل، واالقرتان ــل م ــد الواحــد، والتعام ــات ذات البع ــة؛ املصفوف ــرارات املختلف ــة  إذا، التك ــ ات الحســابية، جمل التعب

النطاقــات و املصفوفــات.

١0866121 مبادئ في اإلدارة (1):  
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة مفاهيــم الطلبــة فيــÏ يتعلــق ìفهــوم اإلدارة وأصولهــا، وأســاليبها ونظرياتهــا ومدارســها وميادينهــا، 

ومشــكالتها، وعنارصهــا، ثــم توعيــة الطالــب للتطــورات املســتجدة يف حقــل اإلدارة، وتشــخيص بعــض املشــكالت اإلداريــة، ثــم اتخــاذ 

القــرارات الســليمة. إضافــة إىل الرتكيــز عــىل عنــارص اإلدارة مــن: تخطيــط وتنظيــم واتخــاذ القــرار والقيــادة والحوافــز واالتصــاالت والرقابــة

١0676121 الرياضيات في األعمال التجارية:  
يغطــي هــذا املســاق العمليــات الحســابية األساســية وتطبيقهــا عــىل مشــاكل العمــل. ومواضيــع أخــرى مثــل حســاب األجــور ،الدخل، 

الــرشاء والبيــع بكفــاءة. إضافــه إىل تطبيــق املعرفــة املكتســبة باســتخدام جــداول البيانــات االلكرتونيه.

١0676151 مبادئ المحاسبة والتمويل :  
صمــم هــذا املســاق لطــالب كليــة تكنولوجيــا املعلومــات مــن أجــل تعريــف الطالــب باملبــادئ واملفاهيــم األساســية يف املحاســبة 

والتمويــل وتطبيقاتهــا املختلفــة ألهميتهــا يف اتخــاذ القــرارت األقتصاديــة مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن املســتخدمÌ (عــىل ســبيل 

املثــال، املــدراء واملســاهمÌ واملحللــÌ ، واملقرضــÌ، الــخ). حيــث ســيتم ãكــÌ الطالــب مــن  فهــم هــذه املفاهيــم وإســتخداماتها 

ــة األعــÏل. حيــث ســيتم اســتخدام أنظمــة املعلومــات املحاســبية  ــة يف بيئ ــل وتفســ  املعلومــات املحاســبية واملالي لقــراءة وتحلي

واملاليــة املحوســبة يف معالجــة العمليــات املاليــة املختلفــة

١0681102 أساسيات البرمجة الكينونية:  
هــذا املســاق يعــرف الطالــب ìبــادئ الربمجــة الكينونيــة. ويتعــرف الطالــب فيــه عــىل أثــر اســتخدام OOP يف دورة حيــاة تطويــر 

الربمجيــات. ويتعلــم أساســيات ال OOP، ومبــادئ إعــادة اســتخدام، و مبــدأ تخبئــة التعقيــد وبنــاء حزمــة مــن الطبقــات الخاصــة، 

وتطويــر النظــم مــع واجهــة املســتخدم الرســومية، ومفاهيــم التعامــل مــع اســتثناء الخطــأ، ومفاهيــم التعامــل مــع الحــدث والتدفــق 

ومفاهيــم إدارة امللفــات

١0676111 مقدمة في نظم المعلومات االدارية
ــه  ــم مناقش ــث يت ــاالت، حي ــات واالتص ــا املعلوم ــة وتكنولوجي ــات اإلداري ــم املعلوم ــية لنظ ــم االساس ــىل املفاهي ــاق  ع ــز املس يرك

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت كأدوات لتطويــر األداء اإلداري. وإبــراز أهميــة تكنولوجيــا املعلومــات لدعــم العمليــات 

التشــغيلية وتحقيــق األهــداف املنشــودة يف منظــÏت األعــÏل. باالضافــة اىل أهميــة اســتخدام أنظمــة املعلومــات يف تطويــر عمليــة 

صناعــة القــرارات اإلداريــة مــن اجــل الوصــول إىل امليــزة التنافســية  

١0676122 اإلحصاء لالعمال التجارية:  
يهــدف املســاق إىل تزويــد الطالــب باملهــارات واملعرفــة الالزمــة الســتخدام اإلحصــاء يف مجــال األعــÏل التجاريــة. كــÏ يركــز عــىل 

اإلحصــاء الوصفــي، ومقاييــس النزعــة املركزيــة وتقلباتــه، واالحتــÏالت، واختبــار الفرضيــات واإلســتنتاج واإلرتبــاط وتحليــل اإلنحــدار

١0681204 برمجة الشبكة العنكبوتية1:  
مفهــوم االنرتنــت وبرمجــة اإلنرتنــت، خــادم الويــب وتطبيقــات خــادم الويــب، طــرق التصميــم الويــب مركــزة يف برمجــة الكيانــات، 

ــة  ــت، إضاف ــات االنرتن ــات مــع تطبيق ــط قواعــد البيان ــة، رب برمجــة Client-Side، برمجــة Server-Side، صفحــات الخــادم الفعال

محتويــات ديناميكيــة عــىل تطبيقــات الويــب، برمجــة واجهــات البوابــات املشــرتكة، برمجــة واجهــة املســتخدم لتطبيقــات الويــب.
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١0681210 تركيب البيانات:  
هــذا املســاق هــو مقدمــة لهيــاكل البيانــات املختلفــة اســتنادا إىل منهجيــة الربمجــة الكينونيــة، ألنهــا تركــز عــىل هيــاكل البيانــات 

التــي تســاعد الطــالب عــىل تخزيــن البيانــات الكبــ ة بطريقــة فعالــة. كــÏ يشــمل: القوائــم، الســتاك، الطوابــ ، أكــوام، واألشــجار، 

البحــث يف األشــجار ، تجزئــة الجــداول,  وتحليــل وتنفيــذ هيــاكل البيانــات، والفــرز والبحــث

١0676222 االتصاالت التجارية و كتابة التقارير الفنية:  
 èرســات لتطبيــق مبــادىء اإلتصــال و التواصــل الفعــال و تقنيــات الجيــل الثــاÏيهــدف هــذا املســاق  توفــ  أفضــل الفــرص و امل

للويــب إلتقــان املهــارات الالزمــة يف املراســالت التجاريــة و كتابــة التقاريــر الفنيــة. ســ كز املســاق عــىل أهميــة تحديــد و تحليــل 

ــم وإســتخدام  وســائل التواصــل  ــن تصمي ــب م ــم املســاق بتمكــÌ الطال ــÏ يهت ــات. ك ــه إىل املوضــوع و الغاي املســتقبلÌ، باإلضاف

املرئيــه لضــÏن اإلتصــال و التواصــل الفعــال.

