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وصف المقررات
 .1وصف مقررات الجامعة
رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

 103سلم
ثقافة اسالمية
الثانية2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
0
2
2
ال يوجد
يهدف المقرر للتعريف بالمنهج اإلسالمي للحياة اإلقتصادية في عالقة االنسان
بالمال جمعا ً وانفاقاً ،وعالقة المجتمع المالية بعضهم مع بعض توزيعا ً وتداوالً،
وبيان القواعد واألحكام الشرعية التي تضبط الحياة االقتصادية ،والمعامالت المالية
مع المقارنة الموجزة بالنظم االقتصادية الوضعية بهدف بيان سمات اإلقتصاد
اإلسالمي ،وخصائصة األساسية .ويراعي عند تدريس هذا المقرر شمول
المفردات ،وعدم اإلغراق في جزيئات فقة المعامالت ،أو التحليل اإلقتصادي
ومحاولة الجمع بينهما.

 .2وصف مقررات الكلية
رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

 000نجل
(نصف فصلي –  8أسابيع)
لغة انجليزية – مستوى 0
األولى التحضيرية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
15
5
2
ال يوجد
هذا المقرر له  2وحدة أكاديمية معتمده ومصممة لطالب الفصل الدراسي األول من
السنة األولى التحضيرية .الطالب المودعين في هذا المقرر من المفترر أن لرديهم
درجة منخفضرة للاايرة فري اللارة ،ويحتراجون بعرض الت هيرل ليتناسرا مسرتواهم مرع
السنة التحضيريةألنه من المسرلم بره أن الطرالب المرودعين فري الفصرل لرديهم درجرة
منخفضة للااية على المدخل  /الكفاءة ال يقبلون عادة في برنامج السنة التحضريرية.
الهردف العرام لهرذه المقررر هرو البردء بمسرتو -A0المسرتو البردائي ،و تهردف للرى
تزويد الطالب ب ساس يمكن من خالله التقدم من  A0للى  A1في اإلطار األوروبي
المرجعي الموحد للاات  .CEFRفي الختام الناجح لهذه الدورة  ،يستطيع الطالا فهم
الجمرل (التعررف علرى جمرل كاملررة ،وتحديرد المفرردات األساسرية ومكونرات الجملررة،
وتحديد وظائف الترقيم األساسية) .الهدف اآلخر هو توفير أنشطة تعليمية والتي من
شررر نها أن تسرررهم فررري تطررروير مهرررارة فهرررم اللارررة اإلنجليزيرررة المنطوقرررة فررري السرررياق
األكاديمي ،على سبيل المثال :محاضرات ومناقشات .وبما أن اللارة اإلنجليزيرة هري
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لاررة الترردريس فرري  ،BCCقيجررا أن يمتلررط الطررالب القرردرة الالزمررة لالسررتما للررى
محاضرة باللاة اإلنجليزية وتدوين مالحظات حولها؛ طريقرة المحاضررة هري جرزء
ال يتجزأ من العملية التعليمية.
رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 001نجل
(نصف فصلي –  8أسابيع)
لغة انجليزية – مستوى 1
األولى التحضيرية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
15
5
3
 000نجل أو اختبار تحديد المستوى
هذا المقرر له  3وحدة أكاديمية معتمده ومصممة لطالب الفصل الدراسي األول من
السررنة األولررى التحضرريرية .الطررالب المررودعين فرري هررذا المقرررر لررديهم مررا يكفرري مررن
المهارات لالنتقال الى المستو A2قريبا ً من  .CEFRيمثل هذا المقرر  %40من
الطررالب الجرردد بالجامعررات .فرري الختررام النرراجح لهررذه الرردورة  ،يسررتطيع الطالررا فهررم
الجمرل (التعررف علرى جمرل كاملررة ،وتحديرد المفرردات األساسرية ومكونرات الجملررة،
وتحديد وظائف الترقيم األساسية) .الهدف اآلخر هو توفير أنشطة تعليمية والتي من
شررر نها أن تسرررهم فررري تطررروير مهرررارة فهرررم اللارررة اإلنجليزيرررة المنطوقرررة فررري السرررياق
األكاديمي ،على سبيل المثال :محاضرات ومناقشات .وبما أن اللارة اإلنجليزيرة هري
لاررة الترردريس فرري  ،BCCقيجررا أن يمتلررط الطررالب القرردرة الالزمررة لالسررتما للررى
محاضرة باللاة اإلنجليزية وتدوين مالحظات حولها؛ طريقرة المحاضررة هري جرزء
ال يتجزأ من العملية التعليمية.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 002نجل
(نصف فصلي –  8أسابيع)
لغة انجليزية – مستوى 2
األولى التحضيرية2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
15
5
3
 001نجل أو اختبار تحديد المستوى
هذا المقرر له  3وحدة أكاديمية معتمده ومصممة لطالب الفصل الدراسي الثاني من
السنة األولرى التحضريرية .يقردم المقررر اللارة االنجليزيرة الفنيرة المطلوبرة فري مكران
العمل .يمثل هذا المقرر  %40من الطالب الجدد بالجامعات .في الختام الناجح لهرذه
الدورة  ،يستطيع الطالا فهم الجمل (التعررف علرى جمرل كاملرة ،وتحديرد المفرردات
األساسية ومكونات الجملرة ،وتحديرد وظرائف التررقيم األساسرية) .الهردف اآلخرر هرو
ترروفير أنشرررطة تعليميرررة والترري مرررن شررر نها أن تسررهم فررري تطررروير مهررارة فهرررم اللارررة

