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 رؤية القسم:

 المجتمع في مجال علوم صيانة الطائرات.تعليم مهني مميز وريادة في خدمة 

 رسالة القسم:

 تقديم برنامج مهني نوعي متقدم في مجاالت علوم صيانة الطائرات وتطبيقاته.

 أهـداف القسم:

 نامية فيالمت اعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات التطبيقية الالزمة لتلبية متطلبات السوق .1

 مجال صيانة الطائرات.

 الطلبة من الفهم العميق لمبادئ صيانة محركات الطائرات وأنظمتها.تمكين  .2

 تعزيز قدرات الخريج وتطويرها لتحقيق متطلبات منظمة صيانة الطائرات. .3

 المحافظة على تطبيق اللوائح وإجراءات السالمة التي تضعها الهيئات التنظيمية. .4

 يانة الطائرات بكفاءة. تأهيل الخريجين بالعلوم والمهارات الفنية الضرورية لعمل ص .5

 مخرجات القسم التعليمية:

 فهم العلوم األساسية التي تدخل في أنشطة صيانة الطائرات. .1

 فهم نظريات التشغيل لمحركات الطائرات وأنظمتها. .2

مية ت التنظيلهيئاالقدرة على فهم واستيعاب تقارير الصيانة المكتوبة وإعداد التقارير المطلوبة من ا .3

 الطائرات.لصيانة 

 المعرفة بالقضايا القانونية والتنظيمية التي لها أثر على صيانة الطائرات. .4

 اتها.القدرة على اختبار وفحص وصيانة واصالح واستكشاف األعطال في أنظمة الطائرات ومحرك .5

ات مقدرة الخريج على تطبيق المعارف التي اكتسبها بمهارة واسلوب عملي باستخدام اجراء .6

 زماً بتعليمات الجهة المصنعة.تفصيلية وملت
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 كونات الخطةم

زعة ساعة معتمدة مو 137صيانة الطائرات من جة البكالوريوس في تخصصتتكون الخطة الدراسية لدر

 على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 % 19.71 27 متطلبات الجامعة أوالً 

 ً  % 17.52 24 الكليةمتطلبات  ثانيا

 ً  % 56.20 77 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثا

 ً  % 06.57 9 مواد مساندة رابعا

 % 100 137 المجموع

 

 المعتمد في الجامعة الترميزنظام 

 نظرية الطيران81002101

1 0  1 2  0 0  1  8 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

      
 صيانة الطائرات1

 الطيران التجاري 2
 علوم الطيران 

 المجاالت المعرفية

 المجال المعرفي رمز المجال
عدد الساعات المعتمدة في 

 الخطة الدراسية

 13 عام 0

 9 علوم الطيران 1

 10 أساسيات الكهرباء واالليكترونيات 2

 20 أنظمة الطائرات 3

 18 محركات الطائرات 4

 20 صيانة الطائرات 5
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 ( ساعة معتمدة27الجامعة )أوالً: متطلبات 

 ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية 18أ. متطلبات الجامعة اإلجبارية ويخصص لها  

المادةأسم  المادةرمز   
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 العلوم العسكرية 55011101

 3 (1اللغة العربية ) 55011102

 3 (1ليزية )جاللغة االن 55011103

 3 حياتيهمهارات  55011204

 3 االساسيات والمهارات المعرفية 55011205

 3 الريادة واالبداع 55011306

 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

 0 اللغة العربية استدراكي 55011108

 0 اللغة االنجليزية استدراكي 55011109

 0 مهارات الحاسوب استدراكي 55011110

 18 المجموع

 

لب من ساعات معتمدة يختارها الطا 9ويخصص لها  االختيارية. متطلبات الجامعة ب

 :المجموعات اآلتية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجموعة

المادةرمز  المجال المادةأسم    
 عدد الساعات

 المعتمدة

 

 مجال

 العلوم

 اإلنسانية

 3 (2اللغة العربية ) 55021101

 3 (2)اللغة االنجليزية  55021102

 3 مبادئ علم النفس 55021203

 3 حقوق االنسان 55021204

 3 مدخل الى الفن 55021305

 مجال

 العلوم

 االجتماعية

 واالقتصادية

 3 الثقافة اإلسالمية 55031101

 3 الحضارة العربية اإلسالمية 55031102

 3 تأريخ االردن وفلسطين 55031203

 3 اإلدارة في حياتنا 55031204

 3 مدخل الى التجارة اإللكترونية 55031305

 3 الثقافة القانونية 55031306

 3 صحة الفرد والمجتمع  55041101 مجال
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 العلوم

 والتكنولوجيا

 والزراعة

 والصحة

 3 تكنولوجيا المعلومات وحل المشكالت  55041102

 3 البيئة والمجتمع 55041203

 3 الغذاء والصحة 55041204

 3 االقتصاد والزراعة 55041205

 3 السالمة المهنية 55041306

 3 االتصاالت واالنترنت 55041307

 

 ساعة معتمدة 24ثانياً: متطلبات الكلية 

س.  المادة رقم المادة

 م

 المتطلب السابق عملي نظري

قانون الطيران والسالمة  32052108

 الجوية
3 

3 - - 

  - 3 3 (1) متقدمة لغة انجليزية 55011211

 55011211 - 3 3 (2لغة انجليزية متقدمة ) 55012112

 55011211 - 3 3 مهارات تواصل وكتابة فنية 55011212

 لغة انجليزية متخصصة 55012114
3 

3 - 55012112 

 متزامن

  - 3 3 أنواع الطائرات وأدائها 81001102

 - - 3 3 نظرية الطيران 81001101

  - 3 3 الطيران إدارة صيانة 81002203

    24 المجموع

 

 ساعة معتمدة 77ثالثاً: متطلبات التخصص 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة رقم المادة

 55041108 - 2 2 (1مواد بناء الطائرات ) 81012201

 3 - 1 ( عملي1مواد بناء الطائرات ) 81012202
81012201 

 متزامن

 - - 1 1 العوامل البشرية 81011205

 81012201 - 2 2 (2مواد بناء الطائرات ) 81012303

 3 - 1 ( عملي2مواد بناء الطائرات ) 81012304
81012303 

 متزامن

 - - 2 2 تشريعات الطيران 81011206

 55041208 - 2 2 (1أساسيات الكهرباء ) 81022101
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 3 - 1 ( عملي1أساسيات الكهرباء ) 81022102
81022101 

 متزامن

 81022101 - 2 2 (2أساسيات الكهرباء ) 81022203

 3 - 1 ( عملي2أساسيات الكهرباء ) 81022204
81022203 

 متزامن

 55041208 - 2 2 أساسيات االليكترونيات 81022205

 55041208 - 2 2 تقنيات رقمية وأجهزة وأنظمة اليكترونية 81022206

81032301 
 (1)أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية 

 )ديناميكا هياكل الطائرات(
2 2 - 81012201 

81032302 
 ( 1أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )ديناميكا هياكل الطائرات( عملي
2 - 6 

81032301 

 متزامن

81033103 
 (2أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )األجهزة الدقيقة واالليكترونيات(
2 2 - 81032301 

81033104 
 (2وهياكل الطائرات التوربينية ) أنظمة

 )األجهزة الدقيقة واالليكترونيات( عملي
2 - 6 

81033103 

 متزامن

81033205 
 (3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )القدرة الكهربائية(
2 2 - 81033103 