١0676211 تحليل القرارات:  
ــل  ــرق تحلي ــرارات، وط ــاذج الق í ــن ــذا يتضم ــية. وه ــرار األساس ــاذ الق ــارص اتخ ــة بعن ــية املتعلق ــادئ االساس ــاق املب ــاول املس يتن

ــا ــاكاة وغ ه ــرارات، املح ــجرات الق ــرارات، ش الق

١0676213 بحوث العمليات وتطبيقاتها:  
ــل  ــة مث ــات الربمجــة الرياضي ــع القــرار ويركــز عــىل تقني ــة صن ــه يف عملي ــات وتطبيقات ــادئ بحــوث العملي يقــدم هــذا املســاق مب

 .(Ìا يف ذلك مشكة النقل والتعيì) الربمجة الخطية (األسلوب البسيط، االزدواجية وتحليل الحساسية)،تحليل الشبكات

١0676270 ادارة قواعد البيانات وتطبيقاتها:  
بغطــي هــذا املســاق مفاهيــم قواعــد البيانــات باالضافــه اىل تطبيقاتهــا باســتخدام أنظمــه إداره قواعــد البيانــات الحديثــه. ويركــز 

عــىل íذجــة املفاهيــم Conceptual modeling والنمــوذج العالئقــي Relational model باالضافــه اىل الرتكيــز عــىل تطبيــع قواعــد 

Database Normalization البيانــات

١0676230 التطوير المؤسسي و إدارة التغيير:  
يــزود املســاق الطلبــة باملعرفــة الالزمــة لتطبيــق مهاراتهــم و معارفهــم املكتســبة وتجميعهــا يف مهــام بحثيــة لألنشــطة التــي تتعلــق 

ــة بإســتخدام تقنيــات اإلتصــاالت و املعلومــات، بهــدف  ــة إبداعي يف تحديــد نقــاط الضعــف و الفــرص للوصــول اىل حلــول تطويري

التطويــر والتحســÌ وإســتدامة التنافســية  للمؤسســات ضمــن خطــة تطويــر مؤســيس شــامل و تغيــ  مخطــط لــه.

١0676260 إدارة العمليات:  
يقــدم املســاق املفاهيــم األساســية يف إدارة العمليــات، حيــث ســيتم الرتكيــز عــىل دور تكنولوجيــا املعلومــات يف تحســÌ العمليــات 

املختلفــة داخــل املؤسســة. املواضيــع التــي ســيغطيها املســاق تشــمل التنبــأ، التخطيــط لألعــÏل التجاربــة، التخطيــط للســعه، جــرد 

وتخزيــن الســلع وغ هــا

١0681383 برمجة الشبكة العنكبوتية2:   
مفهــوم االنرتنــت وبرمجــة اإلنرتنــت، خــادم الويــب وتطبيقــات خــادم الويــب، طــرق التصميــم الويــب مركــزة يف برمجــة الكيانــات، 

ــة  ــت، اضاف ــات االنرتن ــع تطبيق ــات م ــد البيان ــط قواع ــة، رب برمجــة Client-Side، برمجــة Server-Side، صفحــات الخــادم الفعال

محتويــات ديناميكيــة عــىل تطبيقــات الويــب، برمجــة واجهــات البوابــات املشــرتكة، برمجــة واجهــة املســتخدم لتطبيقــات الويــب.

١0676323 إداره المشاريع:  
صمــم هــذا املســاق مــن اجــل  تزويــد الطلبــة باملعرفــة واملهــارات الالزمــة لفهــم عمليــة إدارة املشــاريع باألضافــة  إىل التقنيــات 

ــة العمــل. ــق هــذه األدوات إلدارة املشــاريع يف بيئ ــة وتطبي املســتخدمة يف إدارة املشــاريع الفعال
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١0676345 االتصالت والشبكات لبيانات االعمال التجاريه:   
املســاق مصمــم لتعريــف الطالــب باساســيات تراســل البيانــات والشــبكات، íــاذج الشــبكات املختلفــة ســيتم دراســتها، كــÏ يركــز 

عــىل التقنيــات املســتخدمة  يف التصميــم.

١0676321 التجاره اإللكترونية:   
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم الرئيســة التجــارة اإللكرتونيــة مــن ثالثــة مناظــ  مختلفــة : املنظــور التجــاري ، واملنظــور االجتÏعــي 

ــر  ــات واملخاط ــود، والتحدي ــة اىل القي ــة  باإلضاف ــارة األلكرتوني ــة للتج ــ ة املتاح ــرص الكب ــم الف ــش تقيي ــي. ويناف ــور التقن واملنظ

ــة لهــا. املصاحب

١0676336 تحليل النظم:  
ــتخدمة يف  ــاليب املس ــق األس ــث بعم ــا. ويبح ــات وتصميمه ــم املعلوم ــل نظ ــة يف تحلي ــم الرئيس ــب املفاهي ــاق للطال ــدم املس يق

ــم نظــام  ــل وتصمي ــوم عــىل تحلي ــة تق ــة دراســة واقعي ــه يف املســاق عــىل حال ــا يتعلمون ــق كل م ــة بتطبي ــوم الطلب تطويرهــا ويق

ــة. ëــة قا ــات ملؤسس معلوم

١0676350 ضمان الجودة في البرمجيات:  
يقــدم هــذا املســاق املواضيــع املتعلقــه بضــÏن جــودة الربمجيــات، مثــل  الوقايــه وتصحيــح األخطــاء، والتحقــق الرســمي، باالضافــه 

اىل منهجيــات مختلفــة الختبــار الربمجيــات. كــÏ يناقــش íــاذج و الجــودة العامليــه للربمجيــات ومعاي هــا.

١0676324 األمن في تكنولوجيا المعلومات :  
تتمثــل مهمــة هــذا املســاق يف تعريــف الطــالب باملفاهيــم األساســية والقضايــا املتعلقــة بأمــن املعلومــات، حيــث يناقــش بشــكل 

ــول  ــة الحص ــة كيفي ــه) وهندس ــوب حÏيت ــو مطل ــا ه ــة م ــن (íذج ــات األم ــل سياس ــا مث ــة علي ــور ذات اهمي ــق ام ــع وعمي واس

عــىل ضÏنــات لتأكيــد مالëــة الحÏيــة املتوفرة.باالضافــه للتطــرق للتشــف  واألمــور الرياضيــة التــي تقــوم عليهــا وأنــواع الهجــÏت 

ــة او توقيــف عمــل الربتوكــوالت ــل عمــل الشــبكات والشــيفرات الخبيث ــه لتعطي االلكرتوني

١0676414 أنظمة دعم القرارات:  
ــده داخــل املنظــÏت  ــا املتزاي ــ ة، ودورهــا وتطبيقاته ــة الخب ــرار واألنظم ــم الق ــم شــامل لنظــم دع ــة فه ــدف املســاق إىل تنمي يه

واملؤسســات. وذلــك مــن خــالل  تحويــل املعرفــة النظريــة التــي اكتســبها الطالــب إىل تطبيــق عمــيل. ويتنــاول االســاليب والتقنيــات 

والتطبيقــات املختلفــه للــذكاء الصناعــي املســتخدمة باملؤسســات املســاعده يف عمليــه اتخــاذ القــرار. وهــذا يتضمــن فهــم للمواصفات 

العامــة لنظــم األســاس املعــريف، مــن تحصيــل املعرفــه وãثيلهــا اىل أســاليب األســتدالل بالنظــم الخبــ ه.

١0676433 تطبيقات المؤسسه:   
ــة بينهــا.  ــة التخطيــط للمصــادر يف املؤسســه مــع العالقــات الداخلي ــم االساســية  يف االنظمــة متكامل يغطــي هــذا املســاق املفاهي

يتنــاول كذلــك املســاق اعــادة تصميــم نشــاطات العمــل والتغيــ ات يف الرتكيبــة املؤسســية باالضافــة إىل سياســات اإلدارة الفعالــة يف 

املنافســة.