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر
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اإلنجليزيرررة المنطوقرررة فررري السرررياق األكررراديمي ،علرررى سررربيل المثرررال :محاضررررات
ومناقشات .وبما أن اللاة اإلنجليزية هي لارة التردريس فري  ،BCCقيجرا أن يمتلرط
الطالب القدرة الالزمة لالستما للى محاضرة باللاة اإلنجليزية وتدوين مالحظرات
حولها؛ طريقة المحاضرة هي جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية.
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 003نجل
(نصف فصلي –  8أسابيع)
لغة انجليزية – مستوى 3
األولى التحضيرية2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
15
5
3
 002نجل أو اختبار تحديد المستوى
هذا المقرر له  3وحدة أكاديمية معتمده ومصممة لطالب الفصل الدراسي الثاني من
السررنة األولررى التحضرريرية ،للطررالب يوي المسررتويات الجيرردة فرري اللاررة االنجليزيررة.
يستمر المقرر في تقديم نفس موضوعات  002نجل مع المحاكاة لمكان العمل .يقردم
المقرررر  003نجررل دورة فرري اللاررة االنجليزيررة تهرردف للررى تزويررد الطررالب ب سرراس
لضافي يمكن من خالله التقدم مرن  A2للرى  B1حرول اإلطرار األوروبري المرجعري
العام للارات  .CEFRكرذلط يهردف المقررر للرى مسراعدة الطرالب علرى الوورول للرى
لجادة اللارة اإلنجليزيرة فري اطرار تطروير لارة التفاعرل ،مثرل طررا األسرئلة البسريطة
واإلجابررة عليهرا .الهرردف الثرراني هررو تعريررف الطالررا بررالمفردات التقنيررة الالزمررة فرري
برامج الدبلوم األساسية.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 004نجل
(نصف فصلي –  8أسابيع)
لغة انجليزية – مستوى 4
األولى التحضيرية3/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
15
5
3
 003نجل أو اختبار تحديد المستوى
هذا المقرر له  3وحردة أكاديميرة معتمرده ومصرممة لطرالب الفصرل الدراسري الثالر
مررن السررنة األولررى التحضرريرية .والمقصررود بالفصررل الثال ر هررو الفصررل الررذي يلرري
مباشرة ً السنة األولى التحضريرية ،وقرد يكرون الفصرل الصريفي الترالي مباشررة لرنفس
العام األكاديمي .يركز هذا المقرر على اللاة اإلنجليزية التقنية المطلوبة لتخصصهم
وفي مكان العمل .الهدف الرئيسي من هذا المقررر هرو تروفير أنشرطة التعلريم والرتعلم
والتي من ش نها أن تسهم في تطوير مهارة فهم اللارة اإلنجليزيرة المنطوقرة ،ال سريما
في سياق أكاديمي ،على سبيل المثال :محاضرات ومناقشات.

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر
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 193نجل
اإلنجليزية المتخصصة
الثانية1/
معمل
محاضره
3
2
 004نجل

وحده معتمده
3

تمرين
0

يهتم هذا المقرر على تطوير مهارات اللاة الفنية والهندسية للطالب الرذين يدرسرون
البررررامج التقنية/الهندسرررة .ويتنررراول المقررررر والقرررراءة والكتابرررة واالسرررتما /التحد
وكذلط دقة النحو ،من خرالل مختلرف الوسرائل السرمعية والبصررية مرع الحفراظ علرى
وصف المقرر

التوازن بين اللاة اإلنجليزية العامرة واللارة اإلنجليزيرة الفنيرة .كمرا يتعرر

المقررر

للمفررردات العامررة والمفررردات الخاوررة بالتقنيررات والرياضررية ،وغيرهررا .كمررا يعررزز
المقرر مهارات الكتابة من خالل أداء مجموعة متنوعة من المهام الوظيفية .ويركز
محتررو المقرررر علررى المررواد التخصصررية الحاليررة المتعلقررة بكليررة المجتمررع ببرري
( )BCCفي جامعة

