
 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (26/2018-2019), Decision No.: 23, Date:  15/06/2019 

 
   

1-26 
 

 

 

 

 

 
  

 

20192020



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (26/2018-2019), Decision No.: 23, Date:  15/06/2019 

 
   

2-26 
 

 

 

 .علوم صيانة الطائراتخدمة المجتمع في مجال مميز وريادة في تعليم مهني 

 

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

 أهـداف القسم:

الالزمة لتلبية متطلبات السوق  التطبيقيةإعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات  .1

 صيانة الطائرات.مجال في المتنامية 

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

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

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

 لعمل صيانة الطائرات بكفاءة.تأهيل الخريجين بالعلوم والمهارات الفنية الضرورية  .5

 المخرجات التعليمية:

 .تطبيق وحل المسائل الرياضية والخوارزمية في مجال علوم صيانة الطائرات .1
 .فهم واستكشاف األخطاء في نظم ومكونات الطائرات .2
 .إصالح وتصنيع أجزاء هياكل الطائرات المختلفة .3
 .فهم نظريات تشغيل وبناء محرك الطائرة .4
 .المحركات التوربينية وملحقاتها وإصالحها استكشاف مشاكل .5
 .فهم معلومات الصيانة المكتوبة واستكمال وثائق الصيانة المطلوبة .6
 .اكتساب مهارات العمل بفاعلية ضمن مجموعات وفرق العمل .7
 .تصميم وتطوير وتنفيذ محاكاٍة لحلول المسائل في علوم صيانة الطائرات .8
 .طيران في المجاالت العملية المتنوعةتحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم أنظمة ال .9

التكّيف مع التغيرات التكنولوجية المتنامية وإدراك تأثيره على المنظمات والمجتمعات  .10
 واالنخراط في التعلم مدى الحياة.
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 مكونات الخطة

ساعة معتمدة  137تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص صيانة الطائرات من

 موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 % 19,71 27 متطلبات الجامعة أوالا 

ا   % 17,52 24 متطلبات الكلية ثانيا

ا   %62,77 86 متطلبات التخصص ثالثا

 % 100 137 المجموع

 

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة

 نظرية الطيران80101101 

1 0  1 1  0  1 0  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

 19 عام 0

 21 علوم الطيران 1

 15 أساسيات الكهرباء واالليكترونيات 2
 20 أنظمة الطائرات 3

 18 الطائراتمحركات  4

 20 صيانة الطائرات 5
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 ( ساعة معتمدة27أوالً: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ. 
  

 50511108 3 (1اللغة العربية ) 50511102
 50511109 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103
 - 0 اللغة العربية استدراكي 50511108
 - 0 اللغة االنجليزية استدراكي 50511109
 - 0 مهارات الحاسوب استدراكي 50511110

 - 3 التربية الوطنية *65051120
 - 3 العلوم العسكرية 50511308
 50511110 3 مهارات حاسوبية 50541103

15
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (معتمدة ةساع 12) االختيارية:متطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 مهارات حياتية 50511204
 - 3 الريادة واالبداع 50511306
 50511102 3 (2اللغة العربية ) 50521101
 50511103 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102
 - 3 مبادئ علم النفس 50521203
 - 3 حقوق اإلنسان 50521204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 50531101
 - 3 *والوصاية الهاشمية القدساريخ ت 50531205
 - 3 البيئة والمجتمع 50541203
 - 3 الصحة والمجتمع 50541206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 50541307
 - 3 لغة أجنبية 50541308
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 ساعة معتمدة 24ثانياً: متطلبات الكلية 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م  رقم 

قانون الطيران والسالمة  80111207

 الجوية

3 3 - - 

  - 3 3 (1متقدمة ) لغة انجليزية 80101206

 80101206 - 3 3 (2لغة انجليزية متقدمة ) 80102107

 80101206 - 3 3 وكتابة فنيةمهارات تواصل  80112108

 80102107 - 3 3 لغة انجليزية متخصصة 80112109

 م

  - 3 3 أنواع الطائرات وأدائها 80101102

 - - 3 3 نظرية الطيران 80101101

  - 3 3 إدارة صيانة الطيران 80102203

    24 المجموع

 

 :ساعة معتمدة( 86) متطلبات التخصص ثالثاً:

 :ساعة معتمدة( 77) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.

 المتطلب السابق عملي نظري س. م  رقم 

 80121208 - 2 2 (1مواد بناء الطائرات ) 80112201

 3 - 1 ( عملي1مواد بناء الطائرات ) 80112202
80112201  

 م

 - - 3 3 العوامل البشرية 80111203

 - 2 2 (2مواد بناء الطائرات ) 80112203
80112201 

 م

 3 - 1 ( عملي2مواد بناء الطائرات ) 80112204
80112203 

 م

 - - 3 3 تشريعات الطيران 80111204

 80121208 - 2 2 (1)أساسيات الكهرباء  80122101

 80122101 - 2 2 (2)أساسيات الكهرباء  80122203
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 المتطلب السابق عملي نظري س. م المساقاسم  المساقرقم 

 3 - 1 أساسيات الكهرباء عملي 80122207
80122208 

 م

 80121208 - 2 2 أساسيات االليكترونيات 80122208

 3  1 عملي  أساسيات االليكترونيات 80122209
80122208 

 م

 80121208 - 2 2 تقنيات رقمية وأجهزة وأنظمة اليكترونية 80122206

80132105 
 (1)أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية 

 )ديناميكا هياكل الطائرات(
3 3 - 80102104 

80132106 
 ( 1أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )ديناميكا هياكل الطائرات( عملي
1 - 3 

80132105  

 م

80133107 
 (2أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )األجهزة الدقيقة واالليكترونيات(
3 3 - 

80132105 

 م

80133108 
 (2وهياكل الطائرات التوربينية )أنظمة 

 )األجهزة الدقيقة واالليكترونيات( عملي
1 - 3 

80133107 

 م

80133205 
 (3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )القدرة الكهربائية(
3 3 - 

80133107 

 م

80133206 
( 3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )القدرة الكهربائية( عملي
1 - 3 

80133205  

 م

80134107 
 (4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه(
3 3 - 

80133205 

 م

80134108 

( 4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

)نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه( 

 عملي

1 - 3 
80134107  

 م

80134209 
 5أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )النظم الهيدروليكية واالوكسيجين(
3 3 - 

80134107 

 م

80134210 
( 5أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )النظم الهيدروليكية واالوكسيجين( عملي
1 - 3 

