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 في
تكنولوجيا التحكم الصناعيتخصص   

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018الدراسية رقم  تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة
لنيوووود ال  جوووس الجامتيووووس المتو ووواس لووووي ل نوووامل تكنولوجيووووا ال ن  وووس الك  لا يووووس س تتكوووول الخاووووس ال  ا وووي

(  وواعس متتموو وز موععووس عحوو  النحووو 72والك  وميكانيكيوس  تخصووص تكنولوجيووا الووتحكم الصووناعي موول  
  اآلتي:
 ساعة معتمدة تطلبالم الرقم

 12 الم ا ات التامس .1
 6 التشغيدم ا ات  .2
 9 التحوم الم ان و .3
 45 الم ا ات المتخصصس .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
ي وو ا التخصووص إلوو  إعوو ا  تهنيوويل موو بحيل لحهيووام لشعموواد ت كيوون وتشووغيد وصوويانس الوون م والتج يووعات 

يوووس وال  ويوووس الملنيوووس عحووو  ل ووواا و وووا د الوووتحكم المته موووس الم وووتخ مس لوووي الك  وميكانيكيوووس وال ي  وليك
 المتامد والمصانع.

 
 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:

 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم
 عملي نظري

ت ونيسز  ا ات المناق ال قميز  ا ات ك  لا يسز لج عو إلك 3 8 ل ا يات الك  لاء واإللكت ونيات .1
 إلكت ونيات التحكم الصناعي

آالت ك  لا يسز إلكت ونيات اله  وز قيا و ك  لا يسز قيا و  5 10 الهيا ات .2
 ز مشاغد ك  لاءبي  وليكيس و  ويس

قيا ات متغي ات التمحياتز التحكم لالتمحياتز التهاا  5 11 الهياا والتحكم .3
 تكنولوجيا األتمتس الصناعيسا وز الليانات ومتالجس اإلش

  3 - الت  ين المي اني .4
 س.م 45 16 29 مجموع الساعات المعتمدة
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 لتخصص "تكنولوجيا التحكم الصناعي"الخطة الدراسية 
===================================================== 

 و اآلتي:(  اعات متتم و موععس عح  النح12لواًل: الم ا ات التامسز  
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواانس اإليجاليس وم ا ات الحياو 020000111
  0 3 3 الثهالس اإل الميس 020000121
  0 2 2 الت ليس الوانيس 020000131
  0 1 1 التحوم الت ك يس 020000181
  0 3 3 م ا ات لغويس  انجحيعي 020000101

  0 12 12 )س.م( المجموع

 
 (  اعات متتم و موععس عح  النحو اآلتي:6ثانيًا: م ا ات التشغيد ز  

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 م ا ات التواصد لالحغس اإلنجحيعيس 020000122
  0 2 2  يا و األعماد 020000231
  0 2 2  س الم نيسالصحس وال المس واللي 020000141

  0 6 6 )س.م( المجموع

 
 (  اعات متتم و موععس عح  النحو اآلتي:9الم ان وز   الم ا اتثالثًا: 

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مفابيم  ياضيس 020000151
  0 3 3 مفابيم ليعيا يس 020000161
 *020000161 3 0 1 يسمختل  مفابيم ليعيا  020000162
  6 0 2 ال  م ال ن  ي لالحا ون 020000171

  3 6 9 )س.م( المجموع

 
 
 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

 
 لتخصص "تكنولوجيا التحكم الصناعي"الخطة الدراسية 

================================================== 

 (  اعس متتم وز موععس عح  النحو اآلتي:45: الم ا ات المتخصصسز   التاً 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة

  0 3 3  ا ات ك  لا يس 020300111
 *020300111 3 0 1 مختل   ا ات ك  لا يس 020300112
  0 3 3 إلكت ونيسو ا ات لج عو  020400111
 *020400111 3 0 1 إلكت ونيس و ا ات مختل  لج عو 020400112
  0 2 2 ل ا يات  قميس 020400113
 *020400113 3 0 1 مختل  ل ا يات  قميس 020400114
 020300111 0 2 2 آالت ك  لا يس 020301121
 *020301121 3 0 1 مختل  آالت ك  لا يس 020301122
 020400111 0 2 2 إلكت ونيات اله  و 020301131
 *020301131 3 0 1 مختل  إلكت ونيات اله  و 020301132
 020301121 0 3 3 ا و الك  لا يسالهي 020301231
 *020301231 3 0 1 مختل  الهيا و الك  لا يس 020301232
  0 3 3 الهيا و ال  ويس وال ي  وليكيس 020301233
 *020301232 3 0 1 مختل  الهيا و ال  ويس وال ي  وليكيس 020301234
 *020300111 3 0 1 مشاغد ك  لاء 020300115
  0 2 2 لضغا والم توىقيا ات ا 020301235
 *020301235 3 0 1 مختل  قيا ات الضغا والم توى 020301236
 *020301237 0 2 2 قيا ات الت لق والح ا و 020301237
  3 0 1 مختل  قيا ات الت لق والح ا و 020301238
 *020301237+*020301235 0 2 2 التحكم لالتمحيات 020301241
 *020301241 3 0 1 التمحياتمختل  التحكم ل 020301242
  0 2 2 التهاا الليانات ومتالجس اإلشا و 020301243
 *020301243 3 0 1 مختل  التهاا الليانات ومتالجس اإلشا و 020301244
  0 3 3 تكنولوجيا األتمتس الصناعيس 020301245
 *020301245 3 0 1 مختل  تكنولوجيا األتمتس الصناعيس 020301246
  * 0 3 الت  ين 020301291

  16 29 45 )س.م( المجموع

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
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 "تكنولوجيا التحكم الصناعي"الخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة ادةاسم الم س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 م ا ات التواصد لالحغس اإلنجحيعيس 3 020000111 المواانس اإليجاليس وم ا ات الحياو
 2 020000131 ت ليس وانيس 3 020000101 م ا ات لغويس  انجحيعي

 2 020000141 الصحس وال المس واللي س الم نيس 3 020000151 مفابيم  ياضيس
 1 020000181 عحوم ع ك يس 3 020000161 سمفابيم ليعيا ي

 1 020300112 مختل   ا ات ك  لا يس 1 020000162 مختل  مفابيم ليعيا يس
 3 020400111 لج عو و ا ات إلكت ونيس 2 020000171 ال  م ال ن  ي لالحا ون

 1 020400112 مختل  لج عو و ا ات إلكت ونيس 3 020300111  ا ات ك  لا يس
 2 020301121   لا يسآالت ك   
 1 020301122 مختل  آالت ك  لا يس   
 2 020400113 ل ا يات  قميس   
 1 020400114 مختل  ل ا يات  قميس   

 18 المجموع 18 المجموع
 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 3 020301233 الهيا و ال  ويس وال ي  وليكيس 3 020000121  الميسالثهالس اإل
 1 020301234 مختل  الهيا و ال  ويس وال ي  وليكيس 3 020301231 الهيا و الك  لا يس
 1 020300115 مشاغد ك  لاء 2 020301131 إلكت ونيات اله  و

 2 020301237 وقيا ات الت لق والح ا   1 020301132 مختل  إلكت ونيات اله  و
 1 020301238 مختل  قيا ات الت لق والح ا و 2 020000231  يا و األعماد

 2 020301241 التحكم لالتمحيات 2 020301235 قيا ات الضغا والم توى
 1 020301242 مختل  التحكم لالتمحيات 1 020301236 مختل  قيا ات الضغا والم توى
 3 020301245 تكنولوجيا األتمتس الصناعيس 2 020301243 التهاا الليانات ومتالجس االشا و

 1 020301246 مختل  تكنولوجيا األتمتس الصناعيس 1 020301244 مختل  التهاا الليانات ومتالجس االشا و
 3 020301291 الت  ين 1 020301232 مختل  الهيا و الك  لا يس

 18 المجموع 18 المجموع
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 "تكنولوجيا التحكم الصناعي"يمية لتخصص الوصف المختصر للمواد التعل
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يوضح الم اق مف وم المواانس وم ا ات الحياو ولبميت ما لي اكت ان م ا ات قيمهز والتمد عح  ا تخ ام 
حيث ال الم اق ي اعي لناء ل ايجاليه لي التمدز ذه الم ا ات لي  تي م لححصود عح  تتحيم الضد ونتا ب

المت له لي الموضوعات التي يتضمن ا الل نامل كما ويلني الم ا و عن  الشلان ال تخ ام ا لي تاليق 
ذه المت له والم ا و لاالضاله ال  تولي  ال عم المت له كما ويلني الثهه لي ق  ات الشلان عح  ا تخ ام ب

ال حوك مل خالد تتعيع قيم المواانس االيجاليس والثهالس المجتمتيس اللناءو والتمد  الشخصي واللي ي لتغيي 
 المجتمتي التاوعي.