جازان.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

وحده معتمده
1

متطلب سابق

وصف المقرر

 194نجل
مهارات االتصال
الثالثة1/
معمل
محاضره
3
0
 004نجل

تمرين
0

يقدم هذا المقرر طرق استخدام التخاطا واالستجابة المباشرة باللاة اإلنجليزيرة فري
التعامل مع واقع الحياة والتقنيرات اللاويرة الالزمره لتقرديم المعلومرات شرفويا بطريقرة
يكرررون لهرررا مارررز  .المقررررر يعطررري الفرورررة للطرررالب لممارسرررة وتوسررريع قررردراتهم
التواولية وتوسيع حدود معرفتهم لمفردات اللاة االنجليزية والتعابيرالمصاحبة لها.
ويشجع المقرر الطالب على التفكير بسرعة ،واالستما الجيد والتفسير واالستجابة
المناسبة  ،والتعبير عن اآلراء ،وتبرير األفكار .يتم فى هرذا المقررر تشرجيع الطرالب
على المشراركة فري المناقشرة أءنراء الفصرل ويسرمح للطرالب أن تسر ل بحريرة فري أي
جانررا مررن جوانررا اللاررة .والهرردف العررام مررن هررذا المقرررر هررو مسرراعدة الطررالب فررى
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التحد بثقة فى كل ما يلرزمهم بطريقرة دقيقرة ومروجزة ،مرن خرالل وضروا التعبيرر
ودقررة هيكررل وبنرراء الجمررل وتوسرريع المفررردات ،وأيض را ً مررن خررالل النط ر الصررحيح
والمناسا.
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 295نجل
كتابة التقارير
الثانية2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
3
2
3
 004نجل
يهرردف المقرررر للررى تزويررد الطررالب بالمهررارات العمليررة الالزمررة فرري لعررداد التقررارير
الفنيررة .ويترريح المقرررر للطررالب اسررتخدام الرسررومات حيثمررا كرران يلررط مناسرربا فررى
التقارير ،وتطوير قدرة الطالا على الكتابة بشكل فعال في المجاالت التقنيرة .ويقروم
المقرر بتعليم الطالب لاة ومصطلحات االتفاقيات والنماي المسرتخدمة فري البيئرات
الصناعية والتجارية.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 001هاس
مهارات الدراسة
األولى التحضيرية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
0
1
1
ال يوجد
ياطرري هرررذا المقرررر بعرررض المهرررارات األساسررية التررري يحتاجهررا طرررالب الجامعرررات
والمعاهد بما في يلط :تحديد األهداف ،والدوافع ،وتوفير الوقت والجهد ،والمهارات
المطلوبرررة فرررى الفصرررل الدراسررري ،وكيفيرررة التحضرررير لالمتحانرررات ،وبنررراء الفكرررر
التحليلي/النقدي ومعرفة لوائح وأنظمة الكلية والجامعه.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 002هاس
تربية بدنية
األولى التحضيرية2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
2
0
1
ال يوجد
وهو مقرر يقوم على بناء البدن للطلبة ويتم تدريسه فى مالعا جامعة جازان :مثرل
مالعا ألعراب القرو  ،وكررة الريشرة ،وكررة السرلة ،والمبرارزة ،وكررة القردم ،وكررة
اليررد ،والسررباحة ،وتررنس الطاولررة ،والتررنس ،والكرررة الطررائرة ،والكاراتيرره والجررودو،

ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر
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ورفع األءقال ،والحفاظ على الوزن واللياقة البدنية.
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 203هاس
السلوك فى العمل واخالقيات المهنة
الثالثة2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
0
1
1
ال يوجد
يهدف المقرر للى تزويرد الطرالب بمختلرف العوامرل التري تر ءر فري السرلو الفرردي
والجمرراعي داخررل منظومررة العمررل .وكررذلط ايستكشرراف الجوانررا األخالقيررة التخرراي
القرار والسلو في مكان العمل .ويستمد المقرر الكثير من المفراهيم واألسراليا مرن
العلررروم السرررلوكية واالجتماعيرررة مثرررل علرررم الرررنفس وعلرررم االجتمرررا وعلرررم الرررنفس
االجتماعي ،وعلم اإلنسان .ويشمل المقرر فهمرا ً جيردا ً لضررورة العالقرات اإلنسرانية
فري الم سسرات .ويشرمل المقررر ابرراز بعرض القضرايا المعاوررة للفررد والجماعرة،
والتحفيرررز ،والقيرررادة ،والهيكرررل التنظيمررري ،والرررروا المعنويرررة ،والطاقرررة ،والتاييرررر
التنظيمي والتطوير.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 001حال
اساسيات الحاسب اآللى
الثانية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
3
0
1
ال يوجد
يقرردم هررذا المقرررر مقدمررة فررى مكونررات نظررم الحاسررا اآللرري ،ومرفقاتهررا .كررذلط نظررم
التشايل ويندوز .ويقدم المقرر تدريا عملي لبعض تطبيقرات البرمجيرات .كمرا يقردم
افتتاحية للى أدوات وتقنيات العمل على اإلنترنت.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 091ريض
رياضيات – 1
األولى التحضيرية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
2
0
3
4
ال يوجد
يهررردف المقررررر للرررى تررروفير المعرررارف والخبررررات التعليميرررة للطرررالب فررري المفررراهيم
الرياضية األساسية الالزمة للبرامج األكاديمية الفنية .وتشمل الموضوعات :التعامل

