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 رؤية القسم:

 .اوإقليميً محلًيا والبحث العلمي  علوم صيانة الطائراتالتميز في مجاالت التعليم والتعلم في 

 رسالة القسم:

مهنة، بالمعارف والمهارات وأخالقيات ال مزودة علوم صيانة الطائراتمتميزة في مجال كوادر  إعداد
 . المحلية والدوليةوفًقا لمعايير الجودة ، واإلقليميلتلبية احتياجات المجتمع المحلي 

 :البرنامجرسالة 

لمهنة مدعم بالمعارف والمهارات وأخالقيات ا صيانة الطائراتفي مجال  مميز ميأكادي رنامجتقديم ب
ليم ج التعمن خالل كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة المعايير المحلية واالقليمية وفًقا لمعايير إدما

 اإللكتروني.

 :البرنامج التعليميةأهـداف 

 على أنظمة الطائرات المختلفة. التعرف .1
 المختلفة ذات العالقة بالطيران. رفهم الظواه .2
 مبادئ صيانة محركات الطائرة وانظمتها المختلفة. تعلم .3
التعرف على األعطال ويميزها ويعمل على صيانتها وذلك بتطبيق اللوائح والتعليمات ذات  .4

 العالقة.
 الصيانة على الطائرة.تعلم الطرق األنسب لتنفيذ عمليات  .5

 التعليمية: البرنامج مخرجات

 المختلفة والمتسارعة ومواكبتها في مجال صيانة الطائرات. العلوم األساسية  تبيان .1

 .المختلفة محركات الطائراتو  أنظمة توضيح .2

 المختلفة.تطبيق مهارت صيانة الطائرات  .3
 .المختلفة على الطائرة األنظمةتحليل المشاكل الفنية وتصنيفها وفك وتركيب  .4

 المشاكل المتعلقة بصيانة الطائرات وتصميمها. تقييم .5

 الهيئات التنظيمية لصيانة الطائرات. هاتحتاج التي ةرير المناسباتقالإعداد  .6
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 كونات الخطةم

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

 موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 % 19,71 27 متطلبات الجامعة أولا 

ا   % 17,52 24 متطلبات الكلية ثانيا

ا   %62,77 86 متطلبات التخصص ثالثا

 % 100 137 المجموع

 

 المعتمد في الجامعةنظام الترميز 

 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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27*

 ساعة معتمدة (18)متطلبات الجامعة اإلجبارية:  .أ

 

 
 

 50511108 3 )اللغة العربية( 1مهارات االتصال والتواصل  50511104
 50511109 3 )اللغة االنجليزية( 1مهارات االتصال والتواصل  50511105
 - 0 العربية )استدراكي( اللغة 50511108
  0 اإلنجليزية )استدراكي( اللغة 50511109
  0 الحاسوب )استدراكي( مهارات 50511110
  3 المجتمعية والمسؤولية الحياتية المهارات 50511205
 - 3 الوطنية التربية 50511206
 - 3 واالبتكار الريادة 50511305
 - 3 العسكرية العلوم 50511308

 

 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات اآلتية: 9متطلبات الجامعة االختيارية: ) ب.

 
 

 

  50511104 3 )اللغة العربية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521106
  50511105 3 )اللغة االنجليزية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521107
 - 3 النفس علم مبادئ 50521203
 - 3 االنسان حقوق  50521204
 - 3 اإلسالمية الثقافة 50531101
 - 3 الهاشمية والوصاية القدس تاريخ 50531205
  50511110 3 حاسوبية مهارات 50541103
 - 3 والبيئة التنمية 50541204
 - 3 والمجتمع الصحة 50541206
 - 3 اجنبية لغة 50541308
  50511110 3 الرقمية الثقافة 50541309
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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 مهارات تواصل وكتابة فنية 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 
 (1أنظمة 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 
 (2أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 )األجهزة الدقيقة واالليكترونيات( عملي
1 - 3 

80133107 

 م

80133205 
 (3أنظمة وهياكل الطائرات التوربينية )

 الكهربائية( )القدرة
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 

( 4التوربينية )أنظمة وهياكل الطائرات 

)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

 س 80102104 - 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 ( عملي2التوربينية )المحركات  80143204
80143203 

 م

 80121208 - 3 3 المحركات الترددية 80143205

 3 - 1 المحركات الترددية عملي 80143206
80143205  

 م

 م 80143101 - 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 السابقالمتطلب 

 - - 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 التربية الوطنية *65051120

