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 المركبات الكهربائية والهجينة الميكانيكية/ ندسةالهتخصص 
 
 

 أهداف البرنامج التعليمية
 .الدراية والكفاءة الفنية في مجال هندسة المركبات الهجينة والكهربائية بما يتماشى مع متطلبات الصناعة .1
 الفعالية في التواصل وإظهار نوعية القيادة الجيدة في الكلية.  .2
 .ية وأخالقيةإبداعمبتكرة و لقدرة على حل المشاكل التقنية في هندسة المركبات الهجينة والكهربائية بطريقة  .3
 والتعلم مدى الحياة للتقدم الوظيفي الناجح.  عمالالقدرة على إظهار مهارات ريادة األ .4

  مخرجات البرنامج التعليمية
 . القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية المعقدة من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات .1
الهندس .2 ي إلنتاج حلول تلبي االحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة  القدرة على تطبيق التصميم 

 .العوامل العالمية والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية والرفاهية ، وكذلك
 . القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة من الجماهير .3
واقف الهندسية وإصدار أحكام مستنيرة ، والتي يجب أن  القدرة على االعتراف بالمسؤوليات األخالقية والمهنية في الم .4

 .تأخذ في االعتبار تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية والمجتمعية
فريق يوفر أعضائه مًعا القيادة ، ويخلقون بيئة تعاونية وشاملة ، ويضعون األهداف    ضمنالقدرة على العمل بفعالية   .5

 .، ويخططون للمهام ، ويحققون األهداف
 . القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة وتحليل وتفسير البيانات ، واستخدام الحكم الهندسي الستخالص النتائج .6
 جديدة حسب الحاجة ، وذلك باستخدام استراتيجيات التعلم المناسبة.القدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة ال .7

 ترميز وترقيم المساقات
 يعطى كل مساق رقما مكونا من سبع خانات كما في الجدول التالي:

 ت الكهربائية والهجينةتخصص هندسة المركبا /ة الميكانيكية سم الهندسق

 الدرجة  الكلية القسم التخصص  المستوى  الترتيب 
YZ  )رقمين( 
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X )0 1 1 4 )رقم 
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 التخصص
المركبات الكهربائية والهجينة بعد إتمام   الميكانيكية/ تخصص  هندسةالدرجة البكالوريوس في  الهندسة الميكانيكية  يمنح قسم  

 ساعة معتمدة بنجاح.  160

 الدرجة ول على الحص متطلبات
 الساعات المعتمدة

 التصنيف
 اجباري  اختياري  المجموع

 ةجباري اال الكليةمتطلبات  15 - 15
 الكليةمتطلبات 

 ةختياري اال الكليةمتطلبات  - 9 9
 القسم متطلبات  26 - 26
 التخصص  اجباري  101 - 101

 التخصص متطلبات 
 التخصص اختياري  - 9 9

 المجموع: 142 18 160

 الخطة الدراسية  

 

 وال تحسب ضمن ساعات الخطة   معتمدة ات( ساع9متطلبات استدراكية عامة  )
 المتطلب السابق  عملي س. نظري  س. معتمدة س. اسم المساق  المساق   رقم

   - 3 3 اللغة العربية االستدراكية  0131099

   - 3 3 اللغة االنجليزية االستدراكية  0132099

   - 3 3 الحاسوب االستدراكي  0133099

   ( ساعة معتمدة 24) الكليةمتطلبات 
 ساعة معتمدة  (15)ة جبارياال الكليةمتطلبات 

 المتطلب السابق  عملي س. نظري  س. معتمدة س. اسم المساق  المساق   رقم

 اللغة العربية االستدراكية  - 3 3 للغة العربية( امهارات االتصال والتواصل )  0131100

لغة  المهارات االتصال والتواصل ) 0131200
 اللغة االنجليزية االستدراكية  - 3 3    االنجليزية(

  - 3 3 التربية الوطنية 0131300

  - 3 3 العلوم العسكرية 0131400

  - 3 3 االبتكارالريادة و  0131500
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 ساعات معتمدة  (9) ةختيارياال الكلية متطلبات
 المتطلب السابق  عملي س. نظري  س. معتمدة س. اسم المساق  المساق   رقم

  - 3 3 الثقافة الرقمية  0133107

  - 3 3 المهارات الحياتية  0133108

  - 3 3 أعمال إلكترونية 0133109

  - 3 3 التسويق 0133110

  - 3 3 الثقافة اإلسالمية  0133111

  - 3 3 اإلسالم والحياة 0133112

  - 3 3 االسرة في اإلسالم  0133113

  - 3 3 الرياضة والصحة  0133114

  - 3 3 إسعافات أولية  0133115

  - 3 3 التنمية والبيئة 0133116

  - 3 3 قانون العمل والعمال 0133117

  - 3 3 أجنبيةلغة  0133118

  - 3 3 المنطق والتفكير الناقد 0133119

  - 3 3 التعلم عن بعد 0133120

 ( ساعة معتمدة26) القسممتطلبات 
 المتطلب السابق  عملي س. نظري  س. معتمدة س. اسم المساق  المساق   رقم

 - 6 1 3 الرسم الهندسي 0134101
 - 3 - 1 المشاغل الهندسية  0135103
 مستوى سنة رابعة  - 3 3 االقتصاد الهندسي  0111401
 الحاسوب االستدراكي  3 2 3 البرمجة للمهندسين  0113204
 مستوى سنة ثانية - 2 2  الكتابة التقنية 0111201
 - - 3 3 ( 1التفاضل والتكامل ) 0131101
 ( 1التفاضل والتكامل ) - 3 3 ( 2التفاضل والتكامل ) 0131102
 - - 3 3 ( 1الفيزياء العامة ) 0132101
 ( 1الفيزياء العامة ) - 3 3 ( 2الفيزياء العامة ) 0132102
 ( 1الفيزياء العامة ) 3 - 1 ( 1مختبر الفيزياء العامة ) 0132103
 ( 2الفيزياء العامة ) 3 - 1 ( 2مختبر الفيزياء العامة ) 0132104
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 ( ساعة معتمدة   110التخصص )متطلبات 
 معتمدة ( ساعة101ة )جباري متطلبات التخصص اال 

 المتطلب السابق  عملي س. نظري  س. معتمدة س. اسم المساق  المساق   رقم

 ( 2التفاضل والتكامل ) - 3 3 ( 3التفاضل والتكامل ) 0131103

 ( 3التفاضل والتكامل ) - 3 3 ( 1الرياضيات الهندسية ) 0131204

 ( 1الرياضيات الهندسية ) - 3 3 ( 2الرياضيات الهندسية ) 0131205

 ( 2التفاضل والتكامل ) - 3 3 التحليل العددي 0131206

 - - 3 3 الكيمياء العامة  0133105

 الكيمياء العامة  3 - 1 مختبر الكيمياء العامة  0134106

 ( 1الفيزياء العامة ) - 3 3 االستاتيكا  0111202

 االستاتيكا  - 3 3 الديناميكا  0111203

 ( 2الفيزياء العامة ) - 3 3 الدوائر الكهربائية 0114201

 الدوائر الكهربائية 3 - 1 مختبر الدوائر الكهربائية  0114205

 ( 1الفيزياء العامة ) - 3 3 ( 1الديناميكا الحرارية ) 0112201

 ( 1الديناميكا الحرارية ) - 3 3 ( 2الديناميكا الحرارية ) 0112301

 ( 1الديناميكا الحرارية ) 3 - 1 مختبر الديناميكا الحرارية 0112204

 االستاتيكا  - 3 3 مقاومة المواد 0112208

 ( 1الفيزياء العامة ) - 3 3 انتقال الحرارة  0112209

 انتقال الحرارة  3 - 1 مختبر انتقال الحرارة  0112210

 الديناميكا  - 3 3 الموائع ميكانيكا  0112302

 وميكانيكا الموائع  الكهربائية الدوائر  - 3 3 أجهزة وقياسات  0112307

 أجهزة وقياسات  3 - 1 مختبر أجهزة وقياسات  0112310

 الكيمياء العامة  - 2 2 علم المواد 0113304

 الرسم الهندسي 3 2 3 التصميم الميكانيكي   0113314

 الدوائر الكهربائية - 3 3 لكترونيةواألجهزة اإلالدوائر  0114301

 لكترونيةالدوائر واألجهزة اإل 3 - 1 لكترونية مختبر الدوائر واألجهزة اإل 0114318

 الديناميكا  - 3 3 التحكم الحديث  0112401

 الدوائر الكهربائية - 3 3 اآلالت الكهربائية والكترونيات القوى  0114402
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 المتطلب السابق  عملي س. نظري  س. معتمدة س. المساق اسم  المساق   رقم

 اآلالت الكهربائية والكترونيات القوى  3 - 1 مختبر اآلالت الكهربائية والكترونيات القوى  0114403

