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دة ـ  ( ساعة معتم162)ن ـ  م عام/وس  في الهندسة الميكانيكيةـ  ة البكالوريـ  ة لدرجـ  ة الدراسيـ  ون الخطـ  تتك

 ة على النحو االتي:ـموزع
 

 المتطلبات الرقم
عدد الساعات 

 المعتمدة

 أوال

 24 متطلبات الجامعة وتشمل :

 18 متطلبات الجامعة االجبارية

 6 متطلبات الجامعة االختيارية

 32 متطلبات الكلية ثانيا  

 ثالثا

 106 متطلبات التخصص وتشمل

 65 متطلبات القسم االجبارية

 32 متطلبات التخصص االجبارية

 متطلبات التخصص االختيارية
9 

 162 المجمـــــــوع
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 :( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي24أوال: متطلبات الجامعة )

 :( ساعة معتمدة وهي كاآلتي18متطلبات الجامعة االجبارية : ) -أ

 اسم المادة المادةرقم 
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

101ل ع ت   -- 3 لغة عربية تطبيقية 

101ل ز ت   (1لغة انجليزية تطبيقية )   3 -- 

102ل ز ت   (2لغة انجليزية تطبيقية )  101ل ز ت   3   

101و ط  الوطنية والسلوك الجامعيالتربية    3  -- 

ةـعسكريالوم ـلـعال 35001101  3 -- 

101ع ح  ارات الحاسوب والتعلم اإللكتروني )عن بعد(ـمه   1 -- 

101ب ر ب   -- 2 اإلبتكار والريادة واإلبداع 

وعـالمجم  18  

 

 

 معتمدة ات( ساع6متطلبات الجامعة االختيارية : ) -ب

من المجموعات التي تطرحها الكليات االخرى باستثناء المجموعة التي تطرحها  كلية   معتمدة ( ساعات 6على الطالب اختيار )

 : الطالب وهي

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 الساعات االسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 مهارات االتصال 36001101

علم النفسمبادئ  36002102  3 3 - - 

  - 3 3 المجتمع األردني 36003103

للجميع والصحة  الرياضة 36004104  3 3 - - 

 - - 3 3 الثقافة اإلسالمية 36005105

 - - 3 3 مفاهيم اقتصادية 36009111

36006106 
مفاهيم ومهارات ادارية 

 معاصرة
3 3 - - 

 - - 3 3 الزراعة في األردن 36007107

 - - 3 3 البيئة و المجتمع 36008108

الخلفاء الراشدينتاريخ   36012109  3 3 - - 
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 - - 3 3 القدس )القضية الفلسطينة( 36009114

القانون واالعالم  36009112

 والمجتمع 
3 3 - - 

 - - 3 3 االسالم والحياة 36009109

 - - 3 3 المجتمع الرقمي 36009115

المجتمعالبيئة و  36008108  3 3 - - 

وعـالمجم  45 45 - -- 
 

 

 ( ساعة معتمدة، وهي كاآلتي:   32   )كلية المتطلبات  ثانيا :

 

 

 

 

 

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 الساعات األسبوعية

 المتطلب السابق         
 عملي نظري

 -- -- 3 3 (1التفاضل والتكامل ) 30202101

 30202101 -- 3 3 (2التفاضل والتكامل ) 30202102

 -- -- 3 3 (1الفيزياء العامة ) 30201101

 30201101 -- 3 3 (2الفيزياء العامة ) 30201102

 --  3 3 (1عامة )الكيمياء ال 30206101

 0201عه

 
101ع ح  3 2 3 البرمجة للمهندسين  

30202203 

 

المعادالت التفاضلية العادية 

(1) 

 

 

3 3 --  30202102 

 0203عه
الكتابة التقنية واالخالقيات 

102ل ز ت   -- 3 3 المهنية  

101ع ح  6 -- 2 رسم هندسي 0205عه  

 -- 3 -- 1 مشغل الهندسيال 0102عه

 3 -- 1 (1الفيزياء العامة عملي ) 30201111
*30201101 

 3 -- 1 (1الكيمياء العامة العملية ) 30206102
*30206101 

ساعة معتمدة 80اجتياز  -- 3 3 االقتصاد الهندسي 0401عه  

  18 26 32 المجموع

 تعني متزامن او سابق*
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 اسم المادة رقم المادة
الس اعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 30202102+ 30201101 - 3 3 استاتيكا 0221مد

 0221مد - 3 3 ديناميكا 0212مك

 30206101 - 3 3 علم المواد 0213مك

 0221مد - 3 3 مقاومة المواد 0214مك

 30202102  +30206101 - 3 3 ديناميكا حرارية 0225مك

 0225مك 3 - 1 مختبر ديناميكا حرارية 0226مك

 0205عه 6 - 2 رسم ميكانيكي 1268مك

 30202101 - 3 3 إحصاء واحتماالت للهندسة 0202عه

 30202203 - 3 3 الرياضيات التطبيقية للمهندسين 1361مك

 30201102 - 3 3 الهندسية القياسات 0312مك

 0212مك - 3 3  نظرية االالت 1363مك

 1363مك 3 - 1  نظرية االالتمختبر  1364مك

 0214مك 3 - 1 مختبر مقاومة المواد 0315مك

 0327مك+  0225مك - 3 3 انتقال حرارة 0326مك

 0221+  مد30202203 - 3 3 ميكانيكا الموائع 0327مك

 0327مك 3 - 1 مختبر ميكانيكا الموائع  0328مك

 0214مك+1268مك - 3 3 (1ميكانيكي)تصميم  0319مك

 ( ساعة معتمدة بنجاح115اجتياز ) - - 3 التدريب الميداني* 0440مك

 0312مك - 3 3 التحكم االلي 0411مك

 0312مك 3 - 1 الهندسية  مختبر القياسات 0413مك

 1361+ مك0212مك - 3 3 اهتزازات ميكانيكية 1465مك

 0411مك+1465مك 3 - 1 مختبر التحكم واالهتزازات  1466مك

 0326مك 3 - 1 مختبر انتقال حرارة 0427مك

 ( ساعة معتمدة بنجاح120اجتياز ) - - 1 (1التخرج ) مشروع  0541مك

0541مك - - 3 (2التخرج ) مشروع  0542مك  

 30202102 - 3 3 تقنيات عددية  0306عه

 30201102 - 3 3 دوائر كهربائيه والكترونيه 0210كه

 0210كه 3 - 1 مختبر دوائر كهربائيه والكترونيه 0310كه

  30 48 65 المجموع

 : ( ساعة معتمدة، وهي موزعة كاآلتي106متطلبات التخصص : ) ثالثا :