 - - 3 مهارات حاسوبية 50541103

 - - 3 متطلب جامعة اختياري 

   9 المجموع

 

  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref: Modified by Deans’ Council Session (18/2021-2022). Decision No: 02, Date 02/02/2022 

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

9-26 
 

 

 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 متخصصةلغة انجليزية  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 عمليأساسيات الكهرباء  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 
وهياكل الطائرات التوربينية  أنظمة

 ( 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
  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref: Modified by Deans’ Council Session (18/2021-2022). Decision No: 02, Date 02/02/2022 

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

11-26 
 

 
 
 

 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 

   80102104 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

  80143101  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 عمليالمحركات الترددية  80143206

   7 التطبيق العملي الميداني 80154207

   11 المجموع
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 السنة األولى

 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 2 الطيرانرياضيات لطلبة  80121107

 - - 3 أنواع الطائرات وادائها 80101102

 - - 3 نظرية الطيران 80101101

 - - 0 اللغة العربية االستدراكي 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
 

 صيفيالفصل ال

 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 
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 المساقاتوصف 

 

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

طائرة، قم الالمنظمات واالتفاقيات الدولية، صالحية الطائرة، عالمات التسجيل للطائرات، رخص طا

 القوانين الجوية، تحقيقات الحوادث الجوية، عمليات البحث واالنقاذ.

 

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

 الى ضافةبة باإلوالمحادثة والقراءة والكتافي االستماع  اإلنجليزيةلبة في اللغة تحسين مهارات الط

 ن علىالتماري 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( )2متقدمة )لغة انجليزية  80102107

دات لى المفرا ضافةوالمحادثة والقراءة والكتابة باإلليزية في االستماع جمهارات مكثفة في اللغة االن

المتعددة  سائطوالتدريب بالو 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:  3مهارات تواصل وكتابة فنية ) 80112108

لكتابة يق، اعناصر الكتابة الفنية، مكونات التقرير، التصميم والصور، المراسالت، البحث والتوث

 والمراجعة.

 

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

 طالب مثلية للالعديد من مواضيع المتعلقة بالطيران الهادفة لتحسين اللغة الفن دةالما هتضمن هذت

 تقنيات التصنيع، أنظمة السيطرة، االمان، االنظمة الكهربائية.

 

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

لنمط اسيط، علم الحساب، أنواع الكسور، الكسور العشرية، النسب المئوية، المتوسط الحسابي، الو

لمساحات ات، اوالمدى. الزوايا والتي تشتمل تعريفات الزوايا والتحويالت، أنواع الزوايا، المثلث

ة، لشائعاوالحجم لألشكال الشائعة، مساحة السطح والحجم لألجسام الصلبة الشائعة، التحويالت 

ام توي النظة وتحالجبر، اإلبدال، المعادالت الخطية، األسس والقوى، النمط القياسي، األنظمة الرقمي

عشري،  سداسيالرقمي الثنائي، النظام الرقمي العشري، النظام الرقمي الثماني والنظام الرقمي ال

 تإلحداثيااات، ، علم المثلثالمعادالت 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

الوزن. و، القوة لكتلةاطبيعة المادة، مكونات الذرة، حالة المادة، األجسام الساكنة والتي تحتوي  ،المادة

ان. االتزوالجهد وقانون هوك، طبيعة وخصائص المواد الصلبة، السائلة والغازية، الضغط، القوى 

نية، لدورااالحركة الخطية المتغيرة، أنواع الحركة، األجسام المتحركة وقوانين نيوتن، الحركة 

لكثافة فة، ااالحتكاك، الشغل، القدرة وعزم الدوران. ديناميكا الموائع في الغالف الجوي، الكثا

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

 األمواج والصوت.

 

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

ة شهاد دارة صيانة الطيران مثل تطور برامج صيانة الطائرات، متطلباتإالمواضيع المتعلقة ب

 الطيران، توثيق الصيانة، النشرات الفنية، الخدمات الفنية.

 

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

 طحلطائرة أسااور القوى االربعة المؤثرة على الطائرة، مبدأ برنولي، الرفع وقانون نيوتن الثالث، مح

 التحكم بالطائرة.