 (0-3: 3) 020000121 الثقافة اإلسالمية
 .ولب ال ا و ا ف ا – ل ا المتتحهس والن م وموضوعات ا متاني ا وليال اإل الميس الثهالس تت يا . 1
 .عحي ا تهوم التي واأل ا واأل كال  الميساإل الثهالس ومهومات . مصا  2
 .اإل الميس الثهالس . خصا ص3
 واإليمال التحم ليل والتالقس والتحمز . اإل الم4
 .اإل الميس الثهالس تواجه التي . التح يات5
 .اإل الم حود تثا  التي الشل ات .   6
 .اإل الميس الثهالس إاا  لي الش عيس واآل ان اإل الميس . األخالق7
 .اإل الميس . الن م8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
يتوو  م وواق الت ليووس الوانيووس موول المتاحلووات اإلجلا يووس لجميووع احلووس كحيووات المجتمووع األ  نيووس وامتوو ا ا عضووويا 

 واق لفح فس الت ليس الوانيس والتتحيم لاعتلا بوا لتو ا مول للتوا  اإل وت اتيجيس الوانيوس لحتتحويم التواليز ويناحوق م
"الت ليس الوانيس" مل مجموعس الثوالت األ  نيس وعح   ل  ا التهي و اإل الميس ال محسز وملا ئ الثو و الت ليوس 

 الكل ىز وال  تو  األ  ني والتج لس الوانيس.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 ححس اإل نا ز ل ححس الخ ماتالمحو  األود: نششو وتاو  الهوات الم ححس  الجيش الت ليز ل ححس المناو وز ل 
ز ح ن 1968ز مت كس الك امه 1967ز 1948المحو  الثاني: الثو و الت ليس الكل ىز الح ون الت ليس اإل  ا يحيس  ح ون 

 الجيش الت لي لي التنميس الوانيس الشامحه -(ز  و  الهوات الم ححس األ  نيس1973تش يل 
 تامسز قوات ال  كز ال لاع الم نيالمحو  الثالث: األمل التامز المخال ات ال

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من 

كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب 

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  ة املتواجددددين واملتدددأثرين.اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايددد

مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرتفعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة 

الةلة وسالمة العمل وطرق  العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على

مناق ددة ال سلسددل الهرمددط للسدديطرة  ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها.

 وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوات الب رية.ق إختيار معدات اللماية الشخصية على املخاطر وطر 

  ردنية  الرئطسية للماية العاملين.التعرا على املتطلبات القانونية ا
 ثالثًا: العلوم المساندة

 (0-3: 3) 020000151مفاهيم رياضية 
الخوا  لمجموعوات االعو ا  والمجموعوات والتمحيوات عحي وا ومتا لوس للتحوم التفاضود والتكامود حيوث يلو  ايتتل  بذا الم اق تم يو 

ومووول ثوووم االقت انوووات  كثيووو ات الحووو و  والجذ يوووس والن وووليس والمثحثيوووس واال ووويس نوووواع مووول المتوووا الت والمتلاينووواتز وحووود االم وووتهيم 
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لتوو  ذلووك التتوو ا عحوو  المف وووم ال ن  ووي و والحوغ يتميووس( اضووالس لحتاوو ق لحمتاالهووات المثحثيووس اال ا وويس وحوود متووا الت مثحثيووس 
واعوو  وقوووانيل تكاموود االقت انووات اال ا وويس واخيوو ا ق وكووذلك مف وووم الن ايووات لحمشووتهس وقواعوو  وقوووانيل االشووتاق لوولتت االقت انووات