 ( ساعة معتمدة65متطلبات القسم االجبارية ) .1
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 ( ساعة معتمدة 32الميكانيك العام ) /متطلبات التخصص االجبارية - 2

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

1461 مك   - 3 3 عمليات التصنيع 
 0213مك

1461 - 2 2 المتقدمة عمليات التصنيع 1462مك مك   

 1469مك 3 - 1 مختبر تطبيقات هندسية 1463مك

 1462مك متزامن  3 - 1 عمليات التصنيع مختبر 1464مك

 0319مك - 2 2 (2ميكانيكي )تصميم  1469مك

 0225مك - 3 3 محركات اإلحتراق الداخلي 2451مك

 2451مك 3 - 1 مختبر محركات اإلحتراق الداخلي 2452مك

 2451مك - 3 3 محطات توليد الطاقة 3450مك

 0326مك - 3 3 تكنولوجيا تكييف الهواء 3452مك

 0327مك - 3 3 االالت الهيدروليكية 3559مك

 0319مك - 3 3 طرائق العنصر المحدود  1563مك

 3450مك - 3 3 و تكنولوجيا الطاقة المتجددة الطاقة 3551مك   

 3551مك متزامن  3 - 1 محطات الطاقة  مختبر 3553مك

1460كه  0210كه -- 3 3 االالت كهربائية 

 32 28 12  
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 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من مجموعة المواد التالية:9التخصص االختيارية/ الميكانيك العام ) متطلبات -3

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1510مك
المتناهية  الميكانيكيةالمتحكمات  تطبيقات

 الصغر
3 3 

- 
0411مك  

1469مك - 3 3 المواد المركبة وتطبيقاتها 1511مك  

2451مك - 3 3 لغير طلبة االوتوترونكسهندسة سيارات  1552مك  

 - 3 3 مواضيع خاصة في الهندسة الميكانيكيه* 1564مك
( ساعة 115اجتياز )

 معتمدة بنجاح

( ساعة 115اجتياز ) - 3 3 ادارة الطاقة و البيئة 1555مك

 معتمدة بنجاح

0326مك - 3 3 تصميم األنظمة الصحية 1556مك  

1469مك - 3 3 الحاسوب باستخدام والنمذجة التصميم 1567مك  

  - 21 21 المجموع

 * يتم تحديدها من خالل القسم في حينه
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 الهندسة الميكانيكيةالخطة االسترشادية لتخصص 
 السنــة األولــى

 الفصـل الـدراسـي الثـانـي الفصـل الـدراسـي األول

 إسـم المـادة رقـم المـادة
 الساعـات

 المعتمـدة
 إسـم المـادة رقـم المـادة

 الساعـات

 المعتمـدة

 3 البرمجة للمهندسين 0201عه 3 لغة عربية تطبيقية 101ل ع ت 

101ل ز ت    1 (1الكيمياء العامة العملية ) 30206102 3 (1انجليزية تطبيقية )لغة  

102ل ز ت   3 (1التفاضل والتكامل ) 30202101  3 (2لغة انجليزية تطبيقية ) 

 3 (2التفاضل والتكامل ) 30202102 3 (1الفيزياء العامة ) 30201101

 3 (2)الفيزياء العامة  30201102 3 (1الكيمياء العامة ) 30206101

101ع ح   
ارات الحاسوب والتعلم اإللكتروني ـمه

 1 (1الفيزياء العامة عملي ) 30201111 1 )عن بعد(

0102عه     1 مشغل هندسي 

 15 المجموع 16 المجموع
 

 السنـة الثانيــــة

 الفصـل الـدراسـي الثـانـي الفصـل الـدراسـي األول

 إسـم المـادة رقـم المـادة
الساعـات 

 المعتمـدة
 إسـم المـادة رقـم المـادة

الساعـات 

 المعتمـدة
0212مك 3 علم المواد 0213مك  3 ديناميكا 

1268مك 2 رسم هندسي 0205عه  2 رسم ميكانيكي 

 3 ةـوم العسكريـلـعال 35001101 3 (1المعادالت التفاضلية العادية ) 30202203

0221مد 0214مك 3 استاتيكا   3 مقاومة مواد 

0225مك 202عه  3 ديناميكا حرارية   3 إحصاء واحتماالت للهندسة 

 3 التربية الوطنية والسلوك الجامعي 101و ط  3 الكتابة التقنية واالخالقيات المهنية 0203عه

0226مك     1 مختبر ديناميكا حرارية 

 18 المجموع 17 المجموع
 

 السنـة الثـالثــــة

الـدراسـي الثـانـي الفصـل الفصـل الـدراسـي األول  

 إسـم المـادة رقـم المـادة
الساعـات 

 المعتمـدة
 إسـم المـادة رقـم المـادة

الساعـات 

 المعتمـدة

1363مك 0312مك 3 نظرية االالت   3 هندسيةال القياسات 

0327مك 0328مك 3 ميكانيكا الموائع    1 مختبر ميكانيكا الموائع 

1361مك  3 اقتصاد هندسي 0401عه 3 رياضيات تطبيقية للمهندسين 

0210كه 0326مك 3 دوائر كهربائية وإلكترونية   3 إنتقال حرارة 

0319مك (1ميكانيكي)تصميم   1364مك 3   1 مختبر نظرية اآلالت 

0315مك 0306عه 1 مختبر مقاومة مواد   3 التقنيات العددية 

0310كه     1  مختبر دوائر كهربائيه و الكترونيه 

101ب ر ب      2 اإلبتكار والريادة واإلبداع 

 17 المجموع 16 المجموع
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 السنـة الرابعــة

 الفصـل الـدراسـي الثـانـي الفصـل الـدراسـي األول

 إسـم المـادة رقـم المـادة
الساعـات 

 المعتمـدة
 إسـم المـادة رقـم المـادة

الساعـات 

 المعتمـدة

1465مك 1460كه 3 اهتزازات ميكانيكية   3 اآلت كهربائية  

1469مك 1466مك 2 (2ميكانيكي )تصميم    1 التحكم و االهتزازاتمختبر  

2451مك  3 متطلب جامعة اختياري  3 محركات اإلحتراق الداخلي  

0427مك 2452مك 1 مختبر  إنتقال الحرارة   1 مختبر محركات اإلحتراق الداخلي  

0413مك 1462مك 1   مختبر القياسات الهندسية   2 المتقدمة عمليات التصنيع 

1461مك 1464مك 3   عمليات التصنيع    1 عمليات التصنيع مختبر 

0411مك 3452مك 3 التحكم االلي    3 تكنولوجيا تكييف الهواء 

1463مك 3450مك 1  مختبر تطبيقات هندسية   3 محطات توليد الطاقة 

 17 المجموع 17 المجموع

 