 

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

ا يد أدائهوتحد كالمحروثنائية 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

ناح شكال الجأتفاع، في االر الزيادةللهواء،  الطائرةالديناميكا الهوائية والتعاريف الهندسية، مقاومة 

ت يه، حاالدوران بأوضاعاثناء الطيران، الطيران  الطائرةعلى  المؤثرةبالطيران، القوى  التحكم

 .الطائرةاتزان 

 

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

80102104) 

 ي، تطبيقالنسيابامقاومة الهواء على الشكل  التالية تأثيرالتجارب  قالهواء لتطبياستخدام جهاز دفق 

 اهدةالسوائل مشعملي على جهاز قياس ضغط  االنسيابي تطبيققاعدة برنولي عمليا على الشكل 

ا من وتشغيله الطائرةعلى  األساسيةالتحكم  أسطحبسطح الجناح، مواقع  الرقيقةالتصاق طبقة الهواء 

لى ا ةإلضافالرئيسية باوتشغيل 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

ديد لى الحعالطائرة التي تحتوي  مواد الفحصمواد وأدوات الطائرة المعدنية والتي تتضمن: مواد 

مرنة والة البالستيكي رئيسي الموادبشكل رئيسي، مواد الطائرة التي ال تحتوي على الحديد بشكل 

المسننة،  البراغي 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) 

ز يكيفية التمي اشيم،تجميع صفائح معدنية باستخدام نوع من أنواع التب :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل
ا  الصدأ إزالةبين األنواع المختلفة من  ياس دوات القة من أ، استخدام أنواع متعددة ومختلفالصدأ يدويا

 الدقيقة مثل الورنية.

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

 نواعت، أالزنبركا نصف الصلبة والوحدات واألنابيب المرنة، د(، المواالمواد الصلبة )القاسية

واع أن تحكم،المسننات والسالسل، أسالك ال البكرات، ناقالت الحركة المتضمنة األقشطة، المحامل،

 األسالك والموصالت الكهربائية.

 

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

80112203) 

هايات ن وسيعتعملية قطع الخطوط باستخدام أدوات قطع األنابيب،  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

 يع خطوطوتجم التحكم، فككوابل  المحامل فحصالتمييز بين أنواع مختلفة من  األنابيب الصلبة،

 األنابيب.

 

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

انون ق، ةبشري، الخطاء الةللعوامل البشري ةالحوادث المنسوب؟ نموذج شل،  البشريةما هي العوامل 
 ةلضيقـاماكن ، الداء البشري و القيود، البصر، السمع، معالجة المعلومات، الخوف من ال""مورفي

ـز، لتحفيوالدخـول الجسـدي والخـوف من المرتفعـات، علم نفس الجتمـاعي، التحفيــز وعـدم ا
راف ، الشــة، عمـل الفـريق، الدارة، انواع الشخصيةالثقافـ ضغط زميل العمـل، مواضيع

 ة إلنهاءالخـير واعيد، الجـهاد، ضغـط الوقـت و المةالمادي ة، البيئة، ادارة مـوارد الصيانةوالــقياد
ول، ل، الكـحالعم العمـل، عبء العمـل و الحمـل الـزائد و الحمـل القليل، النوم، الجهاد و مناوبـة

، ة، النارةبخر، الضوضاء والةالمادي ة، البيئةج واساءة استخدام المخدرات، الحميه و التغذيالعال
 ،ةتكــررم الموالهتزاز، بيئـة العمل، المهام، العمل المادي، المها ة، الحركـةالمناخ والحـرار

، ةمراريلستا ، التصـال داخـل وبين الفــرق، تسجيل العمل،ةالمجمعـ ةالفحـص البصـري، النظمـ
م ي مها، نشر المعلومات، الخطأ البشري، نظريات و نماذج الخــطأ، انـواع الخــطأ فةالعمل

تجنب  مييز و، المخاطر في مكان العمل، تاألخطاء، نتائج الخـــطاء، تجنب وادارة ةالصــيانـــ
  .، تقييم الخطـــــرةالمخاطر، التعامل مع الحالت الطارئــ
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 (-، المتطلب السابق: 0، ع: 3 ، ن:3) الطيرانتشريعات  80111204

لمدني، اطيران بنظام هيئة ال المشمولةواجبات ومسؤوليات هيئة تنظيم الطــيران المدني، الطائرات 
ة ضاء وكالة أع، وظيفةو(، وكالة سالمة الطيران األوروبيللطيران المدني )اليكا ةالدوليـ ةالمنظم

، ةخصــات الر، فئات الترخيص، امتيازة، ترخيص موظــفين الصــيانـةاألوروبيــسالمـة الطيــران 
لتقدم احان، للترخيص، دورات الختصاص، مـعايير ومتطــلبات المت ةاألساسيـ ةمتطلبات المعرفــ