١0676470 اإلدارة االستراتيجية في المنظمات الرقمية:  
يهــدف هــذا املســاق اىل إعطــاء الطالــب فرصــه لبنــاء فهــم واضــح للمفاهيــم االساســية لــالدارة االســرتاتيجية. والرتكيــز عــىل تقنيــات 

املعلومــات يف التخطيــط االســرتاتيجي ملواجهــة التحديــات املعــارصة ملنظــÏت االعــÏل. ويســعى لتمكــÌ الطلبــة مــن القــدرة عــىل 

تحليــل بيئــات املنظــÏت بكفــاءه وبنــاء اســرتاتيجيات مدعمــة بتقنيــات املعلومــات ومتكاملــة يف تناغــم بنــاء مــع الصناعــة و اإلدارة 

و الهيكليــة و ثقافــة و بيئــة املؤسســة.
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١0676415 ريادة األعمال في تكنولوجيا المعلومات:  
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم املعرفيــة والعمليــة الالزمــة للريــادة يف األعــÏل التجاريــة املتعلقــه يف تقنيــة املعلومــات. وقــد صمــم 

للطــالب الراغبــÌ يف بــدء أعÏلهــم التجاريــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات وســيتم الرتكيــز عــىل املهــارات الالزمــة لتوليــد األفــكار 

املبتكــرة وبنــاء íــاذج األعــÏل القابلــة للتســويق والربــح. حيــث يناقــش الخطــوات الالزمــة لتخطيــط والتمويــل والتســويق للنــÏذج 

األعــÏل الجديــدة مــن منظــور ريــادي.

١0676450 تدريب ميداني في نظم المعلومات اإلدارية:  
ــاء دراســته يف إطــار عمــيل مــن أجــل إعــداده للعمــل  صمــم هــذا املســاق لوضــع املعرفــه واملهــارات التــي إكتســبها الطالــب اثن

لســوق العمــل بعــد التخــرج. وأثنــاء فــرتة التدريــب، ســيتم توظيــف الطالــب واالرشاف عليــه مــن قبــل مؤسســه عاملــه. حيــث يتوقع 

مــن الطالــب املشــاركة يف مختلــف أنــواع تكنولوجيــا املعلومــات وإدارتهــا داخــل املؤسســة وفقــا للخطــة التــي وافقــت عليهــا إدارة 

املؤسســه والقســم. ويجــب عــىل الطالــب إكــÏل 280 ســاعة عــىل األقــل مــن التدريــب خــالل ســاعات العمــل العاديــة للرشكــة.

١0676490 مشروع في نظم المعلومات االدارية:  
يوفــر املســاق للطلبــة الفرصــة لوضــع خالصــة املعرفــة املكتســبه يف دراســتهم اليجــاد حلــول ملســألة واقعيــة يف نظــم املعلومــات 

االداريــة ملؤسســة قاëــة يف فلســطÌ. جميــع جوانــب املســألة تؤخــذ باالعتبــار ومنهــا أدارة املشــاريع واملتطلبــات الربمجيــة واملاديــة 

للمــرشوع وكذلــك أداء نظــام املعلومــات وتقييمــه ومقارنتــه بنظــم معلومــات بديلــه.

١0676499 مبادئ البحث العلمي :  
يقــدم املســاق املبــادئ واملهــارات األساســيه للقيــام بحــث علمــي أصيل.حيــث تتــاح الفرصــه للطــالب إلختيــار ومناقشــه وعــرض 

ــاره يف مجــال نظــم املعلومــات اإلداريــة يف املجــالت العلميــه املعتــربه.  ونقــد بعــض املوضوعــات املخت

١0676320 إدارة مخاطر نظم المعلومات:  
يهــدق املســاق  إىل تزويــد الطالــب باملعــارف األساســية ملــا يســتجد مــن قضايــا تتعلــق بأنظمــة املعلومــات وإدارتهــا. كذلــك البحــث 

يف عالقــات التشــابه و االختــالف بــÌ املخاطــر املعياريــة املتعلقــة باالعــÏل التجاريــة و املشــاريع، وأنشــطة أمــن املعلومــات مــن 

ــا،  ــد املخاطــر وتحليله ــل لتحدي ــش االســتخدام األمث ــÏ يناق ــر. ك ــن املخاط ــايف م ــم وإجــراءات التع منظــور ادارة املخاطــر والتقيي

وخطــط الــرد والوقايــة منهــا. باإلضافــه إىل القضايــا املعــارصة يف إدارة املخاطــر

١0676430 توجهات حديثة في ادارة نظم المعلومات:   
املساق مصمم لتعريف الطالب بالتوجهات الحديثة يف إدارة نظم املعلومات والتقنيات الحديثة املستخدمة واطالع الطالب عليها

0676332 تكنولوجيا الوسائط المتعددة:  
ــاول الصــور  ــة باملعــارف واملهــارات األساســية املســتخدمة يف الوســائط املتعــددة. كــÏ يتن ــزود الطلب ــم هــذا املســاق لي ــم تصمي ت

ــة إىل  ــة. باإلضاف ــات الالزم ــاء التطبيق ــص وانش ــوت والن ــو والص ــل الفيدي ــتخدام وãثي ــوان وإس ــة األل ــة إىل أنظم ــة باإلضاف الرقمي

ــددة ــائط املتع ــاريع الوس ــة يف إدارة مش ــارات اإلداري امله

١0676440 مستودعات  البيانات والتنقيب في البيانات:  
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطلبــة ìســتودعات البيانــات وكيفيــة إنشــائها. وتحليــل البيانــات بطرقــه املختلفــة، كالطــرق التنبؤيــة 

والطــرق الوصفيــة باالضافــة إىل الطــرق اإلحصائيــة

١0676330 التسويق  االلكتروني 
ــىل  ــز ع ــع الرتكي ــويق، م ــه  يف التس ــا كاف ــكال التكنولوجي ــتخدام أش ــه الس ــات الحديث ــيه والتوجه ــم األساس ــاق املفاهي ــدم املس يق

ــويق ــا يف التس ــت وتطبيقاته اإلنرتن
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١0676480 إدارة عمليات األعمال التجاريه :  
يقــدم املســاق املفاهيــم األساســيه يف موضــوع إدارة عمليــات األعــÏل (BPM). وهــذا يشــمل íذجــه و محــاكاة والتحقــق، وربــط 

 Work$ow management system   أنظمــة إدارة ســ  العمــل Ìــ ــات ب ــة. ويركــز عــىل اإلختالف ــات مــع األعــÏل التجاري العملي

وإدارة عمليــات األعــÏل التجاريــه BPM. كــÏ ســيتم تقديــم بعــض التكنولوجيــا التــي تأثــرت بــإدارة عمليــات األعــÏل التجاريــه. 

كــÏ يقــدم املســاق بعــض لغــات املســتخدمه يف ãثيــل العمليــات مثــل Petri nets  و YAWL ، حيــث يتــم اســتخدامها لفحــص 

خصائــص عمليــات االعــÏل التجاريــه

١0866220 إداره الموارد البشريه:  
يهــدف هــذا املســاق إىل الرتكيــز عــىل اإلنســان، والرتكيــز عــىل الــدور الــذي تقــوم بــه إدارة األفــراد، كونهــا متخصصــه يف التعامــل مــع 

اإلنســان. ووضــع حــد ملشــكالته مــن خــالل وضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب ضمــن سياســة توظيــف واضحــة وعادلــة. 

ــة، ومــن خــالل الحوافــز وأهميتهــا وأثرهــا،  ومــن خــالل تقييــم األجــور بــÌ الفــرتة واألخــرى، وترســيخ مفاهيــم املســاواة والعدال

كذلــك تضــع طرقــا لتقييــم أداء األفــراد.