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر
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مررع متعررددة الحرردود والمعررادالت والمتباينررات فرري متايررر واحررد ،الرسرروم البيانيررة قررى
بعرردين اءنررين ،ومقدمررة عررن الرردوال الخطيررة والرردوال التربيعيررة ،القسررمة المطولررة،
ونظرية المتبقي ونظرية العوامل ،وايجاد حلول (أوفار) الدوال متعددة الحدود.
رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 092ريض
رياضيات – 2
األولى التحضيرية2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
2
0
3
4
 091ريض
يعتبررر هررذا المقرررر امتررد منطقررى للمقرررر ريضضض  ،091وهررو مصررمم للطررالب الررذين
يدرسررون فرري درجررة مشررار فررى العلرروم ( ASنظررام الررثال سررنوات) .يقرردم المقرررر
بعررض الموضرروعات المتقدمرره الخاوررة بعلررم الجبررر مثررل معكرروس الدالررة ،والرردوال
األسية واللوغاريتمية مع الرسوم البيانية الخاورة بهرم ،والردوال المثلثيرة وتعريفهرا،
والرردوال المثلثيررة العكسررية ،والقطررع المكررافل والقطررع النرراق  ،المصررفوفات ،ونظررام
المعادالت الخطية اآلنية .كما يقدم هذا المقرر مفاهيم الهندسة التحليلية.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 193ريض
التفاضل والتكامل
الثانية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
2
0
2
3
 092ريض
يوفر هذا المقرر المعرفة والخبرة التعليمية للطالب من أجل حل المشاكل الرياضية
الترررى يمكرررن أن تواجررره التخصصرررات التقنيرررة .وقرررد تشرررمل الموضررروعات :النهايرررات
واالتصال ،والتفاضل ،وتطبيقات التفاضل ،الدوال غير المحددة ،التكامالت المحددة
وغير المحددة مع التطبيقات .المقرر يتيح للطالب الفهم الكافي للمعادالت التفاضلية
من الدرجة األولى والنمذجة.

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

وحده معتمده
2

متطلب سابق

وصف المقرر

وحده معتمده
4

متطلب سابق

وصف المقرر

تمرين
1

يهدف هذا المقرر الى تطوير فهم الطالب للمفاهيم اإلحصائية والقدرة على تطبيقهرا
فرري الجررداول الخاوررة بكررل منهررا .وقررد تشررمل المواضرريع :أخررذ العينررات والتصررنيف
والتحليررل اإلحصررائي للبيانررات .ويصررف المقرررر المجموعررات وجرردولتها (جررداول)
ودراسررررة التررررردد ،والتررررردد نسرررربي ،والتوزيررررع التكررررراري التراكمرررري والعرررررو
الرسومية ،ومقاييس النزعة المركزية ،ومقراييس التشرتت ،وتحليرل أزوا البيانرات،
واالرتبرراط الخطرري واالنحرردار الخطرري ،ونظريررة االحتمرراالت ،والتوزيررع الطبيعرري،
والتوزيع يي الحدين وأرقام التوزيع وم شر توزيع  Tواالرقام القياسية.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

 195ريض
االحصاء التطبيقي
الثانية2/
معمل
محاضره
0
1
 092ريض

 091فيز
الفيزياء العامة
األولى التحضيرية2/
معمل
محاضره
2
3
ال يوجد

تمرين
0

تم تصميم هذا المقرر لتمكين الطالب من اكتساب المعرارف والمهرارات الكافيرة فري
الفيزياء والمبادئ األساسية للميكانيكا الهندسة ودراسرات التكنولوجيرا التطبيقيرة يات
الصلة بتخصصاتهم .يقدم المقررر مفراهيم الفيزيراء وتطبيقاتهرا فري نظريرات الحركرة
والقررو والشررال والطاقررة ،والقررو الكهربائيررة اإلسررتاتيكية والحقررول الماناطيسررية
والقررو الماناطيسررية ،ودوائررر التيررار المسررتمر والمتررردد ،ومكونررات وخصررائ
الدوائر الكهربائية ،وخصائ الضوء واالنعكاس واالنكسار .ويرتم لجرراء تجرارب
معملية فري القياسرات المختبريرة لردعم النظريرات وتلبيرة احتياجرات المقررر وتردريا
الطالب على العمل الجماعي.
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 191كيم
الكيمياء العامة
الثانية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
2
2
3
ال يوجد
هذا المقررر مصرمم لتروفير المعرفرة التمهيديرة فرى الكيميراء خصوورا ً الرذين لرم تكرن
لديهم مادة العلوم الكيميائية تدرس باللاة اإلنجليزية .تقوم المرادة بتعلريم الطلبرة حالرة
المرررادة ووحررردات القيررراس والقياسرررات ،والرررذرات والجزيئرررات واأليونرررات ،واالتجررراه
الحدي فى التركيرا الرذري ،التركيرا اإللكترونري للرذرة والفرضريات يات الصرلة،
والجرررردول الرررردوري ،ورياضرررريات الكيميرررراء (الحسررررابات مررررع الصرررري الكيميائيررررة
والمعررررادالت ،وأنرررروا التفرررراعالت الكيميائيررررة) ،والمحاليررررل (تعريررررف وخصررررائ
وتركيررزات) ،والرررذوبان والقررردرة علرررى الرررذوبان األمطرررار وردود أفعرررال التفررراعالت
الكيميائيررة واءارهررا ،والكيميرراء الالفلزيررة والمفرراهيم األساسررية للررروابط الكيميائيررة،
والهيرررردروكربونات المشرررربعة وغيررررر المشرررربعة والمركبررررات العضرررروية المختلفررررة
والمجموعررات الوظيفيررة .ويتكررون الجررزء العملررى مررن المقرررر مررن ترردريس الطررالب
أنظمة السالمة والتقنيات المختبرية ،والتجرارب المعمليرة لتطروير قردرة الطرالب فري
التجريا والمالحظة والقياسات والتوءي .

