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ص في تخض (انذتهىو انشايم) انشهادج اندايؼيح انًتىسطح نثرَايحخطح انذراسيح تتكىٌ ال

 : انُحى انتانيييىزػح ػم  ،ساػح يؼتًذج (27)ش يٍ انًيكاتروَيك

 

 انرقم انمتطهباث انساػاث انمؼتمذة

 1 يتطهثاخ اندايؼح 12

 2 يتطهثاخ انثرَايح 17

 3 يتطهثاخ انتخصض 43

 انمجموع 72

 

 
 
 
 
 
 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

2 

 

1997تأسست عام   

في  (انذتهىو انشايم)انشهادج اندايؼيح انًتىسطح نثرَايح انخطح انذراسيح  

 انميكاترونيكس

 

 :ػهى اننحو انتانً ( ساػت مؼتمذة12)متطهباث انجامؼت : أوال

 متطهب سابق

ػذد انساػاث 

 األسبوػً
انساػاث 

 انمؼتمذة
 رقم انمادة اسم انمادة

 نظري ػمهً

 22001101 انهغح انؼرتيح 3 3 - 

 22002101 انهغح االَدهيسيح 3 3 - 

 21901100 انثقافح االسالييح 3 3 - 

يهاراخ انحاسىب  3 1 4  21702101 

 انمجموع 12 10 4 
 

 

: ػهى اننحو انتانً ( ساػت مؼتمذة17)متطهباث انبرنامج : ثانيا

 متطهب سابق

ػذد انساػاث 

 األسبوػً
انساػاث 

 انمؼتمذة
 رقم انمادة اسم انمادة

 نظري ػمهً

 3  -  20201111 انًشاغم انهُذسيح 1

 20506111 انساليح انًهُيح 2 2 - 

 21301111 انرياضياخ انؼايح 3 2 2 

 21302111 انفيسياء انؼايح 3 2 2 

 21302112 يختثر انفيسياء انؼايح 1 - 3 

22002101 2 2 3 
يهاراخ االتصال وانكتاتح 

انفُيح 
21702111 

 6  -- اوتىكاد  2 20204111 

  -- انًىاد انهُذسيح  2 2 20201121 

 انمجموع 17 10 18 
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: ػهى اننحو انتانً ( ساػت مؼتمذة43 )متطهباث انتخصص  : ثانثا
 

 متطهب سابق

ػذد انساػاث 

 األسبوػً
انساػاث 

 انمؼتمذة
 رقم انمادة اسم انمادة

 نظري ػمهً

 20301113 دوائر كهرتائيح 3 3 0 -

 20301114 يختثر دوائر كهرتائيح 1 0 3 20301113

 20403111 انكتروَياخ 3 3 0 -

 20403112 يختثر انكتروَياخ 1 0 3 20403111

 20404121 أساسياخ رقًيح 2 2 0 -

 20404122 يختثر اساسياخ رقًيح 1 0 3 20404121

 20404211 انًؼانح انذقيق 3 3 0 20404121

 20404212 يختثر انًؼانح انذقيق 1 0 3 20404211

 20309211 تكُىنىخيا انحًايح وانًدساخ 2 2 0 

 20309212 يختثر تكُىنىخيا انحًايح وانًدساخ 1 0 3 20309211

 20309221 انحاكًاخ انًُطقيح انًثريدح 3 3 0 20404121

 20309222 يختثر انحاكًاخ انًُطقيح انًثريدح 1 0 3 20309221

 20304111 اآلالخ انكهرتائيح 3 3 0 20301113

 20304112 يختثر اآلالخ انكهرتائيح 1 0 3 20304111

20403111, 

20301113 
 20309241 تكُىنىخيا انتحكى اآلني وانقيادج 3  3 0

 20309242 يختثر تكُىنىخيا انتحكى اآلني وانقيادج 1 0 3 20309241

 20308222 انقيادج انرئىيح وانهيذرونيكيح 2 2 0 

 20308223 يختثر انقيادج انرئىيح وانهيذرونيكيح 1 0 3 20308222

20301113 0 3 3 
 وأَظًح انذفغ األَظًح انكهروييكاَيكيح

  وانًحركاخ
20309231 

20309231 3 0 1 
 وأَظًح يشغم األَظًح انكهروييكاَيكيح

 انذفغ وانًحركاخ
20309232 

 20309292 يشروع انتخرج 3   

 20309291 تذرية ييذاَي 3   

 انمجموع 43 27 30 
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الميكاترونيكستخصص  لاديةـة االسترشـالخط  
 