 التحكم الحديث  3 - 1 مختبر التحكم 0112406

 لكترونيةالدوائر واألجهزة اإل - 3 3 المتقدمة الكترونيات القوى  0112410

 - 3 3 التحكم الهيدروليكي والهوائي  0114405
 ميكانيكا الموائع 

 التحكم الحديث 

 الديناميكا  - 2 2 تكنولوجيا السيارات  0114411

 تكنولوجيا السيارات  - 3 3 السيارات الكهربائية الهجينة 0114406

 السيارات الكهربائية الهجينة 3 1 2 تصميم المركبات 0114412

 لكترونيةالدوائر واألجهزة اإل - 3 3 كهرباء والكترونيات السيارات  0114410

 كهرباء والكترونيات السيارات  3 - 1 مختبر كهرباء والكترونيات السيارات 0114404

 تصميم المركبات 4 - 2 ورشة تشخيص وإصالح محرك السيارات  0114407

 التحكم الهيدروليكي والهوائي  3 - 1 والهوائي مختبر التحكم الهيدروليكي  0114409

 أجهزة وقياسات  - 3 3 مشغالت ومجسات السيارات  0114501

 ( 2الديناميكا الحرارية ) - 3 3 محركات االحتراق الداخلي   0114408

 محركات االحتراق الداخلي  3 - 1 مختبر محركات االحتراق الداخلي  0114541

 انتاج ونقل الطاقة  3 2 3 تخزين الطاقة  0112403

 ساعة معتمدة 120النجاح في  9 - 3 التدريب العملي  0114504

 ميكانيكا الموائع  3 - 1 مختبر ميكانيكا الموائع  0114507

 ساعة معتمدة 120النجاح في   3 - 1 ( 1مشروع تخرج ) 0114526

 ( 1مشروع تخرج ) 6 - 2 ( 2مشروع تخرج ) 0114528
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 ( ساعات معتمدة                                                                             9ة )ختياري التخصص اال متطلبات 
 المتطلب السابق  عملي س. نظري  س. معتمدة س. اسم المساق  المساق   رقم

 موضوعات خاصة في هندسة السيارات   0114508
 الكهربائية والهجينة

 خامسة مستوى سنة  - 3 3

0114509 
 الحصول على بيانات السيارات الكهربائية 

 وأجهزة االستشعار وأنظمة التحكم 
 السيارات الكهربائية الهجينة - 3 3

 اآلالت الكهربائية والكترونيات القوى  - 3 3 المحركات الكهربائية  0114512

 التحكم الحديث  - 3 3 أنظمة التحكم في تلوث السيارات  0114516
 تصميم المركبات - 3 3 مجموعة نقل الحركة في السيارة  0114513

 محركات االحتراق الداخلي  - 3 3 تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة 0114514

 التحكم الحديث  - 3 3 أنظمة التحكم في تكييف الهواء للسيارات  0114515

 الديناميكا  - 3 3 إهتزازات ميكانيكية  0114530

0112567 
 الديناميكا الهوائية للطائرة التوربينية 

 والهياكل واألنظمة 
 مستوى سنة خامسة  - 3 3

 مستوى سنة خامسة  - 3 3 محركات توربينات الغاز 0112568
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 وصف المساقات
 0131099 اللغة العربية االستدراكية  س. م  3

. وتقوم فلسفة المساق على  99تقويم جوانب الضعف عند الطالب الذي أخفق في تجاوز امتحان المستوى للغة العربية في مستوى 
ًا ليستطيع الطالب تنمية مهارات االتصال األربعة وهي: القراءة، والكتابة، والمحادثة، واالستماع، والعمل على تعزيزها والّسير بها قدم

 أن يتواصل مع مجتمعه ومعارفه بأفضل طريقة ممكنة.

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0132099 اللغة االنجليزية االستدراكية  س . م  3

استدراكية تدرس بواقع ثالث ساعات معتمدة ال تدخل ضمن عدد الساعات المعتمدة لخطة الطالب تعطى على المستوى   مساق
المتوسط األدنى بهدف تطوير مقدرة الطلبة في مهارات اللغة األربعة: القراءة، والكتابة، والمحادثة، واالستماع مع التركيز على  

 لى مواد تعليمية وأنشطة لتدريب الطلبة على هذه المهارات ولتحسين استخدامهم للغة االنجليزية.القراءة، والكتابـة، ويشتمل المساق ع

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0133099 الحاسوب اإلستدراكي س . م  3

وتطبيق  SWيعّرف هذا المساق الطلبة بالمفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات. تتضمن محتويات المساق برامج الكمبيوتر )نظام 
(SWالتجارية،    عمال، واألجهزة، وشبكات المعلومات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحياة اليومية )األ

الصحية، والتعليم وغيرها من المجاالت(. سيعمل المساق على تعزيز قدرة الطالب على استخدام   والمؤسسات الحكومية، والرعاية 
 وكيفية استخدام اإلنترنت بشكل تفاعلي. MS-Office 2003 (Word)و  Microsoft Windows 7البرامج المختلفة مثل 

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0131100 العربية( اللغة االتصال والتواصل )مهارات  س . م  3

يهدف هذا المساق إلى تعزيز قدرة الطالب ودقته في استعمال اللغة العربية وتطوير مهاراته في االتصال اللفظي من خالل تعلم  
مهارات الفهم مهارات االستماع الفعال واالتصال اللفظي وغير اللفظي من خالل التدرب العلمي والعملي، مع التأكيد على 

واالستيعاب، وكذلك مهارات المحادثة والقراءة والكتابة الصحيحة. ويتدرب الطلبة في هذا المساق على إجراء المقابالت الشخصية، و 
أداء عدد من األدوار، وسرد القصص والحوار، واإلقناع و كتابة السيرة الذاتية و مهارات تحمل الضغط واإلجهاد ومهارات االستماع 

و يتم تحفيز الطلبة على التفكير  ،النزاعات. كما يتدرب الطلبة بشكل مكثف على استعمال المراسالت والعروض التقديميةوحل 
وعلى إجراء عروض صفية قوية ومقنعة و تعلم المهارات بواسطة  ،الناقد و على المشاركة الفاعلة والنشطة في النقاشات الصفية

 .العمل الجماعي والطرق التفاعلية 

 المتطلبات السابقة/المرافقة اللغة العربية االستدراكية  الكلية اجباري 

 0131200 االنجليزية(   اللغة مهارات االتصال والتواصل ) س . م  3

يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرة الطالب ودقته في استعمال اللغة االنجليزية االحترافية، مع تطوير مهاراتهم في التواصل اللفظي  
من خالل تعلم مهارات االستماع الفعال إلى جانب االتصال اللفظي وغير اللفظي. يعتمد المساق أسلوب التدريب العلمي والعملي،  

ت الفهم، والفهم في التحدث والقراءة والكتابة. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تدريب الطلبة على إجراء المقابالت مع التركيز على مهارا
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بشكل مكثف   ةكما يتم تدريب الطلب ة.الذاتي ةالسير  ةناع و مهارات حل النزاعات و كتابقدوار والسرد والحوار واإلداء األأالوظيفية و 
بنشاط في المناقشات  ةعلى التفكير النقدي والمشارك ةسيتم تشجيع الطلب ،وللقيام بذلك ة.لتقديميوالعروض ا ةعلى المراسالت الرسمي

 ساليب العمل الجماعي. أمن خالل  ةالصفي

 المتطلبات السابقة/المرافقة اللغة االنجليزية االستدراكية  الكلية اجباري 

 0131300 التربية الوطنية س . م  3

ة لجميع طلبة الجامعات األردنية وامتدادا عضويا لفلسفة التربية الوطنية والتعليم  جباريالتربية الوطنية من المتطلبات االيُّعد مساق 
علمية تربوية لطلبة الجامعات األردنية  مساقباعتبارها بعدا من أبعاد اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتستمد التربية الوطنية ك

ي، ومن العلوم األخرى كالعلوم السياسية وعلم االجتماع، والتاريخ سالمتماعية الثقافية للمجتمع األردني العربي واإلمن األصول االج
ية السمحة، ومبادئ الثورة العربية سالموغيرها. وينطلق مساق "التربية الوطنية" من مجموعة الثوابت األردنية وعلى رأسها العقيدة اإل

 ي، والتجربة الوطنية والقومية والعالمية. الكبرى، والدستور األردن

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0131400 العلوم العسكرية  س . م  3

يهدف مساق العلوم العسكرية إلى بيان دور القوات المسلحة األردنية في حماية الوطن، والمكتسبات وخدمة المجتمع، وإعطاء صورة 
مشرقة عن واقع القوات المسلحة، وواجباتها، وأهدافها، وغرس الروح الوطنية، واالنتماء، وتزويد الطلبة بالثقافة العسكرية العامة،  

يات القوات المسلحة في الدفاع عن مقدرات الوطن، ودورها في خدمة المجتمع، والتنمية من خالل المحاضرات  إمكانو وبيان قدرة 
 والزيارات الميدانية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0131500 الريادة واالبتكار م  .س 3

