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 في
الصيانة الكهروميكانيكيةتخصص   

 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 رلوووة اللامتيووووة المتو ووواة لوووو  لرنوووامل تكنولوليووووا الهن  وووة الكهرلا يووووة ة تتكوووول الخاووووة ال را وووي

(  وووامة متتمووو عة موىموووة م ووو  الن وووو 72مووول   الصووويانة الكهروميكانيكيوووةوالكهروميكانيكيوووةخ تخصوووص 
  اآلت :
 ساعة معتمدة لبالمتط الرقم

 12 المهارات التامة .1
 6 التشغيدمهارات  .2
 9 الت وم الم ان ع .3
 45 المهارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
الصويانة التاموة ل متو ات وازلهوىع والتركيلوات يه ف التخصص إل  إم ا  تقنييل مؤه يل ل قيام لأمماد 

م وقاو  وتشوكيد المتوا ل الل وياة وكوعلا أممواد صويانة نفوم الت ل وة والتكييوف الكهرلا ية وأممواد ال  وا
ل  الملان  والمؤ  ات والموالت والفنوا   والمو ار ة والقيوام كوعلا لأممواد  والتلري  والتم ي ات الص ية

 الصيانة اإلنشا ية الل ياة ل مرال .
 

 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:
 المواد التعليمية للمجال لساعات المعتمدةا اسم المجال الرقم

 عملي نظري
أ ا يات الكهرلاءة ألهىع و ارات إلكترونيةة قيا ات  6 10 الصيانة الكهرلا ية .1

لكترونيةة اإلنارع والتم ي ات الكهرلا يةة نفم  كهرلا ية وا 
 ال ماية واإلنعار

لوليا ل ام المتا لة تكنولوليا التم ي ات الص يةة تكنو  12 10 الصيانة الميكانيكية .2
تشكيد وتشغيد المتا لة أنفمة الت خيلة أنفمة التكييف 

 والتلري ة مكونات النفم الر وية والهي روليكية
النلارع وال يكورة مت ات وموا  اللناءة مشاغد صيانة  4 3 صيانة الملان  .3

 الملان 
  3 - الت ريب المي ان  .4

 س.م 45 25 20 مجموع الساعات المعتمدة
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 "الصيانة الكهروميكانيكيةلتخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 (  امات متتم ع موىمة م   الن و اآلت :12أواًل: المهارات التامةة  
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 يلالية ومهارات ال ياعالمواانة اإل 020000111
  0 3 3 الثقالة اإل المية 020000121
  0 2 2 الترلية الوانية 020000131
  0 1 1 الت وم الت كرية 020000181
  0 3 3 مهارات لغويةخ انل يىي 020000101

  0 12 12 المجموع )س.م(

 
 اآلت : (  امات متتم ع موىمة م   الن و6ثانيًا: مهارات التشغيد ة  

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواصد لال غة اإلنل يىية 020000122
  0 2 2 ريا ع ازمماد 020000231
  0 2 2 الص ة وال المة واللي ة المهنية 020000141

  0 6 6 المجموع )س.م(

 
  ع موىمة م   الن و اآلت :(  امات متتم9ثالثًا: المهارات الم ان عة  

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مفاهيم رياضية 020000151
  0 3 3 مفاهيم ليىيا ية 020000161
 *020000161 3 0 1 مختلر مفاهيم ليىيا ية 020000162
  6 0 2 الر م الهن    لال ا وب 020000171

  3 6 9 المجموع )س.م(
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 "الصيانة الكهروميكانيكيةلتخصص "الخطة الدراسية 