 –ـفين ـوظـــ، ترخيـــص المــــةالمعتمـــــد ةالصـــــيان الترخيص مؤسساتبالطلب للحصول على 
، نةالصياات ات، بياناألدوات والمواد، قبول المكـون المعــــدات، ،المساندــادر الوظيفي والكادر الكـ

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

 لبضائعا، نقل الطائرةوكراسات صيانة  المشغلين كتيبات سجالتتشــــغيل الطيران، مسـؤوليات 
هادة المعتمــد، شـهادة الختصــاص التكميلــي، ش ةعن طريق الجو، تنظيم المؤسس الخطرة

ت،  كـونا، مةعلى محطة اتصالت للطائر ةص وموافقــصالحية الطــائرات، ترخيـالتسجيل، شهادة 
، ةصيانة واستمرارية صالحية الطائر التجاري منظمةمنظمات صـيانـة النقل الجــوي غير 

الوزن  ةيفـــ، صيانة الطائرات خفنالطائرة للطيرا ة، صالحيــةالى الخدمــ ةترخيص اعادة الطائر
ئرات والتفتيش، ارشادات صــــالحيات الـــــطا، عمليات الفحــص ةالخطر ةالصيانـ مهمات

 حات.، التطويرات والصالةللشركات الصانع ة، معـلومات الصيانةللطيران، نشرات الصيانــ
 

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

م و ة كولواالجسام المشحونة، نظرينظرية اإللكترون، الكهرباء الساكنة والتوصيل والتي تتضمن 

قة الطا التوصيل الكهربائي في السوائل واالجسام الصلبة، المصطلحات الكهربائية وتحتوي على

وليد ت هرباء،ن الكالشحنات الكهربائية، التيار الكهربائي، المقاومة الكهربائية، وقواني الكهربائية،

وليد تلحرارة، ية باليد الفولتية بالضغط، توليد الفولتالكهرباء وتتضمن توليد الفولتية باالحتكاك، تو

مباشر اللتيار ائر ادومصادر التيار المباشر،  الفولتية بالضوء، توليد الفولتية التفاعالت الكيميائية،

 .مكثفالالسعة /  القدرة، / المقاوم،  المقاومة

 

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

، التردديو لمباشرار ا، قياس التيوالترددي قياس فولتية التيار المباشر :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل
 ولداتموتفكيك قياس المقاومة، ربط الحمال على التوازي، ربط الحمال على التوالي، تجميع 

 ربائية وأنواعها المحولت الكه التيار المباشر، فحص المكثفات والملفات.
 

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

ب، رد لتركياالمغناطيسية، المحاثة/المحث، محركات ومولدات التيار المباشر وتتضمن مبدأ العمل، 

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

ي، لمعدننظرية التيار المتردد، المحوالت وتتضمن مبدأ العمل، تركيب المحول، خصائص القلب ا

لتيار اركات ملفات المحول، انواع المحوالت، المرشحات، انواع مولدات التيار المتردد، انواع مح

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

وحات لملة، أشباه الموصالت، أجهزة الحالة الصلبة، الديودات، الترانزيستورات، الدوائر المتكا

تتضمن لعزم وا، نظام لوح ماجنسن، تزامن وماجنسينالدوائر المطبوعة، الية المناظمة، أنظمة ديسن 

 تصنيف التزامن.

 

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

 لكترونيةر االفحص وتركيب المركبات االلكترونية األساسية والتعرف على طبيعة عملها، بناء الدوائ

ائية ة الكهربألنظمااألساسية باستخدام المركبات االلكترونية مثل الدايود والترنزستور وتطبيقاتها في 

 المختلفة.

 

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

80121208) 

، لمنطقيةالدوائر تحويل المعلومات، نواقل البيانات، ا انظمة الترقيم، ،اإللكترونيةانظمة المؤشرات 
 صريةالب، اللياف الضوئية، مفاهيم اللياف الضوئيةهيكل الحاسوب الساسي، وصف اللياف 

، صريةالب، الموصــالت والمقرنات، تــقنيات قياس اللياف  البصريةوالكـوابل، الوصــالت 
بال، وأجهــزة السـتق البصرية، أجهزة الكشـف البصريةواجهزه الرسال  البصريةالمصادر 

، ابيةالرقات دارة البرمجيللكهروستاتيكيـه، 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:

 ،ناحشكال الجأتفاع، في االر الزيادةللهواء،  ةالطائرالديناميكا الهوائية والتعاريف الهندسية، مقاومة 

االت ، حةيدوران 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 جهغيل مووتشتدفق الهواء حول الشكل االنسيابي، وصف  طاآلتية: أنماتنفيذ التطبيقات العملية 

ام غيلي لنظالتش ، نظام التحكم بالدفات الرئيسية والمساعدة، ابواب الطائرة، الفحصوالدفة المساعدة

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

ية، المامح، فحص خارجي للجناح، فحص طرف الجناح، دعامة الجناح االمامية، حافة الجلد ااالجن

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

 (80132105 :متزامن، المتطلب ال0، ع: 3

ارة، اجهزة قياس الضغط، أجهزة قياس الحر ،أنظمة القياس والفحص، أنظمة مؤشرات الطائرات

اع، الرتفنظام مؤشرات الكميات، انظمة تحذير السقوط و زاوية الهجوم، نظام تحديد السرعة و ا

سبة بالن مقياس االرتفاع، مؤشر السرعة العمودية، مؤشر سرعة الهواء، الحرارة، سرعة الطائرة

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

 فة اجهزة، فلسالطيران اآللي، االتصاالت، اجهزة الصيانة على متن الطائرة، نظام الصيانة المركزي

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)

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

 ار نظام، اختبواالرتفاعنظام قياس السرعة  وتركيب رأس، فك وارتفاع الطائرةنظام قياس سرعة 

 ول محذرالمعدات، اختبار تشغيلي لمسخن مراوح مح 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

تية، وحدة ظم الفولب، منانواع القدرة الكهربائية، البطاريات، توليد التيار الثابت، توليد التيار المتناو

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

رضية قة االمتغيرة، مولد طاقة في حالة الطوارئ، منظمات المحول، العاكسات، مصدر الطاقة، الطا

ائية، لكهربالخارجية، موزع الطاقة الكهربائية، وصل و فصل المولد الكهربائي، حماية الدائرة ا

ة ، الحمايلتردديرد الفعل، ازالة احمال التيار ا 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

ئية، الكهربا ملفاتفك و تركيب البطارية، فك و تركيب مغذي حماية ال :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

 ، تفريغ شحن و فك2و  1فك و تركيب حساس حرارة البطارية، فك و تركيب العاكسات رقم 

تبار ة، اخالبطارية، اختبار مقاومة حساس حرارة البطارية، صيانة البطارية بعد ارتفاع الحرار

نظام  ، فحصنظام مولد التيار الترددي، شحن البطاريةار الترددي وتشغيلي لنظام مولد طاقة التي

ضاءة اشارة، ة الرعدية، نظام اضاءة التحذير و االعاصفال اضويه البطارية، نظام اضاءة الفيضان،

 ةرضاءة قبة قمإ الهبوط و المدرج، اضاءة اختبار الجليد، المضاد للتصادم، اضاءة الموقع و االمالة،

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

 .المدرجوضاءة الهبوط إمضادة 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)
دات المع ذار،مان واجهزة االن، األالقمرة بالضغط داخلالتحكم  التكييف والتبريد، تزويد الهواء،

ألمان احزمة ، معدات الطوارئ، اإلخالء في حاالت الطوارئ، قمرة القيادة، أةوالتجهيزات الداخلي

ظمة ومثبتات االكتاف، المقصورة، المطبخ، حجرات الشحن، وحدات خدمة الركاب، السالم، أن

حكم زعانف الت ، 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 )
التحكم و وقودوانظمة الفك وتركيب قطع انظمة التكييف والتبريد  :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

شغيل ت 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  ،التحذيرونظمة التنبيه أ قطع نظام ضغط السوائل، توليد الضغط في حالة الطوارئ، الهيدروليك،

في  لهبوطنظام ا نظمة استخدام الماء الصالح وغير الصالح للشرب،أ تشكل الجليد وازالة المطر،

 ،م والركابنظام االكسجين واستخداماته للطاق 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)
 ،كيدروليالهضخة ضغط السوائل، م بأنظمةية: فك وتركيب مفاتيح التحكم تتنفيذ التطبيقات العملية اآل

مام صــ كســجين،ماسحات المطر، العجــالت والكوابـــح، اســـطوانات األ الضغط،حساسات 

 ليا علىتشغيل نظــام ضغط السوائل فعتعبئـة خزان الهيــدروليك،  كسـجين،منضـــم تدفق األ