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى

 011هيك
رسم هندسي
األولى التحضيرية1/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
5
0
2
ال يوجد
وهررو مقرررر تمهيرردي فرري الرسررم الفنررى وياطرري المقرررر اسررتخدام األدوات الهندسررية،
والترررقيم والعمليررات الهندسررية ،ورسررم وووررف األشرركال والمسرراقط ءنائيررة األبعرراد،
وقراءة الرسومات التجميعية .ياطي المقرر أيضا ً قراءة عناور الماكينات الرئيسية
(التروس  ،وكراسي المحاور ،والبكرات  ،واألعمدة ،والخوابير ... ،الخ).

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

وحده معتمده
3

متطلب سابق

وصف المقرر

وحده معتمده
1

متطلب سابق

وصف المقرر

تمرين
0

يعرف هذا المقرر الطرالب كيفيرة قرراءة الرسرومات الفنيرة البسريطة ،وكيفيرة تحويرل
أفكارهم للى رسوم باليد الحرة .كرذلط يقردم المقررر كيفيرة اسرتخدام اآلالت واألدوات
اليدوية ،وأدوات القياس واإلنتا واالت اللحام مع تطوير بعض المهارات األساسية
للطالب في استخدام األدوات اليدوية وأدوات القياس وأعمال المعرادن والتعامرل مرع
اآلالت الموجودة في ورش اإلنترا مثرل المخرارط ،واالت التشركيل والثقرا والثنري،
وتقنيات اللحام .يعطى المقرر للطالب الخصائ األساسية للمرواد (مثرل البالسرتيط
والسيراميط والمعرادن) ،والمعالجرات الحراريرة األساسرية للمعرادن .وياطري المقررر
أيضا تقنيات عمليات التصنيع .أءناء هذا المقرر يقوم الطالب بإجراء عردة مهرام فرى
الورش تاطي محتو المقرر.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

 112هيك
تكنولوجيا الورش
الثانية1/
معمل
محاضره
4
1
هيك 011

 213هيك
السالمه الصناعية والبيئه
الثالثة1/
معمل
محاضره
3
0
ال يوجد

تمرين
0

يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية للصحة والسالمة مرن خرالل التردريا العملرى فري
بيئة العمل ومصادر التلو البيئي .يهدف المقرر الى تطوير اهتمامرات الطلبرة نحرو
السالمة والبيئة .فرى هرذا المقررر يتعررف الطرالب علرى السرالمة العامرة ،والمخراطر
الميكانيكية والكهربائية والكيميائية ،السالمة من الحرائ  ،والعوامرل التري تر ءر فرى
تلو البيئة والطرق العلمية للسيطرة عليها.
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

 111كهر
دوائر كهربائية – 1
الثانية1/
معمل
محاضره
2
2
 091فيز

وحده معتمده
3

متطلب سابق

وصف المقرر

تمرين
0

وهررو مقرررر أساسررى يتعرررف الطررالب فيرره علررى المفرراهيم األساسررية ،والمصررطلحات
المسررتخدمة فرري الهندسررة الكهربائيررة .ويقرردم المقرررر القرروانين والنظريررات المتعلقررة
بالدوائر الكهربائية للتيرار المسرتمر .ويرتم تعريرف الطرالب أيضرا المفراهيم األساسرية
للتيار المترردد  ،ACورد فعرل المكونرات الكهربائيرة مثرل  Lو  Cللموجرات الجيبيرة
وقانون أوم وقانون كيرشروف والردوائر الكهربائيرة علرى التروازي والتروالي ودوائرر
التيررار المسررتمر ودوائررر المقاومررة البسرريطة ودوائررر دلتررا ،ومصرردر التيررار والجهررد
والتحويرل فيمرا بينهررا وطررق تحليررل الردوائر الكهربائيرة والتر ءير التراكمري لمصررادر
الجهررد ،والطرررق المسررتخدمة فرري تحليررل الرردوائر الكهربائيررة ،تعزيررز عامررل القرردرة
الكهربائية.