١0681471 أنظمه المعلومات الصحيه:  
مصــادر انظمــة املعلومــات الصحيــة وعالقتهــا يف املؤسســات الصحيــة، عمــل دراســة عــن: أصــول، أهــداف ،محتــوى، تجميــع، تحليــل 

واســتخدام الســجالت الطبيــة، أنظمــة العنايــة الصحيــة، املهــن املتعلقــة باملعلومــات الصحيــة، األنظمــة والقوانــÌ املتعلقــة بامللفــات 

الطبيــة، تطويــر معلومــات العنايــة الصحيــة، تصميــم محتــوى البيانــات الصحيــة، جمــع البيانــات الصحيــة، جــودة البيانــات، األنظمــة 

الورقيــة، املعلومــات الرقميــة، الســجالت التــي تعتمــد عــىل الصــور، طــرق: التحليــل، التجميــع، الرتقيــم واإلحتفــاظ باملعلومــات.
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برنامج انظمة المعلومات الحاسوبية

رؤية البرنامج
يطمــح برنامــج انظمــة املعلومــات الحاســوبية اىل تقديــم برنامــج نوعــي يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات عــن طريــق تطويــر اتجاهــات 

املدرســÌ و الطلبــة نحــو التعلــم وذلــك مــن اجــل ابــداع منتجــات و خدمــات تكنولوجيــة تلبــي احتياجــات املجتمــع. 

رسالة البرنامج
 Çتتمثــل مهمــة الربنامــج يف توفــ  بيئــة تعلــم نشــطة تثمــن قيمــة التطبيــق العمــيل للعلــم والتكنولوجيــا بحيــث تهيــئ الطالــب لــ

يقــوم بتخطيــط االنظمــة الحاســوبية الخاصــة باملؤسســات و تصميمهــا و تطويرهــا و ادارتهــا بحيــث يراعــي الكفايــة يف العمليــات التجاريــة 

التــي تعتمــد عــىل التكنولوجيــا الحديثــة مثــل االنرتنــت وقواعــد البيانــات. اىل جانــب تســليح الطالــب باملهــارات الالزمــة للتعامــل مــع 

املعلومــات واالســتفادة منهــا واســتخراج املعرفــة منهــا لصالــح املجتمــع.

أهداف البرنامج
 ýالهــدف الرئيــيس مــن الربنامــج هــو تلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني يف مختلــف تخصصــات تكنولوجيــا املعلومــات. وبشــكل أكــ

تحديــدا، أهدافنــا هــي:

تزويد السوق املحلية والعاملية بالخريجÌ املهرة املتخصصÌ يف أنظمة تطوير الربمجيات.• 

املساهمة يف تطوير املعرفة اإلنسانية يف مختلف مجاالت تكنولوجيا املعلومات.• 

العمــل عــىل إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات يف املنظــÏت املحليــة واملســاهمة يف حــل املشــاكل االقتصاديــة والتنظيميــة واإلداريــة • 

واملاليــة.

إقامــة عالقــات وثيقــة مــع املجتمــع الفلســطيني، وخاصــة فيــÏ يتعلــق بعقــد دورات يف تكنولوجيــا املعلومــات املتقدمــة وتدريــب • 

العاملــÌ يف الــرشكات الفلســطينية.

تشجيع البحث العلمي يف مجال نظم املعلومات املحوسبة.• 

 •.Ìالتي تحتاجهم صناعة الربمجيات يف فلسط Ìتوف  املهني

مخرجات البرنامج
:äبرنامج نظم املعلومات الحاسوبية ¤كن الطالب بحلول موعد التخرج من تحقيق اال

القدرة عىل تطبيق املعرفة بالحاسبات والرياضيات املناسبة للتخصص• 

القدرة عىل تحليل املشكلة، وتحديد متطلبات الحوسبة املالëة لحلها و تعريفها• 

القدرة عىل تصميم نظام يستند إىل الكمبيوتر و تنفيذه و تقييمه لتلبية االحتياجات املطلوبة• 

القدرة عىل العمل بفعالية يف فريق إلنجاز هدف مشرتك• 

فهم القضايا واملسؤوليات املهنية واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتÏعية• 

القدرة عىل التواصل بشكل فعال مع مجموعة واسعة من الجÏه • 

القدرة عىل تحليل تأث  الحوسبة املحيل والعاملي عىل األفراد واملنظÏت واملجتمع• 

االعرتاف بالحاجة اىل التطويراملهني املستمر والقدرة عىل االنخراط بها• 

القدرة عىل استخدام التقنيات الحالية واملهارات واألدوات الالزمة لتطويراالنظمة• 

القدرة عىل استخدام مفاهيم التقنية الحالية يف أسس تكنولوجيا املعلومات و تطبيقها• 

القدرة عىل تحديد احتياجات املستخدم وأخذها بعÌ االعتبار يف اختيار النظم الحاسوبية و انشائها و تقييمها و ادارتها• 

القدرة عىل دمج الحلول القاëة عىل تكنولوجيا املعلومات يف بيئة املستخدم بشكل فعال• 

فهم أفضل للمÏرسات واملعاي  وتطبيقها• 

القدرة عىل املساعدة يف إنشاء خطة مرشوع فعالة• 
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متطلبات الحصول على الدرجة
يجــب عــىل الطالــب يف برنامــج انظمــة املعلومــات الحاســوبية النجــاح يف مــا ال يقــل عــن (125) ســاعة معتمــدة للحصــول عــىل درجــة 

.äالبكالوريــوس يف تخصــص انظمــة املعلومــات الحاســوبية موزعــة عــىل النحــو اال

الساعات المعتمدةالوصف
18اجباريمتطلبات الجامعة

متطلبات الربنامج

73اجباري

15اختياري

88املجموع

15املساقات الداعمة

4املساقات الحرة

125املجموع

متطلبات الجامعة
.äيجب عىل الطالب النجاح يف (18) ساعة معتمدة  موزعة عىل النحو اال

ارقام المتطلبات السابقةالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
---3الثقافه االسالمية1000101
---3اللغه العربية 10001021
---3انجيليزي جامعة10001031
31000103انجيليزي جامعة10003222
---3دراسات فلسطينية1000105
---1مهارات القيادة واالتصال1000117
---1خدمه املجتمع1000108
---1مقدمه اىل الحاسوب1000127

18المجموع
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متطلبات البرنامج
.äيجب عىل الطالب النجاح يف (88) ساعة معتمدة  موزعة عىل النحو اال

مواد اجبارية (٧٣) ساعة معتمدة 
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10681101  م.س. 1                 3الرياضيات املنفصلة 10671231
10681215  م.س. 1                 3أنظمة املعلومات الذكية 10681305
10681307  م.س. 1                 3التفاعل بÌ االنسان والحاسوب 10681306
10681345  م.س. 1  10681255  م.س. 2               3انظمة امن الحاسوب 10681405
10681210  م.س. 1                 3مدخل اىل هيكلة الحاسوب وعمله 10681205
10681307  م.س. 1                 3تحليل وتصميم الكيانات 10681440
10681220  م.س. 1                 3هندسة الربمجيات 10681307
10681307  م.س. 1                 3اختبار الربمجيات وضÏن الجودة 10681407
10681307  م.س. 1                 3ادارة مشاريع الربمجيات 10681408
10681210  م.س. 1                 3مدخل اىل انظمة الوسائط املتعددة 10681308
11000103  م.س. 1                 3كتابة التقارير الفنية 10671201
10671231  م.س. 1                 3اساسيات يف االحصاء و االحتÏالت 10681258
10681102  م.س. 1                 3تركيب البيانات 10681210
10681205  م.س. 1                 3أنظمة تشغيل الحاسوب 10681371
                 1ندوة بحث علمي 10681402
10681245  م.س. 1  10681215  م.س. 2  10681220 م.س. 3             3انظمة اسرتجاع املعلومات 10681464
10681210  م.س. 1                 3الخوارزميات وتقنيات الربمجة 10681215
10676122  م.س. 1                 3بحوث العمليات وتطبيقاتها 10676213
10681102  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية 1 10681204
10681101  م.س. 1                 3أساسيات الربمجة الكينونية 10681102
                 3مبادىء املحاسبة والتمويل 10676151
                 3مرشوع تخرج 10681404
10681301  م.س. 1  10681307  م.س. 2               3االتجاهات الجديدة يف مجال الربمجة 10681420
10681205  م.س. 1                 3شبكات الحاسوب 10681345
10681102  م.س. 1  10676151  م.س. 2               3تصميم قواعد البيانات وبرمجتها 10681220
10681220  م.س. 1                 3ادارة قواعد البيانات 10681255
10681204  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية2 10681245
                 3التدريب العميل 10681401
                 3مبادىء الربمجة وحل املشكالت 10681101
10681102  م.س. 1  10681220  م.س. 2               3برمجة االنظمة املبنية عىل الكيانات 10681301