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

 (  امة متتم عة موىمة م   الن و اآلت :45: المهارات المتخصصةة  رالتاً 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 أ ا يات الكهرلاء 020302111
 **020302111 3 0 1 مختلر أ ا يات الكهرلاء  020302112
 **020302111 0 2 2 ألهىع و ارات إلكترونية 020302121
 **020302121 3 0 1 مختلر ألهىع و ارات إلكترونية 020302122
 020302111 3 1 2 القيا ات الكهرلا ية واإللكترونية 020302131
 020302121 0 2 2 هرلا يةاإلنارع والتم ي ات الك 020302141
 **020302141 6 0 2 مشاغد اإلنارع والتم ي ات الكهرلا ية 020302142
  3 1 2 نفم ال ماية واإلنعار 020302241
  6 0 2 التم ي ات الص ية 020302281
  6 1 3 تكنولوليا ل ام المتا ل 020302161
  0 2 2 تكنولوليا تشكيد وتشغيد المتا ل 020302162
 **020302162 6 0 2 مشاغد تكنولوليا تشكيد وتشغيد المتا ل 020302163
  0 2 2 أنفمة الت خيل 020302251
 **020302251 6 0 2 مشاغد أنفمة الت خيل 020302252
  0 2 2 أنفمة التكييف والتلري  020302253
 **020302253 6 0 2 مشاغد أنفمة التكييف والتلري  020302254
  0 2 2 ونات النفم الر وية والهي روليكيةمك 020302261
 **020302161 6 0 2 مشاغد مكونات النفم الر وية والهي روليكية 020302262
  6 1 3 النلارع وال يكور 020302171
  0 2 2 مت ات وموا  اللناء 020302271
 **020302271 6 0 2 مشاغد صيانة الملان  020302272
  * 0 3 الت ريب 020302291

  25 20 45 )س.م( المجموع

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
 متطلب متزامن -**
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 "الصيانة الكهروميكانيكية"الخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 
 020000121ثقالة إ المية

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. م المادةرق اسم المادة

 2 020000122 مهارات التواصد لال غة اإلنل يىية 3 020000111 المواانة اإليلالية ومهارات ال ياع
 2 020000131 ترلية وانية 3 020000101 مهارات لغويةخ انل يىي

 2 020302162 تكنولوليا تشكيد وتشغيد المتا ل 3 020000151 مفاهيم رياضية
 3 020000121 ثقالة ا المية 3 020000161 مفاهيم ليىيا ية

 2 020302121 ألهىع و ارات إلكترونية 1 020000162 مختلر مفاهيم ليىيا ية
 1 020302122 مختلر ألهىع و ارات إلكترونية 2 020000171 الر م الهن    لال ا وب

 2 020302131 ة واإللكترونيةالقيا ات الكهرلا ي 2 020302111 أ ا يات الكهرلاء
 3 020302161 تكنولوليا ل ام المتا ل 1 020302112 مختلر أ ا يات الكهرلاء

      
 17 المجموع 18 المجموع

 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة
 2 020000231 ريا ع ازمماد 2 020302141 يةاإلنارع والتم ي ات الكهرلا 

 2 020302241 نفم ال ماية واإلنعار 2 020302142 مشاغد اإلنارع والتم ي ات الكهرلا ية
 2 020000141 الص ة وال المة واللي ة المهنية 2 020302281 التم ي ات الص ية
 2 020302253 أنفمة التكييف والتلري  2 020302251 أنفمة الت خيل

 2 020302254 مشاغد أنفمة التكييف والتلري  2 020302252 مشاغد أنفمة الت خيل
 2 020302261 مكونات النفم الر وية والهي روليكية 2 020302163 مشاغد تكنولوليا تشكيد وتشغيد المتا ل

مشغد مكونات النفم الر وية  3 020302171 النلارع وال يكور
 والهي روليكية

020302262 2 

 2 020302272 مشاغد صيانة الملان  2 020302271 مت ات وموا  اللناء
 3 020302291 الت ريب 1 020000181 م وم م كرية

 19 المجموع 18 المجموع
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 "الصيانة الكهروميكانيكية"الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 
 

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

يوضح الم ا  مفهوم المواانة ومهارات ال ياع وأهميتهما ل  اكت اب مهارات قيمهة والتمد م   ا تخ ام 
 يث ال الم ا  يرام  لناء عه المهارات ل   تيهم ل  صود م   تت يم الضد ونتا ل ايلاليه ل  التمدة ه

المهارع من  الشلاب ال تخ امها ل  تالي   المترله ل  الموضومات الت  يتضمنها اللرنامل كما ويلن 
عه المترله والمهارع لاالضاله ال  تولير ال مم المترله كما ويلن  الثقه ل  ق رات الشلاب م   ا تخ ام ه

الشخص  واللي   لتغيير ال  وا مل خالد تتىيى قيم المواانة االيلالية والثقالة الملتمتية اللناءع والتمد 
 الملتمت  التاوم .