 ساعات معتمدة( 3ساعة تدريب ميداني تعادل  280ساعة معتمدة بنجاح للتسجيل للتدريب الصيفي )كل  115على الطالب اجتياز *

 

 السنـة الخامسة

 الفصـل الـدراسـي الثـانـي الفصـل الـدراسـي األول

 إسـم المـادة رقـم المـادة
الساعـات 

 المعتمـدة
 إسـم المـادة رقـم المـادة

الساعـات 

 المعتمـدة
3551مك  3 متطلب جامعة اختياري  3 و تكنولوجيا الطاقة  المتجددة الطاقة 

3553مك  3 متطلب تخصص اختياري  1 محطات الطاقة  مختبر 

1563مك  3 اختياريمتطلب تخصص   3 طرائق العنصر المحدود  

3559مك 0542مك 3 االالت الهيدروليكية   3 (2)مشروع التخرج  

0541مك     1 (1) مشروع التخرج 

    3 متطلب تخصص اختياري 

 12 المجموع 14 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الصيفي

 الساعـات المعتمـدة اسم المادة المادةرقم 

 3 التدريب الميداني* 0440مك

 3 المجموع
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 وصـف المـواد
 

101ل ع ت   (0-3)3 لغة عربية تطبيقية 

المعجمي ومستواها الكتابي وهي   اللغة العربية وصرفها ونحوها وفي مستواها البالغي ومستواهاالمهارات اللغوية بمستوياتها المختلفة في أصوات 

حياتهم  تشتمل إلى جانب ذلك على تطبيقات في استخدام المعاجم العربية، وتطبيقات على بعض المهارات الكتابية التي ال يستغني عنها الدارسون في

 العربية الراقية تضمنت هذه المادة تذوقا لمجموعة من النصوص القرآنية والشعرية والقصصية. العملية، ولكي يتصل الدارسون بالنصوص 

أو اجتياز امتحان مستوى اللغة العربية بنجاح( 99) متطلب سابق لغة عربية                                                                  

101ل ز ت   (1لغة انجليزية تطبيقية )   3(3-0) 

ارة االستماع تطوير المهارات األربع األساسية في اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها : االستماع، المحادثة، القراءة والكتابة مع التركيز على مه

 .والمحادثة وزيادة موسوعة المعاني لدى الطالب، والعناية بالتنقيط، حيث تستخدم اللغة اإلنجليزية البريطانية في المحاضرة 

  أو اجتياز امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية بنجاح( 99لغة انجليزية  :لمتطلب السابقا)                                                         

102ل ز ت    (0-3)3 (2لغة انجليزية تطبيقية ) 

( من حيث أسلوب طرح المادة ومحتواها . طرح مواضيع جديدة موسعة يحتاجها الطالب في دراسته 1المادة هو استمرار لمادة لغة إنجليزية )

النصوص األكاديمية، أساسيات قواعد اللغة االنجليزية، تطوير قدرة الطالب على التواصل باللغة االنجليزية . دراسة القواعد المتقدمة عن طريق 

 المختلفة التي تتماشى مع المادة المطروحة . 

 ( 101ل ز ت    :المتطلب السابق )                                                                                            

101ب ر ب   (0-2) 2 اإلبتكار والريادة واإلبداع    

وتزويده بالضروري واألساسي منهـااااا : ليوففه في االستخدام اليومي . ويتوصل إلى ذلك بالوقوى على  تطوير مهارات الطالب الكتابية والتعبيرية

 ً  نشأة الكتابة العربية ، واإلطالع على نماذج متنوعة من الكتابة الفنية والوفيفية قديماً وحديثا

(0-3)3 عسكريةالعلوم ال 35001101  

العسااااااكرية العامة وبيان قدرات القوات المساااااالحة للدفاع عن الوطن ودورها في تنمية و دمة المجتمع األردني تزويد الطلبة في الجامعات بالثقافة 

 وذلك من  الل المحاضرات والزيارات الميدانية .

101و ط  (0-3)3 التربية الوطنية والسلوك الجامعي   

ا  وشااعبًا، وترساايب محبة الوطن واأل وة الوطنية لديهم، وتحفيزهم لخدمة الوطن تزويد الطلبة بمعرفة نظرية وميدانية عن الوطن ) األردن ( أرضااً

 والشعب بوعي وإ الص، والتنافس باإلبداع والمواعظ لتحقيق التقدم والرقي المنشودين في مختلف ميادين الحياة

 

 (3-0)1 مهارات الحاسوب والتعلم اإللكتروني 101ع ح 

 النصوص والجداول اإللكترونية وبرامج عرض الشرائح واستخدام اإلنترنت .المهارات األساسية الستخدام معالج 

 (0-3)3 (1التفاضل والتكامل ) 30202101

ة أبعاد، المشتقات وتطبيقاتها، األعداد المركبة، الهندسة التحليلية، طرق التكامل، المتسلسالت الالنهائية، متسلسالت القوى، المتجهات في ثالث

 والمستوى في ثالثة أبعاد، متسلسالت القوى المركبة، التكامل المركب .معادلة الخط، 

 (0-3) 3 (2التفاضل والتكامل ) 30202102

من رتب االشاااتقاق الجزئي، القيم القصاااوى وتطبيقاتها، مضاااروبات النجرا نج، التكامل الثنائي والثالثي، حل المعادالت التفاضااالية الخطية العادية 

التفاضاالية باسااتخدام المتساالسااالت، المعادالت التفاضاالية الجزئية، معادالت الحرارة والموجة، تحويالت البال ، متساالسااالت  عليا، حل المعادالت

  فوريير، طرق فصل المتغيرات .

 (30202101) متطلب سابق:                                                                                                         

 (0-3) 3 (1الفيزياء العامة ) 30201101

الشاااااغل الفيزياء والقياساااااات، المتجهات، الحركة في بعد واحد، الحركة في مساااااتوى، قوانين الحركة، الحركة الدورانية، قوانين نيوتن وتطبيقاتها، 

 .والتصادمات، دوران الجسم الجاسئ حول محور ثابت، التدحرج، الز م الزاوي والعزموالطاقة، قوانين الجاذبية والز م الخطي 

 (0-3) 3 (2الفيزياء العامة ) 30201102

لعوازل، الشحنة الكهربائية وقانون كولوم، المجال الكهربائي وقانون جاو  ، الجهد الكهربائي وطاقة الوضع الكهربائية، المكثفات )الموسعات( وا

المسااااتمر والمقاومات، دوائر التيار المسااااتمر، المجال المغناطيسااااي، مصااااادر المجال المغناطيسااااي، قانون فارداي، المحثات، دوائر التيار التيار 

 المتردد، األمواج الكهرومغناطيسية .