 .3وصف المقررات االجبارية للبرنامج
رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

وحده معتمده
3

 111هكي
مقدمة فى تقنية الهندسة الكيميائية
الثانية1/
معمل
محاضره
3
2
ال يوجد

تمرين
0

وهو مقرر تمهيد للتعامل مرع العمليرات الحسرابية األساسرية والتقنيرات الالزمرة فري
الصناعات الكيميائية .كمرا ياطرى المقررر المفراهيم الفيزيائيرة والكيميائيرة األساسرية،
والمتوازنررات الكيميائيررة للتفرراعالت الكيميائيررة ،مخرراليط السرروائل واحتررراق الوقررود ،
باإلضررافة للررى المفرراهيم البسرريطة لترروازن المررواد والطاقررة المسررتخدمة فرري وحرردات
المعالجرررة .كمرررا باطررري المقررررر مقدمرررة فررري رمررروز األجهرررزة العمليرررة والمضرررخات
والصررمامات ومعرردات نقررل الحرررارة والكتلررة والمعرردات ،وأنرروا أوعيررة التخررزين،
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والمقرراييس ،واألنابيررا ،ورمرروز األلرروان والعررزل .ويقرردم المقرررر كيفيررة التعامررل مررع
وناعات المعالجة الكيميائية .ويعزز المعمل المبادئ والمفاهيم األساسية عن طري
بعض التمارين التجريبية.
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رمز المقرر

 112هكي

اسم المقرر

كيمياء عضوية تطبيقية

السنة/المستوى

الثانية2/

ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

وصف المقرر

وحده معتمده

محاضره

معمل

تمرين

3

2

2

0

 191كيم
يقدم هذا المقرر للطالا الكيمياء العضروية التطبيقيرة .ويتعامرل المقررر مرع تصرنيف
وتسرررمية المركبرررات العضررروية ،وتسرررمية المجموعرررات الوظيفيرررة .وياطررري المقررررر
موضرروعات أساسررية عررن اآلليررات البسرريطة لرررد الفعررل مررن األلكانررات واأللكينررات
واأللكاينررررات ،واأللدهيرررردات ،والكيتونررررات ،والكحررررول ،والفينرررروالت ،واألحمررررا
الكربوكسيلية والمركبرات العطريرة واألمينرات .ويركرز المقررر برالطبع علرى كيميراء
البترررول ،والصررناعات التحويليررة مثررل األورربا والصررابون والمنظفررات والرردهانات
والمررواد الالوررقة والمستحضرررات الصرريدالنية وكررذلط البرروليمرات مثررل البالسررتيط
واللدائن .ويدعم المقرر بتجارب معملية.
 121هكي
انتقال كمية الحركة
الثانية2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
2
1
2
 111هكي
هو مقرر تمهيدي عن المبادئ األساسية وظواهر تدف الموائع .المقرر يقدم تعريف
للموائع ،ويصف خصائصه الرئيسية ،ويفرق بين الموائع والمواد الصلبة ،ويصنف
األنرروا المختلفررة مررن الترردف للسرروائل .وياطرري المقرررر األدوات األساسررية للتحليررل
االستاتيكى والديناميكى للسوائل .ويقدم المقرر طريقة انشاء المعادلة األساسرية التري
تصف تردف السروائل فري األنابيرا والعوامرل المر ءرة فيهرا .وبنراءا ً علرى يلرط يفسرر
المقرر األنوا المختلفة من األجهزه التى تتحر باستخدام الموائع وأجهرزة القيراس
المستخدمة فري الصرناعات العمليرة وأنروا ووظرائف الصرمامات والفلنجرات وقيراس
ترردف السرروائل ،ومقيرراس  ، Venturiوأنبرروب  ،Pitotو ،Rotameterوأنرروا
المضررخات .يقرردم المقرررر تجررارب عمليررة لقيرراس خررواح السرروائل وتحديررد الفقررد مررن
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Baish Community College

االحتكا عن طري تطبي معادلة بيرنولي على أجهزة قياس تدف مختلفة.
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش
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رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

وحده معتمده
3

متطلب سابق

 122هكي
الديناميكا الحرارية فى الهندسة الكيميائية
الثانية2/
معمل
محاضره
2
2
 091فيز

تمرين
0

يقرردم هررذا المقرررر للطالررا مبررادئ الررديناميكا الحراريررة .وتشررمل الموضرروعات الترري
يتناولها المقرر :أساسيات الديناميكا الحرارية ،ومبدأ الحفاظ على الطاقة عند تطبيقه
وصف المقرر

على األنظمة الحرارية ،باإلضافة للى قوانين الديناميكا الحراريرة .ويتعامرل المقررر
أيضا ً مع المبادئ التري تحكرم االسرتخدام الصرناعي للارازات والبخرار ،والتعامرل مرع
المبردات .يتم تدعيم المقرر بالتجارب المعملية.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات

وحده معتمده
3

متطلب سابق

 213هكي
طرق التحليل الكيميائى
الثالثة2/
معمل
محاضره
2
2
 112هكي

تمرين
0

يركرررز هرررذا المقررررر علرررى مختلرررف التقنيرررات الكيميائيرررة وفعالياتهرررا فررري الصرررناعات
والتطبيقات الكيميائية .ويركز المقرر على طرق التحليل الكلي (الحجمي والروزني)
وصف المقرر

وتقنيرررات القيررراس مثرررل القيررراس الطيفررري  ،VIS-UVاألشرررعة تحرررت الحمرررراء ،IR
واألشررعة السررينية  ،X-Rayو .AASيقرروم المقرررر بتعزيررز النظريررات عررن طري ر
التجارب المعملية.

