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  قجامعة دمش

  التطبيقيةكلية  ال
   

  
  في الكلیة التطبیقیةوتوصیف مقرراتھ المیكاترونكس مفردات منھاج قسم 

  : كما یليلقسم المیكاترونكس على السنوات والفصول  ةالدراسیع مقررات الخطة توز. 1
  الفصل األول -  السنة األولى

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  األسبوع�ةعدد الساعات 

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

 100 80 20 2 - 2 اللغة العر��ة 2111

 100 80 20 2 - 2 /1/لغة االن�لیز�ة  2112

 100 80 20 6 2 4 الر�اض�ات 2113

 100 70 30 4 2 2 الفیز�اء التطب�ق�ة 2114

 100 60 40 4 2 2 /1/أسس الهندسة الكهر�ائ�ة 2115

2116 
اإلدارة والجودة والمواصفات 

 الق�اس�ة
2 - 2 20 80 100 

 100 50 50 6 4 2 رسم صناعي 2117

        26  10  16  المجموع الكلي

 الفصل الثاني - السنة األولى 

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  عدد الساعات األسبوع�ة

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

 100 60 40 6 4 2 م�ادئ الخوارزم�ات والبرمجة 2121

 100 80 20 2 - 2 /2/لغة االن�لیز�ة  2122

 100 60 40 4 2 2 نظم منطق�ة 2123

 100 60 40 4 2 2 /2/أسس الهندسة الكهر�ائ�ة 2124

 100 80 20 2 - 2 ثقافة 2125

 100 60 40 4 2 2 /1/أسس الهندسة إلكترون�ة 2126

  100  80  20  4  2  2 /1/أسس الهندسة الم��ان���ة  2127

    26 12 14 المجموع الكلي
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  لثان�ةالسنة ا -قسم الم��اترون�س 
  الفصل األول

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  عدد الساعات األسبوع�ة

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

 100 80 20 2 - 2 تخصص�ة لغة ان�لیز�ة  2211

 100 60 40 6 2 4 /2/أسس الهندسة الم��ان���ة 2212

 100 60 40 4 2 2 /2/أسس الهندسة إلكترون�ة 2213

 100 60 40 6 2 4 م�ادئ التح�م اآللي 2214

 100 50 50 6 4 2 متقدمةبرمجة   2215

 100 60 40 4 2 2 تقانة حساسات 2216

 100 40 60 4 4 - ورش م��ان���ة  2217

       32 16 16 المجموع الكلي

  

  الفصل الثاني

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  عدد الساعات األسبوع�ة

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

 100 80 20 2 - 2 الص�انةم�ادئ  2221

 100 80 20 4 2 2 تقن�ة اإلنتاج 2222

 100 50 50 6 4 2 /1/المتح�مات الصغر�ة 2223

 100 60 40 6 2 4 تقانة مشغالت 2224

2225 
التنظ�م الصناعي واالقتصاد 

 الهندسي
2 - 2 20 80 100 

 100 40 60 4 4 - ورش �هر�ائ�ة وتح�م 2226

 100 60 40 4 2 2 وم��ان���ة ق�اسات �هر�ائ�ة  2227

    28 14 14 المجموع الكلي
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  ثالثةالسنة ال -قسم الم��اترون�س 

  الفصل األول

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  عدد الساعات األسبوع�ة

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

 100 50 50 6 4 2 /2/المتح�مات الصغر�ة  2311

 100 60 40 4 2 2 الكترون�ات القدرة 2312

 100 50 50 6 4 2 أنظمة تح�م هیدرول���ة 2313

 100 60 40 8 4 4 دارات الكترون�ة 2314

2315 
التصم�م والتصن�ع �استخدام 

 CAD/CAMالحاسب 
2 4 6 50 50 100 

2316 
 أنظمة التح�م القابلة للبرمجة

PLC  
2 4 6 50 50 100 

       36 22 14 المجموع الكلي

  

  الفصل الثاني

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  عدد الساعات األسبوع�ة

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

 100 50 50 8 4 4 ش��ات حاسو��ة وصناع�ة 2321

 100 40 60 6 2×3 - ورش الكترون�ة 2322

 CNC 2 4 6 50 50 100آالت التشغیل الم��ان��ي  2323

 100 60 40 8 4 4 الق�ادة الكهر�ائ�ة 2324

 100 50 50 4 2 2  أنظمة تحصیل الب�انات 2325

 100 50 50 6 4 2 أنظمة تح�م �الهواء المضغو� 2326

    38 24 14  المجموع الكلي
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  را�عةالسنة ال -قسم الم��اترون�س 

  الفصل األول

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  األسبوع�ةعدد الساعات 

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

2411 
أنظمة تحصیل المعط�ات والتح�م 

 SCADA اإلشرافي
2 4 6 60 40 100 

2412  
نظم الم��اترون�ك الق�اس�ة 

MPS 
4 4 8 60 40 100 

2413 
أنظمة التصن�ع المرنة الحدیثة 

FMS 
4 4 8 50 50 100 

 100 50 50 6 4 2 أنظمة الم��اترون��سص�انة  2414

 100 50 50 6 2 4 أنظمة الرو�وت 2415

       34 18 16 المجموع الكلي

  

  الفصل الثاني

رمز 
  المقرر

  اسم المقرر
  توز�ع الدرجات  عدد الساعات األسبوع�ة

  المجموع  عملي  نظر� 
درجة 
  أعمال

  المجموع  امتحان

 100 60 40 8 4 4 أنظمة األوتوترون�ك 2421

2422 
نظم التصن�ع المتكاملة �استخدام 

 CIMالحاسب 
4 4 8 60 40 100 

 200 120 80 12 12 - مشروع تخرج 2423

    28 20 8 المجموع الكلي
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 وصف مختصر للمقررات -  2
  :الدالالت التال�ة تم ترق�م المقررات لهذا القسم �أرقام  م�ونة من أر�عة خانات وقد حددت الخانات األر�عة وذلك وف� 

  قسم الم��اترون�س :2 ،قسم تقن�ات الحاسوب : 1(خانة اآلالف تدل على رقم القسم في الكل�ة(.  