80134209  

 م

 80132105 - 3 3 (1المحركات التوربينية ) 80143101

 3 - 1 ( عملي1المحركات التوربينية ) 80143102
80143101 

 م

 - 3 3 (2المحركات التوربينية ) 80143203
80143101 

 م
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 المتطلب السابق عملي نظري س. م اسم المساق المساقرقم 

 3 - 1 ( عملي2المحركات التوربينية ) 80143204
80143203 

 م

 80121208 - 3 3 المحركات الترددية 80143205

 3 - 1 المحركات الترددية عملي 80143206
80143205  

 م

 80153101 - 3 3 المراوح 80144107

 3 - 1 المراوح عملي 80144108
80144107 

 م

 80122203 - 3 3 (1ممارسات أعمال الصيانة ) 80153101

 3 - 1 ( عملي1ممارسات أعمال الصيانة ) 80153102
80153101 

 م

 (2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153203
3 3 

- 
80153101 

 م

 3 - 1 ( عملي2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153204
80153203 

 م

 (3ممارسات أعمال الصيانة ) 80154105
3 3 

- 
80153203 

 م

 3 - 1 ( عملي3ممارسات أعمال الصيانة ) 80154106
80154105 

 م

   7 التطبيق العملي الميداني 80154207
ساعة عمل  330

 بالميدان

    77 المجموع
 

 ساعات معتمدة 9مواد مساندة  ب.

 المتطلب السابق عملي نظري س. م اسم المساق المساقرقم 

 - - 2 2 رياضيات لطلبة الطيران 80121107

 - - 3 3 فيزياء لطلبة الطيران 80121208

 80121208 - 3 3 أساسيات الديناميكا الهوائية 80102104

 80102104 3 - 1 أساسيات الديناميكا الهوائية عملي 80102205

    9 المجموع
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 السنة األولى
 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 2 رياضيات لطلبة الطيران 80121107

 - - 3 أنواع الطائرات وادائها 80101102

 - - 3 نظرية الطيران 80101101

 - - 3 (1اللغة العربية ) 50511102

 - - 3 (1اللغة اإلنجليزية ) 50511103

  14 المجموع
 

 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 (1لغة انجليزية متقدمة ) 80101206

 -  3 قانون الطيران والسالمة الجوية 80111207

 -  3 العوامل البشرية 80111205

 - - 3 فيزياء لطلبة الطيران 80121208

 -  3 تشريعات الطيران 80111204

 - - 3 العلوم العسكرية 50511308

   18 المجموع
 
 

 صيفيالفصل ال

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 الوطنيةلتربية ا *65051120

 - - 3 مهارات حاسوبية 50541103

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

   9 المجموع
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 السنة الثانية

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 80101206 3 (2لغة انجليزية متقدمة ) 80102107

 - 80101206 3 تواصل وكتابة فنيةمهارات  80112108

 - 80121208 3 أساسيات الديناميكا الهوائية 80102104

  80121208 2 (1أساسيات الكهرباء ) 80122101

 80102107 - 3 لغة انجليزية متخصصة 80112109

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

  17 المجموع
 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

   3 ادارة صيانة الطائرات 80102203

  80122101 2 (2أساسيات الكهرباء ) 80122203

 80122208  1 أساسيات الكهرباء عملي 80122207

   80121208 2 اساسيات االلكترونيات 80122208

 80122208   1 أساسيات االلكترونيات عملي 80122209

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

   15 المجموع
 

 

 صيفيالفصل ال

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 80121208 2 (1مواد بناء الطائرات ) 80112201

 80112201 - 1 ( عملي1مواد بناء الطائرات ) 80112202

 80112201  2 (2مواد بناء الطائرات ) 80112203

 80112203 - 1 ( عملي2مواد بناء الطائرات ) 80112204

 - 80102104 1 أساسيات الديناميكا الهوائية عملي 80102205

   7 المجموع
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 ةلثالسنة الثا

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 80121208 2 تقنيات رقمية وأجهزة اليكترونية 80122206

80132105 
أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية 

(1) 
3 80102104 - 

80132106 
أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية 

 ( عملي1)
1 - 80132105 

80133107 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

(2) 
3 - 80132105 

80133108 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

 (عملي2)
1 - 80133107 

80133205 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

(3) 
3 - 80133107 

80133206 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

 ( عملي3)
1 - 80133205 

  14 المجموع
 

 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

80134107 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

(4) 
3 - 80133205 

80134108 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

 ( عملي4)
1 - 80134107 

80134209 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

(5) 
3 

- 80134107 

80134210 
التوربينية  الطائرات وهياكل أنظمة

 ( عملي5)
1 

- 80134209 

  80122203 3 (1ممارسات أعمال الصيانة ) 80153101

 80153101 - 1 ( عملي1ممارسات أعمال الصيانة ) 80153102

 80153101 - 3 (2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153203

 80153203 - 1 ( عملي2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153204

   16 المجموع
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 رابعةالسنة ال

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 80153203 - 3 (3ممارسات أعمال الصيانة ) 80154105

80154106 
( 3ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
1 - 80154105 

  80132105 3 (1) التوربينية المحركات 80143101

 80143101 - 1 عملي( 1) التوربينية المحركات 80143102

 80143101 - 3 (2) المحركات التوربينية 80143203

 80143203 - 1 عملي( 2) المحركات التوربينية 80143204

  80153101 3 (1) المراوح 80144107

 80144107 - 1 عملي( 1) المراوح 80144108

  16 المجموع
 

 الثانيالفصل 

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  80121208 3 المحركات الترددية 80143205

 80143205 - 1 المحركات الترددية عملي 80143206

   7 التطبيق العملي الميداني 80154207

   11 المجموع
 

  



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (26/2018-2019), Decision No.: 23, Date:  15/06/2019 

 
   

12-26 
 

 
 

 
 السنة األولى

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 2 رياضيات لطلبة الطيران 80121107

 - - 3 أنواع الطائرات وادائها 80101102

 - - 3 نظرية الطيران 80101101

 - - 0 االستدراكياللغة العربية  50511108

 - - 0 اللغة اإلنجليزية االستدراكي 50511109

 - - 0 مهارات الحاسوب االستدراكي 50511110

 - - 3 التربية الوطنية *50511206

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 50511103

  14 المجموع
 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 (1لغة انجليزية متقدمة ) 80101206

 -  3 قانون الطيران والسالمة الجوية 80111207

 -  3 العوامل البشرية 80111203

 - - 3 فيزياء لطلبة الطيران 80121208

 -  3 تشريعات الطيران 80111204

 - - 3 العلوم العسكرية 50511308

   18 المجموع
 

 صيفيالالفصل 

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 (1اللغة العربية ) 50511102

 - - 3 (1اللغة اإلنجليزية ) 50511103

 - - 3 مهارات حاسوبية 50541103

   9 المجموع
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 السنة الثانية

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 80101206 3 (2لغة انجليزية متقدمة ) 80102107