 دليل جامعة النجاح الوطنية483

مواد اختيارية (١٥) ساعة معتمدة 
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10681305  م.س. 1                 3برمجة العاب الكمبيوتر 10681490
10681308  م.س. 1                 3معالجة الصور الرقميه 10681481
10681345  م.س. 1  10681301  م.س. 2               3االنظمة املوزعة 10681480
10681102  م.س. 1  10681210  م.س. 2  10671231 م.س. 3             3الرسوم بالحاسوب 10681311
10681215  م.س. 1                 3محاكات االعÏل و السلوك البرشي 10681466
                 3موضوعات خاصة يف نظم املعلومات الحاسوبية 10681492
10681258  م.س. 1  10681215  م.س. 2               3التنقيب يف البيانات 10681467
10681220  م.س. 1                 3الربمجة املرئية للنظم 10681310
10681215  م.س. 1                 3تقنيات التحسÌ التخمينية 10681412
10676321  م.س. 1                 3ريادة األعÏل يف تكنولوجيا املعلومات 10676415
10676270  م.س. 1                 3أنظمة املعلومات الصحية 10681471

 مساقات داعمة (١٥ ساعة معتمدة)
يجب عىل الطالب النجاح يف (15) ساعة معتمدة  موزعة عىل النحو التايل.

ارقام المتطلبات السابقةالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
30681101الرياضيات املنفصلة0671231 
31000103كتابة التقارير الفنية0671201
0671231 3اساسيات يف االحصاء و االحتÏالت 0681258
0671231 3بحوث العمليات و تطبيقاتها0676213
---3مبادئ املحاسبة والتمويل 0676151

المجموع           15

مساقات جامعة حرة (٤ ساعة معتمدة)
يجب عىل الطالب النجاح يف (4) ساعة معتمدة يختارها من مساقات الجامعة الحرة وتكون موزعة عىل النحو التايل.

ارقام المتطلبات السابقةالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
------2---
------2---

املجموع 4
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   وصف المساقات: 

١0681101مبادئ البرمجة وحل المشكالت 
هــذا املســاق يعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية للربمجــة، وحــل املشــكالت، والتفكــ  املنطقــي. ويشــمل: جمــل االدخــال واالخراج,  

ــات ,  ــع السالســل، واالقرتان ــل م ــد الواحــد، والتعام ــات ذات البع ــة؛ املصفوف ــرارات املختلف ــة  إذا، التك ــ ات الحســابية، جمل التعب

النطاقــات و املصفوفــات

١0681102 أساسيات البرمجة الكينونية  
ــر  ــاة تطوي ــتخدام OOP يف دورة حي ــر اس ــب اىل أث ــيتعرف الطال ــة. س ــة الكينوني ــادئ الربمج ــب ìب ــرف الطال ــاق يع ــذا املس ه

ــاء حزمــة مــن الطبقــات  ــد، بن ــة التعقي ــدء تخبئ ــدئ إعــادة اســتخدام، فهــم مب ــم أساســيات ال OOP، فهــم مب ــات. يتعل الربمجي

الخاصــة، وتطويــر النظــم مــع واجهــة املســتخدم الرســومية، وتعلــم مفاهيــم التعامــل مــع اســتثناء الخطــأ، وتعلــم مفاهيــم التعامــل 

ــم إدارة امللفــات  مــع الحــدث والتدفــق ومفاهي

١0681210 تركيب البيانات
هــذا املســاق هــو مقدمــة لهيــاكل البيانــات املختلفــة اســتنادا إىل منهجيــة الربمجــة الكينونيــة. ألنهــا تركــز عــىل هيــاكل البيانــات التي 

تســاعد الطــالب لتخزيــن البيانــات الكبــ ة بطريقــة فعالــة. يشــمل املســاق: القوائــم، الســتاك، الطوابــ ، أكــوام، واألشــجار، البحــث 

يف األشــجار ، تجزئــة الجــداول,  وتحليــل وتنفيــذ هيــاكل البيانــات، والفــرز والبحــث

١0681401 التدريب العملي
خــالل هــذا املســاق ينضــم الطالــب اىل رشكــة ترتبــط ارتباطــا مبــارشا يف مجــال منلدراســته. يجــب عــىل الطالــب قضــاء 260 ســاعة 

مــن التدريــب العمــيل يف الرشكــة. يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم باملتابعــة املســتمرة للتدريــب مــن خــالل عمــل زيــارات 

ميدانيــة منتظمــة إىل مواقــع التدريــب.

١0681306 التفاعل بين االنسان والحاسوب
هــذا املســاق يعــرف الطالــب بواجهــات املســتخدم و مبــادئ التصميــم، وعــرض املعلومــات، البرصيــة والســمعيةز ومهــارات االتصال، 

ــر، تصميــم مســاحة العمــل  وإدخــال البيانــات، والضوابــط واألدوات وردود الفعــل، والعوامــل البرشيــة يف مجــال برمجــة الكمبيوت

واالعتبــارات البيئيــة والقانونيــة.

١0681440 تحليل الكيانات و تصميمها
هــذا املســاق يعــرف الطالــب باملبــادئ األساســية ملنهــاج الربمجــة الكينونيــة واســتخدامها بالتعــرف عــىل متطلبــات ات الربمجيــات 

تصاميمهــا.  وتشــمل املواضيــع: اســرتاتيجيات لتحديــد الكائنــات والطبقــات مــن الكائنــات، تحديــد متطلبــات الربمجيــات وتصميمهــا، 

وتصميــم الهيــاكل الهرميــة الطبقيــة، واعتبــارات إعــادة اســتخدام الربمجيــات، الرتميــزات الرســومية، تنفيــذ النظــام باســتخدام لغــات 

الربمجــة الكينونيــة. وتســتخدم دراســات حالــة واقعيــة لتوضيــح وتعزيــز املفاهيــم الكامنــة وراءهــا.

