
 جامعة البلقاء التطبيقية

 وحدة التقييم واالمتحانات العامة

 Learning Outcomes مخرجات التعلمل الكفايات والمهارات العملية مصفوفة

 (امتحان الكفاءة العملي) الرابعة الورقة

 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والكهروميكانيكية البرنامج/ المسار

 (02030140الصناعي )تكنولوجيا التحكم  التخصص

 
 مخرجات التعلم

  فنيةال المهارات  المجال المعرفي الرقم
 بناء دارات كهربائية بسيطة وقياس متغيراتها  فني تحكم صناعي .1

 بناء دوائر الكترونية بسيطة وقياس متغيراتها 
  بناء دوائر أجهزة الكترونيات القدرة(Rectifiers, 

Choppers, Inverters) وتشغيلها وقياس متغيراتها 
 بناء دارات العدادات والنطاطات والتحقق من صحة عملها 
 يقاف المحركات الكهربائية  بناء دارات التحكم بتشغيل وا 
  تغذية المحركات الكهربائية وتحميلها واستقصاء خصائصها

 الميكانيكية والكهروميكانيكية
 تنظيم سرعة المحركات الكهربائية 
 عمليات الصناعية )الحرارة، الضغط، قياس متغيرات ال

 التدفق، المستوى(
 التحكم بمتغيرات العمليات الصناعية 
  استخدام الحاكمات المبرمجة والمعالجات الدقيقة والحاكمات

 الميكروية في التحكم بالعمليات الصناعية
 تكييف ومعالجة اإلشارات 
 تمييز مكونات أنظمة التحكم الهيدروليكية والرئوية 
  أنظمة التحكم الهيدروليكية والرئوية واستقصاء تشغيل

 خصائصها.
 التحكم بعمل أنظمة التحكم الهيدروليكية والرئوية 
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 الثالثة )المهارات الفنية المتخصصة( الورقة

 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والكهروميكانيكية البرنامج/ المسار

 (03020020الصناعي )تكنولوجيا التحكم  التخصص

 
 مخرجات التعلم

  فنيةال المهارات  المجال المعرفي الرقم

جراء الحسابات   فني تحكم صناعي .1 تمييز عناصر الدرارات الكهربائية وا 
 البسيطة

  تمييز العناصر اإللكترونية ومعرفة تطبيقاتها
 وخصائصها

  تمييز البوابات المنطقية والدارات المتكاملة
 وخصائصهاوتطبيقاتها 

  معرفة أنواع مكونات ومنحنيات الخواص للمحركات
 الكهربائية )التيار المباشر والحثية ثالثية الطور(

 وطرق تشغيلها
  قراءة رموز عناصر وأجهزة الكترونيات القدرة

 وتطبيقاتها ومبدأ عملها 
  توضيح مفهوم نظام القيادة الكهربائية ومكوناته

 تهووظائفة وخصائصه وطرق تنظيم سرع
 التمييز بين األحمال الميكانيكية 
 قراءة الرموز والمخططات الرئوية والهيدروليكية 
 األنظمة الرئوية  وعناصر تمييز مكونات

 وتحديد وظائفها واستخداماتها والهيدروليكية
  قياس الكميات الكهربائية ومتغيرات العمليات
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 الصناعية
  معرفة مفهوم التحكم بالعمليات وأنماط الحاكمات

 مستخدمة في التحكم في العملياتال
 معرفة تقنيات التقاط ومعالجة اإلشارة وتكييفها 
  معرفة تقنيات األتمتة الصناعية )الحاكمات المنطقية

وبرمجتها واستخداماتها، مفهوم التحكم الرقمي 
وتطبيقاته، المعالجات الدقيقة والمعالجات الميكروية 

 وتطبيقاتها(
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 الثانية/ مهارات التواصل والتشغيل الورقة

 جميع البرامج والمسارات البرنامج/ المسار

 (2022220) جميع التخصصات/ مشتركة التخصص

 

  التعلممخرجات 

 المعرفية المهارات المجال المعرفي الرقم

الصحة والسالمة والبيئة  .1
 المهنية

معرفةةةةةة ووةةةةةوا وواجبةةةةةات العامةةةةةل وصةةةةةاو  العمةةةةةل  .1
( 8الخاصة بالسالمة في قانون العمةل اررننةي رقة  )

 وتعنيالته. 1991لعا  
 تمييز المخاطر الرئيسية ونتائجها في موقع العمل. .0
 في السيطرة على المخاطر. تطبيا التسلسل الهرمي .3
تونيةةةةةةن اسةةةةةةبا  التعةةةةةةرع للسةةةةةةووط مةةةةةةن المرت عةةةةةةات  .4