 .والمح  و لي االب اا الخاصس
 (0-3: 3) 020000161مفاهيم فيزيائية 

 )ش ح وتوضيح لمفابيم و تاليهات الفيعياء الميكانيكيه  الح كه و الهوه و الااقه الميكانيكيه 
 .توضيح المفابيم األ ا يه لي الضوء و خصا صه 
  الفيعياء الح ا يه و مفابيم ا.تت يا الاالن لا ا يات 
   مفابيم لي الك  لاء ال كونيه و المك  لاء المتح كه .  الهوه الك  لا يهز المجاد الك  لا يز الج   الك  لا ي ز. التيا

 و المهاومه الك  لا يه(
 لمغنااي ووويه.الموا  التت يوووا لمفوووابيم  الفيعيووواء المفنااي ووويه األ ا ووويه و تاليهات وووا .  الحوووث المغنااي ووويز النفاذيوووه ا

 المغنااي يه(
 (3-0: 1) 020000162مختبر مفاهيم فيزيائية 

 يشمد المختل  التجا ن الفيعيا يس اال ا يس لي مجاد الميكانيكا و الك  لاء و المغنااي يه لتتعيع المف وم الفيعيا ي الن  ي  
 (6-0: 2) 020000171الرسم الهندسي بالحاسوب 

Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric 

construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing 

and projections. 

 
 رابعًا: المهارات المتخصصة

Electrical circuits 020300111 (3: 3-0) 

Circuits and circuit elements. DC and AC current. Circuit variables: Voltage, Current, Energy, 

Power factor, Power, Active power, Reactive power, Apparent power. Connection of circuit 

elements: series, parallel and compound connections. Energy sources. Basic calculations: 

Equivalent resistance, impedance, current, voltage, power and energy calculations.KVL, KCL, 

Superposition principle. Resonance. Measurements of circuit variables. 

Electrical circuits lab. 020300112 (1: 0-3) 

DC and AC circuit construction and measurements. Resonance. Measuring devices 

Electronic circuits and devices 020400111 (3: 3-0) 

Semiconductor devices. Diodes: classification, characteristics and applications. Transistors: 

Classification, characteristics and applications. Amplifiers. Oscillators. Logic gates and 

Integrated circuits: Basic function s, symbols and applications. Introduction to electronic 

measurements: Oscilloscope applications. 
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Electronic circuits and devices lab. 020400112 (1: 0-3) 

Use of oscilloscope in measurements. Investigation of characteristics of semiconductor devices. 

Construction and study of electronic circuits. Experiments in electronics have to cover the main 

electronic devices (diode, zener diode, diode applications, BJT, FET, op – amp, oscillator, 

SCR) 

Digital fundamentals 020400113 (3: 0-3) 

Numerical systems, operations, and codes, logic gates, Boolean algebra and logic 

simplification, combinational logic and function of combinational logic, flip – flops, counters, 

shift registers. Fixed – function Integrated Circuits, and Programmable Logic Devices ( PLDs ). 

Digital fundamentals lab. 020400114 (1: 0-3) 

Experiments in digital fundamentals have to cover logic gates, combinational logic, flip – flops, 

counters, shift registers. 

Electrical machines 020301121 (2: 2-0) 

Construction, principles of operation, characteristics, and applications of various types of 

electrical machines: DC/AC, transformers, motors, generators, single-phase and three phase, 

synchronous and special machines. 

Electrical machines lab. 020301122 (1: 0-3) 

Identification of various types of electrical machines components, measurement of electrical 

machines characteristics like losses, efficiency, speed control, and external connections. 

 

Power electronics 020301131 (2:2-0) 

Principles and Methods of Electric Power Conversion. AC-to-DC Converters. AC-to-AC 

Converters. DC-to-DC Converters. DC-to-AC Converters. Power Semiconductor Devices. List 

of Principal Symbols. Cycloconverters. Voltage-Fed Converters. Current-Fed Converters. 

Choppers. Basic calculations. Waveforms. Applications. 

 

Power electronics lab. 020301132 (1: 0-3) 

Test of semiconductor devices. Investigation of characteristics of power electronics devices. 

Investigation of rectifier, chopper, and inverter circuits under different loads (R, L-loads) 

 

Electrical drive 020301231 (3: 3-0) 

Definition of electrical drive system. Elements of electrical drive system. DC and AC drive 

systems. Conversion of electrical energy into mechanical energy. Transmission of mechanical 

power. Main characteristics and modes of drive systems. Principles of speed control in drive 

systems using timers, relays, limit switches and speed signals. Open-loop speed control using 

variable voltage, flux and resistance in armature circuit. 