  الرا�عة :4 ،الثالثة :3 ،الثان�ة :2 ،األولى :1(خانة المئات تدل على رقم السنة الدراس�ة(.  

  الفصل الثاني :2،  الفصل األول: 1(خانة العشرات تدل على رقم الفصل في السنة(.  

 خانة اآلحاد تدل على رقم المقرر في الفصل.  

  :مثال
3 1  1  2  

  
  قسم الم��اترون�س  السنة األولى  الفصل األول المقرر الثالث

  )نظر�  2(اللغة العر��ة  -2111
  .منهاج اللغة العر��ة المعتمد في السنة األولى في جامعة دمش�

  )نظر�  2/ (1/لغة االن�لیز�ة -2112
  .منهاج اللغة اإلن�لیز�ة المعتمد في السنة األولى في جامعة دمش�

  )عملي 2+ نظر�  2(الر�اض�ات -2113
تعر�ف الطالب �أساس�ات الهندسة التحلیل�ة والتعرف على المنحن�ات الشهیرة في المستو� اإلحداثي إضافة إلى التر�یز على �ثیرات 

والتكامل وتطب�قاتهم الهندس�ة الشهیرة ثم التعرف على المجام�ع والمتسلسالت  االشتقاقمي الحدود والتوا�ع والنها�ات علیها ودراسة مفهو 
  .االحتمالودراسة المجموعات وم�اد� العد األساس�ة والقواعد األساس�ة لعلم . الالنهائ�ة وتقار�ها وحل جمل المعادالت الخط�ة

  )عملي 2+ نظر�  2(الفیز�اء التطب�ق�ة  -2114
تحو�ل الواحدات األساس�ة والمشتقة للمقادیر الفیز�ائ�ة في الجمل المختلفة لألنظمة الدول�ة اإللمام بنظر�ة األمواج واالهتزازات القدرة على 

اإللمام �األنواع المختلفة للفوالذ والفونت و�الخالئ� المعدن�ة ) حر��ة األجسام الماد�ة والصوت والكهر�اء  والضوء(الم��ان���ة والكهر�ائ�ة 
الشد واالنعطاف (األكثر شیوعًا �خالئ� األلمنیوم وخالئ� النحاس القدرة على إجراء االخت�ارات وتحدید الخصائص الم��ان���ة للمواد 

  .)والقساوة والصدم وغیرها
  )عملي 2+ نظر�  2(/1/أسس الهندسة الكهر�ائ�ة -2115

وقوانینه  ،�ار الكهر�ائي المستمر والتعامل معه مخبر�اً یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لفهم أسس الهندسة الكهر�ائ�ة المتعلقة �الت
  .مع تقد�م للمصطلحات األجنب�ة المتعلقة �أسس الهندسة الكهر�ائ�ة ،األساس�ة ووحداته وطرق الوصل

  )نظر�  2( اإلدارة والجودة والمواصفات الق�اس�ة -2116
الستفادة من مضمون المقرر في ح�اته العمل�ة ، إضافة إلى جعل الطالب یلم �المفاه�م األساس�ة الخاصة �اإلدارة و الجودة وتم�ینه من ا

تعر�فه �المواصفات الق�اس�ة العالم�ة ذات الصلة �اختصاصه وذلك من مخ خالل مفردات المقرر المقترحة جعل المفاه�م اإلدار�ة وسبل 
ادة العمل�ة من المواصفات الق�اس�ة ذات ستفالل. التطو�ر والتحسین ضمن سلو�ه العملي الیومي تطبی� مفاه�م وض�� الجودة في عمله

  .الصلة �اختصاصه
  )عملي 4+ نظر�  2(رسم صناعي  -2117

�ة یتم في هذا المقرر التعرف على المفاه�م األساس. وفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في الرسم الصناعيی
الرسم �األدوات الهندس�ة ورسم المنظور الهندسي لألجسام والنماذج ورسم المقاطع الرسم �الید الحرة و  – نظر�ًا وعمل�ًا للرسم الصناعي
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الجزئ�ة والكاملة للقطع المدروسة وٕایجاد المساق� من الش�ل المعطى وتوض�ح التفاصیل المخف�ة من الش�ل حسب المواصفات الدول�ة 
  .المعروفة �اإلضافة إلى المصطلحات التخصص�ة

  )عملي 4+ نظر�  2(الخوارزم�ات والبرمجة م�ادئ  -2121
األساس في التف�یر (�غطي هذا المقرر المفاه�م التي یجب تعّلمها عند البدء بتعّلم لغة برمجة ما، من استعراض لمفهوم الخوارزم�ة 

ثم . علیها، بنى التح�مثم االنتقال إلى تعلم أساس�ات لغة برمجة من حیث المتحوالت و العمل�ات . عنها وطرائ� التعبیر) البرمجي
  ).تجزئة البرنامج إلى �تل وظ�ف�ة(المصفوفات وفرزها، ثم الطرائ� 

  )نظر�  2/ (2/لغة االن�لیز�ة -2122
  .منهاج اللغة اإلن�لیز�ة المعتمد في السنة األولى في جامعة دمش�

  )عملي 2+ نظر�  2(نظم منطق�ة  -2123
و�واسطة مخططات  البوا�ات المنطق�ة وجبر بوول وت�س�� المعادالت المنطق�ة ر�اض�اً شرح المفاه�م األساس�ة ألنظمة العد الرقم�ة و 

عمل الدارات التتا�ع�ة  شرح مبدأ عمل الدارات التر�یب�ة �الجامع والطارح ودارات الترمیز و�شف الترمیز وشرح مبدأ إلى �اإلضافة�ارنو 
�أنواعها والتعرض  اإلزاحةلثنائ�ة والعشر�ة المتزامنة وغیر المتزامنة ومسجالت ا العداداتو�نیتها األساس�ة �المهتزات ودراسة مبدأ عمل 

  .ل�عض التطب�قات المستخدمة في نظم الم��اترون��س
  )عملي 2+ نظر�  2( /2/أسس الهندسة الكهر�ائ�ة -2124

أحاد� وثالثي الطور والتعامل معه یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لفهم أسس الهندسة الكهر�ائ�ة المتعلقة �الت�ار الكهر�ائي المتناوب 
یتعلم الطالب في هذا المقرر القوانین األساس�ة وطرق الوصل للدارات أحاد�ة وثالث�ة الطور ووحدات الكم�ات الكهر�ائ�ة . مخبر�اً 

  .لهندسة الكهر�ائ�ةمع تقد�م للمصطلحات األجنب�ة المتعلقة �أسس ا, األساس�ة �اإلضافة إلى القوانین األساس�ة للدارات المغناط�س�ة
  )نظر�  2( ثقافة -2125

  .منهاج الثقافة المعتمد في السنة األولى في �ل�ات جامعة دمش�
  )عملي 2+ نظر�  2( /1/أسس الهندسة إلكترون�ة -2126

في  على معرفة مبدأ عمل أنصاف النواقل والترانزستورات ذات األنواع المختلفة وتطب�قات العناصر االلكترون�ة قادراً أن ��ون الطالب 
 ومبدأ P-Nشرح المفاه�م األساس�ة ألنصاف النواقل وعمل�ة النقل الكهر�ائي فیها وتعر�ف الطالب بوصلة . منظومات الم��اترون��س

  .وتطب�قاته IGBTعمل ترانزستورات ثنائ�ة القطب�ة وداراتها وتطب�قاتها والترانزستورات ذات األثر الحقلي وتطب�قاتها وترانزستور 
  )عملي 2+ نظر�  2( /1/ان���ةأسس الهندسة الم�� -2127

على فهم معادالت توازن الجسم الصلب  �ستط�ع تحدید القو� المؤثرة على الجسم الصلب في حالة الس�ون والحر�ة والتحر�ك ��ون قادراً 
��ون قادرا على فهم قوانین الحر�ة والتحر�ك ��ون قادرا على فهم مسائل م��ان�ك الجسم عند �تا�ة البرامج الحاسو��ة �حدد معادالت 

نین التحر�ك في توازن الجسم الصلب في مستو� أو في عدة مستو�ات �حدد سرعة وتسارع الجسم الصلب حسب طب�عة الحر�ة �طب� قوا
  .حل مسائل حر�ة وتحر�ك الجسم الصلب �ستخدم المعارف في البرمج�ات �قارب الواقع مع حل المسائل

  )نظر�  2(لغة ان�لیز�ة  تخصص�ة  -2211
 .یهدف المقرر إلى تزو�د الطالب بلغة إن�لیز�ة تخصص�ة 

  )عملي 2+ نظر�  4( /2/أسس الهندسة الم��ان���ة  -2212
في الترمودینام�ك والقانون األول والثاني في الترمودینام�ك توصیف العمل�ات الترمودینام���ة للغاز المثالي استذ�ار الم�اد� العامة 

  .و�خار الماء تحدید المعرفة �مبدأ عمل اآلالت الحرار�ة
ة لجسم التشغیل تحدید تحدید المعرفة في التحوالت الترمودینام���ة الع�وسة والالع�وسة تحدید المعرفة في الدورات الحرار�ة المغلق

 المعرفة في مواصفات بخار الماء تحدید المعرفة في الهواء الرطب تحدید المعرفة في الم�ادالت الحرار�ة وانتقال الحرارة تحدید المعرفة
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ل وأنواعها تحدید في الصفات الفیز�ائ�ة للموائع تحدید المعرفة في توازن وحر�ة وتحر�ك الموائع تحدید المعرفة في آالت الضخ مبدأ العم
  .المعرفة في الجر�انات وأنواعها

  )عملي 2+ نظر�  2( /2/إلكترون�ةأسس الهندسة  -2213
على تحلیل دارات مختلف أنواع الترانزستورات وتطب�قاتها في الم��اترون��س تحلیل دارات الترانزستور ثنائي  قادراً أن ��ون الطالب 

  .القطب�ة والترانزستور الحقلي ودراسة التطب�قات الخاصة �مجال هندسة الم��اترون��س
  )عملي 2+ نظر�  4(م�ادئ التح�م اآللي  -2214

یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في حل المسائل المتعلقة �التح�م الخطي والرقمي �النظم الم��ان���ة 
. الرقم�ةوالقوانین والنظر�ات األساس�ة المتعلقة بهندسة التح�م للنظم الخط�ة و  الم�اد�یتم في هذا المقرر التعرف على �افة . والكهر�ائ�ة