 والسالل  وطرا الوماية في موقع العمل.
تطبيةةةةةةا اساسةةةةةةيات الوقايةةةةةةة مةةةةةةن الوريةةةةةةا واجةةةةةةرا ات  .5

 السيطرة وارخال .
تمييةةةةةةز معةةةةةةنات الومايةةةةةةة الشخصةةةةةةية وسةةةةةة  اجةةةةةةزا   .1

 الجس .
 تطبيا اساسيات ارسعافات ارولية. .7

يوضة  صة ات رائةن  ،ان يعرف م هو  ريةانة ارعمةال .1 ريادة األعمال .2
م هةةةةو  اربتكةةةةار واربةةةةنا  وريةةةةانة  يوضةةةة  ،ارعمةةةةال
 .ارعمال

مشةةةروعات ريةةةانة اعمةةةال  يةةةن بعةةةعنالوةةةنرة علةةةى تو .0
 .ابتكارية

يظهةةر مهةةارة الوةةنرة علةةى مواكبةةة التطةةور التكنولةةوجي  .3
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 .ويظهر مهارة مواكبة سوا العمل واربتكار
 الصةغيرة للمشةاريع والتسةويوية التجارية البووث إعنان .4

 الريانيةةة للمشةةاريع النجةةا  فةةر  تويةةي  علةةى والتعةةرف
 .الونيثة العلمية الطرا باستخنا  بينها والم اضلة

 .العمل فريا إنارة على الونرة .5
 الريةةان  للمشةةرو  العمةةل خطةةة كتابةةة مهةةارات تطبيةةا .1

عةةةةنان  الخطةةةةط علةةةةى تشةةةةتمل التةةةةى الجةةةةنو  نراسةةةةة وا 
 .والمالية والتشغيلية التسويوية

العناصةر الرئيسةية لخطةة تونين بنا  نموذج العمل و  .7
 العمل

بخصو  تأسيس  معرفة األمور اللوجستية والوانونية .8
 بأنواعها المختل ة.الشركات 

مهارات التواصل باللغة  .3
 اإلنجليزية

1. Students should be able to use some 

grammatical structures that are 

necessary for oral communication such 

as verb to be, positive and negative 

sentences, tenses and other structures. 

2. Students should be able to identify a 

range of vocabularies in different 

domains of communication like writing 

and reading numbers, telling the time, 

writing dates, food, airports, hotels 

…etc. 

3. Students should be able to produce 

some work skills in real situations like 

spelling names, talking about 

schedules, writing e-mails, giving 

directions, making phone calls ...etc. 

4. Students should be able to understand 

and develop a range of language 

functions through practicing dialogues 

in different topics like greetings, 

exchanging information, offering and 

accepting food and drinks, making 

arrangements, suggestions, requests, 

and checking in and out of hotels. 
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5. Students should be able to ask 

grammatically structured questions 

(Wh- questions, yes/ no questions and 

questions with How) in the present, 

past and future related to basic needs 

and respond appropriately using short 

phrases and sentences. 

6. Students should be able to 

communicate ethically. 
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 األولى/ الثقافة العامة الورقة

 جميع البرامج والمسارات البرنامج/ المسار

 (2022220) جميع التخصصات/ مشتركة التخصص

 

  مخرجات التعلم

 المعرفية المهارات المجال المعرفي الرقم

معرفةةةةة ال الةةةةا مقاةةةةوس الثقافةةةةة ا سةةةة مية باتجا اةةةةا  .0 الثقافة اإلسالمية .1
 المعرفي والسلوكي.

قةرر  ال الةا ىلةى فاةةس ا سة س فامةًا صةيييًا بييةة   .0
 يتشكل لرى ال الا شخصية إس مية مستقلة.

قةةرر  ال الةةةا ىلةةى الةةةرر ىلةةةى التيةةريات التةةةي تواجةةة   .3
الثقافةةةةةةة ا سةةةةةة مية كالعولمةةةةةةةي العلما يةةةةةةةي الت ريةةةةةةا 
 الثقافيي ا ستشراقي التقلير والتبعيةي الت صيري .....

تيصةةةةةةيى ال شةةةةةةى  واألجيةةةةةةال مةةةةةةى خ ةةةةةةور  الخمةةةةةةور  .4
فسار المجتمع.  والمخررات وأثر ا ىلى الشباا وا 

معرفةةةةةة ال الةةةةةا الشةةةةةباات التةةةةةي تثةةةةةار يةةةةةول الثقافةةةةةة  .5
ر ي ال ةةةةة قي اإلسةةةةة مية )ا ر ةةةةةااي الع ةةةةة ي الت ةةةةة

ال عةةةةةةى فةةةةةةي الصةةةةةةيابةي ..... وقررتةةةةةة  ىلةةةةةةى الةةةةةةرر 
 ىلياا(.