 - 80101206 3 مهارات تواصل وكتابة فنية 80112108

 - 80121208 3 أساسيات الديناميكا الهوائية 80102104

  80121208 2 (1أساسيات الكهرباء ) 80122101

 80102107 - 3 انجليزية متخصصةلغة  80112109

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

  17 المجموع
 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

   3 ادارة صيانة الطائرات 80102203

  80122101 2 (2أساسيات الكهرباء ) 80122203

 80122208  1 الكهرباء عمليأساسيات  80122207

   80121208 2 اساسيات االلكترونيات 80122208

 80122208   1 أساسيات االلكترونيات عملي 80122209

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

   15 المجموع
 

 

 صيفيالفصل ال

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن السابقالمتطلب 

 - 80121208 2 (1مواد بناء الطائرات ) 80112201

 80112201 - 1 ( عملي1مواد بناء الطائرات ) 80112202

 80112201  2 (2مواد بناء الطائرات ) 80112203

 80112203 - 1 ( عملي2مواد بناء الطائرات ) 80112204

 - 80102104 1 عمليأساسيات الديناميكا الهوائية  80102205

   7 المجموع
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 ةلثالسنة الثا

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - 80121208 2 تقنيات رقمية وأجهزة اليكترونية 80122206

80132105 
أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية 

(1) 
3 80102104 - 

80132106 
أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية 

 ( عملي1)
1 - 80132105 

80133107 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

(2) 
3 - 80132105 

80133108 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي(2)
1 - 80133107 

80133205 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

(3) 
3 - 80133107 

80133206 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 3)
1 - 80133205 

  14 المجموع
 
 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

80134107 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

(4) 
3 - 80133205 

80134108 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 4)
1 - 80134107 

80134209 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

(5) 
3 

- 80134107 

80134210 
 التوربينية الطائرات وهياكل أنظمة

 عملي( 5)
1 

- 80134209 

  80122203 3 (1ممارسات أعمال الصيانة ) 80153101

 80153101 - 1 ( عملي1ممارسات أعمال الصيانة ) 80153102

 80153101 - 3 (2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153203

 80153203 - 1 ( عملي2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153204

   16 المجموع
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 رابعةالسنة ال

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 80153203 - 3 (3الصيانة )ممارسات أعمال  80154105

80154106 
( 3ممارسات أعمال الصيانة )

 عملي
1 - 80154105 

  80132105 3 (1) التوربينية المحركات 80143101

 80143101 - 1 عملي( 1) التوربينية المحركات 80143102

 80143101 - 3 (2) المحركات التوربينية 80143203

 80143203 - 1 عملي( 2) المحركات التوربينية 80143204

  80153101 3 (1) المراوح 80144107

 80144107 - 1 عملي( 1) المراوح 80144108

  16 المجموع
 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  80121208 3 المحركات الترددية 80143205

 80143205 - 1 الترددية عمليالمحركات  80143206

   7 التطبيق العملي الميداني 80154207

   11 المجموع
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 المساقاتوصف 

 

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن:  3قانون الطيران والسالمة الجوية ) 80111207

الطائرة، المنظمات واالتفاقيات الدولية، صالحية الطائرة، عالمات التسجيل للطائرات، رخص طاقم 

 القوانين الجوية، تحقيقات الحوادث الجوية، عمليات البحث واالنقاذ.

 

 ، المتطلب السابق:(0، ع: 3، ن:  3( )1متقدمة ) لغة انجليزية 80101206

الى  والمحادثة والقراءة والكتابة باإلضافةفي االستماع  اإلنجليزيةتحسين مهارات الطلبة في اللغة 

التمارين على  ويحتوي كراسالمفردات واللفظ. يحتوي كتاب المدرس على نشاطات تدعم المادة. 

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

 

 (50511211 (، المتطلب السابق:0، ع: 3، ن:  3( )2لغة انجليزية متقدمة ) 80102107

الى المفردات  والمحادثة والقراءة والكتابة باإلضافةليزية في االستماع جاللغة االنمهارات مكثفة في 

المتعددة  والتدريب بالوسائط اإلنجليزيةواللفظ، يستخدم المقرر الطرق التقليدية في تدريس اللغة 

 الفعالة. كما ان المنهاج يحتوي على اقراص مدمجة لتحسين االستماع.  

 

 (50511211 (، المتطلب السابق:0، ع: 3، ن:  3تواصل وكتابة فنية )مهارات  80112108

عناصر الكتابة الفنية، مكونات التقرير، التصميم والصور، المراسالت، البحث والتوثيق، الكتابة 

 والمراجعة.

 

 ((50512112: متزامن، المتطلب ال0، ع: 3، ن:  3لغة انجليزية متخصصة ) 80112109

العديد من مواضيع المتعلقة بالطيران الهادفة لتحسين اللغة الفنية للطالب مثل  دةالما هتضمن هذت

 تقنيات التصنيع، أنظمة السيطرة، االمان، االنظمة الكهربائية.

 

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 2، ن: 2) الطيرانرياضيات لطلبة  80121107

علم الحساب، أنواع الكسور، الكسور العشرية، النسب المئوية، المتوسط الحسابي، الوسيط، النمط 

والمدى. الزوايا والتي تشتمل تعريفات الزوايا والتحويالت، أنواع الزوايا، المثلثات، المساحات 

لشائعة، والحجم لألشكال الشائعة، مساحة السطح والحجم لألجسام الصلبة الشائعة، التحويالت ا

الجبر، اإلبدال، المعادالت الخطية، األسس والقوى، النمط القياسي، األنظمة الرقمية وتحتوي النظام 

الرقمي الثنائي، النظام الرقمي العشري، النظام الرقمي الثماني والنظام الرقمي السداسي عشري، 

 اإلحداثيات، علم المثلثات، المعادالت اآلنية، المعادالت التربيعية، أنواع اللوغاريتمات، الهندسة

  والرسوم البيانية، االحداثيات الديكارتية والقطبية.
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 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 2، ن:  3) الطيرانفيزياء لطلبة  80121208

طبيعة المادة، مكونات الذرة، حالة المادة، األجسام الساكنة والتي تحتوي الكتلة، القوة والوزن.  ،المادة

الجهد وقانون هوك، طبيعة وخصائص المواد الصلبة، السائلة والغازية، الضغط، القوى واالتزان. 