81033206 
( 3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )القدرة الكهربائية( عملي
2 - 6 

81033205 

 متزامن

81034107 
 (4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه(
2 2 - 81033205 

81034108 

( 4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

)نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه( 

 عملي

2 - 6 
81034107 

 متزامن

81034209 
 (5الطائرات التوربينية )أنظمة وهياكل 

 )النظم الهيدروليكية واالوكسيجين(
2 2 - 81034107 

81034210 
( 5أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )النظم الهيدروليكية واالوكسيجين( عملي
2 - 6 

81034209 

 متزامن

 81032301 - 3 3 (1المحركات التوربينية ) 81043101

 6 - 2 ( عملي1التوربينية )المحركات  81043102
81043101 

 متزامن

 81043101 - 3 3 (2المحركات التوربينية ) 81043203

 6 - 2 ( عملي2المحركات التوربينية ) 81043204
81043203 

 متزامن

 81053101 - 2 2 المحركات الترددية 81043205
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 6 - 2 المحركات الترددية عملي 81043206
81043205 

 متزامن

 81053101 - 3 3 المراوح 81044107

 3 - 1 المراوح عملي 81044108
81044107 

 متزامن

 81012303 - 3 3 (1ممارسات أعمال الصيانة ) 81053101

 6 - 2 ( عملي1ممارسات أعمال الصيانة ) 81053102
81053101 

 متزامن

 81053101 - 3 3 (2ممارسات أعمال الصيانة ) 81053203

 3 - 1 ( عملي2ممارسات أعمال الصيانة ) 81053204
81053203 

 متزامن

 81053203 - 3 3 (3ممارسات أعمال الصيانة ) 81054105

 3 - 1 ( عملي3ممارسات أعمال الصيانة ) 81054106
81054105 

 متزامن

   7 التطبيق العملي الميداني 81054207
ساعة عمل  300

 بالميدان

    77 المجموع

 

 ساعات معتمدة 9مساندة  رابعاً: مواد

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة رقم المادة

 - - 2 2 رياضيات لطلبة الطيران 52021112

 - - 2 2 فيزياء لطلبة الطيران 55041108

 3 - 1 فيزياء لطلبة الطيران عملي 55041209
55041208 

 متزامن

 55041208 - 3 3 أساسيات الديناميكا الهوائية 81002104

 81002104 3 - 1 أساسيات الديناميكا الهوائية عملي 81002205

    9 المجموع
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 الخطة االسترشادية

 السنة األولى

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 2 رياضيات لطلبة الطيران 52021112

 - - 3 أنواع الطائرات وادائها 81001102

 - - 3 نظرية الطيران 81001101

 - - 3 (1اللغة العربية ) 55011102

 - - 3 (1اللغة اإلنجليزية ) 55011103

 - - 3 األساسيات والمهارات المعرفية 55011205

 - - 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

  17 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 (1لغة انجليزية متقدمة ) 55011211

 -  3 قانون الطيران والسالمة الجوية 32053108

 -  1 العوامل البشرية 81011205

 - - 2 فيزياء لطلبة الطيران 55041108

 55041108 - 1 العملي فيزياء لطلبة الطيران 55041109

 -  2 تشريعات الطيران 81011206

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

 - - 3 العلوم العسكرية 55011101

   18 المجموع

 صيفيالفصل ال

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 الريادة واإلبداع 55011306
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 - - 3 حياتيةمهارات  55011204

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

   9 المجموع

 السنة الثانية

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 55011211 3 (2لغة انجليزية متقدمة ) 55012112

 - 55011211 3 مهارات تواصل وكتابة فنية 55012113

 - 55041108 3 أساسيات الديناميكا الهوائية 81002104

  55041108 2 (1أساسيات الكهرباء ) 81022101

 81022101 - 1 ( عملي1أساسيات الكهرباء ) 81022102

 55012112 - 3 لغة انجليزية متخصصة 55012214

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 المادةاسم  رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

   3 ادارة صيانة الطائرات 81002203

 - 55041108 2 اساسيات االلكترونيات 81022205

 - 55041108 2 (1مواد بناء الطائرات ) 81012201

 81012201 - 1 ( عملي1مواد بناء الطائرات ) 81012202

 - 81002104 1 الديناميكا الهوائية عمليأساسيات  81002205

 - 81021201 2 (2أساسيات الكهرباء ) 81022203

 81022203 - 1 ( عملي2أساسيات كهرباء ) 81022204

 - 55041108 2 تقنيات رقمية وأجهزة اليكترونية 81022206

   14 المجموع

 صيفيالفصل ال

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 81012201 2أنظمة وهياكل الطائرات  81032301
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 (1التوربينية )

81032302 
أنظمة وهياكل الطائرات 

 ( عملي1التوربينية )
2 - 81032301 

 - 81012101 2 (2مواد بناء الطائرات ) 81012303

 81012303 - 1 ( عملي2مواد بناء الطائرات ) 81012304

   7 المجموع

 

 ةلثالسنة الثا

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  81012303 3 (1ممارسات أعمال الصيانة ) 81053101

81053102 
( 1ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
2 - 81053101 

81033103 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (2) التوربينية
2 81032301 - 

81033104 
 الطائرات وهياكل نظمةأ

 عملي(2) التوربينية
2 - 81033103 

  81032301 3 (1) التوربينية المحركات 81043101

 81043101 - 2 عملي( 1) التوربينية المحركات 81043102

  14 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

81033205 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (3) التوربينية
2 81033103 - 

81033206 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 3) التوربينية
2 - 81033205 

  81053101 2 المحركات الترددية 81043205

 81043205 - 2 المحركات الترددية عملي 81043206

 - 81053101 3 (2ممارسات أعمال الصيانة ) 81053203
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81053204 
( 2ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
1 - 81053203 

 - 81043101 3 (2) المحركاتالتوربينية 81043203

 81043203 - 2 عملي( 2) المحركاتالتوربينية 81043204

   17 المجموع

 رابعةلسنة الا

 الفصل األول

 المادةاسم  رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 81053203 3 (3ممارسات أعمال الصيانة ) 81054105

81054106 
( 3ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
1 - 81054105 

  81053101 3 (1) المراوح 81044107

 81044107 - 1 عملي( 1) المحراوح 81044108

81034107 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (4) التوربينية
2 81033205 - 

81034108 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 4) التوربينية
2 - 81034107 

  12 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

81034209 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (5) التوربينية

2 
81034107 - 

81034210 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 5) التوربينية

2 
- 81034209 

   7 التطبيق العملي الميداني 81054207

   11 المجموع
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 الخطة االسترشادية في حالة رسوب الطالب في االستدراكي

 السنة األولى

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 2 رياضيات لطلبة الطيران 52021112

 - - 3 أنواع الطائرات وادائها 81001102

 - - 3 نظرية الطيران 81001101

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

 - - 3 العلوم العسكرية 55011101

 - - 0 االستدراكياللغة العربية  55011108

 - - 0 االستدراكي اإلنجليزيةاللغة  55011109

 - - 3 األساسيات والمهارات المعرفية 55011205

 - - 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

  17 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 (1لغة انجليزية متقدمة ) 55011211