یتناول المقرر طر�قة دراسة االستجابتین الزمن�ة والتردد�ة لنظم  . یتضمن المقرر تمثیل النظم �استخدام توا�ع التحو�ل وفي فراغ الحالة
م�ة یتضمن المقرر طرق دراسة استقرار نظم الخط�ة والرقم�ة وطرق استنتاج المتح�مات الخط�ة والرق. التح�م ومعاییر األداء لهذه النظم

  .�ما �حق� معاییر األداء الزمن�ة والتردد�ة المطلوب أن �حققها النظام
  )عملي 4+ نظر�  2(برمجة متقدمة  -2215

. �غطي هذا المقرر مفاه�م البرمجة الغرض�ة التوجه وتحق�قها من خالل لغة برمجة، إضافة إلى البدء بإنشاء تطبی� من النوع المرئي
راثة بینها، ثم التعرف على الواجهة، ثم إجراء التحمیل الزائد للمعامالت والتعامل مع السالسل حیث یتم تعر�ف الصف وتطبی� الو 
  .النص�ة ومفهوم المجموعات والعمومات

  )عملي 2+ نظر�  2(تقانة حساسات  -2216
حددات التمییز�ة، المساو� والم الفن�ة، المواصفات الفیز�ائ�ةاألنواع، م�اد� العمل : اكتساب المعرفة عن تقانات الحساسات من حیث

 التطب�ق�ةالتعرف على المجاالت  .والمحاسن لكل نوع، االخت�ار الصح�ح والمناسب للحساس وتطب�قات معینه، التشغیل، والمعایرة
لحساسات التعرف على تقانات الحساسات الحدیثة مثل الحساسات الرقم�ة، ا. للحساسات في مجال الق�اس والتح�م والمراق�ة واتخاذ القرار

  .المتكاملة والحساسات الذ��ة والحساسات الالسلك�ة، ش��ات الحساسات، و�روتو�والت ش��ات الحساسات
  )عملي 4( ورش م��ان���ة -2217
الطالب المهارات المتعلقة �أجهزة الق�اس الم��ان���ة و��ف�ة استخدامها والتعرف على آالت المخرطة والفارزة والمقشطة والمثقب  إكساب

  .الیدو� واآللي ومهارات اللحام والنشر والبرادة �اإلضافة لمعدات السالمة المهن�ة
  )نظر�  2( م�ادئ الص�انة -2221

وص�انتها واستخدام المعدات والمقای�س  أعطالهاة �اخت�ار العناصر الكهر�ائ�ة وااللكترون�ة واكتشاف إكساب الطالب المهارات المتعلق
الالزمة لذلك والتعرف على منا�ع الطاقة المستمرة والمتناو�ة  والتعرف على أهم األجزاء الم��ان���ة وعناصر نقل الحر�ة و األدوات 

الص�انة الدور�ة والص�انة (الم��ان���ة المختلفة والتعرف على مفاه�م إدارة الص�انة  عطالاألوالمعدات الم��ان���ة الالزمة إلصالح 
  .و��ف�ة تنفیذ �ل منها إضافة إلى معرفة معاییر السالمة المهن�ة �الورشات) العالج�ة و الص�انة الوقائ�ة

  )عملي 2+ نظر�  2( تقن�ة اإلنتاج -2222
قن�ات التش�یل والتشغیل والتجم�ع المختلفة ومراعاة قواعد السالمة المهن�ة اإللمام �طرق التصن�ع أن ��ون الطالب قادرًا على استخدام ت

اإللمام �مبدأ عمل �ل تقن�ة و�مجاالت استخدامها وخصائصها القدرة على قراءة المخططات ) التش�یل والتشغیل والتجم�ع(المختلفة 
حسب تقن�ة اإلنتاج تعر�ف المتدرب �مخاطر العمل ) خطة تشغیل(صم�م برنامج عمل والكاتالو�ات الخاصة �آالت اإلنتاج القدرة على ت

  .وقواعد السالمة المهن�ة لكل تقن�ة إنتاج
  )عملي 4+ نظر�  2( /1/المتح�مات الصغر�ة -2223

الطالب �مفاه�م المتح�مات و�قوم المقرر بتعر�ف  یهدف المقرر إلى تزو�د الطالب �المهارات األساس�ة للتعامل مع المتح�مات الصغر�ة،
�ما  ،الستخدامهموتزو�ده �المعرفة الالزمة  الصغر�ة �حیث ��ون قادرًا على التعامل مع أهم م�اد� نظم المتح�مات الصغر�ة وتطب�قاتها،
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ه التعل�م�ة �سعى المقرر إلى إكساب الطالب القدرات التطب�ق�ة المختلفة الستعمال حزم البرمج�ات المتعلقة بهم �ما یخدم مسیرت
مجموعة التعل�مات ولغات البرمجة العال�ة  ،8051 یتناول هذا المقرر دراسة النظم المضمنة،بن�ان المتح�م الصغر� . والوظ�ف�ة

االتصال التسلسلي والتفرعي، قراءة وفهم  المقاطعات، اإلخراج،العدادات المؤقتات،/مسجالت و�وا�ات اإلدخال والمنخفضة المستو�،
  .ن�ة مع تطب�قات عمل�ةالنشرات الف

  )عملي 2+ نظر�  4(تقانة مشغالت -2224
وص�انتها وق�اس ممیزاتها واكتساب القدرة على االخت�ار  ةتزو�د الطالب �المعارف المتعلقة �أنواع مشغالت النظم الكهروم���ان���

التشغیل�ة  إلرشاداتاوالخاصة للمشغالت ودالئل  المع�ار�ة الفن�ةوتعر�ف الطالب �المواصفات . الصح�ح والمناسب وتجم�ع المشغالت
  ومراعاة السالمة المهن�ة الفن�ة�المواصفات  المرفقة
  )نظر�  2(التنظ�م الصناعي واالقتصاد الهندسي -2225
  .التكالیف اإلنتاج�ة الصناع�ة - ألساس�ة أصول اإلنتاج�ة المتحولةاألصول اإلنتاج�ة ا - السلعة الصناع�ة  - العلوم االقتصاد�ة  م�اد�

  )عملي 4( ورش �هر�ائ�ة وتح�م-2226
�ش�ل عملي وم�اشر مع القواطع الكهر�ائ�ة والمحوالت الكهر�ائ�ة یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في التعامل 

تدابیر الوقا�ة من تكهرب الكتل المعدن�ة �اإلضافة إلى تصم�م  اتخاذوالدارات الكهر�ائ�ة المنزل�ة والتمدیدات الكهر�ائ�ة الصناع�ة مع 
  .وتنفیذ دارات تح�م تقلید� �اآلالت الصناع�ة

  )عملي 2+ نظر�  2(ةق�اسات �هر�ائ�ة وم��ان��� -2227
وٕاجراء عمل�ات الق�اس المختلفة للمقادیر الفیز�ائ�ة  .أن ��ون الطالب قادرًا على استخدام أدوات الق�اس الم�اشرة وغیر الم�اشرة 

الهندس�ة التنفیذ�ة قراءة المخططات  .لم��ان���ة والكهر�ائ�ة المختلفةالم��ان���ة والكهر�ائ�ة القدرة على التحو�ل بین واحدات الق�اس ا
الق�اس . والب ومحددات الق�اس الم��ان���ةاالستخدام الصح�ح ألدوات وق .حرافات واستخدام جداول اإلزواجاتوحساب التفاوتات واالن

  .الم�اشر وغیر الم�اشر للمقادیر الكهر�ائ�ة �استخدام أجهزة الق�اس الرقم�ة والتماثل�ة والتوازن�ة
  )عملي 4+ نظر�  2( /2/الصغر�ةالمتح�مات  -2311

و�قوم  .1یهدف المقرر إلى تزو�د الطالب �المهارات المتقدمة للتعامل مع المتح�مات الصغر�ة و�عتبر استكماال لمقرر المتح�مات 
المتح�مات على التعامل مع أهم م�اد� نظم  الصغر�ة �حیث ��ون الطالب قادراً  المقرر بتعر�ف الطالب �مفاه�م متقدمة في المتح�مات

ة قة الستعمال حزم البرمج�ات المتعل�ما �سعى المقرر إلى إكساب الطالب القدرات التطب�ق�ة المختلفة المتقدم .المتقدمة وتطب�قاتها 
  .�المتح�مات الصغر�ة �ما یخدم مسیرته التعل�م�ة والوظ�ف�ة

وعة التعل�مات ولغات البرمجة العال�ة والمنخفضة مجم ،PIC18Fو PIC16Fیتناول هذا المقرر دراسة بن�ان المتح�مات الصغر�ة 
االتصال التسلسلي والتفرعي،  التبدیل التمثیلي الرقمي، المقاطعات، العدادات والمؤقتات، اإلخراج،/مسجالت و�وا�ات اإلدخال المستو�،

  .قراءة وفهم النشرات الفن�ة مع تطب�قات عمل�ة
  )عملي 2+ نظر�  2( ةالكترون�ات القدر  -2312

. ل�اً یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في حل المسائل المتعلقة �المفاه�م األساس�ة إللكترون�ات القدرة نظر�ًا وعم
ة لعناصر إلكترون�ات دارات الق�ادة األساس�, تطب�قات اإللكترون�ات القدرة ،ساس�ة ألنظمة الكترون�ات القدرةیتعلم الطالب العناصر األ

 ،مقومات نصف الموجة والموجة الكاملة ثالث�ة الطور المقادة ،مقومات نصف الموجة و الموجة الكاملة أحاد�ة الطور المقادة, القدرة
  .�اإلضافة إلى المصطلحات األجنب�ة المتعلقة بإلكترون�ات القدرة ،المعرجات أحاد�ة وثالث�ة الطور المقادة

  )عملي 4+ نظر�  2( ل���ةأنظمة تح�م هیدرو -2313
إضافة إلى العناصر المستخدمة في بناء دارات األنظمة  ،یهدف المقرر إلى تعر�ف الطالب �الم�اد� األساس�ة في تقن�ات الهیدرول�ك

یدرول��ي للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في حل المسائل المتعلقة بنظم التح�م اله" و�وفر فرصا ،الهیدرول���ة والكهروهیدرول���ة
تر�یبها  –أنواعها  –یتم في هذا المقرر التعرف على المفاه�م األساس�ة نظر�ًا وعمل�ًا لنظم التح�م الهیدرول��ي. والتح�م الكهرهیدرول��ي
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تصم�م ورسم مخط� الدارات الهیدرول���ة ومخططات الدارات الكهرهیدرول���ة �استخدام النمذجة الحاسو��ة  –وتشغیلها ومیزاتها 
تطب�قات  –تطبی� التح�م المتتا�ع  - تطبی� التح�م المنطقي  –قراءة المخططات  -والتطبی� العملي للدارة , لمحاكاة �استخدام الحاسبوا

الص�انة و�شف األعطال لنظم التح�م الهیدرول��ي �اإلضافة إلى المصطلحات  -ر�� عدة عمل�ات إنتاج�ة �ش��ة  –عمل�ة 
خالل هذا المقرر إم�ان�ة ترتیب األف�ار وتنظ�م مراحل العمل �ش�ل متسلسل ومنطقي أثناء تصم�م وتتوفر للطالب من . التخصص�ة