الخطة الدراسية لبرنامج تقنية الهندسة الكيميائية (هكي)
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
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وحده معتمده
3

 231هكي
عمليات الفصل
الثالثة1/
معمل
محاضره
3
2
 121هكي

تمرين
0

يتنرراول هررذا المقرررر أساسررريات العمليررات القائمررة علرررى فصررل الخلطررات الكيميائيرررة
والبيولوجيررة والتررى كثيرررا مررا تكررون موجررودة فرري بعررض الصررناعات مثررل التقطيررر و
وصف المقرر

التقطيرر الجزئري واالمتصراح واالسرتخالح واالمترزاز وعمليرات الاشراء .الهرردف
مررن المقرررر هررو فهررم عمليررات الفصررل ،وتطرروير قرردرة الكالررا علررى تطبير المبررادئ
األساسية لحل مشاكل الفصل تدعم التجارب المعملية والتمارين الفصول النظرية.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

وحده معتمده
3

 232هكي
تكرير البترول وقياساته
الثالثة2/
معمل
محاضره
3
2
 231هكي

تمرين
0

يقدم هذا المقرر للطالا منش البترول والتنقيا عنه وتكوينه وتصرنيفه وخصائصره.
كما يعطي معرفة متعمقة عن انتا الرنفط الخرام وتصرنيعه ويشررا المقررر التقنيرات
المستخدمة في عمليات التكرير مثل التكسير ،والتشكيل .و يصف المقرر خصائ
وصف المقرر

وأنررروا الوقرررود المختلفرررة مرررع التركيرررز علرررى البنرررزين والرررديزل وزيررروت التشرررحيم
واإلطارات واألسفلت .كما يقدم المقرر تصنيع المواد البتروكيماوية والتي تدخل في
انترررا العديرررد مرررن السرررلع االسرررتهالكية مثرررل المطررراط والبالسرررتيط (البررروليمرات)
ومستحضرررات التجميررل واألدويررة ،باالضررافة الررى عمليررات التكريررر المطبقررة فرري
مصافي ارامكو السعودية .وتتركز األنشطة المعمليرة أساسرا ً علرى اختبرار المنتجرات
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش
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البترولية يات الصلة.
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Baish Community College

 291هكي
مشروع تقنيةالهندسة الكيميائية
الثالثة2/
معمل
محاضره
وحده معتمده
5
0
2
 295نجل  +إجتياز  50وحدة أكاديمية معتمدة

تمرين
0

وهو تطبي لجميع المبرادئ األساسرية لتقنيةالهندسرة الكيميائيرة فري تصرميم عمليرة أو
وصف المقرر

منتج كيميائي يتم اختياره .هنا يتعلم الطالب العمل فري مجموعرات ،وتحديرد األفكرار
الهندسية المناسبة ،وأنشرطة الخطرة ،وتحويرل األفكرار للرى منتجرات والكتابرة وتقرديم
المشرو .

 .4وصف المقررات اإلختيارية للبرنامج
رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

مجموعة إختيارية(24*( )1هكي)
 241هكي
انشاء العمليات والتحكم
الثالثة1/
معمل
محاضره
وحده معتمده
3
2
3
 122هكي

تمرين
0

يقدم هذا المقرر للطالا المبادئ األساسية ألجهزة القياس والتحكم في العمليات .ففى
هذا المقرر يتم دراسة أنوا األدوات والمعايير المستخدمة للسريطرة علرى متايررات
العملية ،ويتم دراسة أنوا من العناور األساسية للقياسات ،والنواقل المستخدمه فى
الصناعات .ويناق
وصف المقرر

المعرررايرة .وويعرررر

المقرر معايرة المعدات وأهميتها وكيفية تصحيح أخطاء معدات
المقررررر قيررراس المتايررررات الفيزيائيرررة مثرررل التررردف  ،ودرجرررة

الحرررارة ،والضرراط ،والمسررتو  .ويشررمل المقرررر مقدمررة فررى الررتحكم فرري العمليررات
وتطبيقات التحكم اآللري :مثرل التناسربى والتكراملى والتفاضرلى .كمرا يعرر

المقررر

أنوا مختلفه من نظريات التحكم مثل متحكمات التاذيرة الرجعيره والتاذيرة األماميرة
والنسرربية ،وكررذلط المررتحكم المنررتظم .ويعررر

المقرررر أيضررا ً المتحكمررات الشررائعة

االسرررتخدام فرررى الصرررناعة  ،PLCو DCSو .SCADAوأخيررررا ً يعرررر
الخطة الدراسية لبرنامج تقنية الهندسة الكيميائية (هكي)
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش
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المشاكل الشائعه فى الهندسة الكيميائية .ويتم تعزيز المقرر بالتجارب المختبرية.
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق
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Ministry of Education
Baish Community College