ة بعملية طعلى المراحل المختلفة والمرتب و يركز المساقلعملية. ا الى تعريف الطلبة بنظرية الريادة وتطبيقاتها يهدف ها المساق
التخطيط المسبق لتأسيس االعمال الجديدة، والتي تتضمن مرحلة تكوين األفكار والمفاهيم، وتقييم األفكار، وتحليل الجدوى، وبناء 

دارة االعمال الصغيرة، واالستراتيجيات التي تحسن من عملها، وتساهم في ديمومتها. وسيتم إ و نموذج األعمال، وبناء خطة العمل، 
تعريف الطلبة على الوسائل التي يتم من خاللها حماية الملكية الفكرية كبراءة االختراع والعالمة التجارية، والتشريعات المرتبطة 

 .يا النجاح والفرص والمخاطر المرتبطة بريادة االعماللقضا عميقاً  اً بذلك. وعليه يتوقع أن يطور الطلبة فهم

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0133107 الثقافة الرقمية س . م  3

يهدف هذا المساق إلى تعزيز المعرفة والمهارات الرقمية لدى الطلبة، وتجهيزهم للوظائف الحالية والمستقبلية. يؤهل المساق الطلبه  
تتضمن موضوعات  ة.فضل من التكنولوجيا للنهوض بحياتهم المهنيألتعلم أسس العالم الرقمي وتمكينهم من االستفادة بشكل 

نشاء المحتوى الرقمي بجميع إ ة، الرقمي ةالهوي ،نواع البيانات والمعلومات والمحتوى الرقميأ ،الحصر على سبيل المثال ال ،المساق
البيانات  :مثل ةاالتجاهات والتقنيات العالمي ،نترنتالتعاون والعمل عبر اإل (،من السيبرانياأل)  ةااللكتروني ة من والسالماأل ،شكالاأل

 ة والكفاءات المهني ،والذكاء االصطناعي وتطبيقات التلعيب والتوازن في استعمال التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي  ةالضخم
 . في سوق العمل الحالي ةالمطلوب ةالرقمي
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سواق  لأل ةمن التعامل بنجاح مع المتطلبات الديناميكي ةسيتمكن الطلب ة،ريبيجالت ةنشطساليب التعلم واألأمن خالل مزيج من  
 .ةوالمستقبلية الحالية والعالمي ةالمحلي

 المتطلبات السابقة/المرافقة - اختياري الكلية

 0133108 المهارات الحياتية  س . م  3

و سيساعد الطالب على تطوير  . لنجاحهم المهني والشخصي  ةالمطلوب ةساسيلى تعريف الطالب بالمهارات األإيهدف هذا المساق 
ويتم التركيز فيه على التواصل وحل المشكالت والتفكير النقدي  .بشكل افضل  ةالوعي الذاتي وفهم قيمتهم ومواهبهم وصفاتهم الفريد

. تخطيطوال إدارة الوقت والتنظيم هدافالتي تتضمن تحديد األ ةالشخصي ةاالدار  قدراتيغطي المساق ا كم .ومهارات التعلم الفعال
للعمل مع  ةتحسين المهارات الالزمو  اتخاذ القرارات المسؤولة و  ةيجابيالمواقف اإلتبني  ةهميأالمشاركين ب ةوسيتم تعريف الطلب

ى ذلك يغطي المساق ة إلضافباإلة. في مواقف مختلف ةعلى القياد  ةخرين بشكل فعال و بناء روح الفريق و احترام االخرين والقدر اآل
 مثل تخطيط التطوير على الصعيد الشخصي والمهني. ،للتوظيف ةساسيالمهارات األ

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133109 إلكترونية أعمال س . م  3

المتكاملة لسلسلة التزويد، والعالقات   لكترونية، واإلدارة اإللكترونيةاإل عمال، وتطور نماذج األلكترونية اإل عمالنشأة وبدايات األ
، وتطور نظم لكترونيةاإل عمال(، والتسويق اإللكتروني وأهميته في بيئة األ لكترونيةاالفتراضية )المجتمعات االفتراضية واألسواق اإل

، وتأثير القضايا لكترونيةاإل العم، واألمن والحماية في بيئة األلكترونيةوتقديم الخدمات اإل لكترونيةالدفع اإللكتروني، والحكومة اإل
 .لكترونيةاإل  عمالاالجتماعية واألخالقية والثقافية على األ

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133110 التسويق  س . م  3

بالمسوقين اليوم. أصبح التسويق يسعى هذا المساق إلى تقديم وتطوير فهم عام للمفاهيم، واألدوات، والنظريات األساسية ذات الصلة 
في العديد من القطاعات المختلفة. كما سيتم التطرق إلى مجاالت التسويق مثل:   عمال)التسويق الرقمي( معترًفا به كمكون حيوي لأل
تاريخ   التجارية، والتسويق االجتماعي، والتسويق غير الهادف للربح. دراسة عمالالتسويق االستهالكي، وتسويق الخدمات، واأل

وفلسفة مفهوم التسويق، والمبادئ األساسية إلدارة واستراتيجية التسويق. وسينظر في جوانب سلوك المشتري، وأبحاث التسويق،  
 والمزيج التسويقي الممتد إلى مزيج تسويق الخدمات.

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133111 يةسالمالثقافة اإل س . م  3

، وهي الدين والمال، والعرض، والعقل، والنفس، ويبين مكانتها، والطرق الشرعية سالمعن الضروريات الخمس في اإل مساقيتحدث ال
 وأسبقيته في مراعاتها، والحفاظ عليها. سالمللمحافظة عليها. وأبرز ما يعترضها من مشكالت وتحديات، ويبين فضل اإل

 قة/المرافقةالمتطلبات الساب - الكلية اختياري 

 0133112 والحياة  سالماإل س . م  3
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، وهي الدين والمال، والعرض، والعقل ، والنفس، ويبين مكانتها، والطرق سالمعن الضروريات الخمس في اإل مساقيتحدث ال 
 وأسبقيته في مراعاتها، والحفاظ عليها. سالمالشرعية للمحافظة عليها. وأبرز ما يعترضها من مشكالت وتحديات، ويبين فضل اإل

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الكلية اختياري 

 0133113 سالماالسرة في اإل م  .س 3

أهمية األسرة، وطرق تكوينها وفق الشرع، ويوضح الحقوق والواجبات على كل من الزوجين، ويبرز أهم المشكالت،  مساقيتناول ال
 للمرأة.  سالم، وكيفية تكريم اإلسالموطرق عالجها في الكتاب والسنة، كما يبرز خصائص األسرة في اإل

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133114 الرياضة والصحة  م  .س 3

مؤشراتها ومستوياتها، والمرض، معناه ومسبباته، وطرق الوقاية من    –يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمعنى ومفهوم الصحة 
األمراض المختلفة؛ والغذاء والتغذية وأهميتهما للنشاط البدني ومكونات الغذاء وعناصره، ومصادر الطاقة للنشاط الحركي. كما  

تضمن هذا المساق معلومات عن الرياضة والصحة النفسية للفرد، والرياضة والتقدم في العمر، والرياضة وبعض المشكالت ي
 الصحية )ضغط الدم، وأمراض القلب، ومرض السكري، وآالم أسفل الظهر، وهشاشة العظام، والسمنة، والنحافة(. 

 السابقة/المرافقةالمتطلبات  - الكلية اختياري 

 0133115 إسعافات أولية  م  .س 3

يهدف مساق اإلسعافات األولية إلى تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات التي تتعلق بمبادئ اإلسعافات األولية وكيفية التعامل مع 
التنفس، أو التسمم، أو اإلسراف في  المريض في حالة وجود الجروح، أو النزيف، أو الحروق، أو الصدمة، أو الغيبوبة، أو فشل 

استخدام العقاقير، أو اإلصابات الحرارية، أو الوالدة الطارئة، وكيفية نقل المصاب والتعامل معه على أسس منطقية وعلمية  
 مدروسة. وسيتم تخصيص جزءًا من هذا المساق ألحدث إجراءات وأساليب السالمة المناسبة للسيطرة على الحاالت المختلفة. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133116 البيئةو  التنمية م  .س 3

 ة.والتنمي (الخ  ة،الخدمات البيئي ة،الموارد الطبيعي ،التنوع الحيوي ة، الطبيع) ةما بين البيئ ةبالعالق ة يهدف هذا المساق لتعريف الطلب
وسيتم ذلك من خالل   .وصراعاتها وتناقضاتها ة،لالستدامة بعاد المتعددواألة و عمليات التنمي ةبين البيئ ةالعالق ةحيث سيتم مناقش

 ةبين التنمية مئى المواإلتهدف  ةساسيأ نهجيةكم ة الدولي ةالسياسي  ةجندضمن األ والذي ظهر مؤخراً  ةالمستدام ةتحليل خطاب التنمي
 ةالمتعلق ةالمختلف ةالجوانب النظري ،والً أ :ساسيين هماأويقسم هذا المساق لقسمين  ة.االجتماعي ة والعدال ة،البيئي ةوالجود ة،االقتصادي

 ،مثل التغيير المناخية ساسياأل ةالقضايا البيئي  ،وثانياً  ة،والبيئ ةالتنميي في مجال ةوالجدل القائم حول تحقيق االستدام ةوالبيئ ةبالتنمي
رض من خطر على كوكب األة ضمن سياق المحافظ ة الحضري ةواالستدام  ة،والصح ،تنوع الحيوي من الغذائي والواال ،من المائيواأل

 ستقبل مستدام للبشرية. لموالوصول ي االنهيار البيئ

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133117 قانون العمل والعمال م  .س 3
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واألنظمة التي تحكم عمل العامل وسمات وخصائص قانون العمل، وأهمية قانون العمل، يتضمن هذا المساق التعريف بقانون العمل 
وخصائصه وتطوره ونطاقه والتنظيم الدولي له، ومصادره، واستقالله ونطاق تطبيقه، واألحكام القانونية لعقد العمل الفردي، والتنظيم 

قات بين العمل واإلدارة من منظور اجتماعي قانوني، وتزويد الطلبة في العال مساقالقانوني لعالقات العمل الجماعية. ويبحث هذا ال
 بنظرة عامة على القضايا الهامة في قانون العمل.