  .أنظمة التح�م الهیدرول���ة والكهرهیدرول���ة واإلجراء التجر�بي
  )عملي 4+ ر� نظ 4( دارات الكترون�ة -2314

على تحلیل دارات مختلف أنواع الدارات االلكترون�ة وتطب�قاتها في الم��اترون��س تحلیل دارات م�بر العمل�ات  قادراً أن ��ون الطالب 
والمهتزات ومتعددات االهتزاز وم�برات االستطاعة ووحدات التغذ�ة الكهر�ائ�ة ومنظمات الجهد والم�بر التفاضلي ودارات التغذ�ة 

ع�س�ة والدارات الخط�ة الرقم�ة ودارات الثنائ�ات الخاصة والعناصر ر�اع�ات األقطاب ودراسة التطب�قات الخاصة بهم في مجال هندسة ال
  .الم��اترون��س

  )عملي 4+ نظر�  CAD/CAM )2التصم�م والتصن�ع �استخدام الحاسب  -2315
ینفذ الطالب الرسم على . دراسة عمل�ة الرسم �استخدام الحاسب �اإلضافة ألعداد رسومات تنفیذ�ة وٕانجاز ملف لتنفیذ للقطع المطلو�ة 

  .)آلة تشغیل �اللیزر –آلة شرارة  –آلة قص �السلك  –مخرطة  –آلة تفر�ز (الحاسب وتصن�ع القطعة على آالت التشغیل المبرمجة 
  )عملي 4+ نظر�  PLC)2 أنظمة التح�م القابلة للبرمجة -2316

یتم في هذا . PLCحل المسائل المتعلقة بنظم التح�م القابلة للبرمجة یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في 
 –تر�یبها وتشغیلها ومیزاتها  –أنواعها  – PLCالمقرر التعرف على المفاه�م األساس�ة نظر�ًا وعمل�ًا لنظم التح�م القابلة للبرمجة 

 –تطب�قات عمل�ة  –تطبی� التح�م المتتا�ع  –تطبی� التح�م المنطقي  – GRAFCET –اللغة السلم�ة  -  IEC 61131برمجتها وف� 
  .الص�انة و�شف األعطال لنظم التح�م القابلة للبرمجة �اإلضافة إلى المصطلحات التخصص�ة  –ر�� عدة عمل�ات إنتاج�ة �ش��ة 

  )عملي 4+ نظر�  4( ش��ات حاسو��ة وصناع�ة -2321
یتعلم الطالب في هذا المقرر بنى . لنظر�ة والعمل�ة للش��ات الحاسو��ة والصناع�ةیوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لفهم األسس ا

 ,TCP/IP, UDP, SPI, MODBUSو�روتو�والتها األساس�ة  OSIالش��ات الحاسو��ة والصناع�ة وم�وناتها وط�قات الـ
PROFIBUS, CAN , ومعاییر الر�� التسلسليRS232  وRS485 ,ة المتعلقة �الش��ات الحاسو��ة مع تقد�م للمصطلحات األجنب�

  .والصناع�ة
  )عملي 6( ورش الكترون�ة -2322

على فهم وٕات�اع قواعد السالمة المهن�ة أثناء الق�ام �أعمال التنفیذ والص�انة واإلصالح والتدر�ب على المهارات  أن ��ون الطالب قادراً 
ناصر واكتشاف بدائلها وتنم�ة المهارة الیدو�ة والتقید بتنفیذ �افة األساس�ة في الورش اإللكترون�ة وتنفیذ تمار�ن عمل�ة وقراءة مواصفات الع

 . متطل�ات األمن الصناعي
شرح وتدر�ب تطب�قي للمفاه�م األساس�ة لم�اد� األمن الصناعي والتدر�ب على العناصر االلكترون�ة األساس�ة من حیث طرق قراءة 

�ة والتدر�ب العملي على األجهزة والتجهیزات المستخدمة إلجراء أعمال تنفیذ مواصفاتها واخت�ارها وقراءة وتحلیل المخططات االلكترون
وشرح تطب�قي لك�ف�ة توصیف العناصر االلكترون�ة . دارات وفك وفحص وع�ار �اإلضافة إلى تمار�ن عمل�ة أساس�ة ودارات تطب�ق�ة

ها والتدر�ب العملي على أعمال تنفیذ دارات وفك وفحص والكهر�ائ�ة �استخدام  �تالوجات الشر�ات الصانعة والموزعة واستخراج بدائل
 .العناصر �اإلضافة إلى تقدیر �لفة ومدة تنفیذ منتج الكتروني  وتنفیذ یدو� ل�عض الدارات المطبوعة

تنفیذ م�اد�  على قادراً على تنفیذ  تمار�ن دارات مطبوعة عمل�ة وفهم م�اد� اإلصالح والص�انة العامة وأن ��ون  أن ��ون الطالب قادراً 
 .الص�انة التخصص�ة وٕادارتها وتنفیذ تمار�ن عمل�ة متقدمة في الدارات المطبوعة

تنفیذ دارات وفك وفحص العناصر واستثمار برامج رسم الدارات اإللكترون�ة والدارات المطبوعة والشرح التطب�قي ألسس الص�انة 
تنفیذ دارات وشرح تطب�قي ألسس الص�انة الدور�ة . واإلصالح االلكترون�ة وٕادارتها وتقدیر �لفة وزمن الص�انة واإلصالح وتطب�قاتها
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تخصص�ة وٕادارتها وتقدیر �لفة وزمن الص�انة واإلصالح تنفیذ دارات عمل�ة في التح�م اآللي وٕاصالح أعطال والطارئة واإلصالح ال
  ).+A(الحواسیب  وٕاصالحوحدات التغذ�ة المقطع 