١0681307 هندسة البرمجيات
هــذا املســاق يعــرف الطالــب بعمليــة تطويــر الربمجيــات: التحليــل، تحديــد املواصفــات والتصميــم والتنفيــذ والتكامــل واالختبــار 

ــم  ــام، و تصمي ــاذج النظ íــج، و ــات الربام ــخاص، ومتطلب ــاريع، وإدارة االش ــات، وإدارة املش ــات الربمجي ــي عملي ــة. ويغط والصيان

واجهــة املســتخدم، ومÏرســات الربمجــة والتحقــق مــن صحــة تطــور الربمجيــات. كــÏ يتــم التعــرف عــىل وفحــص تقنيــات هندســة 

ــات املنظمــة. الربمجي
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١0681407 اختبار البرمجيات وضمان الجودة
يبــÌ هــذا املســاق كيفيــة تحديــد نوعيــة الربامــج وطــرق تقييــم ذلــك مــن خــالل تقنيــات االختبــار املختلفــة. وتشــمل املوضوعــات: 

تقنيــات الصنــدوق األســود واألبيــض لالختبــار. يعــرض حالــة تقنيــات تطويــر اختبــار محــددة مثــل القيمــة الحديــة، وطبقــة التكافــؤ، 

ــة  ــارات الوظيفي ــار مثــل االختب ــار. ويناقــش مســتويات مختلفــة مــن االختب ــات مســارات االختب ومســارات الســيطرة، وتدفــق بيان

ومكــون النظــام مــع دراســة مفهــوم إدارة التكويــن.

١0681408 ادارة مشاريع البرمجيات
ــط  ــات التخطي ــاق اىل: تقني ــذا املس ــب يف ه ــرف الطال ــة.و يتع ــاريع الربمجي ــية إلدارة املش ــم األساس ــاق املفاهي ــذا املس ــي ه يغط

ــات  ــم الربمجي ــات, وتقيي ــر واملقرتح ــتخدمÌ والتقاري ــات املس ــات ومتطلب ــ , واحتياج ــات واملعاي ــك, السياس ــة لذل واألدوات الالزم

واألجهــزة، والقضايــا االقتصاديــة، وتحليــل التكاليــف واملنافــع، وإدارة وتنظيــم مــوارد النظــام، وحÏيــة البيانــات والربامــج، وتقنيــات 

إدارة املشــاريع والتقنيــات غــ  التقليديــة، أدوات كيــس، مشــاكل التحويــل وواجهــات التحويــل ونظــام اإلنســان واجهــة، وصيانــة 

النظــم وإعــادة هندســة وثائــق النظــام.

١0681205 مدخل الى هيكلة الحاسوب و عمله
مدخــل اىل هيكليــة الحاســوب، تركيــب وحــدة املعالجــة املركزيــة، دورة األوامــر، تنظيــم القــرص الصلــب، أنــواع الذاكــرة وتقنياتهــا، 

ãثيــل البيانــات داخــل الحاســوب، مجموعــة األوامــر.

١0681471 أنظمة المعلومات الصحية
مصــادر انظمــة املعلومــات الصحيــة وعالقتهــا يف املؤسســات الصحيــة، عمــل دراســة عــن: اصــول، و اهداف ،محتــوى، تجميــع، تحليل 

واســتخدام الســجالت الطبيــة، انظمــة العنايــة الصحيــة، املهــن املتعلقــة باملعلومــات الصحيــة، االنظمــة والقوانــÌ املتعلقــة بامللفــات 

الطبيــة، تطويــر معلومــات العنايــة الصحيــة، تصميــم محتــوى البيانــات الصحيــة، جمــع البيانــات الصحيــة، جــودة البيانــات، االنظمــة 

ــات  ــاظ باملعلوم ــم واالحتف ــع، الرتقي ــل، التجمي ــي تعتمــد عــىل الصــور، طــرق: التحلي ــة، الســجالت الت ــات الرقمي ــة، املعلوم الورقي

. لصحية ا

١0681204 برمجة الشبكة العنكبوتية1
ــكريبت،  ــا س ــب، HTML، XHTML، جاف ــة الوي ــية لربمج ــم األساس ــت، واملفاهي ــات اإلنرتن ــة لتطبيق ــاق مقدم ــذا املس ــدم ه يق

ــت. ــع إنرتن ــة إنشــاء موق ــه دراســة حال ــم في ــادم وبرمجــة (PHP، XML) ويت ــب الخ ــن جان والربمجــة م

١0681245 برمجة الشبكة العنكبوتية2
مفهــوم االنرتنــت وبرمجــة االنرتنــت، خــادم الويــب وتطبيقــات خــادم الويــب، طــرق التصميــم الويــب مركــزة يف برمجــة الكيانــات، 

برمجــة Client-Side، برمجــة Server-Side، صفحــات الخــادم الفعالــة، ربــط قواعــد البيانــات مــع تطبيقــات االنرتنــت، و اضافــة 

محتويــات ديناميكيــة عــىل تطبيقــات الويــب، برمجــة واجهــات البوابــات املشــرتكة، برمجــة واجهــة املســتخدم لتطبيقــات الويــب.

١0681371 أنظمة تشغيل الحاسوب 
بنيــة انظمــة التشــغيل ووظائفهــا، مقدمــة النظمــة التشــغيل املختلفــة وادواتهــا، معرفــة واســتخدام املفاهيــم االساســية النظمــة 

التشــغيل املشــرتكة ملعظــم الحواســيب، مثــل تنظيــم املعالــج, ادارة الذاكــرة، تنظيــم امللفــات، الذاكــرة التخيليــة وجدولــة املعالجــات، 

Kernel system نظــام التغذيــة

١0681481 معالجة الصور الرقميه
يهــدف هــذا املســاق اىل تزويــد الطلبــة باملفاهيــم االساســية ملعالجــة الصــور ورؤيــا الحاســوب ويشــمل هــذا املســاق املوضوعــات 

 Ìــ ــور، تقن ــÌ الص ــور، تحس ــم الص ــرتددي، ترقي ــاî وال ــÌ الفض ــة يف املجال ــور الرقمي ــل الص ــور، ãثي ــز للص ــم والرتمي ــة: الرتقي االتب

ــة. ــة، تطبيقــات عملي ــل وتصنيــف الصــور الرقمي ــع متقدمــة يف تفســ  وتحلي ــاء الصــور، مواضي ــن وإعــادة  بن اإلشــارات ذات البعدي
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١0681305 أنظمة المعلومات الذكية
مفاهيــم الــذكاء الطبيعــي واآليل، مفاهيــم االنظمــة الذكيــة، ãثيــل املعرفــة، تصميــم وبنــاء االنظمــة الذكيــة، التعليــم اآليل، االدوات 

واللغــات املســتخدمة يف بنــاء االنظمــة الذكيــة، حــاالت دراســية ومشــاريع عمليــة.

١0681345 شبكات الحاسوب
مقدمــة عــن شــبكات الحاســوب: اهدافهــا و تطبيقاتهــا، انــواع شــبكات الحاســوب، ارســال االشــارة: متزامــن وغــ  متزامــن، مقيــاس 

الكفــاءة لقنــوات االتصــال، انــواع خطــوط وســائط االتصــال، طبقــات االتصــال OSI and TCP/IP، تطبيقــات شــبكات الحاســوب 

IEEE تحديــد املســار والعنــوان، وتأطــ  البيانــات يف نظــام ،DNS، FTP ،وبروتوكــوالت االنرتنــت

١0681420 االتجاهات الجديدة في مجال البرمجة
برمجيــات نظــم املعلومــات تتطــور وتتغــ  برسعــة. هــذا يولــد الحاجــة إىل مســاق لتغطيــة االتجاهــات الجديــدة. يف كل مــرة ســوف 

يتــم طــرح املقــرر ســيتم تغطيــة االتجــاه الحــايل واملســتقبيل املوجــود يف ذلــك الوقــت. بعــض األمثلــة عــىل االتجاهــات هــي برمجــة 

اإلنرتنــت، برمجــة املحمــول، والربمجــة الســحابية.