 )30201101 :متطلب سابق(                                                                                                           

 (3-0) 1 (1الفيزياء العامة عملي ) 30201111

االحتكاك، التصااااادمات، الحركة الدورانية، الحركة االهتزازية القياسااااات واأل طاء ، المتجهات، الحركة الخطية، المقذوفات، قانون نيوتن الثاني، 

  البسيطة .

 )*30201101 :متطلب سابق                                                                                                            ( 

(0-3) 3 (1الكيمياء العامة ) 30206101  

البنية االلكترونية والتوزيع االلكتروني، الروابط والخصائص الدورية للعناصر، الحسابات الكيميائية، نظام األكسدة واال تزال، الجدول الدوري، 

 .االتزان الكيميائي، الكيمياء الحرارية، الكيمياء الحركية، الكيمياء الكهربائية

(3-0)1 (1الكيمياء العامة العملية ) 30206102  
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:  الخصائص الفيزيائية، تحديد الصيغة األولية والصيغة الجزئية والوزن الجزئي، حساب ماء 1المواضيع التي نوقشت في كيمياءتجارب تغطي    

 . التبلور، حساب حرارة التعادل وحرارة التكوين، معايرة المحاليل، التحليل الكيميائي، سرعة التفاعل الكيمائي، جهد الخلية الكهربائية
 (30201101* :متطلب سابق )                                   

0102عه (3-0)1 مشغل هندسي   

قطع المعادن، مشااااغل التدفاه والتمديدات الصااااحيها اعمال النجاره اللحام و مشااااغل التاساااايس ويحتوي : البرادة أجهزة القيا  ،مشااااغل الخراطة، 

 الديكورا مشغل الكهرباءو

(6-0) 2 رسم هندسي 0205عه  

ة ، الرساام االيزومتري والمساااقط ، القطاعات ، الرساام بواسااطة الحاسااوب )االوتوكاد( ، ياسااتعماالت أدوات الرساام ، الحروى ، العمليات الهندساا

  تطبيقات االوتوكاد في الهندسة المدنية ، الميكانيكية ، المعمارية والكهربائية.

 (101ع ح  :) متطلب سابق                                                                                                                                             

(3-2) 3 البرمجة للمهندسين 0201عه  

++ ؛ المتغيرات ، C++. تم تخصيصه للمهندسين ذوي الخلفية البرمجية الصغيرة. يغطي المساق مفاهيم برمجة Cهذا مساق تمهيدي للغة البرمجة 

االستدعاء بالقيمة أو بالمرجع  ، والمصفوفات والهياكل والفاات والكائنات ؛  وأنواع البيانات األساسية ، وهياكل التحكم ، والحلقات واالقترانات

ى الكائنات ، والملفات والتدفق. ستوفر التجارب العملية األسبوعية  برة عملية في الموضوعات التي يتم تناولها في هذا والمؤشرات ، والمراجع إل

 المساق.

 (101ع ح    :) متطلب سابق                                                                                                                                          

(0-3) 3 (1المعادالت التفاضلية العادية ) 30202203  

المركبة، ، معادالت الدرجة الثانية، حل المعادالت باستخدام البال .متسلسالت فورير، اقتران بيسيل، طريقة المعادالت التفاضليه العاديها االعداد 

 أيلر، طريقة رانغي كوته

( 30202102: ) متطلب سابق                                                                                                                                         

 (0-3)3 اقتصاد هندسي 0401عه

نتظمة السنوية، مقدمة مبادئ اإلقتصاد الهندسي، معادالت الفوائد، اتخاذ القرارات اإلقتصادية بطريقة القيمة الحالية، القيمة المستقبلية، القيمة الم

 الالزم إلسترداد رأ  المال، التضخم المالي.نسبة المردود الدا لي ونسبة المردود إلى التكلفة، حساب الزمن 

 ساعة (   80اجتياز ) متطلب سابق: 

 (0-3)3 الكتابة التقنية واالخالقيات المهنية 0203عه

لكتابة  ليمةيتناول هذا المساااااق التعريف بالكتابة التقنية ومعاييرها واال تالفات بينها وبين االنواع األ رى من الكتابة. باالضااااافة الى األسااااس الساااا

ة التقارير الرساااااامية وتقارير المختبرات، والمشاااااااريع و االوراق العلمية. حيث ساااااايتم التركيز على األ طاء الشااااااائعة في الكتابة و عملية كتاب

لمقبولةا االسااتشااهادات و المراجع. ويركز المساااق أيضااا على مفهوم العمل المهني وتعريف أ القيات المهنة والممارسااات المهنية المقبولة وغير ا

باأل القا وكذلك مصادر أ القيات المهنة واالسباب لعدم االلتزام با القيات المهنةا والتعرى على اشكال مختلفه من المهن وتبيان أهميه ارتباطها 

 معايير السلوك األ القي في العلما ا القيات المهنه في االنظمة والقوانين االردنية.

 ( ( 102ل ز ت   :) متطلب سابق)        

(0-3) 3 استاتيكا 0221مد  

، تحليل سكونيكافاة، اإلتزان التمقدمة في ميكانيكا األجسام الصلبة، مفاهيم أساسية: القوة ومتجهات اإلنتقال، انظمة القوى، أنظمة القوى الم

 مبدأ الشغل اإلفتراضي اإلحتكاك، الخصائص الهندسية )مركز الثقل وعزم القصور الذاتي( الت، الجمالونات(الهياكل األالمنشآت )

 (30202102 + 30201101متطلب سابق:   )                                                                                                                    .

0306عه (0-3) 3 تقنيات عددية   
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،  LUمنظومة المعادالت الخطية: الحذى بطريقة جاو ا طريقة تحليل  تحليل األ طاء، جذور المعادالت بالطرق المفتوحة و االقوا ، حلول

-زايدلا تمثيل ومالءمة المنحنيات ، االشتقاق والتكامل العددي ، حلول المعادالت التفاضلية: طريقة رونج –معكو  المصفوفةا طريقة جاو  

 كوتاا الحدود ذات القيمة و مسائل القيمة الذاتية.