  )عملي 4+ نظر�  CNC )2آالت التشغیل الم��ان��ي  -2323
یتم في هذا المقرر . CNCیوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في المسائل المتعلقة �آالت التشغیل الم��ان��ي 

و�تضمن المقرر دراسة م�ونات هذه . التعرف على �افة الم�اد� والقوانین والنظر�ات األساس�ة المتعلقة بهندسة آالت التشغیل الم��ان��ي
و�تضمن المقرر �ذلك طرق دراسة استقرار نظم التح�م . تناول المقرر طر�قة دراسة نظم  التح�م ومعاییر األداء لهذه النظمو�. النظم

ودراسة برامج المخازن و�رامج مراق�ة ال�ارامترات ونظم المراق�ة �الكامیرات ونظم تحمیل البرامج وتفر�غ  �CNCآالت التشغیل الم��ان��ي 
ین المحطات ونظم ض�� الجودة والمناولة ونظم تعو�ض اهتراء أداة القطع ونظم تخز�ن أدوات القطع و�رامج التشغیل البرامج النقل ماب

  .للقطع واآلالت وأنواع المثبتات المستخدمة في هذه اآلالت وطرق ص�انة هذه اآلالت
  )عملي 4+ نظر�  4( الق�ادة الكهر�ائ�ة-2324

األساس�ة في حل المسائل المتعلقة �المفاه�م األساس�ة نظر�ًا وعمل�ًا �مجال الق�ادة یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات 
 -المحر�ات التحر�ض�ة  -محر�ات الت�ار المستمر : یتعلم الطالب في هذا المقرر طر�قة ق�ادة المحر�ات الكهر�ائ�ة التال�ة. الكهر�ائ�ة

  .محر�ات السیرفو -المحر�ات الخطو�ة 
  )عملي 2+ نظر�  2( صیل الب�اناتأنظمة تح -2325

التعر�ف �طرق تحصیل المعط�ات تحصیل المعط�ات والتح�م بواسطة المتح�مات الصغر�ة تحصیل المعط�ات والتح�م بواسطة 
  الحاسوب الشخصي والصناعي

  )عملي 4+ نظر�  2( أنظمة تح�م �الهواء المضغو� -2326
لمهارات األساس�ة في حل المسائل المتعلقة بنظم التح�م �الهواء المضغو� وحل المسائل یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر ا

�ما یتم التعرف على المفاه�م األساس�ة نظر�ًا وعمل�ًا لنظم التح�م �الهواء المضغو� ونظم التح�م . المتعلقة بنظم التح�م الكهرهوائي
تطبی� التح�م  –قراءة المخططات  -رسم مخط� الدارات الهوائ�ة والكهرهوائ�ة  –تر�یبها وتشغیلها ومیزاتها  –أنواعها  –الكهرهوائي 

الص�انة و�شف األعطال لنظم التح�م  - ر�� عدة عمل�ات إنتاج�ة �ش��ة  –تطب�قات عمل�ة  –تطبی� التح�م المتتا�ع  -المنطقي 
  .�الهواء المضغو� ونظم التح�م الكهرهوائي �اإلضافة إلى المصطلحات التخصص�ة

  )عملي 4+ نظر�  SCADA )2 اإلشرافيأنظمة تحصیل المعط�ات والتح�م  -2411
 اإلشرافيیوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في حل المسائل المتعلقة بنظم تحصیل المعط�ات والتح�م 

SCADA  وأنظمة التواصل مع المستثمرHMI . یتم في هذا المقرر التعرف على المفاه�م األساس�ة نظر�ًا وعمل�ًا لنظم الـSCADA  – 
بروتو�والت  –الحاسب المر�ز�  –لوحات إدخال الب�انات  – SCADAبنیتها الماد�ة و�ن�ة التح�م الموزع التي ینتمي إل�ه نظام الـ

برمجة األوامر شائعة االستخدام في نظم  - SCADAام الـ برمج�ات نظ –االتصال المستخدمة ووسائ� االتصال المستخدمة  
�اإلضافة إلى المصطلحات  - تطب�قات الس�ادا في نظم الم��اترون�س  - SCADAالص�انة و�شف األعطال لنظم الـ  – SCADAالـ

  .التخصص�ة 
  )عملي 4+ نظر�  MPS )4نظم الم��اترون�ك الق�اس�ة -2412

یتم في هذا المقرر . MPSتطو�ر المهارات األساس�ة في المسائل المتعلقة بنظم الم��اترون�ك الق�اس�ة یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب ل
و�تضمن المقرر دراسة م�ونات . التعرف على �افة الم�اد� والقوانین والنظر�ات األساس�ة المتعلقة بهندسة نظم الم��اترون�ك الق�اس�ة

و�تضمن المقرر �ذلك طرق دراسة استقرار نظم . ظم  التح�م ومعاییر األداء لهذه النظمو�تناول المقرر طر�قة دراسة ن. هذه النظم
قل الم��اترون�ك الق�اس�ة ودراسة برامج المخازن و�رامج النمذجة لها ونظم المراق�ة �الكامیرات ونظم تحمیل البرامج وتفر�غ البرامج  الن