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133118 لغة أجنبية م  .س 3

التركيز على المهارات اللغوية األربع: االستماع، والتحدث، يمكن هذا المساق الطلبة من اكتساب أساسيات اللغة األجنبية. حيث يتم 
 والقراءة، والكتابة. واستخدام نصوص بسيطة حول مختلف األمور اليومية لغرض تعلم اللغة. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133119 المنطق والتفكير الناقد م  .س 3

المشكالت، واإلدراك، واللغة، والوصف، واالستدالل، والحكم، وبناء الحجج، والحجج االستقرائية  التفكير، والتفكير النقدي، وحل 
 واالستنباطية، وتقييم الحجج، والمغالطات المادية والصورية مـع نصوص يتم تحليلها وتدريب الطلبة عليها. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0133120 التعلم عن بعد م  .س 3

مفهوم التعلم عن بعد وأهميته، وتحديات االنتقال للتعلم عن بعد، وأنماطه وأدواته، وجودة التعلم عن بعد ودور القائمين على تنفيذه، 
وتحديد أنظمة إدارة التعلم الرائدة، ومراجعة االتجاهات والقضايا الرئيسية المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني لتحسين النتائج  

 التعليمية. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اختياري 

 0131101 ( 1التفاضل والتكامل ) م  .س 3

اقترانات، والنهايات واالتصال، والمشتقة وطرق االشتقاق، ومشتقة االقترانات المثلثية، وقاعدة السلسلة، واالشتقاق الضمني، والقيم  
المشتقة، ورسم االقترانات، والتكامل المحدود والغير محدود، والمساحة المحصورة بين منحنى القصوى والصغرى وتطبيقات على 

 اقتران اواكثر.

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0132101 ( 1الفيزياء العامة ) م  .س 3

بالميكانيكا الكالسيكية مثل معادالت الحركة في بعد واحد أو  يهدف هذا المساق إلى دراسة المفاهيم الفيزيائية األساسية المتعلقة 
بعدين، والمفاهيم التي تتعلق بالمتجهات )إيجاد المحصلة وتحليل المتجهات(، والحركة الدائرية، وقوانين نيوتن الثالثة، وعالقتها مع 

 لتصادمات، والزخم، وقوة الدفع. مشاهدات الحياة اليومية، وأنواع الطاقة، وحفظ الطاقة الميكانيكية، وعالقتها با

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0132103 ( 1مختبر الفيزياء العامة ) م  .س 1
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يهدف هذا المساق إلى تعليم الطالب المهارات األساسية في التعامل مع األدوات داخل المختبر، وتدريبه على التجارب العملية التي  
بالمفاهيم النظرية التي درسها في المساق، ويتعرف على كيفية جمع المعلومات والبيانات وتحليلها، وإيجاد مصادر الخطأ  تتعلق 

 فيها، وكيفية حساب نسبة الخطأ.

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الفيزياء العامة ) الكلية اجباري 

 0131102 ( 2التفاضل والتكامل ) م  .س 3

بالتعويض، والتكامل باألجزاء، وتكامل االقترانات المثلثية واالقترانات النسبية، والتكامل بالكسور الجزئية، والتكامل المعتل،  التكامل 
وتطبيقات على التكامل المحدود، والمتتاليات، والمتسلسالت غير المنتهية، واختبارات التقارب للمتسلسالت، ومتسلسالت القوى،  

 الت القوى.واشتقاق وتكامل متسلس

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1التفاضل والتكامل ) الكلية اجباري 

 0132102 ( 2الفيزياء العامة ) م  .س 3

 في هذا المساق يقوم الطالب بالتعرف على المفاهيم الفيزيائية التي تتعلق بالكهرباء السكونية، والقوى المتبادلة بين الشحنات، والفرق 
المجال الكهربائي )منتظم وغير منتظم(، والجهد الكهربائي، ودراسة المفاهيم المتعلقة بالكهرباء المتحركة، ومعرفة طرق بين انواع 

 توصيل المقاومات والمواسعات، ودراسة مبادئ المغناطيسية األساسية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الفيزياء العامة ) الكلية اجباري 

 0132104 ( 2الفيزياء العامة )مختبر  م  .س 1

فيما يتعلق   2الفيزياء العامة  مساقيهدف هذا المساق إلى أن يقوم الطالب بتطبيق التجارب العملية على المفاهيم التي تعلمها في 
بالكهرباء السكونية كتخطيط المجال الكهربائي، وإيجاد الشحنة النوعية آليون النحاس، والكهرباء المتحركة كالتطبيق العملي على  

 قانون أوم وقوانين كيرتشوف، وتجربة الحث الكهرومغناطيسي. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 2الفيزياء العامة ) الكلية اجباري 

 0134101 الرسم الهندسي م  .س 3

أدوات الرسم الهندسي واستعماالتها، والكتابة الهندسية، ورسم األشكال الهندسية، ووصف األجسام بالرسم التخطيطي، وأساسيات  
والمنظور، والمساقط المتعددة، والمساقط المقطوعة  الهندسة الوصفية، واإلفرادات والتقاطعات، والتجسيم بالرسم المحوري والمائل 

ومصطلحاتها، والمساقط المساعدة، واألبعاد. ويسير المنهاج بالتوازي مع الرسم باستخدام الحاسوب: أوامر الرسم، والتحرير، والقطع، 
  والطبقات، والرسم المجسم، ووضع األبعاد، والمساقط المساعدة، والطباعة.

 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0135103 المشاغل الهندسية م  .س 1

تنمية وتطوير المهارات االساسية للطالب من حيث التعرف على المواد الهندسية وخصائصها، واستخدام العدد اليدوية والكهربائية،  
، ولحام النقطة، ولحام االوكسي استالين(،  CO2وأجهزة القياس، وتعلم مهارات النجارة والحدادة، واللحام )القوس الكهربائي، 

 وتعليمات السالمة المهنية.  والتمديدات الكهربائية، 
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 المتطلبات السابقة/المرافقة - الكلية اجباري 

 0111401 االقتصاد الهندسي  م  .س 3

الوظائف األساسية لإلدارة، إدارة الموارد االساسية في المؤسسة، إدارة الموارد المالية مفهوم الكلفة،                                    
 والمال وتطبيقاتها والمقارنة بين البدائل. العالقة بين الوقت 

 المتطلبات السابقة/المرافقة مستوى سنة رابعة الكلية اجباري 

 0113204 البرمجة للمهندسين م  .س 3

 التكرار )(، وهياكل التحكم في if-then-else and switchبناء جملة اللغة، وأنواع البيانات، ومفهوم النطاق المتغير، واالختيار )
for،while loops والمصفوفات، والوظائف، ومعالجة السلسلة، والمؤشرات، والبنية، والفئات، والملف ،)I/O . 