الدورانية، الحركة الخطية المتغيرة، أنواع الحركة، األجسام المتحركة وقوانين نيوتن، الحركة 

االحتكاك، الشغل، القدرة وعزم الدوران. ديناميكا الموائع في الغالف الجوي، الكثافة، الكثافة 

االنضغاط، اللزوجة ومبدأ برنولي، الديناميكا الحرارية، علم الضوء، حركة  ة(، قابليالنوعية)النسبية

 األمواج والصوت.

 

 (-المتطلب السابق:  ،0، ع: 3، ن:  3إدارة صيانة الطيران ) 80102203

دارة صيانة الطيران مثل تطور برامج صيانة الطائرات، متطلبات شهادة إالمواضيع المتعلقة ب

 الطيران، توثيق الصيانة، النشرات الفنية، الخدمات الفنية.

 

 (:السابق ، المتطلب 0، ع: 3، ن:  3نظرية الطيران ) 80101101

 الطائرة أسطحالقوى االربعة المؤثرة على الطائرة، مبدأ برنولي، الرفع وقانون نيوتن الثالث، محاور 

 التحكم بالطائرة.

 

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن:  3أنواع الطائرات وأدائها ) 80101102

وتحديد أدائها  المحركوثنائية من المواضيع التي تتعلق بأنواع الطائرات وأدائها مثل أحادية المحرك 

 خالل جميع مراحل الرحلة.

 

 ((80121208، المتطلب السابق: 0، ع: 3 ، ن: 3) الهوائيةأساسيات الديناميكا  80102104

أشكال الجناح في االرتفاع،  الزيادةللهواء،  الطائرةالديناميكا الهوائية والتعاريف الهندسية، مقاومة 

دورانيه، حاالت  بأوضاعاثناء الطيران، الطيران  الطائرةعلى  المؤثرةبالطيران، القوى  التحكم

 .الطائرةاتزان 

 

 ، المتطلب السابق: 3 ع: ،0، ن:  1)عملي أساسيات الديناميكا الهوائية  80102205

80102104) 

مقاومة الهواء على الشكل االنسيابي، تطبيق  التالية تأثيرالتجارب  قالهواء لتطبياستخدام جهاز دفق 

 السوائل مشاهدةعملي على جهاز قياس ضغط  االنسيابي تطبيققاعدة برنولي عمليا على الشكل 

وتشغيلها من  الطائرةعلى  األساسيةالتحكم  أسطحبسطح الجناح، مواقع  الرقيقةالتصاق طبقة الهواء 

الى  ةالرئيسية باإلضافوتشغيل الدفات الثالث  الجناح وصفالهواء على سطح  القيادة مسارمقصورة 

 .والدورانعلى الهبوط  المساعدةالدفات 
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 (80121208، المتطلب السابق: 0، ع: 2، ن: 2)(1مواد بناء الطائرات ) 80112201

الطائرة التي تحتوي على الحديد  مواد الفحصمواد وأدوات الطائرة المعدنية والتي تتضمن: مواد 

والمرنة البالستيكية  رئيسي الموادبشكل رئيسي، مواد الطائرة التي ال تحتوي على الحديد بشكل 

البراغي المسننة،  المثبتات، الصدأ، ، أغلفة القماش،والتراكيب الخشبية المركبة الخشب المواد

 المستخدمة في الطائرات.الربط، والتباشيم  والبراغي أدواتاألزرار  البراغي،

 

متزامن مع ، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: 1) عملي( 1مواد بناء الطائرات ) 80112202

80112201) 

تجميع صفائح معدنية باستخدام نوع من أنواع التباشيم، كيفية التمييز  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل
ا  الصدأ إزالةبين األنواع المختلفة من  ، استخدام أنواع متعددة ومختلفة من أدوات القياس الصدأ يدويا

 الدقيقة مثل الورنية.

 
 (80112201: لب المتزامن، المتط0، ع: 2، ن: 2) (2مواد بناء الطائرات ) 80112203

 الزنبركات، أنواع نصف الصلبة والوحدات واألنابيب المرنة، د(، المواالمواد الصلبة )القاسية

أنواع  المسننات والسالسل، أسالك التحكم، البكرات، ناقالت الحركة المتضمنة األقشطة، المحامل،

 األسالك والموصالت الكهربائية.

 

متزامن مع ، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: 1) عملي( 2مواد بناء الطائرات ) 80112204

80112203) 

نهايات  عملية توسيعقطع الخطوط باستخدام أدوات قطع األنابيب،  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

وتجميع خطوط  التحكم، فككوابل  المحامل فحصالتمييز بين أنواع مختلفة من  األنابيب الصلبة،

 األنابيب.

 

 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن: 3) البشريةالعوامل  80111203

، قانون ة، االخطاء البشريةللعوامل البشري ةالحوادث المنسوب؟ نموذج شل،  البشريةما هي العوامل 
 ة، االداء البشري و القيود، البصر، السمع، معالجة المعلومات، الخوف من االماكن الضيقـ""مورفي

والدخـول الجسـدي والخـوف من المرتفعـات، علم نفس االجتمـاعي، التحفيــز وعـدم التحفيـز، 
، االشــراف ة، عمـل الفـريق، االدارة، انواع الشخصيةالثقافـ ضغط زميل العمـل، مواضيع

 ة إلنهاء، االجـهاد، ضغـط الوقـت و المواعيد االخـيرةالمادي ة، البيئة، ادارة مـوارد الصيانةوالــقياد
العمـل، عبء العمـل و الحمـل الـزائد و الحمـل القليل، النوم، االجهاد و مناوبـة العمل، الكـحول، 

، ة، االنارة، الضوضاء واالبخرةالمادي ة، البيئةج واساءة استخدام المخدرات، الحميه و التغذيالعال
، ةواالهتزاز، بيئـة العمل، المهام، العمل المادي، المهام المتكــرر ة، الحركـةالمناخ والحـرار

، ةاالستمراري ، االتصـال داخـل وبين الفــرق، تسجيل العمل،ةالمجمعـ ةالفحـص البصـري، االنظمـ
، نشر المعلومات، الخطأ البشري، نظريات و نماذج الخــطأ، انـواع الخــطأ في مهام ةالعمل

، المخاطر في مكان العمل، تمييز و تجنب األخطاء، نتائج االخـــطاء، تجنب وادارة ةالصــيانـــ
  .، تقييم الخطـــــرةالمخاطر، التعامل مع الحاالت الطارئــ
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 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 3 ، ن:3) الطيرانتشريعات  80111204

بنظام هيئة الطيران المدني،  المشمولةواجبات ومسؤوليات هيئة تنظيم الطــيران المدني، الطائرات 
، وظيفة أعضاء وكالة ةو(، وكالة سالمة الطيران األوروبيللطيران المدني )االيكا ةالدوليـ ةالمنظم