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأه الها وفا فها – لها المتت قة والنفم وموضوماتها متانيها وليال اإل المية الثقالة تتريف . 1
 .م يها تقوم الت  واز   وازركال اإل المية الثقالة ومقومات . مصا ر2
 .اإل المية الثقالة . خصا ص3
 واإليمال الت م يلل والتالقة والت مة . اإل الم4
 .اإل المية الثقالة تواله الت  . الت  يات5
 .اإل الم  ود تثار الت  الشلهات . ر 6
 .اإل المية الثقالة إاار ل  الشرمية واآل اب اإل المية . ازخال 7
 .اإل المية . النفم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
إلللاريووة للميوو  ا لووة ك يووات الملتموو  ازر نيووة وامتوو ا ا مضووويا يتوو  م ووا  الترليووة الوانيووة موول المتا لووات ا

لف  فة الترلية الوانية والتت يم لامتلارهوا لتو ا مول ألتوا  اإل وتراتيلية الوانيوة ل تت ويم التوال ة وينا و  م وا  
رع الترليوة "الترلية الوانية" مل ملمومة الثوالت ازر نية وم   رأ ها التقي ع اإل المية ال م ةة وملا ئ الثو 

 الكلرىة وال  تور ازر ن  والتلرلة الوانية.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 الم ور ازود: نشأع وتاور القوات الم   ةخ الليش الترل ة أ   ة المناورعة أ   ة اإل نا ة أ   ة الخ مات
ة  رب 1968ة متركة الكرامه 1967ة 1948 الم ور الثان : الثورع الترلية الكلرىة ال روب الترلية اإل را ي ية   روب

 الليش الترل  ل  التنمية الوانية الشام ه -(ة  ور القوات الم   ة ازر نية1973تشريل 
 الم ور الثالث: ازمل التامة المخالرات التامةة قوات ال راة ال لاع الم ن 

 (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 

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

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

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

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

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

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

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

 طر وطرق إختيار معدات اللماية الشخصية وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوات الب رية.على املخا

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

 (0-3: 3) 020000151مفاهيم رياضية 
امود  يوث يلو أ لملموموات االمو ا  والملموموات والتم يوات م يهوا ومتا لوة الخوا يتتلر هعا الم ا  تمهيو ا لت وم التفاضود والتك

ال ووو و  واللعريوووة والن ووولية والمث ثيوووة واال وووية الم وووتقيم و ووود انوووواع مووول المتوووا الت والمتلاينووواتة ومووول ثوووم االقترانوووات  كثيووورات 
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وال وغريتميووة( اضووالة ل تاوور  ل متاالقووات المث ثيووة اال ا ووية و وود متووا الت مث ثيووة ولتوو  علووا التتوورف م وو  المفهوووم الهن  وو  
نووات اال ا ووية ل مشووتقة وقواموو  وقوووانيل االشووتا  لوولتت االقترانووات وكووعلا مفهوووم النهايووات واخيوورا قواموو  وقوووانيل تكاموود االقترا

 والم   ع ل  االه اف الخاصة.
 (0-3: 3) 020000161مفاهيم فيزيائية 
 )شرح وتوضيح لمفاهيم و تاليقات الفيىياء الميكانيكيه  ال ركه و القوه و الااقه الميكانيكيه 
 .توضيح المفاهيم از ا يه ل  الضوء و خصا صه 
 ها.تتريف الاالب لا ا يات الفيىياء ال راريه و مفاهيم 
   مفاهيم ل  الكهرلاء ال كونيه و المكهرلاء المت ركه .  القوه الكهرلا يهة الملاد الكهرلا  ة الله