 سنت أونى

 انفصم انذراسً األول انفصم انذراسً انثانً

ػذد انساػاخ 

 انًؼتًذج
 رقى انًادج اسى انًادج

ػذد انساػاخ 

 انًؼتًذج
 رقى انًادج اسى انًادج

 22002101 َدهيسيحاالنغح ال 3 21901100 انثقافح اإلسالييح 3

3 
يهاراخ االتصال 

وانكتاتح انفُيح 
 21301111 انرياضياخ انؼايح 3 21702111

 20403111 انكتروَياخ 3 22001101 انهغح انؼرتيح 3

 20403112 يختثر انكتروَياخ 1 21302111 انفيسياء انؼايح 3

 20301113 دوائر كهرتائيح 3 21302112 ػايحالفيسياء اليختثر  1

 20301114 يختثر دوائر كهرتائيح 1 20506111 يهُيحالساليح ال 2

 20201111 هُذسيحاليشاغم ال 1 20404121 أساسياخ رقًيح 2

 21702101 يهاراخ انحاسىب 3 20404122 يختثر اساسياخ رقًيح 1

 انمجموع 18 انمجموع 18
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 سنت ثانيت

 انفصم انذراسً انثانث انفصم انذراسً انرابغ

ػذد 

انساػاث 

 انمؼتمذة

 رقم انمادة اسم انمادة

ػذد 

انساػاث 

 انمؼتمذة

 رقم انمادة اسم انمادة

2 
 انقيادج انرئىيح وانهيذرونيكيح

 
 20404211 انًؼانح انذقيق 3 20308222

 20404212 يختثر انًؼانح انذقيق 1 20308223 يختثر انقيادج انرئىيح وانهيذرونيكيح 1

3 
 وأَظًح األَظًح انكهروييكاَيكيح

  انذفغ وانًحركاخ
 20304111 اآلالخ انكهرتائيح 3 20309231

1 
 يشغم األَظًح انكهروييكاَيكيح

  وأَظًح انذفغ وانًحركاخ
 20304112 يختثر اآلالخ انكهرتائيح 1 20309232

 20309221 انحاكًاخ انًُطقيح  انًثريدح 3 20309241  وانقيادج تكُىنىخيا انتحكى اآلني 3

1 
يختثر تكُىنىخيا انتحكى اآلني 

 وانقيادج
 20309222 يختثر انحاكًاخ انًُطقيح انًثريدح 1 20309242

 20309211 تكُىنىخيا انحًايح وانًدساخ 2 20201121 انًىاد انهُذسيح 2

 20309212 يختثر تكُىنىخيا انحًايح وانًدساخ 1 20309292 يشروع انتخرج 3

 20204111 اوتىكاد 2 20309291 انتذرية انًيذاَي 3

 انمجموع 17 انمجموع 19
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في تخصص وصف المواد للخطة الدراسية  
 انميكاترونيكس

 اسم انمادة رقم انمادة انساػاث انمؼتمذة
 

 عربيةاللغة ال 22001101 (3,0)3

انظٕرٛخ، :  انهغٕٚخ ثًغزٕٚبرٓب ٔأَظًزٓب انًخزهفخدرزضًٍ  ْزِ انًبدح يدًٕػخ يٍ انًٓبسا
: ٔانظشفٛخ، ٔانُحٕٚخ، ٔانجالغٛخ، ٔانًؼدًٛخ، ٔانزؼجٛشٚخ، ٔرشزًم ًَبرج يٍ انُظٕص  انًششلخ