 (30202102 متطلب سابق:) 

0212مك (0-3) 3 ديناميكا   

الجسيمات  ومنظومات الجسيمات مع تطبيقات  اصة ) الحركة تحت تأثير القوى المركزية، الصدم والتصادم، الحركة علم الحركة ، علم حركة 

 الهتزازات.النسبية،الشغل و الطاقه ا ديناميكا األجسام الصلبة، الحركة النسبية، الحركه العامه و الدورانيها الز م الخطي و الزاويا مد ل الى ا

 (0221مد متطلب سابق:)                                                                                                                                               

0213مك   (0-3) 3 علم المواد   

كربونا سبائك الحديد، تكنولوجيا المعالجات الحرارية والكيميائية والميكانيكية -حديد-الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن،مخطط حاالت المادة

 للمعادن، الصلب ألسبائكي، المعادن غير الحديدية. 

 (30206101 )متطلب سابق:                                                                                                        

0214مك   (0-3) 3 مقاومة المواد   

االنفعال، أوعية الضغط، تصميم  -مقدمة، اإلجهاد واالنفعال والتحميل المحوري، االلتواء، االنحناء الخالص، األحمال المستعرضة، تحويل اإلجهاد

  التكامل، عزم المساحة والطاقة، انبعاج االعمدة، تطبيقات الحاسوبالجسور، انحراى الجسور بواسطة 

 ) 0221مد  متطلب سابق:)                                                                                                                

0315مك (3-0)1 مختبر مقاومة المواد   

االنحناء البساايط، اإللتواء البساايط واإللتواء حتى االنهيار، انبعاج  األعمدة، الصاادم، الصااالدة والكلل، الزنبركات تحت تأثير تجربة الشااد، الضااغط، 

 .الحمل المحوري، القص في المطاط

 ( 0214مك متطلب سابق:)                                                                                                                

0225مك (0-3) 3 ديناميكا حرارية   

 الثاني للديناميكامفاهيم أساسية ،  صائص المواد النقية ، الشغل والحرارة ، القانون األول للديناميكا الحرارية لألنظمة المغلقة والمفتوحة ، القانون 

 ت القدرة و التبريدارود  الحرارية ، االنتروبيا والطاقة، تطبيقات الديناميكا الحرارية باستخدام الحاسوب

 ( 30202102+ 30206101 )متطلب سابق:                                                                                   

0226مك (3-0)1 مختبر ديناميكا حرارية   

الثاني مفاهيم أساااااااسااااااية ،  صااااااائص المواد النقية ، الشااااااغل والحرارة ، القانون األول للديناميكا الحرارية لألنظمة المغلقة والمفتوحة ، القانون 

 للديناميكا الحرارية ، االنتروبيا والطاقة، تطبيقات الديناميكا الحرارية باستخدام الحاسوب

 (0225مك متطلب سابق:)                                                                                                                  

1268مك   (6-0)2 رسم ميكانيكي   

، الترو ، الخوابير، كراسي التحميل، الرسم  المساقط المقطوعة، القطاعات في أجزاء اآللة، التسنين، الوصل بالبراغي بأنواعها، صواميل الربط

مشاريع تتضمن المنظورا المسقط  التفصيلي، الرسم التجميعي، قراءة ورسم األشكال بالحدود والنهايات، التوافق الخلوصي والتدا لي واالنتقالي، 

 ((0205عه )متطلب سابق: .                                             األمامي، رسم المسقط األفقي والرسم التفصيلي ألنظمة األنابيب ومجاري الهواء

1361مك    (0-3)3 الرياضيات التطبيقية للمهندسين 

وتقنيات الجبر الخطي تطبيقات لحلول المعادالت التفاضلية العادية. سلسلة فورييه. حلول المعادالت التفاضلية الجزئية باستخدام فصل المتغيرات 

  البال .تحويل 

 (30202203 متطلب سابق:  )                                                                                                                                      
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0202عه    (0-3)3 إحصاء واحتماالت للهندسة 
و المتغيرات العشوائية المتقطعة، المتغيرات العشوائية المستمرة، إحتماالت إقتران الكثافة و االحتماالت االحصاء الوصفي الرياضي والتحليلي ، 

تقدير اقتران  إحتماالت اإلقترانات الموزعة، إحصائيات المتغيرات العشوائية، العمليات المتغيرة،  اقتران االرتباط االوتوماتيكي، كثافة فيض القوة،

  .وا تبار الفرضيات االحصائية يض القوة من فيض البيانات الخام ، عالقات المد ل و المخرج لإلقترانات الخطيةالترابط االوتوماتيكي، كثافة ف

 (30202101متطلب سابق: )                                                                                                                                           

1363مك  (0-3)3 نظرية االالت 

الحدبات، ’) Graphical Methods) الساارعة والتسااارع في اآلليات، اإلزاحة تيكا اآلليات المسااتوية،اتيكا وكيناالوصااالت والتركيبات اآللية، كينم

 والترددية قوى في اآلليات، قوى العطالة في اآلليات واتزان الكتل الدوارةالالترو ، األقشطة،  ، تحليل 

 (0212مك متطلب سابق:)                                                                                                                                            

1364مك (3-0)1 نظرية االالتمختبر    

   ، تحليل نقل الحركة بواسطة الحدبات ، األقشطة والترو  . اإلتزان الديناميكي . تحليل السرعة والتسارع في التركيبات اآلليه المستوية

  (1363مك متطلب سابق:)                                                                                                                                        

0312مك (0-3)3 الهندسية القياسات   

، قيا : اإلزاحة أنظمة القيا  الميكانيكية، المعايير والوحدات، الخواص االستاتيكية والديناميكية، أ طاء القيا  والتحليل االستاتيكي، تكييف اإلشارة

 درجة الحرارة ومستوى الحموضة الخطية والزاوية، الضغط، قيا  االنفعال، القوة، العزم، القدرة وكمية التحرك واالهتزازات، قيا  التدفق،

 )30201102 :متطلب سابق(                                                                                                                                 

(0-3)3 (1ميكانيكي)تصميم  0319مك  

المعادن، الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية،  التصميم، السماحيات، المالئمات وتشطيب السطوح، ا تيارإلى عمليات التصميم، اعتبارات  مقدمة

الميكانيكية واالنحرافات، فشل عناصر اآلالت، االجهاد االخلوص و التفاوت و التسامحا زحف المعادن و الكللا  تحليل االجهادات في العناصر

 تصميم اعمدة نقل الحركه

 (0214مك  + 1268مك  متطلب سابق:)                                                                                                                        