معرفة ال الا أ س القضةايا العلميةة ال بيةة المعاصةر   .6
واليكةةةةةةةس الشةةةةةةةرىي فياةةةةةةةا )تةةةةةةة جير ا ريةةةةةةةاسي أ قةةةةةةةال 

 األ ابياي العقسي الميافظة ىلى البيئةي ....(.
معرفة ال الا أ ةس مصةارر وروافةر الثقافةة اإلسة مية  .7

 سي الس ة ال بويةي القق  اإلس مي(.)القرآى الكري
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معرفة ال الا أ س ال ظس اإلسة مية )ال ظةاس العقةر ي  .8
ا جتمةةاىيي السياسةةي وا قتصةةةار ي  ظةةاس العقوبةةةات 

 والقضا ي ......(.
معرفة ال الا خصائص الثقافة اإلسة مية )الربا يةةي  .9

الواقعيةةةةةةةي الثبةةةةةةات والت ةةةةةةوري الوسةةةةةة يةي ا يجابيةةةةةةةي 
 مية(.ا  سا ية العال

التربية الوطنية والعلوم  .2
 العسكرية

التمييةةةةة  بةةةةةيى المقةةةةةا يس والمصةةةةة ليات  ات الع قةةةةةة  .0
بالمجةةالي مثةةلت التربيةةة الو  يةةةي الموا  ةةةي اليقةةوقي 
الواجبةةةاتي اليريةةةاتي المشةةةاركة السياسةةةيةي الرسةةةتوري 

 القا وىي ال ظاسي التعليمات.
إرراك وتيليةةةةةةةل مضةةةةةةةاميى األوراق ال قاشةةةةةةةية لج لةةةةةةةة  .0

 لملك ىبر اهلل الثا ي ابى اليسيىي يقظ  اهلل ورىاه.ا
ي معرفةةةةةة  شةةةةة   وت ةةةةةور المملكةةةةةة ا رر يةةةةةة الااشةةةةةمية .3

معرفةةةةةةةةة أسةةةةةةةةما  ملةةةةةةةةوك األررى و سةةةةةةةةباسي والقةةةةةةةةاباسي 
وسةةةةة وات يكماةةةةةسي وا جةةةةةا اتاسي وشةةةةةعاراتاس الو  يةةةةةة 

 الب ا ه.
ا رراك والقاةةةس لميةةةاور السياسةةةة ا رر يةةةة المتضةةةم ة  .4

و ظةةةةةةةةةةاس اليكةةةةةةةةةةس فةةةةةةةةةةي ا ررىي ال ظةةةةةةةةةةاس السياسةةةةةةةةةةيي 
والسةةةةةةةةل ات الةةةةةةةةث   وكيقيةةةةةةةةة تشةةةةةةةةكيلااي ومااماةةةةةةةةاي 
وا جا اتاةةاي ومعرفةةة المواثيةةق ا رر يةةة الو  يةةةي وآليةةة 

 ص ع القراري والسياسة الخارجية ا رر ية.
معرفةةةة سةةةمات وخصةةةائص المجتمةةةع ا رر ةةةي وري ةةة ي  .5

 وقيم  وأىراف  وىارات  وتقاليره.
المعوقةةةات الراخليةةةة مواجاةةةة التيةةةريات والصةةةعوبات و  .6

)الققةةةةةةةري الب الةةةةةةةةي الواسةةةةةةة ةي الميسةةةةةةةوبيةي الع ةةةةةةة  
ب  واىةةةة ...( والخارجيةةةةة )العولمةةةةةي العلما يةةةةةي ال ةةةة و 

 القكر ي الت ريا الثقافيي ا ر اا...(
ت ميةةة الماةةارات والخبةةرات العمليةةة لةةرى ال لبةةة سةةعيًا  .7
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لب ةةا  الشخصةةية المتكاملةةة للمةةوا ى ا رر ةةي الصةةال  
ىي يتةةةةى يكةةةةوى متعاو ةةةةًا وقةةةةاررًا ىلةةةةى والمتميةةةة  بةةةةالو 

التكيةةةةة  والتةةةةة قلس فةةةةةي المجتمةةةةةةع الةةةةة   يعةةةةةي  فيةةةةةة ي 
 ويتيمل المسؤولية.