، ة، فئات الترخيص، امتيازات الرخصــة، ترخيص موظــفين الصــيانـةاألوروبيــسالمـة الطيــران 
للترخيص، دورات االختصاص، مـعايير ومتطــلبات االمتحان، التقدم  ةاألساسيـ ةمتطلبات المعرفــ

 –، ترخيـــص المـــــوظــــفين ةالمعتمـــــد ةالصـــــيان الترخيص مؤسساتبالطلب للحصول على 
، الصيانةاألدوات والمواد، قبول المكـونات، بيانات  المعــــدات، ،المساندــادر الوظيفي والكادر الكـ

، الجودةوانظمة  الصيانةاجراءات  ،الصيانة، سجالت الصيانة، اجازة مزاولــة اإلنتاجيةتخطيط 
(،منظمات صيانة النقل الجوي غير التجاري، ترخيـــص الصيانة)مؤسسة  145-ادارة الجـزء 

، نقل البضائع الطائرةوكراسات صيانة  المشغلين كتيبات سجالتتشــــغيل الطيران، مسـؤوليات 
المعتمــد، شـهادة االختصــاص التكميلــي، شهادة  ةعن طريق الجو، تنظيم المؤسس الخطرة

، مكـونات،  ةعلى محطة اتصاالت للطائر ةص وموافقــصالحية الطــائرات، ترخيـالتسجيل، شهادة 
، ةصيانة واستمرارية صالحية الطائر التجاري منظمةمنظمات صـيانـة النقل الجــوي غير 

الوزن  ة، صيانة الطائرات خفيفـــنالطائرة للطيرا ة، صالحيــةالى الخدمــ ةترخيص اعادة الطائر
والتفتيش، ارشادات صــــالحيات الـــــطائرات ، عمليات الفحــص ةالخطر ةالصيانـ مهمات

 ، التطويرات واالصالحات.ةللشركات الصانع ة، معـلومات الصيانةللطيران، نشرات الصيانــ
 

 (80121208، المتطلب السابق: 0، ع: 2، ن: 2)   (1أساسيات الكهرباء ) 80122101

االجسام المشحونة، نظرية كولوم و نظرية اإللكترون، الكهرباء الساكنة والتوصيل والتي تتضمن 

التوصيل الكهربائي في السوائل واالجسام الصلبة، المصطلحات الكهربائية وتحتوي على الطاقة 

توليد  الشحنات الكهربائية، التيار الكهربائي، المقاومة الكهربائية، وقوانين الكهرباء، الكهربائية،

ليد الفولتية بالضغط، توليد الفولتية بالحرارة، توليد الكهرباء وتتضمن توليد الفولتية باالحتكاك، تو

المباشر دوائر التيار مصادر التيار المباشر،  الفولتية بالضوء، توليد الفولتية التفاعالت الكيميائية،

 .مكثفالالسعة /  القدرة، / المقاوم،  المقاومة

 

 (80122208متزامن مع ، المتطلب 3، ع: 0، ن:  الكهرباء عمليأساسيات 80122207 

، والترددي ، قياس التيار المباشروالترددي قياس فولتية التيار المباشر :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل
 وتفكيك مولداتقياس المقاومة، ربط االحمال على التوازي، ربط االحمال على التوالي، تجميع 

 ربائية وأنواعها المحوالت الكه التيار المباشر، فحص المكثفات والملفات.
 

 (80122101: متزامن، المتطلب ال0، ع: 2، ن: 2) (2أساسيات الكهرباء ) 80122203

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

اتجاه الدوران، سرعة دوران المحرك،  المباشر عكسانواع محركات التيار  فعل العضو المنتج،

نظرية التيار المتردد، المحوالت وتتضمن مبدأ العمل، تركيب المحول، خصائص القلب المعدني، 

ملفات المحول، انواع المحوالت، المرشحات، انواع مولدات التيار المتردد، انواع محركات التيار 

 المتردد.
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 (80121208: السابق، المتطلب 0، ع: 2، ن: 2) أساسيات االليكترونيات 80122208

أشباه الموصالت، أجهزة الحالة الصلبة، الديودات، الترانزيستورات، الدوائر المتكاملة، لوحات 

، نظام لوح ماجنسن، تزامن العزم وتتضمن وماجنسينالدوائر المطبوعة، الية المناظمة، أنظمة ديسن 

 تصنيف التزامن.

 

 (80122208-المتزامن: ، المتطلب3، ع: 0، ن: 1) االلكترونيات عمليساسيات ا 80122209

فحص وتركيب المركبات االلكترونية األساسية والتعرف على طبيعة عملها، بناء الدوائر االلكترونية 

األساسية باستخدام المركبات االلكترونية مثل الدايود والترنزستور وتطبيقاتها في األنظمة الكهربائية 

 المختلفة.

 

، المتطلب السابق: 0، ع: 2، ن: 2) اليكترونيةتقنيات رقمية وأجهزة وأنظمة  80122206

80121208) 

، المنطقيةتحويل المعلومات، نواقل البيانات، الدوائر  انظمة الترقيم، ،اإللكترونيةانظمة المؤشرات 
 البصرية، االلياف الضوئية، مفاهيم االلياف الضوئيةهيكل الحاسوب االساسي، وصف االلياف 

، البصرية، الموصــالت والمقرنات، تــقنيات قياس االلياف  البصريةوالكـوابل، الوصــالت 
وأجهــزة االسـتقبال،  البصرية، أجهزة الكشـف البصريةواجهزه االرسال  البصريةالمصادر 

، الرقابيةدارة البرمجيات للكهروستاتيكيـه، ا الحساسة، األجهـزة اإللكترونيةشـاشـات العـــرض 
 .النموذجية الرقمية /اإللكترونيةانظمة الطائرات  الوسط الكهرومـغناطيسـي،

 

، 0، ع: 3، ن: 3) )ديناميكا الهياكل( (1أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80132105

 (80102104 المتطلب السابق:

 ،أشكال الجناحفي االرتفاع،  الزيادةللهواء،  ةالطائرالديناميكا الهوائية والتعاريف الهندسية، مقاومة 

، حاالت ةدوراني بأوضاعاثناء الطيران، الطيران  رةعلى الطائ ةالتحكم بالطيران، القوى المؤثر

 .ةاتزان الطائر

 

، ع: 0، ن: 1عملي ))ديناميكا الهياكل( ( 1وهياكل الطائرات التوربينية ) أنظمة 80132106