 -  3 قانون الطيران والسالمة الجوية 32053108

 -  1 العوامل البشرية 81011205

 - - 2 فيزياء لطلبة الطيران 55041108

 55041108 - 1 العملي فيزياء لطلبة الطيران 55041109

 -  2 تشريعات الطيران 81011206

 - - 3 (1اللغة العربية ) 55011102

 - - 3 (1)اللغة اإلنجليزية  55011103

   18 المجموع

 صيفيالفصل ال

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق الساعات  اسم المادة رقم المادة
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 المعتمدة

 - - 3 الريادة واإلبداع 55011306

 - - 3 مهارات حياتية 55011204

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

   9 المجموع

 

 السنة الثانية

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 55011211 3 (2لغة انجليزية متقدمة ) 55012112

 - 55011211 3 مهارات تواصل وكتابة فنية 55012113

 - 55041108 3 أساسيات الديناميكا الهوائية 81002104

  55041108 2 (1أساسيات الكهرباء ) 81022101

 81022101 - 1 ( عملي1أساسيات الكهرباء ) 81022102

 55012112 - 3 لغة انجليزية متخصصة 55012214

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

   3 ادارة صيانة الطائرات 81002203

 - 55041108 2 اساسيات االلكترونيات 81022205

 - 55041108 2 (1مواد بناء الطائرات ) 81012201

 81012201 - 1 ( عملي1مواد بناء الطائرات ) 81012202

 - 81002104 1 أساسيات الديناميكا الهوائية عملي 81002205

 - 81021201 2 (2أساسيات الكهرباء ) 81022203

 81022203 - 1 ( عملي2أساسيات كهرباء ) 81022204

 - 55041108 2 تقنيات رقمية وأجهزة اليكترونية 81022206

   14 المجموع
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 صيفيالفصل ال

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

81032301 
أنظمة وهياكل الطائرات 

 (1التوربينية )
2 81012201 - 

81032302 
أنظمة وهياكل الطائرات 

 ( عملي1التوربينية )
2 - 81032301 

 - 81012101 2 (2مواد بناء الطائرات ) 81012303

 81012303 - 1 ( عملي2مواد بناء الطائرات ) 81012304

   7 المجموع

 

 ةلثالسنة الثا

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن السابقالمتطلب 

  81012303 3 (1ممارسات أعمال الصيانة ) 81053101

81053102 
( 1ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
2 - 81053101 

81033103 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (2) التوربينية
2 81032301 - 

81033104 
 الطائرات وهياكل نظمةأ

 عملي(2) التوربينية
2 - 81033103 

  81032301 3 (1) التوربينية المحركات 81043101

 81043101 - 2 عملي( 1) التوربينية المحركات 81043102

  14 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

81033205 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (3) التوربينية
2 81033103 - 

 81033205 - 2 الطائرات وهياكل أنظمة 81033206
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 عملي( 3) التوربينية

  81053101 2 المحركات الترددية 81043205

 81043205 - 2 المحركات الترددية عملي 81043206

 - 81053101 3 (2ممارسات أعمال الصيانة ) 81053203

81053204 
( 2ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
1 - 81053203 

 - 81043101 3 (2) المحركاتالتوربينية 81043203

 81043203 - 2 عملي( 2) المحركاتالتوربينية 81043204

   17 المجموع

 رابعةالسنة ال

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 81053203 3 (3ممارسات أعمال الصيانة ) 81054105

81054106 
( 3ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
1 - 81054105 

  81053101 3 (1) المراوح 81044107

 81044107 - 1 عملي( 1) المحراوح 81044108

81034107 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (4) التوربينية
2 81033205 - 

81034108 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 4) التوربينية
2 - 81034107 

  12 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

81034209 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 (5) التوربينية

2 
81034107 - 

81034210 
 الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 5) التوربينية

2 
- 81034209 

   7 العملي الميدانيالتطبيق  81054207

   11 المجموع
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 وصف المواد

 (0، ع: 3، ن: ساعات معتمدة 3)     قانون الطيران والسالمة الجوية 32052108

ن ، القوانيطائرةالمنظمات واالتفاقيات الدولية، صالحية الطائرة، عالمات التسجيل للطائرات، رخص طاقم ال

 البحث واالنقاذ.الجوية، تحقيقات الحوادث الجوية، عمليات 

 

 (0، ع: 3ن: ساعات معتمدة،  3)           (1متقدمة ) لغة انجليزية 55011211

الكتابة قراءة ووالمحادثة والفي االستماع  اإلنجليزيةتحسين مهارات الطلبة في اللغة  دةالما هتضمن هذت

ارين التم ويحتوي كراسالى المفردات واللفظ. يحتوي كتاب المدرس على نشاطات تدعم المادة.  باإلضافة

 على تمارين اضافية، كما ان المنهاج يحتوي على اقراص مدمجة لتحسين االستماع.  

 

المتطلب السابق: ، 0، ع: 3ن: ساعات معتمدة،  3) (2لغة انجليزية متقدمة ) 55012112

55011211) 

لفظ، فردات واللى الما والمحادثة والقراءة والكتابة باإلضافةليزية في االستماع جمكثفة في اللغة االنمهارات 

. كما ان لفعالةالمتعددة ا والتدريب بالوسائطاإلنجليزيةالطرق التقليدية في تدريس اللغة  المقرريستخدم 

 المنهاج يحتوي على اقراص مدمجة لتحسين االستماع.  

 

المتطلب السابق: ، 0، ع: 3ن:  ساعات معتمدة، 3) مهارات تواصل وكتابة فنية 55011212

55011211) 

 عة.ة والمراجلكتابعناصر الكتابة الفنية، مكونات التقرير، التصميم والصور، المراسالت، البحث والتوثيق، ا

 

 (55012112 متزامن ، 0، ع: 3ن: ساعات معتمدة،  3) لغة انجليزية متخصصة 55012114

 ثل تقنياتمطالب العديد من مواضيع المتعلقة بالطيران الهادفة لتحسين اللغة الفنية لل دةالما هتضمن هذت

 التصنيع، أنظمة السيطرة، االمان، االنظمة الكهربائية.

 

 (0، ع: 2ن: )ساعتان معتمدتان، رياضيات لطلبة الطيران 52021112

المدى. ولنمط اعلم الحساب، أنواع الكسور، الكسور العشرية، النسب المئوية، المتوسط الحسابي، الوسيط، 

لألشكال  الحجموالزوايا والتي تشتمل تعريفات الزوايا والتحويالت، أنواع الزوايا، المثلثات، المساحات 

لمعادالت ادال، لشائعة، الجبر، اإلبالشائعة، مساحة السطح والحجم لألجسام الصلبة الشائعة، التحويالت ا

 يمالنظام الرق الخطية، األسس والقوى، النمط القياسي، األنظمة الرقمية وتحتوي النظام الرقمي الثنائي،

 لتربيعية،ادالت العشري، النظام الرقمي الثماني والنظام الرقمي السداسي عشري، المعادالت اآلنية، المعا

 قطبية. ارتية والالديك والرسوم البيانية، االحداثيات اإلحداثيات، علم المثلثات، أنواع اللوغاريتمات، الهندسة
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 (-المتطلب السابق: ، 0، ع: 2ن: ساعات معتمدة،  3)فيزياء لطلبة الطيران 55041108

ن. الجهد قوة والوزة، الطبيعة المادة، مكونات الذرة، حالة المادة، األجسام الساكنة والتي تحتوي الكتل ،المادة

الخطية  لحركةوقانون هوك، طبيعة وخصائص المواد الصلبة، السائلة والغازية، الضغط، القوى واالتزان. ا

 ل، القدرة، الشغالدورانية، االحتكاكالمتغيرة، أنواع الحركة، األجسام المتحركة وقوانين نيوتن، الحركة 

ط، االنضغا ةابليق(، وعزم الدوران. ديناميكا الموائع في الغالف الجوي، الكثافة، الكثافة النوعية)النسبية

 اللزوجة ومبدأ برنولي، الديناميكا الحرارية، علم الضوء، حركة األمواج والصوت.

، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: واحدة معتمدة ساعة)عملي  فيزياء لطلبة الطيران 55041209

 (55041208متزامن مع 

 ،تصاادماتال ،االحتكااك ،قاانون نياوتن الثااني ،المقاذوفات ،الحركاة الخطياة ،المتجهاات ،القياسات واألخطاء

 .الحركة االهتزازية البسيطة ،الحركة الدورانية

 

 (-المتطلب السابق:  ،0، ع: 3ن:  ساعات معتمدة، 3) إدارة صيانة الطيران 81002203

نة مج صيادارة صيانة الطيران مثل تطور براإى العديد من المواضيع المتعلقة بعل المقرريتضمن هذا 

 الطائرات، متطلبات شهادة الطيران، توثيق الصيانة، النشرات الفنية، الخدمات الفنية.

 

 (55041208المتطلب السابق: ، 0، ع: 3ن: ساعات معتمدة،  3) نظرية الطيران 81001101

لثالث، يوتن انعلى القوى االربعة المؤثرة على الطائرة، مبدأ برنولي، الرفع وقانون  المقرريتضمن هذا 

 التحكم بالطائرة. الطائرة أسطحمحاور 

 

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3) أنواع الطائرات وأدائها 81001102

محرك دية العلى العديد من المواضيع التي تتعلق بأنواع الطائرات وأدائها مثل أحا المقرريتضمن هذا 

 وتحديد أدائها خالل جميع مراحل الرحلة. وثنائية المحرك

 

 ، المتطلب السابق:0، ع: 3 ، ن:ساعات معتمدة 3) الهوائيةأساسيات الديناميكا  81002104

55041208) 

 تحكمالجناح ال أشكال، في االرتفاع الزيادةللهواء،  الطائرةالديناميكا الهوائية والتعاريف الهندسية، مقاومة 

 .ائرةالطتزان دورانيه، حاالت ا بأوضاعاثناء الطيران، الطيران  الطائرةعلى  المؤثرةبالطيران، القوى 

 

 ، المتطلب السابق: 3 ع: ،0، ن: واحدةة معتمد ة)ساععملي أساسيات الديناميكا الهوائية  81002205

81002104) 

لى عة الهواء مقاوم رالتالية تأثيالتجارب  قالهواء لتطبياستخدام جهاز دفق  :ةالعملية اآلتينجاز التطبيقات إ

ط ياس ضغقعملي على جهاز  االنسيابي تطبيقالشكل االنسيابي، تطبيق قاعدة برنولي عمليا على الشكل 

 ئرةالطالى ع األساسيةالتحكم  أسطحبسطح الجناح، مواقع  الرقيقةالتصاق طبقة الهواء  السوائل مشاهدة

يسية الرئوتشغيل الدفات الثالث  الجناح وصفالهواء على سطح  القيادة مساروتشغيلها من مقصورة 

 .والدورانعلى الهبوط  المساعدةالى الدفات  ةباإلضاف



 

 

 

 

 

 

F026, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (07/2018-2019), Decision No.:02, Date:  15/10/2018 
 

18-26 
 

 
 

 

، المتطلب السابق: 0، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن: (1مواد بناء الطائرات ) 81012201

55041108) 

بشكل  لحديد،مواد الطائرة التي تحتوي على امواد وأدوات الطائرة المعدنية والتي تتضمن: مواد الفحص

اد ،المورئيسي، مواد الطائرة التي ال تحتوي على الحديد بشكل رئيسي،المواد البالستيكية والمرنة

زرار اغي،األ، أغلفة القماش،الصدأ،المثبتات،البراغي المسننة، البرتراكيب الخشبيةوالالمركبة،الخشب 

 ، والتباشيم المستخدمة في الطائرات.أدوات الربط،والبراغي

 

متزامن  ، المتطلب السابق:6، ع: 0، ن: ساعتان معتمدتان)( عملي1مواد بناء الطائرات ) 81012202

 (81012201مع 

ين بز يكيفية التمي تجميع صفائح معدنية باستخدام نوع من أنواع التباشيم، :يةتالعملية اآلتنفيذ التطبيقات 

ً  الصدأ إزالةاألنواع المختلفة من  ة مثل اس الدقيقت القي، استخدام أنواع متعددة ومختلفة من أدواالصدأ يدويا

 الورنية.

 

، المتطلب السابق: 0، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن: (2مواد بناء الطائرات ) 81012303

81012201) 

ت محامل،نااقالالمواد الصلبة )القاسية(،المواد نصف الصلبة والوحدات واألنابيب المرناة،الزنبركات،أنواع ال

ت األساااالك والموصاااال ات والسالسااال، أساااالك التحكم،أناااواعالحركاااة المتضااامنة األقشطة،البكرات،المسااانن

 الكهربائية.

 

متزامن  ، المتطلب السابق:6، ع: 0، ن: ساعتان معتمدتان)( عملي2مواد بناء الطائرات ) 81012304

 (81012303مع 

يب ات األنابنهاي عملية توسيعقطع الخطوط باستخدام أدوات قطع األنابيب،  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

 ب.الصلبة،التمييز بين أنواع مختلفة من المحامل،فحص كوابل التحكم،فك وتجميع خطوط األنابي

 

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 1)ساعة معتمدة واحدة، ن: العوامل البشرية 81011205

نون ، قاةاالخطاء البشري ،ةللعوامل البشري ة،  الحوادث المنسوب؟ نموذج شلالبشريةما هي العوامل 

و  ةالخوف من االماكن الضيقـ ، االداء البشري و القيود، البصر، السمع، معالجة المعلومات،""مورفي

الدخـول الجسـدي و الخـوف من المرتفعـات، علم نفس االجتمـاعي، التحفيــز و عـدم التحفيـز، ضغط زميل 

ادارة مـوارد  ،ةاالشــراف و الــقياد، ةاالدار الفـريق، ، عمـلةانواع الشخصي ،ةمواضيع الثقافـ العمـل،

العمـل، عبء العمـل و الحمـل  إلنهاءةضغـط الوقـت و المواعيد االخـير ، االجـهاد،ةالمادي ةالبيئ ،ةالصيان

 الـزائد و الحمـل القليل، النوم، االجهاد و مناوبـة العمل، الكـحول، العالج و اساءة استخدام المخدرات،

و االهتزاز،  ةالحركـ ،ةالمناخ و الحـرار ،ةاالنار ،ةالضوضاء و االبخر ،ةالمادي ةالبيئ، ةلحميه و التغذيا

، االتصـال ةالمجمعـ ةاالنظمـ ، الفحـص البصـري،ةالمهام المتكــرر بيئـة العمل، المهام، العمل المادي،