 

0327مك (0-3)3 ميكانيكا الموائع   

الضطرابي مبادئ ميكانيكا الموائع: الهيدروستات ومبدأ االستمرارية،  الطاقة ومبادئ العزم، القوى على األجسام المغمورة و البوابات، السريان ا

 وائع واالنسيابي، االحتكاك وحساب هبوط الضغط في األنابيب، الجريان في القنوات المفتوحةا التحليل التشابهيا  تطبيقات في ميكانيكا الم

 )30202203 +0221متطلب سابق:مد )                                                                                                                         

0328مك  (3-0)1 مختبر ميكانيكا الموائع 

على االجسام الغمورةا معادلة برنولي، تجربة رينولدز، التدفق من  الل الفوهات،  صائص المائع، قوة التصادم للنفاثات،  القوى الهيدروستاتيكية 

 الثقوب، التخصر، المفاقيد في االرتفاعات لألنابيب والوصالت.

 (0327مك ابق:متطلب س)                                                                                                                   

0326مك (0-3)3 انتقال حرارة   

مستقر أساسيات انتقال الحرارة ، التوصيل الحراري المستقر ، التوصيل الحراري أحادي البعد ومتعدد األبعـاااااااد ، الزعانف ، التوصيل الحراري ال

حر وغير المسااتقر لألشااكال الهندسااية المختلفة ، التوصاايل الحراري أحادي البعد ومتعدد األبعاد ،  واص اإلشااعاع الحراري ، الحمل الحراري ال

 والقسري للجريان الدا لي والخارجي ، الحمل الحر والقسري للجريان الطبيعي والمضطرب، تطبيقات عملية 

 (0327مك  + 0225مك متطلب سابق:)                                                                                                     

0427مك (3-0)1 مختبر انتقال حرارة   
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قيا  كمية الحرارة ) القيمة الحرارية (ا قيا  الرطوبة. التوصيل المحوري والقطري من  الل عدة أشكال مختلفة ، أداء  . أداء المضخة الحرارية

 ا انتقال الحراره بالحمل واالشعاعالمبادالت الحرارية

 (  0326مك متطلب سابق:)                                                                                                                   

0411مك (0-3)3 التحكم االلي   

التحكم في التغذية الراجعة ، أداء نظم التحكم في مقدمة في أنظمة التحكم ، النماذج الرياضاااااية لألنظمة ، نماذج متغيرات الحالة ،  صاااااائص نظام 

الخطية ، طريقة تحديد مكان الجذر ، طرق االسااااااتجابة الترددية ، االسااااااتقراريه في المجال   التغذية الراجعة ، اسااااااتقراريه أنظمة التغذية الراجعة

 م نماذج متغيرات الحالة ،أنظمة التحكم النشطةالتحكم باستخدا  أنظمة التحكم ذات التغذية الراجعة ، تصميم نظم  الترددي ، تصميم

 (0312متطلب سابق: مك)                                                                                                                  

0413مك (3-0)1 الهندسية  مختبر القياسات   

بواسطة المحول التفاضلي الخطي المتغير، قيا  كل من: االنفعال، القيا  التجريبي للطول والزاوية، اإلزاحة المعايرة، قيا  اإلزاحة الميكانيكية  

 ة.الزاوية والخطية، الضغط، االنفعال، القوة، العزم، قدرة العمود، كمية التحرك واالهتزازات، كمية التدفق، درجة الحرارة ومستوى الحموض

 (0312متطلب سابق: مك)                                                                                                                  

1465مك (0-3)3 اهتزازات ميكانيكية   

الحركة المتناغمة   واص الحركة التذبذبية ، اشااااتقاق المعادالت التفاضاااالية ، االهتزازات الحرة والقساااارية ، االهتزازات المخمدة وغير المخمدة ،

العزلة ، واالهتزازات عابرة ، ومقدمة إلى االهتزازات  المنساااجمة ، عدم االتزان بالتناوب والدوران ، حركة الدعم ، قياساااات االهتزاز ، االهتزاز

 .الحرة واإلجبارية في أنظمة متعددة درجات الحرية ، وامتصاص االهتزاز ، واألنظمة المتصلة

 (1361مك  +0212متطلب سابق: مك)                                                                                                     

1466مك (3-0)1 مختبر التحكم واالهتزازات    

التناسااابي التفاضااالي، على كل من: الضاااغط، درجة الحرارة، إغالق، التناسااابي، التناسااابي التكاملي،  -مقدمة، تطبيقات مختلفة على نظم التحكم فتح

أنظمة متعددة درجات .  االهتزازات الحرة والقساااااارية ، االهتزازات المخمدة وغير المخمدة  .التدفق المسااااااتوي، تمثيل نظم التحكم على الكمبيوتر

 .قياسات االهتزاز  .الحرية

 (1465مك  + 0411متطلب سابق:مك)                                                                                                      

(0-3)3 التدريب الميداني 0440مك  

             تدريب ميداني لمدة ثمانية أسابيع في مؤسسة أو شركة أو مصنع ذي عالقة بطبيعة التخصص

 ساعة( 115متطلب سابق:)                                                                                                          

0541مك (0-1)1 (1التخرج ) مشروع    

 اص به. يقوم الطالب بتحليل المشااروع يقوم الطالب بالتنساايق مع مشاارى أو أكثر من أعضاااء الهياة التدريسااية في القساام ليقوموا بتحديد مشااروع 

 واقتراح طرق تنفيذ المشروع في المرحلة التالية

 ساعة بنجاح ( 120متطلب سابق: اجتياز )                                                                                               

0542مك (0-3)3 (2تخرج )المشروع    
 بناء على النتائج التي تم جمعها في المرحلة األولى، يقوم الطالب بتنفيذ المشروع المقترح من القسم. 