Electrical drive lab. 020301232 (1: 0-3) 

Investigation of torque/speed characteristics of drive systems. Automatic start, stop and reverse 

of drive systems. Speed control.  

Pneumatic and hydraulic drive 020301233 (3;3-0) 

Introduction to fluid mechanics. Properties of hydraulics and pneumatics. Structure of 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

pneumatic and hydraulic systems. Components of pneumatic and hydraulic systems: Execution 

final elements, Control valves, Timers, Limit switches, Reed switches, Proximity sensors. 

Symbols and schematic standards, numbering system and identification of pneumatic and 

hydraulic components. Basic pneumatic and hydraulic drives. 

Pneumatic and hydraulic drive lab. 020301234 (1: 0-3) 

Industrial pneumatic and hydraulic drives, such as actuator positioning, speed control, event 

driven controls, and realizing different sequential operations. 

Electrical workshops 020300115 (1: 0-3) 

Electric wiring for building, such as lighting wiring systems ,alarm systems ,motor control 

systems ,inspecting maintaining rewinding electrical transformers ,and machines ,Applying 

safety and security means in electrical works , Electronic circuits building and printed circuits , 

repair and maintenance techniques. 

Pressure and level measurements 020301235 (2: 2-0) 

The course shall cover the different methods to measure the pressure of gasses, liquids and 

solid materials. Different level measurement methods shall be also treated. Calibration and 

installation of pressure and level instruments is also to be covered. 

Pressure and level measurements lab. 020301236 (1: 0-3) 

The student shall carry out the required experiments demonstrating different methods of level 

and pressure measurement by using capacitive and resistive transducers. LVDT is used also for 

level and a pressure measurement, calibration of pressure gauges by using dead weight tester is 

practiced 

Temperature and flow measurements 020301237 (2: 2-0) 

The course includes the study of differential pressure and variable area method flow meter. 

Different types of flow meters. Basic concepts of temperature scales units, measuring methods 

and devices like TC, RTD, Bimetallic, thermocouple, semiconductor and filled system 

thermometers. 

Temperature and flow measurements lab. 020301238 (1: 0-3) 

The practical activity includes the study of different methods to measure flow and temperature 

such as RTD, Thermocouple, Thermistor, Rotameters, Vinturi tubes, Orifice plates and optical 

sensing propeller flow meter. 

The practical activity includes the study of different methods to measure flow and temperature 

such as RTD, Thermocouple, Thermistor, Rotameters, Vinturi tubes, Orifice plates and optical 

sensing propeller flow meter. 

Process control 020301241 (2: 2-0) 

Introduction to process control, studying transfer functions for basic elements P, I and D setting 

controls. Modes of automated process control on- off, P, PI and PID setting controls, Realizing 

the different control modes using operational amplifiers, open-loop control using PLC and 

computers and reading schematics of processes by using ISA. 

Process control lab. 020301242 (1: 0-3) 

Laboratory activates include the level, flow, temperature and pressure controls using Pneumatic 

and electrical control systems. The students shall do the necessary settings for the on-off; P, PI 
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and PID controllers. Open-Loop controls are investigated using operational amplifiers. 

Conversion from P/I and I/P shall also be investigated. 

Data acquisition and signal processing 020301243 (2: 2-0) 

The course covers important issues related to noise and guarding techniques, filtering, signal 

conversion and data acquisition and transmission.  Instrumentation. Data acquisition. Signal 

conditioning. Feedbacks.  

Data acquisition and signal processing 020301244 (1: 0-3) 

The course covers the following topics: signal amplification, filtering, modulation and 

demodulation, conversion and detection and data acquisition. 

Industrial automation technology 020301245 (3: 3-0) 

PLCs, classifications, programming, applications. NC and applications. Microprocessors and 

microcontrollers and their applications. Examples of automated Mechatronics systems: 

elevators, transportation belts, production lines, … 

 

Industrial automation technology lab. 020301246 (1: 0-3) 

Practical experiments related to theoretical course. 

Training 020301291 (3 c.h: 8 continuous weeks) 

Equivalent to 280 hours of field training targeted to emphasize the ability of students to apply 

the theories in operating, maintaining and troubleshooting of Mechatronics components and 

systems. 

 