المعلومات، الخطأ البشري، نظريات و  ، نشرةالعمل ،ةاالستمراري داخـل و بين الفــرق، تسجيل العمل،
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، المخاطر في األخطاء، نتائج االخـــطاء، تجنب وادارة ةواع الخــطأ في مهام الصــيانـــنماذج الخــطأ، انـ

 .، تقييم الخطـــــرةالتعامل مع الحاالت الطارئــ مكان العمل، تمييز و تجنب المخاطر،

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 2 ، ن:تانمعتمد تان)ساعتشريعات الطيران 81011206

 ةي، المنظمالمدن ظام هيئة الطيرانبن المشمولةواجبات ومسؤوليات هيئة تنظيم الطــيران المدني، الطائرات 

ـران مـة الطيـسال الة، وظيفة أعضاء وكة(، وكالة سالمة الطيران األوروبيوللطيران المدني )االيكا ةالدوليـ

 ةمعرفــ، متطلبات الةفئات الترخيص، امتيازات الرخصــ، ةموظــفين الصــيانـ، ترخيص ةاألوروبيــ

ى ول علللترخيص، دورات االختصاص، مـعايير ومتطــلبات االمتحان، التقدم بالطلب للحص ةاألساسيـ

 درفي والكاالكـــادر الوظي –، ترخيـــص المـــــوظــــفين ةالمعتمـــــد ةؤسسات الصـــــيانالترخيص،م

ـة زة مزاولـ، اجاةاإلنتاجي، تخطيط الصيانة،المعــــدات،األدوات والمواد، قبول المكـونات، بيانات المساند

)مؤسسة  145-، ادارة الجـزء الجودةوانظمة  الصيانة،اجراءات الصيانة، سجالت الصيانة

ت ، مسـؤوليا(،منظمات صيانة النقل الجوي غير التجاري، ترخيـــص تشــــغيل الطيرانالصيانة

ظيم عن طريق الجو، تن خطرةال، نقل البضائع الطائرةوكراسات صيانة  كتيبات سجالتالمشــغلين،

ترخيـص  ،ائراتصالحية الطــالمعتمــد، شـهادة االختصــاص التكميلــي، شهادة التسجيل، شهادة  ةالمؤسس

 نظمةـتجاري،مالنقل الجــوي غير الـمنظمات صـيانـة ، مكـونات،  ةعلى محطة اتصاالت للطائر ةوموافقــ

ران، للطيةالطائر ة، صالحيــةالى الخدمــ ة، ترخيص اعادة الطائرةصيانة واستمرارية صالحية الطائر

 شادات، عمليات الفحــص والتفتيش، ارةالخطر ةمهمــات الصيانـالوزن، ةصيانة الطائرات خفيفـــ

لتطويرات ، اةت الصانعللشركا ة، معـلومات الصيانةلصيانـــطائرات للطيران، نشرات اصــــالحيات الــــ

 .واالصالحات

 

 (55041108، المتطلب السابق: 0، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن: (1أساسيات الكهرباء ) 81022101

لتوصيل اوم و نظرية اإللكترون، الكهرباء الساكنة والتوصيل والتي تتضمن االجسام المشحونة، نظرية كول

 الشحنات ،بائيةفي السوائل واالجسام الصلبة، المصطلحات الكهربائية وتحتوي على الطاقة الكهر الكهربائي

الفولتية  ضمن توليدء وتتتوليد الكهربا الكهربائية، التيار الكهربائي، المقاومة الكهربائية، وقوانين الكهرباء،

لتفاعالت لفولتية ااوليد تيد الفولتية بالضوء، باالحتكاك، توليد الفولتية بالضغط، توليد الفولتية بالحرارة، تول

 .فثمكالالسعة /  القدرة، دوائر التيار المباشر،المقاومة / المقاوم، مصادر التيار المباشر،  الكيميائية،

 

 ، المتطلب السابق:3، ع: 0)ساعة معتمدة واحدة، ن: ( عملي1أساسيات الكهرباء ) 81022102

 (81022101متزامن مع 

بط مقاومة، رياس القياس فولتية التيار المباشر، قياس التيار المباشر، ق :يةتالتطبيقات العملية اآلتنفيذ 

كثفات حص المفالتيار المباشر،  وتفكيك مولداتاالحمال على التوازي، ربط االحمال على التوالي، تجميع 

 والملفات.

 

 (81022101، المتطلب السابق: 0، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن: (2أساسيات الكهرباء ) 81022203

المغناطيسية، المحاثة/المحث، محركات ومولدات التيار المباشر وتتضمن مبدأ العمل، التركيب، رد فعل 

اتجاه الدوران، سرعة دوران المحرك، نظرية التيار  المباشر عكسالعضو المنتج،انواع محركات التيار 
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المحول، خصائص القلب المعدني، ملفات المحول، انواع  المتردد، المحوالت وتتضمن مبدأ العمل، تركيب

 المحوالت، المرشحات، انواع مولدات التيار المتردد، انواع محركات التيار المتردد.

  

 ، المتطلب السابق:3، ع: 0)ساعة معتمدة واحدة، ن: ( عملي2أساسيات الكهرباء ) 81022204

 (81022203متزامن مع 

لمحول، مة مخرج اياس قيقياس فولتية التيار المتردد، قياس التيار المتردد، ق :يةتاآلتنفيذ التطبيقات العملية 

 قياس االحمال الحثية والسعوية، فك وتركيب مولدات التيار المتردد، توصيل المرشحات.

 

 (55041208، المتطلب السابق: 0، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن: أساسيات االليكترونيات 81022105

لدوائر اوحات لأشباه الموصالت، أجهزة الحالة الصلبة، الديودات، الترانزيستورات، الدوائر المتكاملة، 

صنيف ت، نظام لوح ماجنسن، تزامن العزم وتتضمن وماجنسينالمطبوعة، الية المناظمة، أنظمة ديسن 

 التزامن.

 

 ، المتطلب0، ع: 2، ن: )ساعتان معتمدتانتقنيات رقمية وأجهزة وأنظمة اليكترونية 81022206

 (81022105السابق: 

، هيكل ةلمنطقيا،انظمة الترقيم،تحويل المعلومات، نواقل البيانات، الدوائر اإللكترونيةانظمة المؤشرات 

وابل، والكـ البصرية، االلياف الضوئية، مفاهيم االلياف الضوئيةالحاسوب االساسي، وصف االلياف 

 بصريةال، المصادر البصرية، الموصــالت والمقرنات، تــقنيات قياس االلياف  البصريةالوصــالت 

، رونيةاإللكت وأجهــزة االسـتقبال، شـاشـات العـــرض البصرية، أجهزة الكشـف البصريةواجهزه االرسال 

لطائرات ا ،انظمة، الوسط الكهرومـغناطيسـيالرقابيةللكهروستاتيكيـه، ادارة البرمجيات  الحساسةاألجهـزة 

 .الرقميةالنموذجيةااللكترونيه / 

 

، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن:  )ديناميكا الهياكل((1أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033101

 (81002203، المتطلب السابق:0

لتحكم ،االجناحل أشكا، في االرتفاع الزيادةللهواء،  ةلتعاريف الهندسية، مقاومة الطائرالديناميكا الهوائية وا

 .ةلطائرزان ا، حاالت اتةدوراني ضاعبأواثناء الطيران، الطيران  رةعلى الطائ ةطيران، القوى المؤثربال