لشآَٛخ ، ٔشؼشٚخ، ٔلظظٛخ ، يٍ ثُٛٓب ًَبرج يٍ األدة األسدَٙ؛ ٚزٕخٗ يٍ لشاءرٓب ٔرزٔلٓب 
. ٔرحهٛهٓب رحهٛال أدثٛب؛ رًُٛخ انزٔق اندًبنٙ نذٖ انطالة انذاسعٍٛ

 

 اللغة اإلنجليزية 22002101 (3,0)3

االعزًبع ، انًحبدثخ ، : رطٕٚش انًٓبساد األسثغ األعبعٛخ فٙ انهغخ اإلَدهٛضٚخ نغٛش انُبطمٍٛ ثٓب 
  .انمشاءح، ٔانكزبثخ يغ انزشكٛض ػهٗ يٓبسح االعزًبع ٔانًحبدثخ، ٔصٚبدح يٕعٕػخ انًؼبَٙ نذٖ انطبنت

  

 الثقافة اإلسالمية 21901100 (3,0)3

.  ٔظبئفٓب ٔأْذافٓب–رؼشٚف انثمبفخ اإلعاليٛخ ٔثٛبٌ يؼبَٛٓب ٔيٕضٕػبرٓب ٔانُظى انًزؼهمخ ثٓب 
.  يظبدس ٔيمٕيبد انثمبفخ اإلعاليٛخ ٔاألسكبٌ ٔاألعظ انزٙ رمٕو ػهٛٓب

.  خظبئض انثمبفخ اإلعاليٛخ
اإلعالو ٔانؼهى، ٔانؼاللخ ثٍٛ انؼهى ٔاإلًٚبٌ  

.  انزحذٚبد انزٙ رٕاخّ انثمبفخ اإلعاليٛخ
.  سد انشجٓبد انزٙ رثبس حٕل اإلعالو

. األخالق اإلعاليٛخ ٔاٜداة انششػٛخ فٙ إطبس انثمبفخ اإلعاليٛخ
.  انُظى اإلعاليٛخ

 

 مهارات الحاسوب 21702101 (1,4)3

يدبالد اعزخذاو انحبعت، يكَٕبد ٔأخضاء انحبعت، يفبْٛى َظى انزشغٛم  األعبعٛخ ٔػشع 
ص كًثبل نٓب، انُظبو انثُبئٙ نألػذاد، رًثٛم انجٛبَبد ػهٗ انحبعت، اعزخذاو انحبعت فٙ ُٔٔٚذ

، (عجشٚذشٛزض)انجشايح انشٚبضٛخ ٔفٙ يؼبندخ انُظٕص، اعزخذاو  انحبعت فٙ يؼبندخ اندذأل 
اعزخذاو انحبعت فٙ إػذاد انؼشٔع، لٕاػذ انجٛبَبد ٔاعزخذايبرٓب، اعزخذاو اإلَزشَذ، انًظبدس 

 .انًٕخٕدح ػهٗ االَزشَذ
 

 المشاغل الهندسية 20201111 (0,3)1

: ٔانُدبسح ٔانكٓشثبئٛخ انًٛكبَٛكٛخ انٕسػ فٙ انٛذٔٚخ األعبعٛخ انُٓذعٛخ انؼًهٛبد رطجٛك
اعزخذاو أخٓضح انمٛبط انًٛكبَٛكٛخ، األدٔاد انٛذٔٚخ انًغزخذيخ فٙ األػًبل انكٓشثبئٛخ ٔانؼذد 

انًغزخذيخ فٙ انُدبسح، لطغ ٔرشكٛم ٔنحبو انًؼبدٌ، انزًذٚذاد انكٓشثبئٛخ، ٔػًم رًبسٍٚ 
. ثغٛطخ فٙ انُدبسح
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 اوتوكاد 20204111 (0,6)2

يمذيخ إنٗ انشعى ثٕاعطخ انحبعٕة، األٔايش  ٔانزطجٛمبد، سعى األشكبل انُٓذعٛخ، األثؼبد، 
 . ٔانًُبظٛش، انًغبلظ انُٓذعٛخ  انشعى انُٓذعٙ انٛذٔ٘، سعى انًدغًبد

 