 (80132105المتزامن مع ، المتطلب 3

الذيل  وتشغيل موجهتدفق الهواء حول الشكل االنسيابي، وصف  طاآلتية: أنماتنفيذ التطبيقات العملية 

، نظام التحكم بالدفات الرئيسية والمساعدة، ابواب الطائرة، الفحص التشغيلي لنظام والدفة المساعدة

سطح  الطائرة، موازنةتعليمات دليل  سطح مثبط السرعة )سبويلر(، دهان صفيحة المنيوم حسب

ح، فحص خارجي للجناح، فحص طرف الجناح، دعامة الجناح االمامية، حافة الجلد االمامية، االجن

 .والمثبتاتالضلع 
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، ن: 3) )األجهزة الدقيقة واالليكترونيات( (2أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80133107

 (80132105 :متزامن، المتطلب ال0، ع: 3

اجهزة قياس الضغط، أجهزة قياس الحرارة،  ،أنظمة القياس والفحص، أنظمة مؤشرات الطائرات

نظام مؤشرات الكميات، انظمة تحذير السقوط و زاوية الهجوم، نظام تحديد السرعة و االرتفاع، 

بالنسبة  مقياس االرتفاع، مؤشر السرعة العمودية، مؤشر سرعة الهواء، الحرارة، سرعة الطائرة

، المغناطسيةلسرعة الصوت، معلومات الطائرة الجوية المحوسبة، اجهزة الجيروسكوب، البوصلة 

الطيران اآللي، االتصاالت، اجهزة الصيانة على متن الطائرة، نظام الصيانة المركزي، فلسفة اجهزة 

تحميل الفحص الداخلية، انظمة مراقبة ظروف الطائرة، معدات المهمات االرضية، انظمة 

 المعلومات، نظام المكتبة االلكترونية، الطابعة الجوية، مراقب بنية الطائرة.

 

عملي  )األجهزة الدقيقة واالليكترونيات( (2أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80133108

 (80133107متزامن مع ، المتطلب السابق: 3، ع: 0معتمدتان، ن:  1)

، تطهير خطوط وارتفاع الطائرةفحص التسريب من نظام قياس سرعة  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

، اختبار نظام واالرتفاعنظام قياس السرعة  وتركيب رأس، فك وارتفاع الطائرةنظام قياس سرعة 

المعدات، اختبار تشغيلي لمسخن مراوح محول محذر  وتركيب لوحة، فك وسرعة الطيرانانذار ماخ 

 قبة انتقال القالبة.مرا وتركيب قاطعالسقوط، فك 

 

، 0، ع: 3، ن: 3))القدرة الكهربائية(  (3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80133205

 (80133107 :متزامنالمتطلب ال

انواع القدرة الكهربائية، البطاريات، توليد التيار الثابت، توليد التيار المتناوب، منظم الفولتية، وحدة 

مولد ومحرك متكامل، مولد بدون فحمات، مولد ذو  تردد ثابت و سرعة تشغيل السرعة الثابتة، 

متغيرة، مولد طاقة في حالة الطوارئ، منظمات المحول، العاكسات، مصدر الطاقة، الطاقة االرضية 

الخارجية، موزع الطاقة الكهربائية، وصل و فصل المولد الكهربائي، حماية الدائرة الكهربائية، 

رد الفعل، ازالة احمال التيار الترددي، الحماية  الحقيقي و الحمل توزيع ربائي،انظمة التوزيع الكه

 من االعطال،  الفحص الذاتي، اجهزة التحكم و مؤشر قمرة القيادة، االنارة.

 

، ع: 0، ن: 1عملي ))القدرة الكهربائية( ( 3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80133206

 (80133205متزامن مع ، المتطلب السابق: 3

فك و تركيب البطارية، فك و تركيب مغذي حماية الملفات الكهربائية،  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

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

البطارية، اختبار مقاومة حساس حرارة البطارية، صيانة البطارية بعد ارتفاع الحرارة، اختبار 

نظام مولد التيار الترددي، شحن البطارية، فحص نظام ار الترددي وتشغيلي لنظام مولد طاقة التي

ة الرعدية، نظام اضاءة التحذير و االشارة، اضاءة عاصفال اضويه البطارية، نظام اضاءة الفيضان،

ضاءة قبة قمرة إالهبوط و المدرج، اضاءة اختبار الجليد، المضاد للتصادم، اضاءة الموقع و االمالة، 

ضاءة الطوارئ، فك و تركيب لوحة التحذيرات إضاءة غير مباشرة، إة خدمة القمرة، ضاءإالطائرة، 

 .ضاءة الهبوط والمدرجإمضادة للتصادم سفلية، معايرة  اضويهمائلة و  اضويهتركيب والتنبيهات،
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 )نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه( (4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80134107

 (80133205متزامن مع  ، المتطلب السابق:0، ع: 3، ن: 3)
المعدات  مان واجهزة االنذار،، األالقمرة بالضغط داخلالتحكم  التكييف والتبريد، تزويد الهواء،

، معدات الطوارئ، اإلخالء في حاالت الطوارئ، قمرة القيادة، أحزمة األمان ةوالتجهيزات الداخلي

ومثبتات االكتاف، المقصورة، المطبخ، حجرات الشحن، وحدات خدمة الركاب، السالم، أنظمة 

زعانف التحكم  ، أنظمة اكتشاف واخماد الحرائق،الصيانةالترفيه داخل المقصورة، تطبيقات 

 بالطيران، أنظمة الوقود.

 

 )نظم التكييف والوقود وأجهزة التوجيه(( 4أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80134108

 (80134107متزامن مع ، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: 1عملي )
والتحكم  وانظمة الوقودفك وتركيب قطع انظمة التكييف والتبريد  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

تشغيل  مان،األبكرة حزام  ،ةطفايات الحريق، فحص التجهيزات الداخليفحص صمامات  ،بالطائرة

 فحص نظام تثبيت الزعانف. فعلي لنظام استشعار الحريق،

 

، ن: 3) )النظم الهيدروليكية واألكسجين( (5أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80134209

 (80134107م  ، المتطلب السابق:0، ع: 2
مضخة  زيت الهيدروليك، ،ةتصميم نظام ضغط السوائل على الطائر السوائل، نظرية ضغط

منع  نظمة التنبيه والتحذير،أ قطع نظام ضغط السوائل، توليد الضغط في حالة الطوارئ، الهيدروليك،

نظام الهبوط في  نظمة استخدام الماء الصالح وغير الصالح للشرب،أ تشكل الجليد وازالة المطر،

 نظام االكسجين واستخداماته للطاقم والركاب، نظام منع االنزالق، وابح،الك العجالت، ،ةالطائر