 

)ساعتان معتمدتان، ن:  عملي)ديناميكا الهياكل( ( 1أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033102

 (81033101متزامن مع السابق:  ، المتطلب6، ع: 0

 والدفةيل الذ جهوتشغيل مونماط تدفق الهواء حول الشكل االنسيابي، وصف :أيةتالتطبيقات العملية اآلتنفيذ 

طح مثبط ظام س، نظام التحكم بالدفات الرئيسية والمساعدة، ابواب الطائرة، الفحص التشغيلي لنالمساعدة

جي ص خارح، فحاسطح الجن الطائرة، موازنة، دهان صفيحة المنيوم حسب تعليمات دليل (السرعة )سبويلر

 .والمثبتاتللجناح، فحص طرف الجناح، دعامة الجناح االمامية، حافة الجلد االمامية، الضلع 

 

)ساعتان  )األجهزة القيقة واالليكترونيات( (2أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033103

 (81022206، المتطلب السابق:0، ع: 2معتمدتان، ن: 
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ظام ن ، أجهزة قياس الحرارة،اجهزة قياس الضغط ،والفحص، أنظمة مؤشرات الطائراتأنظمة القياس 

 الرتفاع،اقياس ، انظمة تحذير السقوط و زاوية الهجوم، نظام تحديد السرعة و االرتفاع، ممؤشرات الكميات

لومات مع ، مؤشر سرعة الهواء، الحرارة، سرعة الطائرة بالنسبة لسرعة الصوت،مؤشر السرعة العمودية

اجهزة  ،االتاالتص ، الطيران اآللي،المغناطسيةالطائرة الجوية المحوسبة، اجهزة الجيروسكوب، البوصلة 

ظروف  اقبة، انظمة مرفلسفة اجهزة الفحص الداخلية الصيانة على متن الطائرة، نظام الصيانة المركزي،

 ة الجوية،طابع، المكتبة االلكترونيةنظام ال ،انظمة تحميل المعلومات ،معدات المهمات االرضية الطائرة،

 مراقب بنية الطائرة.

 

)ساعتان  عملي )األجهزة القيقة واالليكترونيات( (2أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033104

 (81033103متزامن مع السابق:  ، المتطلب6، ع: 0معتمدتان، ن: 

ظام نخطوط  ، تطهيروارتفاع الطائرةنظام قياس سرعة فحص التسريب من :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

 نذار ماخ، اختبار نظام اواالرتفاعنظام قياس السرعة  وتركيب رأس، فك وارتفاع الطائرةقياس سرعة 

فك  المعدات، اختبار تشغيلي لمسخن مراوح محول محذر السقوط، وتركيب لوحة، فك وسرعة الطيران

 بة.مراقبة انتقال القال وتركيب قاطع

، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن: )القدرة الكهربائية( (3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033105

 (81022203، المتطلب السابق:0

حدة تشغيل فولتية، وظم ال، توليد التيار المتناوب، منتوليد التيار الثابت ،البطاريات انواع القدرة الكهربائية،

ولد طاقة رة، ممتكامل، مولد بدون فحمات، مولد ذو  تردد ثابت و سرعة متغي السرعة الثابتة، مولد ومحرك

طاقة ع الموز ،الطاقة االرضية الخارجية ، مصدر الطاقة،العاكسات ،منظمات المحول في حالة الطوارئ،

 عتوزيئي،كهربا، حماية الدائرة الكهربائية، انظمة التوزيع الوصل و فصل المولد الكهربائي ،الكهربائية

، اجهزة ذاتي،  الفحص الالحماية من االعطال ، ازالة احمال التيار الترددي،رد الفعل الحقيقي و الحمل

 التحكم و مؤشر قمرة القيادة، االنارة.

 

)ساعتان معتمدتان، ن:  عملي)القدرة الكهربائية( ( 3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033106

 (81033105متزامن مع ، المتطلب السابق: 6، ع: 0

ك و ربائية، فالكه ، فك و تركيب مغذي حماية الملفاتفك و تركيب البطارية :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

اختبار  ، تفريغ شحن و فك البطارية،2و  1فك و تركيب العاكسات رقم  تركيب حساس حرارة البطارية،

يار طاقة الت مولد ارتفاع الحرارة، اختبار تشغيلي لنظام مقاومة حساس حرارة البطارية، صيانة البطارية بعد

 اضويه،يضانضاءة الف، فحص نظام البطارية، نظام اشحن البطارية، رددي و نظام مولد التيار التردديالت

د يد، المضاالجل ، اضاءة اختباراضاءة الهبوط و المدرج ، نظام اضاءة التحذير و االشارة،ة الرعديةعاصفال

رة، ير مباشضاءة غإ، ضاءة خدمة القمرةإضاءة قبة قمرة الطائرة، إللتصادم، اضاءة الموقع و االمالة، 

صادم ة للتمضاد اضويهمائلة و  اضويهتركيب ،تحذيرات و التنبيهات، فك و تركيب لوحة الضاءة الطوارئإ

 .ضاءة الهبوط و المدرجإسفلية، معايرة 
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)ساعتان  )نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه( (4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033207

 (81002101، المتطلب السابق:0، ع: 2معتمدتان، ن: 

لتجهيزات ات واالمعد،مان واجهزة االنذاراأل ،بالضغط داخاللقمرة،التكييف والتبريد،التحكم تزويد الهواء

الكتاف، تات ا، معدات الطوارئ، اإلخالء في حاالت الطوارئ، قمرة القيادة، أحزمة األمان ومثبةالداخلي

ورة، ، أنظمة الترفيه داخل المقصمالشحن، وحدات خدمة الركاب، السالالمقصورة، المطبخ، حجرات 

 ، أنظمة اكتشاف واخماد الحرائق،زعانف التحكم بالطيران، أنظمة الوقود.الصيانةتطبيقات 

 

 عملي)نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه(( 4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81033208

 (81033207متزامن مع السابق:  ، المتطلب6، ع: 0)ساعتان معتمدتان، ن: 

م التحكو وانظمة الوقودفك وتركيب قطع انظمة التكييف والتبريد :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

ام علي لنظمان،تشغيل فاأل،بكرة حزام ةالتجهيزات الداخلي،فحص صمامات طفايات الحريق، فحص بالطائرة

 استشعار الحريق،فحص نظام تثبيت الزعانف.

 

)ساعتان  )النظم الهيدروليكية واألكسجين( (5أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81034109

 (81002203، المتطلب السابق:0، ع: 2معتمدتان، ن: 

يد ك،تول،زيت الهيدروليك،مضخة الهيدروليةميم نظام ضغط السوائل على الطائرالسوائل،تص نظرية ضغط

 لة المطر،وازا نظمة التنبيه والتحذير،منع تشكل الجليدأ الضغط في حالة الطوارئ،قطع نظام ضغط السوائل،

م منع ح،نظالعجالت،الكواب،اةنظام الهبوط في الطائرنظمة استخدام الماء الصالح وغير الصالح للشرب،أ

،نظام لهواء،نظام شفط اوالصيانةاالنزالق،نظام االكسجين واستخداماته للطاقم والركاب،معايير االمان 

 ضغط الغازات المرتفع والمنخفض.