  .خز�ن و�رامج التشغیل للمحطات االفراد�ة والمجمعةمابین المحطات ونظم ض�� الجودة والمناولة  ونظم الت
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  )عملي 4+ نظر�  FMS )4أنظمة التصن�ع المرنة الحدیثة  -2413
یتم في هذا المقرر التعرف .  FMSالمرنة اإلنتاجیوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في المسائل المتعلقة بنظم 

. و�تضمن المقرر دراسة م�ونات هذه النظم. المرنة اإلنتاجعلى �افة الم�اد� والقوانین والنظر�ات األساس�ة المتعلقة بهندسة نظم 
المرنة  نتاجاإلو�تضمن المقرر �ذلك طرق دراسة استقرار نظم . و�تناول المقرر طر�قة دراسة نظم التح�م ومعاییر األداء لهذه النظم

ودراسة برامج المخازن و�رامج مراق�ة ال�ارامترات ونظم المراق�ة �الكامیرات ونظم تحمیل البرامج وتفر�غ برامج النقل ما بین المحطات 
  .ونظم ض�� الجودة والمناولة ونظم تعو�ض اهتراء أداة القطع ونظم تخز�ن أدوات القطع و�رامج التشغیل للقطع واآلالت

  )عملي 4+ نظر�  2( لم��اترون��سص�انة أنظمة ا-2414
تم�ین الطالب من فك وتر�یب وتجم�ع تجهیزات نظام الم��اترون�س وتزو�دهم �المعارف النظر�ة والعمل�ة الالزمة لفهم الترا�� وآل�ة 

الضرور�ة الالزمة  أ�ضًا المعارف وٕاكسابهمالتفاعل بین الم�ونات المختلفة من تشغیل ومعایرة تجهیزات معقدة نسب�ًا وٕاعدادها للعمل 
وٕام�ان�ة  وٕاصالحهاوالتحق� من عملها واكتشاف وتشخ�ص األعطال المختلفة ) الم��ان���ة والكهر�ائ�ة والبرمج�ة(الفرع�ة  األنظمةلض�� 

  .تنفیذ الص�انة الدور�ة والعالج�ة لنظام م��اترون�س
  )عملي 2+ نظر�  4( أنظمة الرو�وت -2415

یوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في المسائل المتعلقة �الرو�وت الصناعي و�النظم الم��ان���ة والكهر�ائ�ة 
یتضمن . والقوانین والنظر�ات األساس�ة المتعلقة بهندسة الرو�وت الصناعي الم�اد�یتم في هذا المقرر التعرف على �افة . المعلقة �ه

التح�م  ودینام�ك الرو�وت ونظم و�تناول المقرر �ذلك طر�قة دراسة م��ان�ك. ل النظم �استخدام توا�ع التحو�ل وفي فراغ الحالةالمقرر تمثی
یتضمن المقرر طرق دراسة أنواع الرو�وتات وخصائصها وتصم�م اللواق� الخاصة بها و�ذلك ی�حث في . ومعاییر األداء لهذه النظم
  .رو�وت الصناعي و�ذلك نظم الحساسات والرؤ�ا الصناع�ة للرو�وتلغات البرمجة والتح�م �ال

  )عملي 4+ نظر�  4( أنظمة األوتوترو ن�ك -2421
وتطبی� المعارف الخاصة �الحساسات والمشغالت وأنظمة التح�م االلكترون�ة على , التعر�ف �التقن�ات االلكترون�ة الحدیثة في الس�ارات

  .الم��اترون�س الس�ارات الحدیثة �مثال على أحد� منظومات
  )عملي 4+ نظر�  4( نظم التصن�ع المتكاملة �استخدام الحاسب -2422

یتم . CIMیوفر هذا المقرر فرصًا للطالب لتطو�ر المهارات األساس�ة في المسائل المتعلقة بنظم التصن�ع المتكاملة �استخدام الحاسب 
و�تضمن . الم�املة �الحاسب اإلنتاجنظر�ات األساس�ة المتعلقة بهندسة نظم والقوانین وال الم�اد�في هذا المقرر التعرف على �افة 

و�تضمن المقرر �ذلك طرق . یتناول المقرر طر�قة دراسة نظم  التح�م ومعاییر األداء لهذه النظم. المقرر دراسة م�ونات هذه النظم
ونظم المراق�ة �الكامیرات ونظم  SCADAمج مراق�ة ال�ارامترات الم�املة �الحاسب ودراسة برامج المخازن و�را اإلنتاجدراسة استقرار نظم 

  .التشفیر وفك التشفیر للمواد والمنتجات ونظم النقل مابین المحطات ونظم ض�� الجودة والمناولة ونظم التجم�ع والتغلیف والتوز�ع
  )عملي 12(مشروع التخرج  -2423

والمعارف التي اكتسبها الطالب خالل دراسته السا�قة في القسم واستثمار هذه یهدف المقرر إلى ترسیخ ودعم المهارات األساس�ة 
�قوم الطالب بتحضیر وتقد�م مشروع للتخرج في موضوع  ،المعارف في تنفیذ مشروع تخرج ینسجم مع االحت�اجات الفعل�ة لقطاع األعمال

و�قدم . لمشروعه موضحًا األعمال التي أنجزها والمخط�ذ� أهم�ة خاصة لتخصصه، �قوم الطالب بتقد�م تقر�ر یتضمن وصفًا �امًال 
�فضل . تقر�رًا �تاب�ًا شهر�ًا عن مد� التقدم في مشروعه، ومع نها�ة الفصل �قدم الطالب عرضًا شفه�ًا وعمل�ًا وتقر�رًا �امًال و مفصالً 

 . العمل في مشروع له عالقة �الصناعة أو المجتمع
 