معرفةةةةة رور المؤسسةةةةات الو  يةةةةة فةةةةي اليقةةةةاظ ىلةةةةى  .8
األمى الو  ي ا رر ي مثل القةوات المسةلية ا رر يةة 
)الجةةةةي  العربةةةةيي ا مةةةةى العةةةةاسي المخةةةةابرات العامةةةةةي 

( والمؤسسات التعليمية الرفاع المر يي س ح الجو...
)و ار  التربيةةةةةةةةةةةةة والتعلةةةةةةةةةةةةيسي و ار  التعلةةةةةةةةةةةةيس العةةةةةةةةةةةةالي( 
والمؤسسةةات ا قتصةةارية والماليةةة )و ار  الماليةةةي و ار  

 الص اىة والتجار (.
الثةةور  العربيةةة الكبةةرىي اليةةروا العربيةةة مةةع اسةةرائيلي  .9

الجةةةي  العربةةةي فةةةي  -رور القةةةوات المسةةةلية ا رر يةةةة
 لةالت مية الو  ية الشام

المواطنة االيجابية ومهارات  .3
 الحياة

 تيرير الواجبات والمسؤوليات والمااس الوظيقية والع قة بي اا.  .0
اسةةتخراس وقةةرا   ل ةةة الجسةةر الم اسةةبة وامةةت ك ماةةارات ا تصةةال  .0

 والتميي  بيى ا ص ا  وا ستماع.
تمييةةةة  أ ةةةةواع ا  قعةةةةا ت )أقصةةةةى يةةةةا ت السةةةةعار  والعصةةةةبية  .3

 وآلية التعامل معاا.ومخا ر ا( 
ومعرفةةةةة ر لةةةةة كةةةةل يةةةةر   SMARTتيريةةةةر األ ةةةةرا  ب ريقةةةةة  .4

 وى قتاا بالتخ ي .
وأثر ةا  (SWOT)تيرير  قا  القو  والضع  الشخصية ب ريقةة  .5

 ىلى تعريل ال ات.
القةةةةرر  ىلةةةةى تقبةةةةل ااخةةةةر وايتةةةةراس الت ةةةةوع )العرقةةةةيي الج سةةةةيي  .6

 الريا ي والقكر (.
ب ريقةةةة ب ةةةا ه والتركيةةة  ىلةةةى اليلةةةول القةةةرر  ىلةةةى توجيةةة  ال قةةةر  .7

 والار .
 التعامل مع ال قر بشكل إيجابي. .8
يل المشةك ت واتخةا  القةرارات مةى خة ل اسةتخراس أسةلوا يةل  .9

 المشك ت الم اسا واختيار البريل الم اسا.
معرفة أسباا ا رماى ب  واى  واألمراض الم قولة ج سةيًا وآثار ةا  .02
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 تاا.ىلى القرر والمجتمع وآلية مكافي
معرفةةةة العةةةارات القعيالةةةة فةةةي العمةةةل مثةةةل إرار  الوقةةةت )مصةةةقوفة  .00

ىاجل/ ةةةاس( وتقةةةويض الصةةة ييات وكيةةة   قةةةول   لمضةةةيعات 
 الوقت.

إىرار السير  ال اتية وخ اا الت  ية والتقريةق بي امةا والتيضةير  .00
 للمقابلة الشخصية.

معرفةةة مكو ةةات ومواصةةقات فريةةق العمةةل ال ةةاج  والعمةةل ضةةمى  .03
 روح القريق.

معرفة مواصقات القائةر والقةرق بي ة  وبةيى المةرير ومعرفةة  مةا    .04
 القيار .

التيلةةةةةي باخ قيةةةةةات العمةةةةةل )ايتةةةةةراس السةةةةةل ةي ا يمةةةةةاى برسةةةةةالة  .05
 الم ظمةي ...(

معرفةةةة الواجبةةةات تجةةةاه الةةةو ى والمسةةةؤوليات المجتمعيةةةة وأ ميةةةة  .06
العمةةةةةةل الت ةةةةةةوىي والريةةةةةةار  المجتمعيةةةةةةة وآليةةةةةةة ت قيةةةةةة  ا ىمةةةةةةال 

 الت وىية.

 Students should be able to use .1 المهارات اللغوية/ انجليزي .4

grammatical forms in the present 

simple tense, past simple, modal verbs 

and present continuous. 

2. Students should be able to use 

demonstratives (this, that…), pronouns, 

prepositions, quantifiers, adjectives and 

adverbs. 

3. Students should be able to produce 

appropriate vocabulary and correct 

word forms and phrases in different 

topics such as greetings, countries, 

nationalities, jobs, daily schedules, 

shopping, sports... 

4. Students should be able to focus on 

pronunciation issues related to linked 

sounds, syllable and sentence stress, 

and reduction of verbs such as “did” 

and “is”. 

5. Students should be able to ask 

grammatically structured questions 

(Wh- questions, yes/no questions) in 

the present, past and future related to 
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basic needs and respond appropriately 

using short phrases and sentences. 

6. Students should be able to use 

chronological order when writing about 

daily activities or narrative paragraphs. 

7. Students should be able to identify 

main ideas and specific details of 

reading comprehension texts and 

authentic dialogues. 

8. Students should be able to use the "ed" 

ending sound of the regular past simple 

verb and the "s" ending sound on verbs 

and nouns. 

 