 المتطلبات السابقة/المرافقة الحاسوب االستدراكي الكلية اجباري 

 0111201 الكتابة التقنية م  .س 2

العرض والجدال وعرض البيانات الفنية، التواصل الفعال. تمارين مكتوبة التدرب على كتابة التقارير الفنية، وتشمل موضوعات 
 متكررة وتنمية مهارات التكوين. استخدام موارد مركز الكتابة المطلوبة خارج ساعات الدراسة العادية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة مستوى سنة ثانية القسم اجباري 

 0114201 الدوائر الكهربائية م  .س 3

. مفاهيم الجهد، التيار، القدرة، المقاومة والمواسعة والمحث. تقنيات  لكترونيةأساسيات الدوائر التناظرية كمقدمة للهندسة اإل      
 ، الدوائر المكافئة باستخدام نظريات ثيفينين ونورتون. node voltages ،mesh currentsتحليل الدوائر مثل قوانين كيرشوف، 

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 2الفيزياء العامة ) القسم اجباري 

 0114205 مختبر الدوائر الكهربائية م  .س 1

المقاومات ودوائر المقاومات. المقاومات ثالثية األطراف. مبدأ التجزئة والتجميع. نظرية ثفنن. نظرية انتقال القدرة العظمى.    
خواص الجهد والتيار لدوائر المقاومة والمحث والمواسعة. اإلستجابة الترددية لدوائر المقاومة والمحث، ودوائر المقاومة والمواسعة،  

 مة والمحث والمواسعة. دوائر الرنين على التوالي وعلى التوازي. مشروع المختبر. ودوائر المقاو 

 المتطلبات السابقة/المرافقة الدوائر الكهربائية القسم اجباري 

 0133105 الكيمياء العامة  م  .س 3

يهدف هذا المساق الدراسي إلى تعليم الطلبة المبادئ األساسية للكيمياء العامة وكيفية استخدام هذه                            
والقياسات، والحسابات الكيميائية،  مساقاألساسيات لفهم المواد وخصائصها. سيغطي الجزء األول من المساق الجوانب األساسية لل

للذرات. سيغطي الجزء الثاني خصائص الجدول الدوري، والترابط الكيميائي، والهندسة الجزيئية والكيمياء الحرارية،  لكترونيةوالبنية اإل
يد من األمثلة لكل  ويركز الجزء األخير على خصائص الغازات والسوائل مًعا والقوى الجزيئية لها، وسيتم توضيح المساق بالعد

 الظواهر الكيميائية جنًبا إلى جنب مع التطبيقات في تكنولوجيا الحياة الحديثة والمعاصرة.

 المتطلبات السابقة/المرافقة - القسم اجباري 
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 0134106 مختبر الكيمياء العامة  م  .س 1

يشرح المساق المفاهيم والمصطلحات األساسية وكذلك التقنيات العملية في الكيمياء. سيتم تقديم تجارب                            
الدراسي، بحيث يفهم الطلبة تطبيقات الجزء النظري من التجارب بشكل أوضح. تجرى التجارب على   مساقمعملية مختلفة في هذا ال
مة المختبر، والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد المختلفة، وتحضير المحاليل المختلفة، وتحديد  الموضوعات التالية: سال

 الموالرية والوزن الجزيئي للمركبات الكيميائية، ومعايرة الحموض والقواعد. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة الكيمياء العامة  القسم اجباري 

 0131206 التحليل العددي  م  .س 3

تقريب االخطاء وخوارزميات الحاسوب، وتحليل الخطأ، والحل العددي للمعادالت ذات المتغير الواحد،                            
والحلول التقريبية لكثيرات الحدود، والطرق التكرارية العددية باستخدام المصفوفات، وتقريب كثيرات الحدود المتعامدة والمربعات 

 الصغرى. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 2التفاضل والتكامل ) القسم اجباري 

 0131103 ( 3التفاضل والتكامل ) م  .س 3

الفضاء ثالثي األبعاد، واالسطح االسطوانية والكروية، والمتجهات، والمعادالت الوسيطية، واالقترانات في متغيرين واكثر: المجال،  
والمشتقات الجزئية، وقاعدة السلسلة، والمشتقة االتجاهية، والقيم القصوى والصغرى لالقترانات ذات المتغيرين والنهايات واالتصال، 

 وأكثر، والتكامل الثنائي والتكامل الثالثي.

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 2التفاضل والتكامل ) القسم اجباري 

 0131204 ( 1الرياضيات الهندسية ) م  .س 3

المعادالت التفاضلية العادية، والمعادالت التفاضلية الخطية من الدرجة الثانية واعلى، وأنظمة المعادالت التفاضلية، وحلول  
 المعادالت التفاضلية، واالقترانات المتعامدة، وتحاويل البالس، ونظم المعادالت الخطية، والمصفوفات والمحددات. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 3والتكامل )التفاضل  القسم اجباري 

 0131205 ( 2الرياضيات الهندسية ) م  .س 3

حساب تفاضل المتجهات، والتكامالت الخطية والسطحية، ونظريات التكامل، ومتسلسلة فورير، وتكامالت متسلسلة    فورير،  
 وتحاويل فورير، والمعادالت التفاضلية الجزئية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الرياضيات الهندسية ) القسم اجباري 

 0111202 االستاتيكا  م  .س 3

أنظمة القوى ، المحصلة، عزم القوة، النظام المكافئ، اتزان األجسام في مستوى واحد، الهياكل، العوارض، منحنيات قوة القص وعزم  
األجسام االنتقالية والدورانية في مستوى واحد )بدون ومع القوى المؤثرة، قانون  الثني، مركز الثقل. عزم قصور المساحة، دراسة حركة 

 الطاقة( باستخدام اإلحداثيات العمودية والمماسية للحركة في منحنى.  -نيوتن الثاني وطريقة الشغل

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الفيزياء العامة ) القسم اجباري 



 

 

Email: info@nuct.edu.jo 

 0111203 الديناميكا  م  .س 3

حركة الجسيمات )قانون نيوتن الثاني، الشغل والطاقة، كمية الحركة والدفع(، منظومـة الجسيمات، ديناميكا األجسـام الصلبة  
 )معادالت الحركة، الشغل والطاقة، كمية الحركة والدفع(، مقدمة إلى االهتزازات الميكانيكية.

 السابقة/المرافقةالمتطلبات  االستاتيكا  القسم اجباري 

 0112208 مقاومة المواد  م  .س 3

االجهاد واالنفعال، الخواص الميكانيكية للمواد، األجسام المحملة محوريا، اللي للمحاور الدائرية، اجهادات الثني والقص في العتالت، 
المضغوطة، إزاحة العتالت )طريقة التكامل(، انبعاج تحويل االجهاد، نظريات الفشل، اإلجهاد في األجسام رقيقة الجدران والحاويات 

 األعمدة، األحمال المركبة.

 المتطلبات السابقة/المرافقة االستاتيكا  القسم اجباري 

 0113304 علم المواد  م  .س 2

المحاليل الصلدة، منحنيات  الروابط بين الذرات وتصنيف المواد الهندسية، البناء البلوري وعيوب الشبكة البلورية، التغلغل وتكوين 
اتزان األطوار في السبائك الثنائية، أسس المعالجات الحرارية، السبائك الحديدية )الصلب والحديد الزهر(، المواد المتراكبة، تآكل  

 الفلزات والسبائك، اإلعتبارات األساسية في اختيار المواد. 

 السابقة/المرافقةالمتطلبات  الكيمياء العامة  القسم اجباري 

 0112307 أجهزة وقياسات  م  .س 3

مقدمة إلى األجهزة والقياسات الهندسية، طرق القياسات العامة، وتحليل نتائج التجارب، تحليل الخطأ، تحاليل احصائية، طرق  
 الحرارة والقوة والتدفق والقدرة.المعايرة والثوابت، أجهزة القياس الكهربائية، المجسات، قياسات األبعاد، قياسات الضغط ودرجة 

 القسم اجباري 
    الدوائر الكهربائية

 ميكانيكا الموائع 
 المتطلبات السابقة/المرافقة

 0112310 مختبر أجهزة وقياسات  م  .س 1

الحرارة، السرعة،  مبادئ القياسات وتحليل نتائج التجارب، أساسيات القياسات الكهربائية وأجهزة االستشعار، قياس الضغط، درجة 
 العزم، تدفق السوائل وغيرها.

 المتطلبات السابقة/المرافقة أجهزة وقياسات  القسم اجباري 

 0112401 التحكم الحديث م  .س 3

، منظومة الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة، أداء أنظمة التحكم اآللي، تحليل  النقلداالت  تمثيل األنظمة الميكانيكية والكهربائية، 
 . MATLAB برمجية أنظمة التحكم اآللي المتعلقة بالزمن، تحليل الثباتية، تصميم نظم التحكم اآللي تطبيقات برمجية باستخدام 

 السابقة/المرافقةالمتطلبات  الديناميكا  القسم اجباري 

 0112406 مختبر التحكم  م  .س 1
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في    أنظمة التحكم الهيدروليكية، أنظمة التحكم الهوائية، التحكم في الماتورات الكهربائية، التحكم التفاضلي والتكاملي المتناسب     
التناظري في دوائر التحكم وحل   الصناعية، استعمال الحاسوبمستوى السائل والحرارة والضغط ودرجة الحموضة في العمليات 

 .المعادالت التفاضلية

 المتطلبات السابقة/المرافقة التحكم الحديث القسم باري اج

 0112201 ( 1الديناميكا الحرارية ) م  .س 3

  الديناميكا الحرارية والطاقة )الحرارة والعمل(، نقل الطاقة، خواص المواد النقية، تحليل الطاقة لألنظمة المفتوحة والمغلقة، القانون 
واالنتروبي. المحركات الحرارية والمضخات الحرارية. دورة الديناميكا الحرارية بما في ذلك دورة بخار والغاز الثاني للديناميكا الحرارية 

 المثالية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الفيزياء العامة ) القسم اجباري 

 0112301 ( 2الديناميكا الحرارية ) م  .س 3

 . أوتو، ديزل وجول. دورات طاقة البخار، دورة كارنو، دورة رانكين، االحتراق والوقود دورات الطاقة، دورات الهواء، دورات 
 

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الديناميكا الحرارية ) القسم اجباري 

 0112204 مختبر الديناميكا الحرارية م  .س 1

رجل وم، حرارية للوقود، ودورة التبريدالنوعية، وقيمة السعرات العملية مثل تحويل الشغل الى حرارة، ونسبة الحرارة   إجراء تجارب 
 . ، والمضخة الحراريةمارست، والتدفق خالل الفاالت

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الديناميكا الحرارية ) القسم اجباري 

 0112302 ميكانيكا الموائع  م  .س 3

، معادلة برنولى وتطبيقاتها، مبدأ حفظ كمية الحركة ومبدأ حفظ الطاقة، التحليل مساقخواص السوائل، استاتيكا السوائل، مبدأ حفظ ال
 البعدي والمحاكاة، السريان في األنابيب. 