 (0541متطلب سابق: مك) 

(0-3)3 دوائر كهربائيه والكترونيه 0210كه  

الجهد ، قانون تجزئة التيار ، التحليل تعريف عناصااااار الدائرة ، قوانين الدوائر ، قانون كيرشاااااوى للجهد ، قانون كيرشاااااوى للتيار ، قانون تجربة 

، أشااااااباه العقدي ، التحليل الدائري ، نظريات التيار المباشاااااار ، التراكيب ، أشااااااكال الموحات المترددة ، دوائر التوالي والتوازي للتيار المتردد 

غيل وتطبيقاته ، ترانزسااتور تأثير المجال ، تكبير ترانزسااتور ثنائي القطب )التركيب( ، التشاا –الموصااالت ، الديود ، دوائر وتطبيقات على الديود 

 بذباتاإلشارة ، المكبرات ، التركيب والدوائر البسيطة ، المذ



 جامعة البلقاء التطبيقية

 الهندسة الميكانيكية  

 

     Al-Balqa Applied University 

        Mechanical Engineering  

  1997تأسست سنة  
الهندسة الميكانيكيةالخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص   

 

 

 )30201102 :)متطلب سابق                                                                                                         

(3-0)1 كهربائيه والكترونيهمختبر دوائر  0310كه  

والمحاثة  المقاومات وكود األلوان، دوائر التوالي والتوازي للتيار المباشااار، طرق التحليل لدوائر التيار المباشااار، االوسااايلساااكوب وأدوات المقاومة

صااية الميكانيكية والمواسااعة، دوائر رنين التوالي، الخاصااية الميكانيكية لمحركات التيار المباشاار، الخاصااية التحميلية لمولدات التيار المباشاار، الخا

واص للمحرك المحثي أحااادي الطور، الخاااصاااااايااة التحميليااة للمولااد التوافقي.  واص الثنااائي، التقويم، دوائر القطع وااللتزام، تنظيم الفولتيااة،  

االستجابة الترددية  ترانزستورات ثنائية القطبية وتطبيقاتها،  واص ترانزستورات، تأثير المجال وتطبيقاتها، مضخات العمليات، مضخات القدرة،

 للمضخات، المذبذبات. 

 ( 0210كهمتطلب سابق:  )                                                                                             

1469مك (0-3)3 (2ميكانيكي )تصميم    

الزنبركات، براغي  القوابض و الكوابحا مصطلحات و عناصر المسننات.كراسي التحميلا ا تيار كراسي التحميلا التزييت والتشحيما الترو ا 

 ، السالمة المهنيةتطبيقات   المسننة، وصالت اللحام والتباشيم.  القدرة، والمرابط

 (0319متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                  

1463مك (3-0)1 مختبر تطبيقات هندسية   

 مشاريع و تطبيقات في التصميم الميكانيكي باستخدام برامج هندسية

 (1469مك متزامن متطلب سابق: )                                                                                                                                        

1461مك   (0-3)3 عمليات التصنيع   

طرق تصااانيع المعادن ، الساااباكة ، عمليات التشاااكيل ، على البارد والساااا ن ، اللحام ، أهميه عمليات التصااانيع ا المواد الحديديه و غير الحديدية ا 

 طرق اال تبارات ، التحليل االقتصادي لعمليات التصنيع ، ضبط الجودة واألمن الصناعي .

 ) 0213متطلب سابق: مك)                                                                                                                                               

412مك  (0-3)3 المتقدمة عمليات التصنيع   

 .السطحية الهيكلية .النمذجة التجسيمية .مباديء و مكونات انظمة التصميم بالحاسوب .االت و معدات عمليات التصنيع  .طرق تصنيع غير تقليدية

 المعدات المحوسبة و لغات البرمجة الخاصة بها .التصميم االمثل .محاكاة االنظمة الميكانيكية

                                                      (1461متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                

1464مك (3-0)1 عمليات التصنيع مختبر   
تجارب مختبرية تتعامل مع تشاكيل المعادن: البثق، التشاكيل الساا ن )الطرق(، تظريف  . العمليات األسااساية في تشاغيل الموادتجارب عملية حول 

 التصنيع المحوسبالصفائح والسحب العميق، التشغيل. 

 (1462مكمتزامن  متطلب سابق :  )  

2451مك (0-3)3 محركات اإلحتراق الداخلي   

الدورات النظرية والعملية، الكيمياء الحرارية والوقود، االحتراق في محركات االحتراق الدا لي بواسااااااطة شاااااامعات أنواع المحركات وعملها، 

 االشااااتعال وبواسااااطة الضااااغط )بنزين، ديزل(، عمليات )أشااااواط( السااااحب والعادم والشااااحن المثالي، التآكل، تحليل غاز العادم، التلو  الناتج عن

 المحركات

                                                      (0225متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                 

2452مك (3-0)1 مختبر محركات اإلحتراق الداخلي   

الساايارة تنفيذ الفحوصااات لكل من محركات االحتراق )بنزين و ديزل(، اسااتهالك الهواء والوقود، نساابة الهواء والوقود، الكوابح وتحديد قوة الدفع ب

سبة االنضغاط المتغيرة، انبعا  العوادم )التلو (، صيانة اال)قوة الحصان(،  ستهالك النوعي للوقود، الكفاءة الحجمية، االتزان الحراري، فحص ن

 وضبط المحرك، الموازنة الحرارية للمحرك.  

                                                      (2451متطلب سابق: مك)                                                                                                                                              
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1563مك   (0-3)3 طرائق العنصر المحدود    

)النابضاالقضيباالعارضة(عناصر  مقدمة ومفاهيم أساسية في طريقة العنصر  المحدود. تكوين المعدالت ومصفوفة الجساءة. العناصر أحادية البعد

 ثنائية البعد)العنصر المثلث المستوي( تحليالت العنصر المحدود لمسائل االهتزازات ، انتقال الحرارة، الموائع، االجهادات الحرارية

                                                      (0319متطلب سابق:  مك)                                                                                                                                                 

3450مك (0-3)3 محطات توليد الطاقة   

التوربينا الموفرات والمحمصات(ا مقدمة الى عمليات انتاج الطاقة الكهربائية ا محطات الطاقة الكهربائية البخارية وعناصرها الرئيسية )المرجلا 

 منحنى الحمل واقتصاديات الطاقة. هربائية الغازيةا محطات الديزل. محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالدائرة المركبةكمحطات الطاقة ال

                                                      (2451متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                  

3452مك   (0-3)3 تكنولوجيا تكييف الهواء   

لصااحة ، مفاهيم اساااسااية ، أساااساايات انتقال الحرارة والديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع في المباني ، المخطط الساايكومتري ، شااروط الراحة وا

صااميم انظمة معدل اسااتهالك الطاقة الساانوي والمعدات الخاصااة بتكييف الهواء ، اآلنظمة الثانوية للتدفاة والتبريدا ت,حسااابات حمل التدفاة والتبريد 

 التدفاة و انظمة التكييف

                              (0326متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                  

                                                                       

3551مك   (0-3)3 و تكنولوجيا الطاقة المتجددة الطاقة   

: الحرارية، الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية، الكهرومغناطيسااااية،  ، احتياطيات الطاقة، أشااااكال الطاقةتصاااانيف الطاقة البديلة ، مصااااادر الطاقة 