 

)ساعتان  عملي)النظم الهيدروليكية واألكسجين( ( 5أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 81034110

 (81034109متزامن مع السابق:  ، المتطلب6، ع: 0معتمدتان، ن: 

، مضخة ضغط السوائلبأنظمةية: فك وتركيب مفاتيح التحكم تتنفيذ التطبيقات العملية اآل

مام صــن،كســجياســـطوانات األ ماسحات المطر، العجــالت والكوابـــح، الضغط،،حساسات كالهيدرولي

ام ،نظــةائرى الطام ضغط السوائل فعليا علكسـجين،تعبئـة خزان الهيــدروليك، تشغيل نظــمنضـــم تدفق األ

ظام على األرض،ن ه الطائر،عمل فحص لنظام منع االنزالق،فحص نظام توجيـــةهبوط في الطائرالــ

 .ة،فحص نظام قـــياس سرعـة الطائرضغطمخــزن ال

 

، المتطلب السابق: 0، ع: 3معتمدة، ن:  ساعات 3)(1المحركات التوربينية ) 81043101

81002101) 

 ةفي محركات الطائر الطاقة،قياس ةذي يتضمن:  انواع الدوافع النفاثالتوربينية الغازية الالمحركات 

عليه، انواع  ةوتقييمات المحرك، تصميم مدخل الهواء وانواعه والعوامل المؤثر ةالمروحي ةالتوربيني

بناء وانواع : انواع وطرق تبريد غرفة االحتراق،قسم التوربينات :قسم االحتراق، ةضواغط الهواء المحوري

،عاكسات الدفع مخمدات الصوتطرق تبريدوتثبيت شفرات التوربينات، وظائف وبناء العادم، ،التوربينات



 

 

 

 

 

 

F026, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (07/2018-2019), Decision No.:02, Date:  15/10/2018 
 

23-26 
 

 
 

والمحامل والحافظات،زيوت التشحيم،مصادر التزويد، التزييت، خصائص الزيوت، اضافات الزيت، أنواع 

، أنواع وقود الطائرات، التزود بالوقود / تفريغ الوقود وخزان الوقود، تلوث ةزيت، مواصفات الوقود الدوليال

، تنفيس النظام صمام مكافحة التسربالوقود.أنظمة التزييت، المتطلبات األساسية، أنواع تزييت المحامل، 

التحكم في التدفق النسبي، وحدات التحكم ، الهيد وميكانيكيةالفرعي، كشف رقاقات المعدن، وحدات التحكم 

 في التسارع، أجهزة حماية المحرك، األنظمة،التحكم االلكتروني الكامل بالمحرك.

 

، المتطلب السابق: 6، ع: 0)ساعتان معتمدتان، ن: ( عملي1المحركات التوربينية ) 81043102

 (81043101متزامن مع 

 الحتراقاـــة وغـطاء وتركيب نظام مانـع الجليـد، فحص غرففحص ية: تتنفيذ التطبيقات العملية اآل

ب مضخة زالة وتركيإ، التصفيةالتر فزالــة وتركيـــب إ، فحص وتنظيف العادم والمحامل، والتوربين

 لها. ةقود واالنابيب التابعالو

 

، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3)(2المحركات التوربينية ) 81043203

81043101) 

 ـحامل األحــمالم، السـيطرة على ةتبريد الهواء والحافظات الداخلي :محـــرك توربينات الغاز الذي يتضمـن

شارة إمة ، أنظلإلشعااووحدات المحوريــة، أنظمـــة الهــواء الســــاخن ومكافحة الجليد، أنظمـــة اإلشــعال 

 .لوقوددفق ات، مؤشر العادم وحــرارة الـــغاز، قياس الضغط، قياس درجة حرارة المحرك في قمرة القيادة

 روليكيأنظمـة التوربينات الحرة والتروس التوربينية، نظام التحكم بالوقود الهيد المحرك،سرعة 

طاقــة ات الأجهزة السالمة. تكوينات محركات التيربو، نظام التحكم في المحرك، وحد الميكـــــانيكي.

، المحركات إزالةو، ضوابط المحــرك، وحـدة بناء المحرك، الوقاية من الحرائق، تركيب ـةالمســاعدة مراقبـ

 أنظمة كشف واطفاء الحريق، مراقبة المحرك والتشغيل األرضي.

 ، المتطلب السابق:6، ع: 0)ساعتان معتمدتان، ن: ( عملي2المحركات التوربينية ) 81043204

 ( 81043203مع متزامن

ص حمحرك،فازالة وتثبيت واختبار وفحــص وحـــدات االشعال في الية: تالعملية اآل تنفيذ التطبيقات

حكم في ت الت، شرح نظـــام االحتـــراق الالحق في المحرك، ازالــة وتثبيت وحـدامؤشرات سرعة المحرك

الوقود،  صفياتضغط الهـــواء، ازالــة وفــحص واعادة تثبيت محــدد الــرقائق في الزيت، ازالة وفحص م

 تحديد وطفايات الحريق. الطاقةالمساندةوفحص نظامتشغيل وحدات 

 

 (81033101، المتطلب السابق: 0، ع: 2)ساعتان معتمدتان، ن:  التردديةالمحركات  81044105

؟ ةاءة وماهيــه وقياس الطاق، محركات الـــديزل وثنائي االشـــواط،نسبـــة الضغط والكفةالذاتي ةمحرك الدور

واليات التحكم يل، االسطوانات،المكابس روابط التوصـ ،ةبنائيلالتـرتيبات ا،ةعلى  الطاق ةالمؤثروالعـــوامل 

ة الوقود،أنظمة حقن منظام الوقود وحجرة عوا،مازج الهـواء والوقود، ،ةبالصمام، ، تَْزِويد الطاق

 الضغطنظمة االشتعال ذات أ الوقود،مبادئ التركيب  والتشغيل النموذجي  لمازجات حقن الوقود بالضغط،

إلشــــعال،نظام ادخال الهواء، نـظام العادم سالكوشمعات االشعال، أنظمة اأ ،ةالمولدات المغناطيسيـالعالي،

،نظام ادخال الهــواء،شاحن الهواء/شاحن الهواء النفاث،المحركات التي تعتمد تبريد االسطواناتوالتبريد،

، بنزين االوكتان ونسبـة الرصــاص، درجات الوقود،اختيار وخصائص الزيت،،لزوجة الزيتعلى الــهواء
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، قياس نظمـة المحركأمؤشرات،نظام توزيـع الزيت،وظائف الزيت االخرى،تزييتانظمة ال الطيران والديزل،

 ، ازالة وتبديل المحرك.ةالضغط ودرجـة الحرار

 

متزامن مع ، المتطلب السابق: 6، ع: 0)ساعتان معتمدتان، ن:  المحركات الترددية عملي 81044106

81044105) 

يب ترك، كمساحة الصمام،فحص و تحقق اسطوانة المحر:إجراء تعديالت يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

ظام ن،إزالة وفحص وتثبيت التردديفحص وصيانة مازج المحرك فحصبدن االسطوانة،، اسطوانة المحرك

د التوربيني،فحص زعانف تبري قطع الشاحنادخال الهواء للمحرك الترددي،تفكيك، إعادة تجميع 

ك أساللة زاإ،المغناطيسيةوفحص المولدات  اإلشعال إزالة،إزالة، فحص وإعادة تثبيت شمعات األسطوانة