 

 المتطلبات السابقة/المرافقة الديناميكا  القسم اجباري 

 0112209 انتقال الحرارة م  .س 3

انتقال الحرارة بالتوصيل في الحالة المستقرة وغير المستقرة، انتقال الحرارة بالحمل مقدمة إلى انتقال الحرارة، طرق انتقال الحرارة، 
 والحر، مقدمة للمبادالت الحرارية وانتقال الحرارة أثناء التكثيف والتبخير، مدخل الى االشعاع، مقدمة في الغليان والتكثيف. جباري اال
 

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 1الفيزياء العامة ) القسم اجباري 

 0112210 مختبر انتقال الحرارة م  .س 1
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حارقة مارست، تجربة جول ) تحويل الشغل الى حرارة (، مقياس الحرارة االنفجاري، المضخة الحرارية ودوائر التبريد، الضاغط  
ضاءة واالحتراق، واللزوجة (، القيمة االحتراقية للغاز، الموصلية الحرارية،  نقاط االالتوافقي ذو المرحلتين، خواص الوقود والزيوت ) 

لحمل، الحمل الطبيعي، انتقال الحرارة باالشعاع، المبادالت الحرارية ) التدفق االنعكاسي المتوازي أو المتقاطع (،  انتقال الحرارة با
 الغليان والتكثيف. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة انتقال الحرارة القسم اجباري 

 0113314 التصميم الميكانيكي م  .س 3

اعتبارات احصائية، مواد التصميم، مراجعة االجهادات، التمدد، نظريات الفشل، تصميم البراغي،  مقدمة وتعريفات، ثوابت ورموز، 
 والصواميل، والروابط، الفواصل الملحومة والنحاسية، والمحددة، الزنبركات الميكانيكية، المزالج ومحامل األنزالق الكروي والزيتي.

 السابقة/المرافقةالمتطلبات  الرسم الهندسي القسم اجباري 

 0114301 لكترونية الدوائر واألجهزة اإل م  .س 3

 مبادئ وتحليل وتطبيقات الدايود وترانزستورات ثنائية القطب والترانزستورات أثر المجال. مفاهيم المضخم )األنواع ، الدارة المكافئة ، 
 ومناقشة غير المثالية. مقدمة إلى المرشحات النشطة والدوائر الرنانة. الكسب ، استجابة التردد ، إلخ(. مراجعة المضخمات التشغيلية 

 

 المتطلبات السابقة/المرافقة الدوائر الكهربائية القسم اجباري 

 0114318 لكترونيةمختبر الدوائر واألجهزة اإل م  .س 1

. التجارب لكترونيةالموصالت. بناء ودراسة الدوائر اإلاستخدام جهاز عكس الذبذبات في القياسات. دراسة خصائص أجهزة أشباه 
)الدايود ، زينر دايود ، تطبيقات الدايودات، وترانزستورات ثنائية   لكترونيةفي مجال االلكترونيات يجب أن تغطي الرئيسية األجهزة اإل

 .SCRالقطب والترانزستورات أثر المجال ، المضخم التشغيلي ، المذبذب ،

 المتطلبات السابقة/المرافقة لكترونية الدوائر واألجهزة اإل القسم اجباري 

 0114410 كهرباء والكترونيات السيارات  م  .س 3

سيعطى لمحة عامة عن األنظمة الكهربائية للسيارات ، بما في ذلك الموضوعات المغطاة في القوانين الكهربائية ،  مساقفي هذه ال
ونظرية التشغيل ، واالختبار ، والمغناطيسية ، والتشخيص ، وإصالح البطاريات ، وأنظمة الشحن والبدء ، وملحقات األنظمة 

 ات الكهربائية ، ودوسيات  الخدمات ، وتشخيص أعطال الدارات.الكهربائية. وسيتم التركيز على المخطط

 المتطلبات السابقة/المرافقة لكترونية الدوائر واألجهزة اإل القسم اجباري 

 0114404 مختبر كهرباء والكترونيات السيارات م  .س 1

الكهربائية، وقياس الخسائر والكفاءة ، والتحكم في السرعة  هذا المختبر يركز على  توصيالت األنواع المختلفة من اآلالت 
والخصائص الميكانيكية ألنواع المحركات ، والخصائص الخارجية للمولدات،  اختبار البطارية ، ونظام البدء: التشخيص والصيانة ، 

 نظمة التحكم اآللي. ونظام اإلشعال: التشخيص والصيانة ، األضواء ، السالمة ومولدات االشارة في السيارات، وأ

 المتطلبات السابقة/المرافقة كهرباء والكترونيات السيارات  القسم اجباري 
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 0114411 تكنولوجيا السيارات  م  .س 2

السالمة وأدوات ومعدات المتاجر واألنظمة الفرعية للمركبات  ا في ذلك تاريخ السيارات وممارسةمقدمة عن صناعة السيارات ، بم
ومنشورات الخدمة والسحابات والمسؤوليات المهنية وصيانة السيارات. التركيز على بناء السيارات والمكونات الرئيسية واألنظمة 

 األساسية وإصالحها وصيانتها.

 المتطلبات السابقة/المرافقة الديناميكا  القسم اجباري 

 0114402 والكترونيات القوى   الت الكهربائيةاآل م  .س 3

قوانين نيوتن للحركة الدائرية، الدوائر المغناطيسية، قانون فارداي، أنواع القدرة، الدوائر ثالثية األطوار، توصيالت دلتا وواي،  
الوحدة في أنظمة القدرة، القوة الدافعة  مخططات الخط الواحد، مثلث القوى، المحوالت احادية وثالثية الطور المثالية، نظام 

المغناطيسية، المولدات والمحركات التوافقية، المحركات الحثية، المحركات ذات التيار المستمر، خطوط النقل، دراسة تدفق القوى  
 . الكهربائية

 المتطلبات السابقة/المرافقة الدوائر الكهربائية القسم اجباري 

 0114403 والكترونيات القوى  كهربائيةال التاآلمختبر  م  .س 1

توصيالت دلتا وواي، قياس الجهد والتيار، المحوالت احادية وثالثية الطور، المحوالت التلقائية، عمل مولدات التيار المستمر. التحكم 
والخصائص التشغيلية للمحركات في سرعة محركات التيار المستمر. الفحص والخصائص التشغيلية للمنوبات الكهربائية. الفحص  

 الكهربائية التوافقية. الفحص والخصائص التشغيلية للمحركات الكهربائية الحثية. فحص خطوط نقل القدره والعوازل الكهربائيه. 
 

 المتطلبات السابقة/المرافقة اآلالت الكهربائية والكترونيات القوى  القسم اجباري 

 0114406 الكهربائية الهجينةالسيارات  م  .س 3

الهندسة المعمارية لمجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة ، سلسلة محركات األقراص الكهربائية الهجينة )توصيالت كهربائية( ، 
ئية المتوازية مع موازنات محركات الطاقة الكهربائية الهجينة المتوازية )اقتران ميكانيكي( ، موازنات محركات األقراص الهجينة الكهربا

اقتران عزم الدوران ، قطارات القيادة الكهربائية الهجينة المتوازية مع اقتران السرعة ، اقتران السرعة مع كل من عزم الدوران وسرعة  
 .اقتران

 المتطلبات السابقة/المرافقة تكنولوجيا السيارات  القسم اجباري 

 0114408 محركات االحتراق الداخلي  م  .س 3

مباديء االت االحتراق الداخلي , اداء المحركات وصفاتها , الوقود وخلطة بالهواء , دورات المحرك ) دورة الهواء المثالية , دورات 
الهواء والوقود , الدورات الحقيقية( , االحتراق الطبيعي , وغير الطبيعي في المحركات ) البنزين والديزل ( اجزاء المحركات الترددية  

 , أنظمة الوقود , االنبعاثات والتلوث , انتقال الحرارة في المحركات . وملحقاتها

 المتطلبات السابقة/المرافقة ( 2الديناميكا الحرارية ) القسم اجباري 
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 0114541 مختبر محركات االحتراق الداخلي م  .س 1