والرياح الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة البحار والمحيطات، الطاقة الجيوحرارية، طاقة المخلفات، الصخر الزيتي، حسابات الطاقة ) الشمسية 

 والمائية والنووية ( ، تخزين الطاقة، التلو 

 (3450متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                  

3553مك (3-0)1 محطات الطاقة  مختبر   
أداء محطات  توليد الطاقة بالديزل ا ا تبارات أداء محطات توليد الطاقة الغازية ؛ اداء ا تبارات أداء محطات توليد الطاقة البخارية ؛ ا تبارات 

 محطات الطاقة االشمسية ؛ اداء محطات طاقة الرياحا  لية وقود الهيدروجين

 (3551مك متزامن متطلب سابق: )                                                                                                                                        

3559مك (0-3)3 االالت الهيدروليكية   

التوربينات ديناميكية الموائع: المبادئ األسااساية والتعاريف ، تصانيف وتصاميم اآلالت التوربينية ، المضاخات : أنواعها ، أدائها وصايانتها ، أنواع 

 التوربيناتالمائية : تحليل وتصميم 

 (0327مك متطلب سابق: )                                                                                                                                                  

1460كه (0-3)3 اآلت كهربائية   

افاة ؛ ا تبار المحوالت: قانون فاراداي ، والدوائر المغناطيسااااااية ؛ محوالت أحادية الطور: أنواع وتقييد ، المحوالت العملية المثالية ، الدائرة المك

. عزم الدوران والطاقة EMFمعلمات األداء ، والكفاءة ؛ آالت التيار المباشر: البناء ، مبادئ التشغيل ، آلة العاصمة االبتدائية ؛ اللفات التصنيف ؛ 

المعادالت. مولدات التيار المساااتمر: الخصاااائص والتطبيقات ؛ محركات التيار المساااتمر: الخصاااائص ، التوضااايح ، تطبيقات التحكم في السااارعة ، 

امنة: مبادئ التشاااااغيل المجال المغناطيساااااي الدوار ؛ مولدات متزامن: التصااااانيف ، والعالقات األسااااااساااااية دائرة المكافئ البناء ؛ المحركات المتز

المرحلة األولى م ؛ التصاانيفات ، العملية األساااسااية ،الدائرة المكافاة ، تدفق الطاقة ، -3والخصااائص العامة لتدفق القدرة والخصااائص والتطبيقات ؛ 

 التطبيقات ، مقدمة للمرحلة األولى

                       ( 0210: كهمتطلب سابق)                                                                                                                                                  

1510مك (0-3)3 المتناهية الصغر الميكانيكيةالمتحكمات  تطبيقات   
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، أنظمة    الميكانيكية ) تطبيقات من الناحية النظرية لالنظمة MCدقيق  (مقدمة في النظم القائمة على متحك.مقدمة  في تصااااااميم المنطق الرقمي

 A / D، برمجة لغة التجميع األسااااساااية ، المدا ن ، المقاطعات ، التواصااال.  )الساااوائل والحرارية .... أجهزة االساااتشاااعار واألنظمة الهيدروليكية 

   تحويل وتوقيت النظم الفرعية مع التطبيقات

 (0411مك  متطلب سابق: )                                                                                                                                                 

1511مك (0-3)3 المواد المركبة وتطبيقاتها   

اات المكونة و ألياى ياى، وهيكل و صاااااااائص المواد المركبة، وأنواع المواد المركبة،  مقدمة للمواد المركبة،  الهي المواد المركبة، تقوية واألل

 وتصنيع المواد المركبة والتشغيل الميكانيكي وإصالح المركبات، التقييم غير مدمر للمركبات، ا تيار المواد المركبة

 (1469متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                  

1552مك (0-3)3 لغير طلبة االوتوترونكس هندسة سيارات    

       نظام الفراملونظام التعليق، نظام القيادة )التوجيه(،  الحركة،نظام نقل التغذية، نظام كهرباء والكترونيات السيارة، مقدمة، 

 (2451متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                  

1564مك (0-3)3 الميكانيكيه مواضيع خاصة في الهندسة   

 مواضيع  اصة في أحد تخصصات الهندسة الميكانيكية

 ساعة (115متطلب سابق: )                                                                                                                                               

1555مك (0-3)3 البيئةادارة الطاقة و    
بائيه من مصادر الطاقه وانواعها، انتاج الطاقه واثرها على البياه والمجتمع، كفاءة الطاقه وترشيد استهالكها، توليد ونقل وتخزين الطاقه الكهر

البياي، تلو  الهواء والمياه والتربه، المصادر المختلفه، النفايات والمولوثات الناتجه عن توليد الطاقه، االداره البيايه المستدامه، دراسات االثر 

 .اقتصاديات الطاقة الضجيج، التلو  االشعاعي والحراري، دور االنسان في حماية البياه،

 ساعة (115متطلب سابق: ) 

1556مك (0-3)3 تصميم األنظمة الصحية   

أنظمة الماء البارد . الشاااربامواصااافاتها ومعالجتها، مياه ،  واصاااها وطرق ألمعالجهالماء مصاااادر تعريفات أسااااساااية،، األنظمة الصاااحيةتاريب 

، المصاائد والمصاافي،  ،القطع الصاحية وأنواعها ،المواد المساتخدمة في التمديدات الصاحية في المباني الصامامات وا تيارها.والساا ناتصاميمها،

صاااريف الصاااحي. نظام تصاااريف األمطار، أنظمة ، أنظمة التهوية في الت)الدا لية والخارجية( الصااامامات أنظمة التصاااريف الصاااحي في المباني

 الحريق في المبانيا البرمجيات و تطبيقاتها.

 (0326متطلب سابق: مك)                                                                                                                                                  

1567مك (0-3)3 الحاسوب باستخدام والنمذجة التصميم   

ب ساسيات ا ستخدام الحاسوب في الهندسة والتصميم، تطبيقات التـاااااصميم باسـاااااتخدام الحاسـاااااوب، النمذجـاااااة الهندسية، التحليالت الهندسية، أسلوا

الرسم بالحاسوب، التكامل بين التصميم والتصنيع  نهايات األجزاء، التحليالت ذات البعد الواحـااااااد والبعـاااااادين واألبعـاااااااد الثال ، تحليل التصميم،

 باستخدام الحاسوب، وأمثلة التصميم باستخدام الحاسوب

   (1469متطلب سابق:مك)                                                                                                                                                  