السالمة المهنية  20506111 (2,0)2

انًُٓٛخ،  ثؼًضب، انًخبطش ثؼضٓى ٔيغ إداسرٓى يغ ٔػاللزٓى انظُبػٛخ انًُشأح فٙ انؼبيهٍٛ دٔس
 نهحفع انظحٛحخ إخشائٓب ، انطشق ٔكٛفٛخ األٔنٛخ انًغججبد ٔطشق ٔيؼذاد انٕلبٚخ، اإلعؼبفبد

 ٔاإلششاف اإلداسح ٔيجبدئ أعظ إنٗ انخطش، انزؼشف انًٕاد رن فٙ ثًب نهًٕاد ٔانًُبٔنخ ٔانزخضٍٚ
 انؼبيهٍٛ ٔٔاخجبد ٔحمٕق انظُبػٙ

 

 مهارات االتصال والكتابة الفنية 21702111 (2,2)3

يٓبساد االرظبل ثبنهغخ االَدهٛضٚخ فٙ انحٛبح انٕٛيٛخ، ٔثٛئخ انؼًم، انًكبنًبد انٓبرفٛخ، االخزًبػبد، 
.  اسشبداد ػبيخ، اعبنٛت انكزبثخ انفُٛخ، كزبثخ انزمبسٚش ٔانًمبالد–ٔرمذٚى انؼشٔع، انكزبثخ انفُٛخ 

 

 الرياضيات العامة 21301111 (2,2)3

انذٔال انًثهثٛخ ٔانًزطبثمبد  . ٔانًزجبُٚبد,  حم انًؼبدالد,انشعٕو انجٛبَٛخ اإلحذاثٛبد ٔ..األػذاد
. يؼبدالد انمطٕع . االحذاثٛبد انكبسرٛضٚخ يؼبدالد انخظ انًغزمٛى ٔ انذائشح. انًثهثٛخ

انُٓبٚبد، االرظبل، َظشٚخ انمًٛخ انٕعطٛخ، انزفبضم، لبػذح انغهغهخ، رفبضم انذٔال انضًُٛخ، 
رطجٛمبد انزفبضم، َظشٚخ انمًٛخ انًزٕعطخ َٔظشٚخ . رفبضم يؼكٕط دانخ، رفبضم انذٔال انًثهثٛخ

انزكبيم غٛش انًحذد، ركبيالد انذٔال انًثهثٛخ، انزكبيم انًحذد، انُظشٚخ األعبعٛخ نهزفبضم .نٕثٛزبل
 .انذٔال االعٛخ ٔانهٕغبسٚزًٛخ، يؼكٕعبد انذٔال انًثهثٛخ. رطجٛمبد انزكبيم. ٔانزكبيم

 

 الفيزياء العامة 21302111 (2,2)3

حشكخ ثُبئٛخ االثؼبد ، ٔانًمزٔفبد ، انحشكخ – انًزدٓبد – رغبسع يُزظى – حشكخ احبدٚخ االثؼبد 
انطبلخ انحشكٛخ ، )انذائشٚخ ، لٕاٍَٛ َٕٛرٍ ، االحزكبن ، ٔرطجٛمبد لٕاٍَٛ َٕٛرٍ ، ٔانؼًم ، ٔانطبلخ 

، ٔانحفبظ ػهٗ انطبلخ ،  (انطبلخ انكبيُخ انثمبنٛخ ، انطبلخ انكبيُخ انًشَخ ، ٔانطبلخ انًٛكبَٛكٛخ
، ٔػضو  (انغشػخ ٔانزغبسع)، انحشكخ انذٔساَٛخ ، انًزغٛشاد انضأ٘  (انًشٌ ٔغٛش انًشٌ)ٔاالططذاو 

  .انذٔساٌ ، ٔرطجٛك انحشكخ انذٔساَٛخ
لبٌَٕ كٕنٕو انًدبل انكٓشثٙ ، لبٌَٕ خبٔط، اندٓذ انكٓشثٙ ، انطبلخ : انكٓشثٛخ ٔانًغُبطٛغٛخ 