 الكهرلا   ة. التيار و المقاومه الكهرلا يه(
  التتريووووووووف لمفوووووووواهيم  الفيىيوووووووواء المفنااي وووووووويه از ا وووووووويه و تاليقاتهووووووووا .  ال ووووووووث المغنااي وووووووو ة النفاعيووووووووه

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

 يشمد المختلر التلارب الفيىيا ية اال ا ية ل  ملاد الميكانيكا و الكهرلاء و المغنااي يه لتتىيى المفهوم الفيىيا   النفري  
 (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

Basics of electricity 020302111 (2: 2-0) 

Concepts and definitions, electrical circuit elements, voltage, current, resistance, capacitance 

and inductance, ohms law and dc circuit Calculations. Ac Circuits. Three phase circuits, 

transformers, and electrical machines. Basic electronic devices and circuits. Introduction to 

electrical protection. 

Basics of electricity lab. 020302112 (1: 0-3) 

DC and AC circuits. Current and voltage measurements. Simple electronic circuits. DC and AC 

machines. Single-phase transformers. Protection devices and circuits. 

Electronic circuits and devices 020302121 (2: 2-0) 

Block diagrams, functional diagrams, and circuit diagrams of TV, Radio and domestic satellite 

receiver. Basic principles of operation. Troubleshooting, monitoring, finding faults and 

repairing. 

Electronic circuits and devices lab. 020302122 (1: 0-3) 
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Installation, troubleshooting, monitoring and maintenance of different systems of TV, radio and 

domestic satellite receivers. 

 

Electrical and electronic measurements 020302131 (2: 1-3) 

Electrical quantities, classifications of electrical and electronic instruments, DC & AC 

measuring instruments, bridges, electronic and digital measuring instruments, oscilloscope, 

recording instruments, power, energy. 

Illumination and electrical wiring 020302141 (2: 2-0) 

Introduction to electromagnetic radiation and light, light quantities. Electrical lamps and their 

applications. Interior Exterior Lighting, streets lighting, flood lighting, Illumination 

calculations. Electrical Installations , cables and wires ,Junction Boxes ,Switches and lighting 

circuits control, Trunks and conduits outlets ,sockets ,Distribution boards ,Voltage drop 

calculations ,Protection devices ,Fuses ,Circuit Breakers and Relays. Electric wiring for 

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

systems and 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. 

Illumination and electrical wiring workshops 020302143 (2: 0-6) 

Practical jobs related to theoretical course. 

Security and alarm systems 020302241 (2: 1-3) 

The target of the course is to give the student the basic information and skills related to the 

maintenance of most common cases for low current: 

-Fire alarms in commercial and domestic buildings.  

- sound systems; 

- access door,  

- intercoms; 

- satellite; 

 

Plumbing 020302251 (2: 0-6) 

This subject will cover the theory of installation and maintenance of Plumbing & Sewerage 

systems, ventilation fans and all what is an existing residential and commercial buildings of the 

mechanical systems services, this will include:  

- Cut, clean, indentation, welding, flections of pipe. 

- Installation of pipe. 

- Connection of pipe. 

- Installation laundry and connect pipe. 

- connection all of hand valve 

- Pump system  

- domestic water network 

Students will practice the installation and maintenance of Plumbing & Sewerage systems, 

ventilation fans and all what is an existing residential and commercial buildings of the 
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mechanical systems services, this will include:  

- Cut, clean, indentation, welding, flection of pipe. 

- Installation of pipe. 

- Connection of pipe. 

- Installation laundry and connect pipe. 

- connection all of hand valve 

- Pump system  

- domestic water network 

 
Welding technology 020302161 (3: 1-6) 

This course introduces the student to the different systems of welding to acquire the necessary 

skills to be a welding supervisor. It covers theory for gas and arc welding, welding rods, fluxes, 

equipment and processes used to weld common industrial alloys. It also familiarizes the student 

with the most important procedures for welding inspection. 