 نظام ضغط الغازات المرتفع والمنخفض. نظام شفط الهواء، ،والصيانةمعايير االمان 

 

عملي )النظم الهيدروليكية واألكسجين( ( 5أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية ) 80134210

 (80134209م ، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: 1)
 ،كالهيدروليضغط السوائل، مضخة  بأنظمةية: فك وتركيب مفاتيح التحكم تتنفيذ التطبيقات العملية اآل

صــمام  كســجين،ماسحات المطر، العجــالت والكوابـــح، اســـطوانات األ الضغط،حساسات 

تشغيل نظــام ضغط السوائل فعليا على تعبئـة خزان الهيــدروليك،  كسـجين،منضـــم تدفق األ

فحص نظام توجيـــه الطائر  عمل فحص لنظام منع االنزالق، ،ةنظــام الــهبوط في الطائر ،ةالطائر

 .ةفحص نظام قـــياس سرعـة الطائر نظام مخــزن الضغط، على األرض،
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، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3) (1المحركات التوربينية ) 80143101

80132101) 

 ةفي محركات الطائر الطاقةقياس  ،ةالتوربينية الغازية الذي يتضمن:  انواع الدوافع النفاثالمحركات 

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

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

 مخمدات الصوت، وتثبيت شفرات التوربينات، وظائف وبناء العادم، طرق تبريد ،وانواع التوربينات

مصادر التزويد، التزييت، خصائص الزيوت،  زيوت التشحيم، عاكسات الدفع والمحامل والحافظات،

، أنواع وقود الطائرات، التزود بالوقود / ةمواصفات الوقود الدولياضافات الزيت، أنواع الزيت، 

أنظمة التزييت، المتطلبات األساسية، أنواع تزييت ، ن الوقود، تلوث الوقودتفريغ الوقود وخزا

الهيد المحامل، صمام مكافحة التسرب، تنفيس النظام الفرعي، كشف رقاقات المعدن، وحدات التحكم 

 في التدفق النسبي، وحدات التحكم في التسارع، أجهزة حماية المحرك، األنظمة،، التحكم وميكانيكية

 التحكم االلكتروني الكامل بالمحرك.

 

م ، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: 1) عملي( 1المحركات التوربينية ) 80143102

80143101) 

فحص وتركيب نظام مانـع الجليـد، فحص غرفـــة وغـطاء االحتراق ية: تتنفيذ التطبيقات العملية اآل
زالة وتركيب إ، التصفيةالتر فزالــة وتركيـــب إوالتوربين، فحص وتنظيف العادم والمحامل، 

 لها. ةمضخة الوقود واالنابيب التابع
 

: متزامن، المتطلب ال0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3) (2المحركات التوربينية ) 80143203

80143101) 

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

ووحدات األحــمال المحوريــة، أنظمـــة الهــواء الســــاخن ومكافحة الجليد، أنظمـــة اإلشــعال 

حرارة العادم وحــرارة الـــغاز، قياس ، أنظمة إشارة المحرك في قمرة القيادة، قياس درجة اإلشعال

أنظمـة التوربينات الحرة والتروس التوربينية، نظام  المحرك،سرعة  .الضغط، مؤشر تدفق الوقود

أجهزة السالمة. تكوينات محركات التيربو، نظام التحكم  الميكـــــانيكي.التحكم بالوقود الهيدروليكي 

مراقبــة، ضوابط المحــرك، وحـدة بناء المحرك، الوقاية في المحرك، وحدات الطاقــة المســاعدة 

من الحرائق، تركيب وإزالة المحركات، أنظمة كشف واطفاء الحريق، مراقبة المحرك والتشغيل 

 األرضي.

 

متزامن  ، المتطلب السابق:3، ع: 0، ن: 1) عملي( 2المحركات التوربينية ) 80143204

 ( 80143203مع

 المحرك فحصازالة وتثبيت واختبار وفحــص وحـــدات االشعال في ية: تالعملية اآلتنفيذ التطبيقات 
مؤشرات سرعة المحرك، شرح نظـــام االحتـــراق الالحق في المحرك، ازالــة وتثبيت وحـدات 
التحكم في ضغط الهـــواء، ازالــة وفــحص واعادة تثبيت محــدد الــرقائق في الزيت، ازالة وفحص 

 تحديد وطفايات الحريق. وفحص نظام ةالطاقة المساندمصفيات الوقود، تشغيل وحدات 
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 (80121018، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن: 3المحركات الترددية ) 80143205

نسبـــة الضغط والكفاءة وماهيــه وقياس  ، محركات الـــديزل وثنائي االشـــواط،ةالذاتي ةمحرك الدور

 ، روابط التوصـيل، االسطوانات،ةبنائيلالتـرتيبات ا ،ةعلى  الطاق المؤثرة؟ والعـــوامل ةالطاق

ة ممازج الهـواء والوقود، ،نظام الوقود وحجرة عوا ،ةالمكابس واليات التحكم بالصمام، تَْزِويد الطاق

 مبادئ التركيب والتشغيل النموذجي لمازجات حقن الوقود بالضغط، أنظمة حقن الوقود، الوقود،

، أنظمة وشمعات االشعال سالكأ ،ةالمولدات المغناطيسيـ العالي، الضغطنظمة االشتعال ذات أ

 نظام ادخال الهــواء، تبريد االسطوانات، نظام ادخال الهواء، نـظام العادم والتبريد، اإلشــــعال،

اختيار  لزوجة الزيت، المحركات التي تعتمد على الــهواء، شاحن الهواء/شاحن الهواء النفاث،

والديزل، انظمة االوكتان ونسبـة الرصــاص، بنزين الطيران  وخصائص الزيت، درجات الوقود،

نظمـة المحرك، قياس الضغط أ مؤشرات نظام توزيـع الزيت، وظائف الزيت االخرى، التزييت،

 ، ازالة وتبديل المحرك.ةودرجـة الحرار

 

متزامن مع ، المتطلب السابق:  3 ، ع:0، ن: 1المحركات الترددية عملي ) 80143206

80143205) 

، فحص وتحقق اسطوانة المحرك تعديالت مساحة الصمام، ء: إجرااآلتيةتنفيذ التطبيقات العملية 

إزالة  فحص وصيانة مازج المحرك الترددي، بدن االسطوانة، فحص، تركيب اسطوانة المحرك

 التوربيني، قطع الشاحنتفكيك، إعادة تجميع  وفحص وتثبيت نظام ادخال الهواء للمحرك الترددي،

وفحص المولدات  اإلشعال إزالةإزالة، فحص وإعادة تثبيت شمعات  ،فحص زعانف تبريد األسطوانة