انكبيُخ، انًكثفبد ٔانؼٕاصل ، انزٛبس ٔانًمبٔيخ، انطبلخ انكٓشثٛخ ٔ انمذسح ، دٔائش انزٛبس انًغزًش ، 
 لبََٕب كٛششٕف ، انًدبالد انًغُبطٛغٛخ ، حشكخ شحُخ فٙ يدبل يغُبطٛغٙ،

 
 مختبر الفيزياء العامة 21302112 (0,3)1

انمٛبعبد ٔاألخطبء ، انًزدٓبد ، انحشكخ انخطٛخ ، انًمزٔفبد ، لبٌَٕ َٕٛرٍ انثبَٙ ، االحزكبن ، 
 .انزظبديبد ، انحشكخ انذٔساَٛخ ، لبٌَٕ أٔو، خغش ٔرغزٌٕ 

 
 

 دوائر كهربائية 20301113 (3,0)3

، انٕحذاد انكٓشثبئٛخ، ػُبطش انذائشح انكٓشثبئٛخ، (DC/AC)يمذيخ إنٗ دٔائش انزٛبس انثبثذ ٔانًزغٛش 
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لبٌَٕ أٔو، انطبلخ ٔانمذسح، انزٕطٛم ػهٗ انزٕانٙ ٔانزٕاص٘، َظشٚبد رحهٛم انذٔائش انكٓشثبئٛخ، انزٛبس 
 .ٔدٔائش انشٍَٛ (RC, RL, RLC)دٔائش  انًزشدد، انًٕاعؼبد، انًفبد، انًحٕالد،

 
 مختبر دوائر كهربائية 20301114 (0,3)1

أخٓضح ،  يمذيخ ػبيخ؛ اندٓذ ٔانزٛبس؛ انمذسح فٙ دٔائش انزٛبس انًغزًش ثبعزخذاو لٕاٍَٛ كٛشرشٕف
اَزمبل انمذسح انمظٕٖ فٙ دٔائش انزٛبس انًغزًش؛ انزٕانٙ ٔانزٕاص٘ فٙ ،  ٔرطجٛمبرٓبانمٛبط انكٓشثبئٛخ

دٔائش انزٛبس انًزشدد؛ انشٍَٛ فٙ دٔائش انزٕانٙ ٔانزٕاص٘؛ ، َظشٚخ انمذسح انمظٕٖ؛ رحغٍٛ يؼبيم 
 . دٔائش انثالثخ أٔخّ،انشٍَٛانمذسح فٙ دٔائش انزٛبس انًزشدد؛ 

 
 لكترونياتا 20403111 (3,0)3

يُحُٗ ، انزشكٛت األعبعٙ: ثُبئٙ انٕطهخ. ،يمذيخ نخٕاص أشجبِ انًٕطالد انُمٛخ ٔانًشٕثخ
. دإٚد ثبػث االضبءح – دإٚد صَش : انٕطالد انخبطخ ، رطجٛمبد انٕطهخ انثُبئٛخ ، انزٛبس يغ اندٓذ

 يٍ َٕع MOSFETشجّ يٕطم -أكغٛذ- رشكٛت ٔػًم رشاَضٚغزٕس يؼذٌ: رشاَضٚغزٕس رأثٛش انًدبل
، انزشكٛت األعبعٙ: انزشاَضٚغزٕس انثُبئٙ. االَحٛبص، يُحُٗ انزٛبس يغ اندٓذ، انزؼضٚض ٔانُضٕة

. انًكجش رٔ انًشحهخ انٕاحذح ، انًُزخخ فٙ حبنخ اإلشبساد انظغٛشح ٔانكجٛشح، االَحٛبص، َطبلبد انؼًم
  .ديُحُٗ انزٛبس يغ اندّ، انزشكٛت األعبعٙ: انثٛشعزٕس 

 
 مختبر الكترونيات 20403112 (0,3)1

يمذيخ ػٍ األخٓضح انًغزخذيخ فٙ انًؼًم؛ يُحُٛبد خٕاص انزٛبس يغ اندٓذ نثُبئٙ انٕطهخ؛ دٔائش 
انزٕحٛذ ثبعزخذاو ثُبئٙ انٕطهخ؛ يُظًبد اندٓذ انثُبئٛخ؛ اَحٛبص انزٛبس انًغزًش نهزشاَضٚغزٕس 