Application of welding techniques. Including safety, shop practicing for different welding 

methods, inspections of welding defects. 

Metal forming and machining technology 020302162 (2: 2-0) 

Machinability. Surface Finishing. Cutting Forces. Power construction. Tool life, machine 

cutting speed, feed rate and depth of cut, cutting-tool material and geometry. Work piece, 

hardness or strength. Ductility, chemical composition, thermal properties, microstructure, 

manufacturing process of raw material, mechanics of metal cutting machining. Non traditional 

machining operation. CNC Machining. Application of different kinds of cutting machines. 

Safety measures. 

Major of forming processes used in manufacturing. Topics include forming metal casting, 

extrusion, rolling, forging, sheet metal forming and wire and pipe drawing. Safety, 

measurements and gauges, operating different kinds of machine tools 

(Drilling, Turning, Milling, Grinding) safely and be able to trouble shoot machining problems 

as they arise. 

Using measuring devices. 

Metal forming and machining technology workshops 020302164 (2: 0-6) 

Practical jobs related to the theoretical course. 

 

Heating systems 020302251 (2: 2-0) 

Introduction to heating systems, domestic and commercial load calculation, central heating 

plants with emphasis on installation procedure and types of heating systems. Fuels used for 

heating systems, elements of heating systems and heating systems operation &applications. 

Heating systems by hot air, steam, hot water, under floor heating system, selection and 

application of heating equipment, furnaces, boilers, pumps, fans. Appropriate safety rules 

practices, Tools and Machinery associated with HVACR, Basic principles of installation, 

maintenance, repair and servicing a wide variety of HVACR systems, Preventive maintenance 

procedures for heating and cooling equipment and related components, Troubleshooting 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

techniques and equipment repair and rebuilding of HVACR systems. 

Heating systems workshops 020302253 (2: 0-6) 

Practical jobs related to theoretical course. 

Air-conditioning and refrigeration systems 020302253 (2: 2-0) 
Introduction, Air Conditioning Processes, Air Conditioning Load Calculations, Central Air 

Conditioning Methods, Air Ducts and Fans, Filtration, Air Cooler Coils, Air Conditioning 

Equipment. 

Air-conditioning and refrigeration systems workshops 020302254 (2: 0-6) 

Practical jobs related to theoretical course. 

Pneumatic and hydraulic systems components 020302161 (2: 2-0) 

The course covers the specifications and application requirements of different components of 

the drive systems: execution final elements, control valves, timers, limit switches, reed switches 

and proximity sensors. The students are introduced to pneumatic and hydraulic system 

components. Basic pneumatic and hydraulic drives are investigated the major activities related 

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

driven controls, and realizing different sequential operations 

Pneumatic and hydraulic systems components workshops 020302162 

Practical jobs related to theoretical course. 

Carpentry and Decoration 020302171  (3 :1-6)    

The equipment and the rotary machines used in carpentry work, portable and fixed electric 

machines, how to operate and service them, types of wood, reading woodwork and decoration 

drawings, production of models of woodwork such as furniture and woodworks. 

Building materials and equipment 020302271 (2: 2-0) 

Basics of construction material (cement, sand, reinforcement, aggregates, asphalt, soil types, 

etc..) the mixes, the handling, the tools, and the equipment; spatula, measuring tapes, hammers, 

saw, pliers, bubble balance, screw driver. The project life cycle and construction scaffolding  

system.  

Building materials and equipment workshops 020302272 (2: 0-6) 

This workshop provides the practical application the subject (Construction Material and 

Equipment). And general practice on the construction process ,and Basic Practice in 

Maintenance of gypsum boards, paint, tiles, Parquet, doors and windows. 

Field Training 020302291  (3: 8 weeks of continuous field training) 

Student will develop a range of transferable skills to ensure effective team working, 

independent working with growing fault finding and problem-solving strategies, and 

organizational awareness. 

 