االسطوانات الشفافة، تأثير وقت االحتراق( كفاءة محركات الديزل  تشغيل محركات االحتراق الداخلي التوافقية )مالحظة االحتراق في 
والبنزين، طاقة االحتكاك في محركات االحتراق التوافقية، الكفاءة الحجمية، والغازات المنبعثة من محركات البنزين، كفاءة محرك  

االحتراق، كفاءة التوربينات الغازية، معادلة االحتراق ثنائي األشواط، نمو وثبات اللهب، تقطير البنزين، احتراق الوقود في غرف 
 . الطاقة في محركات االحتراق الداخلي التوافقية

 المتطلبات السابقة/المرافقة محركات االحتراق الداخلي  القسم اجباري 

 0114501 مشغالت ومجسات السيارات  م  .س 3

التحكم في المحرك ، قياس موضع الصمام الخانق: مفتاح المبادئ الفيزيائية ألجهزة االستشعار، وظائف المستشعر كجزء من 
الصمام الخانق وقوة الجهد ، قياس تدفق الهواء باستخدام األسالك الساخنة وأجهزة استشعار الغشاء الساخن ، قياس الضغط في  

ق الهواء باستخدام مشعب السحب ، كشف موجات الصدمة مع مستشعر الضربة ، مستشعرات على جسم السيارة وهيكلها ، قياس تدف
مستشعرات األسالك الساخنة واألغشية الساخنة ، قياس الضغط في مشعب السحب ، الكشف عن موجات الصدمة باستخدام  

 .مستشعر الضربة ، المجسات على جسم السيارة والهيكل

 المتطلبات السابقة/المرافقة   قياساتأجهزة و  القسم اجباري 

 0114412 تصميم المركبات  م  .س 2

( ، ونظام تخزين الطاقة  APU، ووحدة الطاقة المساعدة ) Driveمكونات في سيارة هجينة بما في ذلك المحركات الكهربائية 
(  ونظام التحكم. الوحدات المساعدة في السيارة الهجينة بما في ذلك: العاكس/ المحرك  KERS)البطارية( ، والكبح المتجدد )

الحرارة( ، ناقل الحركة   -)وحدة مولد المحرك  MGU-Hرة الحرارية ،  يالتبريد / اإلدا وحدة ،  DC-DCاإلضافي ، محركات 
 .(PSDالهجيني وجهاز تقسيم الطاقة )

 المتطلبات السابقة/المرافقة السيارات الكهربائية الهجينة القسم اجباري 

 0114407 ورشة تشخيص وإصالح محرك السيارات  م  .س 2

المفاهيم المختلفة المرتبطة بتشخيص مشاكل المحرك. بناء وإصالح وخدمة نظم السيارات. االنبعاثات  الطلبة، يتعلم مساقفي هذه ال
، أكياس الهواء ، أنظمة األمن ، أنظمة التعليق ، أنظمة الفرامل ، األدوات ، إجراءات السالمة والتشخيص. تشمل المواضيع 

 .وضاء المحرك وإعادة تجميع المحركاإلضافية أنظمة سائل تبريد المحرك ، وض

 المتطلبات السابقة/المرافقة تصميم المركبات  القسم اجباري 

 0114405 التحكم الهيدروليكي والهوائي  م  .س 3

 تصميم و خواص أنظمة الموائع، مبادئ جريان الموائع، اشتقاق النماذج الرياضية أللنظمة، صمامات التحكم بالموائع، خطوط نقل
 -ت الكهربائيةكية مع التغذية الراجعة و المشغالالهيدرولي-ت للموائع، تصميم و خواص المشغالت الميكانيكية الموائع و المشغال

 . الهيدروليكية  األتوماتيكية

 المتطلبات السابقة/المرافقة ميكانيكا الموائع  القسم اجباري 
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 التحكم الحديث

 0114409 الهيدروليكي والهوائيمختبر التحكم  م  .س 1

ت للموائع، باالضافة الى  م بالموائع وخطوط النقل و المشغاليجري الطالب في هذا المختبر تجارب عملية توضح صمامات التحك
 .الهيدروليكية االتوماتيكية –ت الكهربائية يكانيكية و الهيدوليكية و المشغالتركيب المشغالت الم

 المتطلبات السابقة/المرافقة التحكم الهيدروليكي والهوائي  القسم اجباري 

 0112410                 المتقدمةالكترونيات القوى  م  .س 3

 .التحليل وخصائص األداء ومبادئ التشغيل وتطبيقات المحوالت والعاكسات وإمدادات الطاقة في وضع التبديل      

 المتطلبات السابقة/المرافقة لكترونية الدوائر واألجهزة اإل القسم اجباري 

 0112308   مختبر ميكانيكا الموائع  م  .س 1

إجراء التجارب المعملية مثل قياس اللزوجة والكثافة، تشتت النفاثة، مقياس فنتورى، التدفق المنتظم والمضطرب، مركز الضغط،       
 استقرار الجسم العائم، تأثير طائرة، سلسلة ومضخات متوازية، التدفق في األنابيب. 

 السابقة/المرافقةالمتطلبات  ميكانيكا الموائع  القسم اجباري 

 0112403 تخزين الطاقة  م  .س 3

أنواع الخاليا )حمض الرصاص / الليثيوم / هيدريد النكل المعدنية(. حساب شحن البطارية وتفريغها. اختيار الخلية وحجمها. وضع  
 . البطارية وتصميمها. تكوين حزمة البطارية. حزمة بطارية البناء. معايير اختيار البطارية

 المتطلبات السابقة/المرافقة انتاج ونقل الطاقة   القسم اجباري 

 0114504 التدريب العملي م  .س 3

 اسابيع  في التدريب في منشأة خالل الفصل الصيفي.تعمل في مجال هندسة المركبات الكهربائية والهجينة. 8على الطالب قضاء  

 المتطلبات السابقة/المرافقة ساعة معتمدة 120النجاح في  القسم اجباري 

 0114526 (1مشروع تخرج ) م  .س 1

مشروع تحت اشراف اعضاء الهيئة التدريسية في القسم مكونة من مجموعات تحتوي كل مجموعة على طالبين , يهدف لتزويد الطلبة 
مسحي للدراسات السابقة في مجال المشروع بخبرة عملية  في هندسة المركبات الكهربائية والهجينة. يطلب من الطلبة استكمال جزء 

 المقترح . محددات المشروع ، تحليل نقدي . الحصول على المواد الضرويه إلنجاز المشروع. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة ساعة معتمدة 120النجاح في  القسم اجباري 

 0114528 (2مشروع تخرج ) م  .س 2

 . 1المتوقع من الطلبه انجاز المشروع حسب الموضوع المحدد في مشروع وبالنتيجه من  1استمرارية لمشروع 

 المتطلبات السابقة/المرافقة (1مشروع تخرج ) القسم اجباري 

 0114516 أنظمة التحكم في تلوث السيارات م  .س 3
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لتحكم في نسبة  الوظيفة: الظروف المتكافئة ، وازية ، والحفز ثالثي يحفتاألكسدة والحفز الثالثي: تحفيز عادم السيارات: التفاعالت ال
 . ، والظروف الباردة  . مرشح الجسيمات: هيكل عنصر الترشيحالهواء الى الوقود

 المتطلبات السابقة/المرافقة التحكم الحديث القسم  اختياري 

 0114513 مجموعة نقل الحركة في السيارة م  .س 3

موضوعات في حركيات وديناميكيات توليد القوة في المركبة ، وخصائص خرج المحرك ، وتحليل حمل الطريق ، ومطابقة نقل 
تروس الكوكبية ، وتصميم مكونات مجموعة نقل الحركة ، وتصميم مخلب الالمحرك ، وتصميم وتحليل أنظمة التروس ، وقطاعات 

 زم الدوران ونسبة تحليل ناقل حركة األوتوماتيكي وتحليله ، وتصميم وتحليل ناقل الحركة ، ع
 

 المتطلبات السابقة/المرافقة تصميم المركبات  القسم  اختياري 

 0114512 المحركات الكهربائية م  .س 3

معرفة مسبقة لألجهزة  الطلبةيهدف المساق إلى إعطاء نظرة عامة واسعة على أنظمة القيادة الكهربائية. من المفترض أن يكون لدى  
باستخدام محوالت الحالة الصلبة. يتم تقديم  ACو  DCالكهربائية وإلكترونيات الطاقة. وتناقش مبادئ التحكم في مختلف المحركات 

 ت الكهربائية. ويتم تسليط الضوء أيًضا على بعض تطبيقات المحركات الكهربائية. مبادئ اختيار المحركا

 المتطلبات السابقة/المرافقة والكترونيات القوى  الت الكهربائيةاآل القسم  اختياري 

 0114514 تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة  م  .س 3

وخاليا الوقود وأجهزة التحكم في المحركات  HEVأساسيات تشغيل وتشخيص وإصالح المركبات الكهربائية والهجينة. بطاريات و 
 .الكهربائية والعاكسات والملحقات اإلضافية

 المتطلبات السابقة/المرافقة محركات االحتراق الداخلي  القسم  اختياري 

 0114509 السيارات الكهربائية وأجهزة االستشعار وأنظمة التحكم الحصول على بيانات  م  .س 3

، نظرية شبكة السيارة ، أجهزة التحكم في المركبات ، أنظمة ناقل السيارات ، أنظمة   لكترونيةمراجعة النظرية الكهربائية واإل
 التشخيص ، شبكة منطقة جهاز التحكم ، أجهزة االستشعار ، المحركات ، ومواضيع مختارة في التحكم القوى. 