 زالة وصيانة فلتر الزيت،إ إزالة، تثبيت أنبوب الزيت، أسالك قابس االشتعال،زالة إ ،المغناطيسية

 .المروحةزالة واعادة تثبيت إ فحص وصيانة نظام العادم للمحرك الترددي،

 

 (80153101 -المتطلب السابق: ، 0، ع: 3، ن:  3المراوح ) 80144107

 واالنزالق، ةالهندسي ةالزاوي ،ة الفعالةزاوية  المروح في تكوين المروحة، التطورات الحديثةو البنية

 ةالثابت ةاختالف زاوية المروح ،ةعلى اجزاء الشفر ة، القوى المؤثرةزاوية اصطدام الهواء بالمروح

ذات  ة، الطائرةعلى المروح المؤثرةالدفع العكسي، القوى  على كفاءة المروحة مع السرعة، وتأثيرها

 ،ةثابتة الزاوي ةمروح وح،اأصناف المر المحرك الواحد، تكوين محرك التوربينات المروحي،

مراوح ثنائية  احادية الفعل، ةمروح ثنائية الزوايا، ةمروح للتعديل على االرض، القابلة ةالمروح

 ،القياسيةثنائية الفعل مروحة هاملتون  ةمروح ،ةثابتة السرع ةالفعل، وانظمة التحكم في المروح

بنظام  المرتبطة المروحة تحكم بيتا في المراوح التي تعمل كهربائيا، ،ةعملية تغيير الزاوي مبادئ

 التحكم في المحرك، الكهربائي، نظام ازالة ومنع الجليد سوائل مانع التجمد، الفاديك االلكتروني،

 .وإجراءات تشغيله

 

 (80144107متزامن مع ، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: 1المراوح عملي ) 80144108

 المؤثرة المروحة والقوىالتعرف على عملية توزيع والـتواء زوايا : ةيتتنفيذ التطبيقات العملية اآل
 .ة، وتتبع اداء المروحةالمتعدد ة، زوايا المروحــةعلى المروحــ
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، المتطلب السابق: 0، ع: 3ساعات معتمدة، ن:  3) (1الصيانة )ممارسات أعمال  80153101

80122203) 

األدوات اليدوية  المعدات، العملية في المشاغل، والمشغل التمارينإجراءات السالمة على الطائرة 

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

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

 مواصفات رابطة النقل الجوي، أدوات العرض المستخدمة للكمبيوتر وأدوات العرض المختلفة،

السماحية والمطابقة، قياسات لعمل الثقوب، الصفوف  المعايير المشتركة في مجال الطيران،

استمرارية وعزل  نظام الربط الكهربائي، لمطابقتها  لألنظمة، التقوس وااللتواء، والمعايير 

تركيب وفك  فحص القطع المثبتة باستخدام أسلوب الكبس، استخدام أدوات الكبس، الفحوصات،

أساليب حماية  دبوس التوصيل، األسالك ذات الشعيرات، أنواع األسالك وطرق التعرف عليها،

انظمة فحص األسالك الكهربائية  في معايير فحص األسالك واعطالها، السماحية األسالك،

 وتوصيالتها.

 

متزامن ، المتطلب السابق: 3، ع: 0، ن: 1) عملي( 1ممارسات أعمال الصيانة ) 80153102

 (80153101مع 

الكهربائية زالة التباشيم باستخدام األدوات إ فحص أسالك الدفات، :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

قياس  ،ةوالتيار والمقاومة الكهربائي استخدام أدوات فحص مقدار قوة الجهد الكهربائي، واليدوية،

 .االهتراءفحص أنظمة الكبح لحدود  األبعاد الخارجية باستخدام أدوات القياس الدقيقة،

 

متزامن مع ، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن:  3) (2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153203

80153101) 

ثني وتوسيع نهايات أنابيب  األنابيب والخراطيم، المثبتات الخاصة، استخدام التباشيم، التباشيم،

 الفحص النظري والعملي لألنابيب والخراطيم، تركيب األنابيب وتثبيتها، الزنبركات، الطائرات،

 كبس نهايات التوصيالت، التحكم،كوابل  نواقل الحركة، معالجة وتنظيف وفحص المحامل، التخزين،

وأنظمة األسالك  الفحص النظري والعملي لكوابل التحكم واألجهزة )الخردة( المعتمدة، المعالجة،

 المواد المركبة. الصفائح المعدنية، معالجة المواد، المختلفة،

 

متزامن  ، المتطلب السابق:3، ع: 0، ن: 1) عملي( 2ممارسات أعمال الصيانة ) 80153204

 (80153203مع 

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

 التحكم المختلفة. التحكم وأنظمةوأسالك  والبكرات

 

متزامن مع ، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن:  3) (3ممارسات أعمال الصيانة ) 80154105

80153203) 
فك الومعالجة المواد وتخزينها وأساليب  المختلفة من اللحام وأنظمة الوزن واالتزان األنواع

والتركيب والتعرف على بعض الظروف الطارئة التي يمكن أن تمر بها الطائرة، أساليب الصيانة 

  والتخطيط لها وإجراءات إصدار التراخيص لها.
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متزامن  ، المتطلب السابق:3، ع: 0، ن: 1) عملي( 3ممارسات أعمال الصيانة ) 80154106

 (80154105مع 

ركن الطائرة لمدة  فحص وتطبيق عدد من التمارين العملية مثل اللحام، :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

حل المشاكل من خالل  توصيل مصادر الكهرباء الخارجية، فحص نظام ضغط السوائل، طويلة،

وبعض  ،اإلضاءةمختلفة من أجهزة  وتركيب أنواعفك  التحكم بالدفات،نظام األسباب المحتملة بنظام 

 أجزاء الطائرة الخارجية.

 

ساعة عمل بالميدان، المتطلب  330، ع: 0، ن:  7التطبيق العملي الميداني ) 80154207

 (-السابق: 
رفع يشـــــمل جميع األنشطة العملية التي تتم في حظيرة صيانة الطائرات وورش العمل مثل 

، العمليات الوظيفيـة، الصيانـة ةالـــطائرات، المعالجـــة االرضيـة، وفحص انظمـة الـــطائر

واإلصالح اسـتكشـاف األخـطاء وإصالحها، استبــدال القطع واختبارها باستخدام جميع األدوات 

بجميع متطلبات  الخاصة المطلوبــة، المعــدات األرضيــة وكتيبات التدريب باإلضافــة إلى االلتزام

 ية:تاآل السالمـة أثناء العمل على جميع مكونات الطائرات وكل من األنظمة

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