لمحرك لعادم ،فحص وصيانة نظام الزالة وصيانة فلتر الزيتإ ،إزالة، تثبيت أنبوب الزيتقابس االشتعال،

 .المروحةزالة واعادة تثبيت إ الترددي،

  

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3) المراوح 81044107

ق،زاوية االنزالو ةالهندسي ةالزاوي،الفعالةة ،زاوية  المروحالتطورات الحديثةفي تكوين المروحةو  البنية

على  رهاوتأثيةالثابت ة،اختالف زاوية المروحةعلى اجزاء الشفر ةالقوى المؤثر، ةاصطدام الهواء بالمروح

حد، الوا ذات المحرك ة، الطائرةعلى المروح المؤثرةكفاءة المروحة مع السرعة،الدفع العكسي، القوى 

لى عديل للتع القابلةة،المروحةثابتة الزاوي ةوح،مروحا،أصناف المرتكوين محرك التوربينات المروحي

 ثابتة ةوحالمر نظمة التحكم فيوا ،احادية الفعل،مراوح ثنائية الفعل ةثنائية الزوايا،مروح ةاالرض،مروح

تي لمراوح الفي ا ،تحكم بيتاةعملية تغيير الزاويمبادئ،القياسيةية الفعل مروحة هاملتون ثنائ ة،مروحةالسرع

 ع الجليدومن ،نظام ازالةسوائل مانع التجمد،بنظام الفاديك االلكتروني مرتبطةالمروحةالتعمل كهربائيا،

 .المحرك،وإجراءات تشغيلهالتحكم في الكهربائي،

  

متزامن مع ، المتطلب السابق: 3، ع: 0)ساعة معتمدة واحدة، ن:  المراوح عملي 81044108

81044107) 

على  ةالمؤثروى القـــو،ةتوزيع والـتواء زوايا المــروحــالتعرف على عملية : ةيتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

 .ةوتتبع اداء المروح ،ةالمتعدد ةزوايا المروحــ ،ةالمروحــ

 

، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3)(1ممارسات أعمال الصيانة ) 81053101

81022203) 

إجراءات السالمة على الطائرة والمشغل،التمارين العملية في المشاغل،المعدات،األدوات اليدوية 

الدقيقة،أدوات وأساليب التزييت والتشحيم،معدات الفحص الشائعة،األدوات الكهربائية الشائعة،أدوات القياس 

الكهربائية،معدات الفحص اإللكترونية، الرسومات الهندسية،المخططات والمعايير،أدوات العرض 

المستخدمة للكمبيوتر وأدوات العرض المختلفة،مواصفات رابطة النقل الجوي،المعايير المشتركة في مجال 

قياسات لعمل الثقوب، الصفوف والمعايير  لمطابقتها  لألنظمة، التقوس ة، السماحية و المطابقالطيران،

وااللتواء،نظام الربط الكهربائي،استمرارية وعزل الفحوصات،استخدام أدوات الكبس،فحص القطع المثبتة 

باستخدام أسلوب الكبس،تركيب وفك دبوس التوصيل، األسالك ذات الشعيرات، أنواع األسالك وطرق 
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يها،أساليب حماية األسالك،السماحية في معايير فحص األسالك واعطالها،انظمة فحص األسالك التعرف عل

 الكهربائية وتوصيالتها.

 

، المتطلب السابق: 6ع:  ،0)ساعتان معتمدتان، ن: ( عملي1ممارسات أعمال الصيانة ) 81053102

 (81053101متزامن مع 

ائية لكهربازالة التباشيم باستخدام األدوات إ فحص أسالك الدفات، :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

ألبعاد اياس ،قةوالتيار والمقاومة الكهربائيواليدوية،استخدام أدوات فحص مقدار قوة الجهد الكهربائي،

 .االهتراءالخارجية باستخدام أدوات القياس الدقيقة،فحص أنظمة الكبح لحدود 

  

، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3)(2الصيانة )ممارسات أعمال  81053203

81053101) 

بيب ،األنابيب والخراطيم،ثني وتوسيع نهايات أناالمثبتات الخاصةالتباشيم،استخدام التباشيم،

الجة ات،معالطائرات،الفحص النظري والعملي لألنابيب والخراطيم، تركيب األنابيب وتثبيتها، الزنبرك

حص جة،الفالمحامل، التخزين،نواقل الحركة،كوابل التحكم،كبس نهايات التوصيالت،المعالوتنظيف وفحص 

الجة النظري والعملي لكوابل التحكم واألجهزة )الخردة( المعتمدة،وأنظمة األسالك المختلفة،مع

 المواد،الصفائح المعدنية،المواد المركبة.

 

، المتطلب 3، ع: 0معتمدة واحدة، ن: )ساعة ( عملي2ممارسات أعمال الصيانة ) 81053204

 (81053203متزامن مع السابق:

نابيب واأل فك وتصليح وتركيب وفحص األنواع المختلفة من المثبتات :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

 التحكم المختلفة. التحكم وأنظمةوأسالك  والبكرات

 

، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3)(3ممارسات أعمال الصيانة ) 81053105

81053203) 

لتركيب فك واالومعالجة المواد وتخزينها وأساليب  األنواع المختلفة من اللحام وأنظمة الوزن واالتزان

ا يط لهوالتعرف على بعض الظروف الطارئة التي يمكن أن تمر بها الطائرة، أساليب الصيانة والتخط

 التراخيص لها.وإجراءات إصدار 

 

، المتطلب 3، ع: 0)ساعة معتمدة واحدة، ن: ( عملي3ممارسات أعمال الصيانة ) 81054105

 (81053105متزامن مع السابق:

ة لمدة لطائرافحص وتطبيق عدد من التمارين العملية مثل اللحام،ركن  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

ب ألسباطويلة،فحص نظام ضغط السوائل،توصيل مصادر الكهرباء الخارجية،حل المشاكل من خالل نظام ا

لطائرة ،وبعض أجزاء ااإلضاءةمختلفة من أجهزة  أنواعوتركيب المحتملة بنظام التحكم بالدفات،فك 

 الخارجية.
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 ساعة عمل بالميدان 300، ع: 0ن: ساعات معتمدة،  7) التطبيق العملي الميداني 81054205

ـطائرات، الــ يشـــــمل جميع األنشطة العملية التي تتم في حظيرة صيانة الطائرات وورش العمل مثل رفع

كشـاف اسـت واإلصالح، العمليات الوظيفيـة، الصيانـة ةالمعالجـــة االرضيـة، وفحص انظمـة الـــطائر

لمعــدات ـة، ااألخـطاء وإصالحها، استبــدال القطع واختبارها باستخدام جميع األدوات الخاصة المطلوبـ

ونات ى جميع مكمل علاألرضيــة وكتيبات التدريب باإلضافــة إلى االلتزام بجميع متطلبات السالمـة أثناء الع

 ية:تاآل الطائرات وكل من األنظمة

 الكهربائية واإللكترونية.األنظمة  •
 أنظمــــــة االدوات الـرقميــــــة. •
 أنظمــــــــــــة الــمحـــــــــــرك. •
 األنظمة الهوائية والهيدروليكية. •
 .الطائرةأنظمـــــة الـــوقود في  •
 في الطيران. أنظمة التحكم •
 النظــــــــــــــم البيئيــــــــــــــة. •
 .الطائرةإصالح الهيكـل وتصميم  •