انثُبئٙ؛ اعزخذاو انزشاَضٚغزٕس انثُبئٙ كًكجش؛ اَحٛبص انزٛبس انًغزًش نزشاَضٚغزٕس رأثٛش انًدبل؛ 
 .اعزخذاو رشاَضٚغزٕس رأثٛش انًدبل كًكجش؛ دٔائش ثغٛطخ العزمجبل انزضًٍٛ االرغبػٙ

 
 أساسيات رقمية 20404121 (3,0)3

 َظى األسلبو؛ اندجش انثُبئٙ ٔانجٕاثبد انًُطمٛخ؛ ٔدٔائش ,دساعخ انُظى انؼذدٚخ ، َظشٚخ اندجش انجٕنٙ
رجغٛظ ، رطجٛمبد ػهٗ إَٔاع يخزهفخ يٍ انذٔائش ،  ٔانؼذاداد ٔانمالثبد ٔانًغدالد انًُطك ،

انذٔال انثُبئٛخ؛ رحهٛم انذٔائش انًُطمٛخ انًشكجخ ٔرظًًٛٓب؛ يكَٕبد األخٓضح انًُطمٛخ انمبثهخ 
. انزاكشاد ٔعبػبد انزٕلٛذ، انزضايٍ.نهجشيدخ

 
 مختبر اساسيات رقمية 20404122 (0,3)1

انزؼشٚف ثًخزجش انزظًٛى انًُطمٙ؛ يمذيخ إنٗ انجٕاثبد انًُطمٛخ؛ انذٔال انثُبئٛخ ثبعزخذاو ثٕاثبد 
رظًٛى : اإلضبفخ ٔاالخزٛبس؛ رُفٛز ثٕاثبد َفٙ اإلضبفخ ٔ َفٙ االخزٛبس؛ االخزٛبس انًغزجؼذ ٔاندبيغ

 .انًزضايُّانذٔائش انًشكجخ؛ يمذيخ إنٗ يجبدئ دٔائش انظؼٕد ٔانٓجٕط؛ رظًٛى انذٔائش انًُطمٛخ 
 

 المعالجات الدقيقة 20404211 (3,0)3

يؼًبسٚبد انًؼبندبد انظغشٖ؛ أعبنٛت انؼَُٕخ؛ يدًٕػخ انزؼهًٛبد؛ انجشيدخ ثهغخ انزدًٛغ؛ َظى 
انًمبطؼخ؛ أخٓضح اإلدخبل ٔاإلخشاج ٔانزٕلٛذ؛ أخٓضح انزاكشح؛ اردبْبد يغزمجهٛخ نُظى انًؼبندبد 

 .انظغشٖ
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 مختبر المعالجات الدقيقة 20404212 (0,3)1

يمذيخ إنٗ انًؼبندبد انظغشٖ ٔيؼًبسٚزٓب؛ ثشيدخ انًؼبندبد انظغشٖ ثهغزٗ انغٗ ٔانزدًٛغ 
ٔرٕنٛذ سيٕص نغخ اٜنخ؛ راكشاد انُفبر انؼشٕائٙ ٔراكشاد انمشاءح فمظ انمبثهخ نهجشيدخ ٔاإلنغبء؛ 

انزٕطٛم انجُٛٙ انزغهغهٙ؛ انزٕطٛم انجُٛٙ انزفشػٙ ٔانُفبر انًجبشش إنٗ انزاكشح؛ انزٕطٛم 
. انجُٛٙ انًجشيح نهًذخم ٔانًخشج؛ رحٕٚم انجٛبَبد انزًبثهٛخ ٔانشلًٛخ؛ انزُفٛز اَٜٗ