١0681215 الخوارزميات وتقنيات البرمجة
ــات  ــة الخوارزمي ــوم بدراس ــوف نق ــاق س ــذه املس ــوب. يف ه ــتخدام الحاس ــكالت باس ــل املش ــل ح ــن أج ــات م ــي وصف ــات ه الخوارزمي

األساســية مــن أجــل حــل العديــد مــن املشــاكل، ìــا يف ذلــك الفــرز والبحــث وخوارزميــات الرســوم. ويركــز املســاق عــىل تقنيــات التصميــم 

والتحليــل التــي تكمــن وراء هــذه الخوارزميــات. باإلضافــة إىل التقنيــات املســتخدمة لكتابــة برامــج واضحــة قابلــة للقــراءة متقنــة.

  

١0681402 ندوة بحث علمي
هــذا املســاق هــو مدخــل عمــيل اىل عــاß البحــث العلمــي يف مجــال انظمــة املعلومــات الحاســوبية. ســيقوم الطالــب بالبحــث يف 

االدبيــات لتحديــد املســائل الراهنــة يف مجــال التخصــص. و مــن ûــة ســيقوم بالبــدىء ببحــث علمــي. والعمــل يف مجموعــة النجــاز 

البحــث. وتطويــر مهــارات البحــث العلمــي و العمــل يف فريــق والكتابــة و االلقــاء.

١0681404 مشروع تخرج
يتطلــب هــذا املســاق مــن الطالــب ابتــكار أفــكار برمجيــة جديــدة ، كتابــة مقــرتح مــرشوع برمجــي  وتحليلــه، ومــن ثــم تصميــم 

وتنفيــذ ذلــك تحــت إرشاف عضــو هيئــة تدريــس مــن القســم. 

١0681310 البرمجة المرئية للنظم 
يف االونــة االخــ ة تكتســب الربمجــة املرئيــة اهتــÏم اكــرب خاصــة يف مجــال تطويــر نظــم املعلومــات. وهــذا املســاق يعــرض مفاهيــم 

الربمجــة املرئيــة والربمجــة املعتمــة عــىل االحــداث. ســوف يتعلــم الطــالب اســتخدام األدوات املرئيــة لتطويــر واجهــات املســتخدم 

والتقاريــر. كــÏ ســيتم اســتخدام أدوات لتوليــد برامــج مــن املخططــات.  والعمــل يف مجموعــات لتطويــر نظــم مــن تصاميــم جاهــزة 

١0681467 التنقيب في البيانات 
التنقيــب يف البيانــات تتضمــن كيفيــة اختيــار و تنظيــف البيانــات و اســتعÏل تقنيــات الــة التعلــم الكتشــاف املعرفــة املخفيــة يف 

البيانــات و كذلــك وإعــداد التقاريــر والتصــور للمعرفــة الناتجــة عــن ذلــك. وهــذا اكــورس يشــمل هــذه القضايــا ويوضــح العمليــة 

برمتهــا و اســتعÏل امثلــة عــىل التطبيقــات العمليــة مــن علــوم الحيــاة، وعلــوم الكمبيوتــر، والتجــارة. وســيتم تغطيــة العديــد مــن 

املواضيــع ìــا يف ذلــك التعلــم اآليل والتصنيــف، والتنبــؤ، والتجميــع

١0681492 موضوعات خاصة في نظم المعلومات الحاسوبية
يقــدم هــذا املســاق موضوعــات خاصــة يف نظــم املعلومــات الحاســوبية  بحيــث تكــون موضوعــات جديــدة و فريــدة مــن حيــث 

النــوع و ß يتــم تناولهــا يف املســاقات القاëــة. املوضوعــات ¤كــن أن يتــم اختيارهــا بالتنســيق مــع الســوق املحــيل و الخارجــي.
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١0681466 محاكات االعمال و السلوك البشري
ســوف يعــرض هــذا املســاق مواضيــع مثــل أساســيات يف النمذجــة؛ أســس النمذجــة: الرياضيــة؛ عشــوائية ؛ íــاذج محوســبة؛ بنــاء 

ــة؛  ــÏذج االجتÏعي ــة والن ــل والتنظيمي ــÏذج املحوســبة: دراســة األداء، íــاذج الوكي ــواع مــن الن ــر، وأن íــاذج بالســتخدام الكمبيوت

أدوات النمذجــة، وتحليــل البيانــات؛ املرشــحات؛ املحــاكاة أدوات / اللغــات / البيئــات؛ محــاكاة التجــارب؛ توليــد املتغــ ات 

العشــوائية؛ تقديــر املدخــالت؛ التخطيــط للتجــارب ؛ التحســÌ، والتحقــق مــن صحــة محــاكاة. يكتســب الطالــب خــربة عمليــة يف 

ــات لحــل مشــاكل األعــÏل. ــر محاكي تطوي

١0681412 تقنيات التحسين التخمينية 
تصنــف العديــد مــن املســائل العمليــة كمســائل صعبــة.  ثبــت ان تقنيــات البحــث التخمينيــة هــي األســلوب األكــý مالءمــة ملعالجــة 

مثــل هــذه املشــاكل. وهــذا املســاق ســوف يناقــش تقنيــات التحســÌ التخمينيــة مثــل الخوارزميــات الجينيــة، والبحــث املحرمــات، 

محــاكاة تربيــد الصلــب ورسب الجســيÏت. و يســعى لتعليــم الطــالب باســتخدام تقنيــات التحســÌ التخمينيــة لحــل مســائل صعبــة 

للحصــول عــىل خــربة عمليــة التجريبيــة يف هــذا املوضــوع. 

١0681301 برمجة النظمة المبنية على الكيانات
 Java EE، يغطــي هــذا املســاق مواضيــع متقدمــة يف الربمجــة املســتندة إىل الربمجــة الكينونيــة. وتشــمل: خدمــات ويــب عــىل منصــة

 Swings ، Multithreading, JDBC, Servlets, Remote Objects and Java Beans

١0681220 تصميم قواعد البيانات و برمجتها
ــس،  ــات القوامي ــع تتضمــن بيان ــة. املواضي ــاءة  SQL الربمجي ــر الكف ــات وتطوي ــم قواعــد البيان ــة تصمي هــذا املســاق يعــرض كيفي

التطبيــع، وســالمة البيانــات، íذجــة البيانــات، وإنشــاء الجــداول البســيطة واســتعالمات والتقاريــر والنــÏذج. باإلضافــة إىل كيفيــة 

التعامــل مــع الجــداول املتعــددة واالســتعالمات املتقدمــة، والتقاريــر، والربــط، وملفــات األوامــر و إجــادة الربمجــة SQL بشــكل جيــد 

بحيــث يتضمــن تعريــف البيانــات، معالجــة البيانــات، والبيانــات عنــرص تحكــم البيانــات وكذلــك توليــد التقريــر 

١0681255 ادارة قواعد البيانات
ــم قاعــدة  ــة تصمي ــع التــي تشــمل كيفي ــات. و املواضي ــادئ إدارة قواعــد البيان ــم الطــالب مب والهــدف مــن هــذه الكــورس هــو تعلي

ــزات األمــان ، و إدارة املعامــالت، و التحكــم املتزامــن، والنســخ االحتياطــي و االســرتجاع. ــق مي ــا، وتطبي ــط تنقيته ــة وضب ــات الفيزيائي البيان

١068140 انظمة امن الحاسوب
هــذا املســاق يســتعرض القضايــا االساســية يف أمــن الحاســوب وفهــم التقنيــات املتاحــة يف امــن الحاســوب. املوضوعــات التــي يتــم 

تناولهــا يف هــذا الكــورس تشــمل أساســيات الرتميــز، والتهديــدات ألنظمــة الكمبيوتــر، والتوثيــق مــن أنظمــة الكمبيوتــر، التحكــم 

يف الوصــول، كشــف التســلل، أمــن الربامــج، أمــن نظــم التشــغيل قاعــدة البيانــات، و كذلــك امــن شــبكات الحاســوب باالضافــة اىل 

معرفــة معايــ  التقييــم األمنــي

  ١0681464 انظمة استرجاع المعلومات
ــص  ــة. وهــذه املوضوعــات تشــمل الخصائ ــات نصي ــذ نظــام اســرتجاع معلومــات لبيان ــم وتنفي ــة تصمي ــاول كيفي هــذا املســاق يتن

اإلحصائيــة للنــص، وãثيــل االحتياجــات مــن املعلومــات والوثائــق، وعــدة íــاذج مهمــة يف   املعلوامــات (منطقيــة، الفضــاء املتجــه ، 

االحتــÏالت, تحليــل االســتداليل، لغــة النمذجــة،  اســتخدام الوصــالت).