 السابقة/المرافقةالمتطلبات  السيارات الكهربائية الهجينة القسم  اختياري 

 0114515 أنظمة التحكم في تكييف الهواء للسيارات  م  .س 3

المبادئ الكهربائية األساسية. أجهزة االستشعار والمحركات المستخدمة في أنظمة التكييف الشائعة. النظرية المرتبطة بأجهزة  
البيانية واألسالك والبيانات المقاسة في أشكال مختلفة تمثل مخرجات  االستشعار والمحركات بأمثلة عملية لتطبيقها ، وتشمل الرسوم 

 .إشارة االستشعار أو التحكم المستخدمة في المحرك

 المتطلبات السابقة/المرافقة التحكم الحديث القسم  اختياري 

 0114508 موضوعات خاصة في هندسة السيارات الكهربائية والهجينة م  .س 3



 

 

Email: info@nuct.edu.jo 

ساعات معتمدة كحد أقصى إذا كانت  6الموضوع. موضوعات ذات أهمية خاصة للطالب. يمكن تكراره لمدة تختلف مع طبيعة 
 الموضوعات مختلفة اختالًفا كبيًرا ، والتي تخضع لموافقة القسم. 

 

 المتطلبات السابقة/المرافقة مستوى سنة خامسة القسم  اختياري 

 0114530 هتزازات ميكانيكية إ  م  .س 3

الحركة المتناغمة البسيطة. عناصر األنظمة االهتزازية. أنظمة الدرجة الواحدة من الحرية وتطبيقاتها ؛ االهتزازات الحرة ، عدم  
، االتزان الدوراني والتبادلي ، عزل االهتزاز وقابلية االنتقال وتحفيز الدورة ، األنظمة ذات الدرجات المتعددة من الحرية وتطبيقاتها 

 الترددات الطبيعية.طرق إيجاد 

 المتطلبات السابقة/المرافقة الديناميكا  القسم  اختياري 

  0112567 الديناميكا الهوائية للطائرة التوربينية والهياكل واألنظمة م  .س 3

، التحكم الطاقة والمعدات والتأثيث، الحماية من الحرائق ، الكهرباء،الطائرة ، التكييف وضغط الكابينة، األدوات نظرية الطيران، هيكل 
، هوائي / فراغ وحماية المطر، معدات الهبوط، األضواء، األكسجين، الجليد ي الرحالت الجوية، أنظمة الوقود، الطاقة الهيدروليكيةف

رية المتكاملة وأنظمة المقصورة وأنظمة  أنظمة الصيانة وإلكترونيات الطيران المعيا ، الصيانة على متن الطائرة،نفايات، ماء / 
 المعلومات. 

 

 المتطلبات السابقة/المرافقة مستوى سنة خامسة القسم  اختياري 

   0112568 توربينات الغاز اتمحرك م  .س 3

، موانع التسرب وزيوت التشحيم والوقود  ، االحتراق، التوربينات، العادم ، المحاملالضواغط ك ، المدخل ،األساسيات ، أداء المحر 
اقة، محركات ، أنظمة تعزيز الطاالشتعال، أنظمة إشارة المحركوأنظمة التشحيم وأنظمة الوقود وأنظمة الهواء وبدء التشغيل وأنظمة 

لحماية من الحرائق ،  ، تركيب المحرك ، أنظمة االمحركات، وحدة الطاقة المساعدة، عمود الدوران التوربيني , الدعامة التوربينية
 مراقبة المحرك والتشغيل األرضي وتخزين المحرك والمحافظة عليه.

 المتطلبات السابقة/المرافقة مستوى سنة خامسة القسم  اختياري 
 

  



 

 

Email: info@nuct.edu.jo 

 

 الخطة اإلسترشادية
 السنة األولى 

 الفصل األول  الفصل الثاني
 رقم المساق  اسم المساق   س.م رقم المساق  اسم المساق   س.م
 مهارات االتصال والتواصل  3

 )باللغة االنجليزية( 

 مهارات االتصال والتواصل  3 0131200

 )باللغة العربية( 

0131100 
 0131101 (     1التفاضل والتكامل ) 3 0132103 ( 1مختبر الفيزياء العامة ) 1
 0132101  (1) الفيزياء العامة 3 0131102 ( 2التفاضل والتكامل ) 3
 0134101 الرسم الهندسي 3 0132102 ( 2الفيزياء العامة ) 3
 0133105 الكيمياء العامة  3 0134106 مختبر الكيمياء العامة 1
    0135103 المشاغل الهندسية  1
     متطلب جامعة اختياري  3
  المجموع 15  المجموع 15

 

 السنة الثانية 
 الفصل األول   الفصل الثاني

ساعة  
 معتمدة 

ساعة    رقم المساق   اسم المساق  
 معتمدة 

 رقم المساق  اسم المساق           
 0132104 ( 2مختبر الفيزياء العامة ) 1  0131300 التربية الوطنية 3
 0113204 البرمجة للمهندسين  3  0114205 الدوائر الكهربائية مختبر  1
 0111201  الكتابة التقنية 2  0131206 التحليل العددي 3
 0114201 الدوائر الكهربائية 3  0131103   (3)التفاضل والتكامل  3
 0111202 االستاتيكا  3  0111203 الديناميكا  3
 0112201 (  1الديناميكا الحرارية ) 3  0112208 مقاومة المواد 3
 0112209 انتقال الحرارة  3  0112204 مختبر الديناميكا الحرارية 1
     0112210 مختبر انتقال الحرارة  1
  المجموع 18   المجموع 18
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 السنة الثالثة 
 الفصل األول   الفصل الثاني

ساعة    رقم المساق   اسم المساق   ساعة معتمدة
 معتمدة 

 رقم المساق  اسم المساق           
 0131204 (   1الرياضيات الهندسية ) 3  0131205 (   2الرياضيات الهندسية ) 3
 0113304 علم المواد 2  0112307 أجهزة وقياسات  3
 0112401 التحكم الحديث  3  0112406 مختبر التحكم 1
 0114301 الدوائر واألجهزة اإللكترونية 3  0112301 ( 2الديناميكا الحرارية ) 3
 0112302 ميكانيكا الموائع  3  0113314 التصميم الميكانيكي  3
 مختبر الدوائر واألجهزة 1

 اإللكترونية

  متطلب جامعة اختياري  3  0114318
     0114507 مختبر ميكانيكا الموائع  1
      متطلب جامعة اختياري  3
  المجموع 17   المجموع 18

 

 السنة الرابعة 
 الفصل األول   الفصل الثاني

ساعة    رقم المساق   اسم المساق   ساعة معتمدة 
 معتمدة  

 رقم المساق  اسم المساق           
 0111401 االقتصاد الهندسي  3  0114404 مختبر كهرباء والكترونيات السيارات 1
كهرباء والكترونيات  3  0114406 السيارات الكهربائية الهجينة 3

 السيارات 
0114410 

 0114411 تكنولوجيا السيارات  2  0114409 مختبر التحكم الهيدروليكي والهوائي  1
اآلالت الكهربائية  3  0114412 تصميم المركبات 2

 والكترونيات القوى 
0114402 

 مختبر اآلالت الكهربائية   1  0114408 محركات االحتراق الداخلي  3

 والكترونيات القوى 

0114403 
 0114405 التحكم الهيدروليكي والهوائي  3  0114501 مشغالت ومجسات السيارات  3
 0112310 مختبر أجهزة وقياسات  1    
  المجموع 16   المجموع 13

 

 

 الفصل الصيفي 
 رقم المساق  اسم المساق  معتمدة ساعة

 0114504 العملي التدريب  3
  المجموع 3

 



 

 

Email: info@nuct.edu.jo 

 السنة الخامسة 
 الفصل األول   الفصل الثاني

رقم  اسم المساق  معتمدة ساعة
المس 
 اق 

 رقم المساق  اسم المساق  معتمدة ساعة 
013 العلوم العسكرية 3

140
0 

مختبر محركات االحتراق   1 
 الداخلي 

0114541 
011 تخزين الطاقة  3

240
3 

وإصالح  ورشة تشخيص  2 
 محرك السيارات 

0114407 
011 ( 2مشروع تخرج ) 2

452
8 

 0112410 المتقدمة  الكترونيات القوى  3 
013 الريادة واالبتكار 3

150
0 

 0114526   (1) مشروع تخرج  1 
  متطلب قسم اختياري  3   متطلب قسم اختياري  3
  متطلب قسم اختياري  3    
  المجموع 13   المجموع 14

 
 
 