 
 تكنولوجيا الحماية والمجسات 20309211 (2,0)2

اخٓضح انزحكى ٔانحًبٚخ ٔانًدغبد األكثش شٕٛػب، يشحم انحًبٚخ، انظًبيبد انكٓشثبئٛخ، انًشحم، 
يحٕالد انزٛبس، انمبطغ انكٓشثبئٙ انغبص٘، انًدغبد انغؼٕٚخ، انًدغبد انحثٛخ، انًدغبد 

.  انكٓشٔضغطٛخ، انًدغبد انحشاسٚخ، ٔانًضخًبد
 

 تكنولوجيا الحماية والمجسات مختبر  20309212 (0,3)1
: اعزخذاو ٔاخزٛبس، ٔ فحض ٔإدايخ أَظًخ انحًبٚخ ٔانًدغبد ٔانُٕالم األكثش شٕٛػب يثم

انًُظٓشاد، انمٕاطغ انكٓشثبئٛخ، انًشحالد، انًٕطالد، انًؤلزبد ٔانًفبرٛح انزاليغٛخ ٔانًدغبد 
 .(انًضدٔج انحشاسٚخ، انغؼٕٚخ ٔانحثٛخ ٔانضٕئٛخ)ثإَٔاػٓب 

 
 الحاكمات المنطقية المبرمجة 20309221 (3,0)3

إَٔاػٓب ٔيكَٕبرٓب ٔاخزٛبسْب؛ نغبد انجشيدخ ؛ انًؤلزبد ؛ انؼذاداد : انحبكًبد انًُطمٛخ انًجشيدخ 
ٔانًغدالد ؛ انزمبط انجٛبَبد ٔيؼبندخ انًؼهٕيبد؛ انزحكى ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انحبكًبد انًُطمٛخ؛ 

. فحض انحبكًبد انًجشيدخ ٔرشخٛض أػطبنٓب؛ أيثهخ ٔرطجٛمبد
 

 مختبر الحاكمات المنطقية المبرمجة 20309222 (0,3)1
انجشيدخ ثهغخ انًخطظ انغهًٙ ٔنغخ األٔايش انًُطمٛخ ػٍ طشٚك انحبعٕة ٔيحًم انجشايح ؛ 

رطجٛمبد ػًهٛخ ٔيحبكبح نؼًهٛبد طُبػٛخ يخزهفخ؛ انزؼشٚف انؼًهٙ ثًؼذاد ٔشجكبد انحبكًبد 
   .انًجشيدخ

 
 اآلالت الكهربائية 20304111 (3,0)3

انزشكٛت : انزٛبس انًجبشش يحشكبد ؛  ٔدٔائشْبانًحٕالد ثالثٛخ األطٕاس، انًحٕل أحبد٘ انطٕسيمذيخ؛ 
األداء ٔانخظبئض؛ : انًحشكبد انحثٛخ أحبدٚخ انطٕس ٔاالٚمبف؛   يُحُٛبد انخٕاص؛ اإللالع ٔانزظُٛف؛

 .؛ انًحشكبد انزضايُٛخ؛ انًحشكبد انخطٕٚخانخظبئض ٔاألداء انًحشكبد انحثٛخ ثالثٛخ األطٕاس؛
       

 مختبر اآلالت الكهربائية 20304112 (0,3)1

اخزجبساد انًحٕالد أحبدٚخ ٔثالثٛخ األطٕاس ، يٕنذاد انزٛبس انًجبشش ، رُظٛى عشػخ دٔائش انًحٕالد؛ 
يحشكبد انزٛبس انًجبشش، اخزجبساد ٔيُحُٛبد انخٕاص نهًٕنذاد انزضايُٛخ ، خظبئض انًحشكبد 

 . ٔرطجٛمبرٓبانًحشكبد انحثٛخ ، يُحُٛبد خٕاصْبٔرطجٛمبد انزضايُٛخ
 
 

 
 تكنولوجيا التحكم اآللي والقيادة 20309241 (3,0)3
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أَظًخ انزحكى اٜنٙ، يجبدئ انزحكى، ػُبطش انزحكى، طشفٛبد اإلدخبل ٔاإلخشاج، لٛبدح أشجبِ 
انًٕطالد ، يجبدئ األرًزخ، رطجٛمبد انزحكى ثبنؼًهٛبد، رحٕٚم انجٛبَبد انزًبثهٛخ إنٗ سلًٛخ 
. ٔثبنؼكظ