١0681308 انظمة الوسائط المتعددة 
يتنــاول هــذا املســاق أهــم جوانــب نظــم الوســائط املتعــددة. وتشــمل املعايــ  الحاليــة والتقنيــات املســتخدمة يف انظمــة الوســائط 

 ،èــو ــاء الل ــددة، الفض ــائط املتع ــز الوس ــي ترمي ــه يغط ــال أن ــم. فض ــاكل والتنظي ــددة، والهي ــائط املتع ــات الوس ــددة،  تطبيق املتع

ــة اســتخدام  أنظمــة  ــوى. باإلضاف ــز املحت ــن ، وتجهي ــة، واســاليب الضغــط، والتخزي ــات الصوتي ــو، الصــور، والبيان ــات الفيدي تكوين

ــة ــة وانشــاء تطبيقــات الوســائط املتعــددة التفاعلي التأليــف الربمجي



488  دليل جامعة النجاح الوطنية

  ١0681311 الرسوم بالحاسوب
هــذا املســاق يغطــي املكونــات املاديــة و الربمجيــة الالزمــة لرســومات النقطيــة التفاعليــة. وتشــمل مقدمــة للمفاهيــم األساســية، 

ــات العــرض، حــزم الربامــج الرســومية (OpenGL) ونظــم الرســومات. D 3-D-2 والنمذجــة والتحــوالت، واإلســقاطات، وتقني

١0681480 االنظمة الموزعة
يبحــث هــذا املســاق يف املبــادئ األساســية لبنــاء النظــم املوزعــة. تشــمل íــاذج مــن النظــم املوزعــة، والتزامــن، واالســتبعاد املتبــادل، 

والتســامح مــع الخطــأ، التســمية، التواصــل الجÏعــي، واملعامــالت، والخوارزميــات املوزعــة. اضافــة لذلــك فهــو يفحــص تجريــدات 

مســتوى أعــىل مثــل أنظمــة امللفــات املوزعــة؛ عمليــات الجدولــة وشــبكات النــد للنــد.

١0671231  الرياضيات المنفصلة
املوضوعــات التــي يناولهــا هــذا الكــورس هــي: نظريــة املجموعــات والبيانــات واالســتقراء الريــايض، واملنطــق باالســناد و االقــرتاح ، 

الجــرب البــويل، والعالقــات، الوظائــف، وطــرق العــد، نظريــة املخططــات والعالقــات و التكــرار وبأمثلــة تنطبــق عــىل علــوم الحاســب 

اآليل.

١0671201كتابة التقارير الفنية
يركــز هــذا املســاق عــىل مهــارات كتابــة التقاريــر. وهــو مصمــم لتزويــد الطــالب مبــادئ الكتابــة والعلــم واألعــÏل. بحلــول نهايــة 

املســاق، يتوقــع مــن الطلبــة أن تتقــن عمليــة كتابــة التقاريــر الفنيــة 

  ١0676213 بحوث العمليات و تطبيقاتها
ــة مثــل الربمجــة  ــادئ بحــوث العمليــات ودورهــا يف اتخــاذ القــرارات، وتقنيــات الربمجــة الرياضي هــذا املســاق هــو مقدمــة يف مب

.(Ìملشــاكل النقــل والتعيــ) ــل الحساســية) والشــبكة املثــىل ــة وتحلي ــم االزدواجي ــة (األســلوب البســيط، مفاهي الخطي

١0681258 اساسيات في االحصاء و االحتماالت
املوضوعــات التــي يتــم تناولهــا يف هــذا املســاق هــي: نظريــة املجموعــات، واالحتــÏالت ذات التكــرار النســبي؛ االحتــÏالت املشــرتكة 

واألحــداث املســتقلة. املتغــ ات العشــوائية، وظائــف التوزيــع، وظائــف الكثافــة، واملتغــ ات العشــوائية جــاوس. املتغــ ات املتعــددة 

ــة. عشــوائية  ــة املركزي ــة النهاي ــع الرشطــي، ونظري ــع املهــام املشــرتكة، وظائــف مشــرتكة الكثافــة، وظائــف التوزي العشــوائية، توزي

ــوائية ذات  ــات العش ــاوس. العملي ــوائية ج ــات العش ــي، والعملي ــاط، التباين ــف االرتب ــتقالل. وظائ ــية، واالس ــات والقرطاس العملي

الخصائــص الطيفيــة.

١0676151 مبادئ المحاسبة والتمويل 
صمــم هــذا املســاق لطــالب كليــة تكنولوجيــا املعلومــات مــن اجــل تعريــف الطالــب باملبــادئ واملفاهيــم األساســية يف املحاســبة 

والتمويــل وتطبيقاتهــا املختلفــة ألهميتهــا يف اتخــاذ القــرارت األقتصاديــة مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن املســتخدمÌ (عــىل ســبيل 

ــخ). حيــث ســيتم ãكــÌ الطالــب مــن  فهــم واســتخدام هــذه املفاهيــم و  ــال، املــدراء واملســاهمÌ واملحللــÌ ، واملقرضــÌ، ال املث

اســتخدامها لقــراءة املعلومــات املحاســبية واملاليــة يف بيئــة األعــÏل و تحليلهــا و تفســ ها. حيــث ســيتم اســتخدام أنظمــة املعلومــات 

املحاســبية واملاليــة املحوســبة يف معالجــة العمليــات املاليــة املختلفــة

 ١0676415ريادة األعمال في تكنولوجيا المعلومات
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم املعرفيــة والعمليــة الالزمــة للريــادة يف األعــÏل التجاريــة املتعلقــه يف تقنيــة املعلومــات. صمــم هــذا 

املســاق للطــالب الراغبــÌ يف بــدء أعÏلهــم التجاريــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات حيــث يركــز عــىل املهــارات الالزمــة لتوليــد 

األفــكار املبتكــرة وبنــاء íــاذج األعــÏل القابلــة للتســويق والربــح. حيــث يركــز املســاق عــىل الخطــوات الالزمــة لتخطيــط والتمويــل 

والتســويق للنــÏذج األعــÏل الجديــدة مــن منظــور ريــادي
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١0681490 برمجة العاب الكمبيوتر 
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالتقنيــات والخوارزميــات التــي تلــزم لربمجــة ألعــاب الكمبيوتــر، وســوف يتعلــم الطــالب 

نظريــات و تفاصيــل بنــاء االلعــاب، وأíــاط التصميــم، تقنيــات AI، الربمجــة، برمجــة الشــبكات وبرمجــة املحــرك.
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