مجموعة إختيارية (25*( )2هكي)
 251هكي
عمليات انتقال الكتلة
الثالثة1/
معمل
محاضره
وحده معتمده
2
2
3
 121هكي

تمرين
0

يقرردم هررذا المقرررر للطالررا المبررادئ األساسررية لعمليررات انتقررال الكتلررة وتطبيقاتهررا فرري
الصناعة الكيميائية ،مثل االنتشار ،واالمتصاح ،واالستخرا  ،والتقطير والتبخيرر
وصف المقرر

والتجفيررف .ويعررر

المقرررر الحسررابات المتعلقررة بالمبررادئ األساسررية النتقررال الكتلررة

والمعدات الصناعية المستخدمة فري عمليرات انتقرال الكتلرة .ويرتم تردعيم المقررر عرن
طري التجارب المعملية التى تدعم الشرا النظر فى هرذا المقررر ،وترتم التجرارب
المعملية على أجهزة مصممة بشكل جيد ومعدات يات عالمات تجارية موءوق بها.

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق

مجموعة إختيارية (26*( )3هكي)
 261هكي
عمليات انتقال الحرارة
الثالثة2/
معمل
محاضره
وحده معتمده
2
2
3
 213هكي

تمرين
0

يقدم هذا المقرر للطالا أساسيات وظواهر انتقال الحرارة .كمرا يقردم أيضرا ً القروانين
واآلليات األساسية النتقال الحرارة المنتظم مع تطبيقاتها لألجهزه والمعدات ويشرمل
وصف المقرر

يلررط المبررادالت الحراريررة والمراجررل البخاريررة والمكثفررات .ويقرردم المقرررر مشرراكل
التشررايل والصرريانة فرري المبررادالت الحراريررة .ويررتم ترردعيم هررذا المقرررر بالتجررارب
المعملية خاوةً على المبادالت الحرارية مثل األنابيا المعزولة واألنابيا مزدو ،
والتدف العرضي .ويشمل المقرر أيضا تجرارب علرى انتقرال الحررارة بالحمرل الحرر
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش
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والحمل القسري والتوويل الحرار باإلشعا  ،والتوويل الحراري.
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية المجتمع ببيش

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر

رمز المقرر
اسم المقرر
السنة/المستوى
ساعات
متطلب سابق
وصف المقرر

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Baish Community College

مجموعة إختيارية (27*( )4هكي)
 271هكي
تلوث البيئة
الثالثة2/
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
3
2
3
 213هيك و 112هكي
يقدم هذا القرر للطالرا الجوانرا الرئيسرية لتلرو الميراه والهرواء والنفايرات الصرلبة.
يقرردم المقرررر وسررائل القيرراس وعمليررات المعالجررة والسرريطرة للنفايررات ،فضررال عررن
لجراءات لعادة التدوير والتخل منها .يتضمن القررر دراسرة موضروعات مخترارة
من االهتمام االجتماعي والعالمي المتعل بموضو التلو البيئري .أنشرطة المختبرر
ترتكز أساسا على تحديد مستويات الملوءات في المياه والصرف الصحي.
مجموعة إختيارية (*8*( )5هكي)
 181هكي
التدريب التعاوني
الثانية/الفصل التدريبي
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
40
0
2
 194نجل  +إجتياز  50وحدة أكاديمية معتمدة – للطالب الغير حاصلين على
رعاية
ويشرررمل برنرررامج التررردريا التعررراوني وضرررع الطرررالب فررري الصرررناعات يات الصرررلة
بتخصصرراتهم األكاديميررة والتقنيررة .ويقضررى الطررالب فترررة  8أسررابيع خررالل الفصررل
الصيفى فى السنة الثانية في الشركات أو الصناعات المرتبطره بالتخصر للتعررف
على بيئة العمل والتدريا العملي.
 282هكي
تدريب على رأس العمل
الثالثة/الفصل التدريبي
تمرين
معمل
محاضره
وحده معتمده
0
40
0
2
 194نجل  +إجتياز  70وحدة أكاديمية معتمدة – للطالب الحاصلين على رعاية
هذا المقرر موجه خصيصا للطلبة تحت الرعايرة للحصرول علري تردريا فري امراكن
عمل الرعاة .والتدريا يستارق  16اسبو خالل الفصل الفصل الصيفي فى السرنة
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المملكة العربية السعودية
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الثالثررة .وهررذا النررو مررن الترردريا علرري رأس العمررل يسرراعد الطررالب علرري تطبي ر
خبراتهم الكاديمية من قاعات التدريس الي الحياة العمليرة الحقيقيرة وتحسرن خبرراتهم
العملية والتخصصية وتزيد قدرتهم علي تحمل المسئولية من أول يوم عمل.
 .5التسلسل الهرمى وخريطة التدفق لبرنامج تقنية الهندسة الكيميائية
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شكل ( :)3المخطط والتسلسل الهرمى للبرنامج
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