 
 مختبر تكنولوجيا التحكم اآللي والقيادة 20309242 (0,3)1

انزؼشف ػهٗ أألخٓضح ٔانًؼذاد، رطجٛمبد انًؼبنح انذلٛك، يحٕالد انجٛبَبد انزًبثهٛخ إنٗ سلًٛخ 
ٔثبنؼكظ، دائشح انزحكى ثبإلَبسح، لٛبدح أشجبِ انًٕطالد، لٛبدح انًحشن انكٓشثبئٙ ثبعزخذاو 

 .دٔائش انزحكى ثبنحشاسح. انحبكًبد انًُطمٛخ
القيادة الرئوية والهيدروليكية  20308222 (2,0)2

َظى انمٛبدح انشئٕٚخ ٔيكَٕبرٓب ؛ انُظى انكٓشٔسئٕٚخ ؛ خظبئض انُظى انٓٛذسٔنٛكٛخ ؛ حغبة أَظًخ 
  .لٛبدح انًحشكبد انشئٕٚخ ٔانٓٛذسٔنٛكٛخ ٔرظًًٛٓب؛ َظى انمٛبدح انًؤاصسح ٔانظًبيبد 

 
مختبر القيادة الرئوية والهيدروليكية  20308223 (0,3)1

 .خٕاص َظى انمٛبدح انشئٕٚخ ٔانٓٛذسٔنٛكٛخ ٔيكَٕبرٓب؛ اعزمظبء خٕاص انُظى انٓٛذسٔنٛكٛخ ٔانشئٕٚخ
 

 األنظمة الكهروميكانيكية وأنظمة الدفع والمحركات 20309231 (3,0)3

، أػًبل انفحض ٔانظٛبَخ، ٔأَظًخ انزحكى ٔأخٓضح انفٛهظ، يجبدئ انؼًم ، إَٔاع انًشكبد ٔيكَٕبرٓب
إَٔاع انًحشكبد انكٓشثبئٛخ ٔخظبئظٓب، انخظبئض انفُٛخ انًٛكبَٛكٛخ ٔانكٓشثبئٛخ، يجذأ انؼًم، دٔائش 

انًظبػذ انكٓشثبئٛخ، انشافؼبد، األلشطخ انُبلهخ، : انزحكى نألَظًخ انكٓشٔيٛكبَٛكٛخ ٔاألَظًخ انًؤاصسح
 ٔانًضخبد، 

1(0,3) 20309232 
مشغل األنظمة الكهروميكانيكية وأنظمة الدفع 

 والمحركات

انزؼشف ،أػًبل انفحض ٔانزشغٛم ٔانظٛبَخ، انؼشف ػهٗ االَٕاع انًخزهفخ يٍ انًحشكبد ٔأخضائٓب
اعزمظبء ػًهٙ ألَظًخ انًظبػذ . ػهٗ أَظًخ انزحكى ٔأخٓضح انمٛبط ٔطشق فحظٓب ٔادايزٓب

. انكٓشثبئٛخ، انشافؼبد، األلشطخ انُبلهخ، انًضخبد، آالد ، دٔائش انزحكى،ٔ رزجغ األػطبل

مشروع  20407291 (0,9)3

يششٔع يزكبيم ٚزذسة انطبنت يٍ خالنّ ػهٗ رطجٛك انًؼشفخ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ انزٙ اكزغجٓب 
. خالل فزشح انذساعخ فٙ انزحهٛم ٔرظًٛى األَظًخ

 

تدريب ميداني  20407292 (0,280)3

 عبػخ رذسٚت يٛذاَٙ ٚٓذف انٗ رؼضٚض لذسح انطبنت ػهٗ رطجٛك انًؼشفخ ،انزٙ اكزغجٓب 280ٚؼبدل 
. ٔرزجغ األػطبل فٙ أَظًخ انًٛكبرشَٔٛكظ، خالل دساعزّ، فٙ رشغٛم، ٔطٛبَخ

 
 