طائر يـــه الفحص نظام توج 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

 (س 80102104

 ةالطائر محركات في الطاقةقياس  ،ةالتوربينية الغازية الذي يتضمن:  انواع الدوافع النفاثالمحركات 

ع يه، انواعل ةروتقييمات المحرك، تصميم مدخل الهواء وانواعه والعوامل المؤث ةالمروحي ةالتوربيني

بناء  :بيناتقسم التور انواع وطرق تبريد غرفة االحتراق، :االحتراق، قسم ةضواغط الهواء المحوري

 وت،ات الصمخمد وتثبيت شفرات التوربينات، وظائف وبناء العادم، طرق تبريد ،وانواع التوربينات

لزيوت، امصادر التزويد، التزييت، خصائص  زيوت التشحيم، عاكسات الدفع والمحامل والحافظات،

قود / د بالو، أنواع وقود الطائرات، التزوةالزيت، مواصفات الوقود الدولياضافات الزيت، أنواع 

ييت واع تزأنظمة التزييت، المتطلبات األساسية، أن، ن الوقود، تلوث الوقودتفريغ الوقود وخزا

لهيد اتحكم المحامل، صمام مكافحة التسرب، تنفيس النظام الفرعي، كشف رقاقات المعدن، وحدات ال

 ألنظمة،حرك، االتحكم في التدفق النسبي، وحدات التحكم في التسارع، أجهزة حماية الم، وميكانيكية

 التحكم االلكتروني الكامل بالمحرك.

 

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

80143101) 

لحتراق ـطاء افحص وتركيب نظام مانـع الجليـد، فحص غرفـــة وغية: تتنفيذ التطبيقات العملية اآل
تركيب وزالة إ، التصفيةالتر فزالــة وتركيـــب إوالتوربين، فحص وتنظيف العادم والمحامل، 

 لها. ةمضخة الوقود والنابيب التابع
 

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

80143101) 

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

ات ووحدعال إلشــاألحــمال المحوريــة، أنظمـــة الهــواء الســــاخن ومكافحة الجليد، أنظمـــة ا

ز، قياس لـــغااحرارة العادم وحــرارة ، أنظمة إشارة المحرك في قمرة القيادة، قياس درجة اإلشعال

ظام نية، نأنظمـة التوربينات الحرة والتروس التوربي المحرك،سرعة  .الضغط، مؤشر تدفق الوقود

كم ظام التحنيربو، أجهزة السالمة. تكوينات محركات الت الميكـــــانيكي.التحكم بالوقود الهيدروليكي 

لوقاية حرك، امراقبــة، ضوابط المحــرك، وحـدة بناء المفي المحرك، وحدات الطاقــة المســاعدة 

 تشغيلمن الحرائق، تركيب وإزالة المحركات، أنظمة كشف واطفاء الحريق، مراقبة المحرك وال

 األرضي.

 

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

 ( 80143203مع

 ك فحصالمحري فازالة وتثبيت واختبار وفحــص وحـــدات الشعال ية: تالعملية اآلتنفيذ التطبيقات 
 حـداتومؤشرات سرعة المحرك، شرح نظـــام الحتـــراق الالحق في المحرك، ازالــة وتثبيت 

 الة وفحصت، ازالتحكم في ضغط الهـــواء، ازالــة وفــحص واعادة تثبيت محــدد الــرقائق في الزي
 تحديد وطفايات الحريق. وفحص نظام ةالطاقة المساندمصفيات الوقود، تشغيل وحدات 
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 (80121018، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن: 3المحركات الترددية ) 80143205

ياس هيــه وقءة ومانسبـــة الضغط والكفا ، محركات الـــديزل وثنائي االشـــواط،ةالذاتي ةمحرك الدور

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

ة محجرة عواولوقود مازج الهـواء والوقود، ،نظام ا ،ةالمكابس واليات التحكم بالصمام، تَْزِويد الطاق

 الضغط،بمبادئ التركيب والتشغيل النموذجي لمازجات حقن الوقود  أنظمة حقن الوقود، الوقود،

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

 هــواء،دخال الانظام  تبريد االسطوانات، نظام ادخال الهواء، نـظام العادم والتبريد، اإلشــــعال،

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

نظمة والديزل، ااالوكتان ونسبـة الرصــاص، بنزين الطيران  وخصائص الزيت، درجات الوقود،

ضغط نظمـة المحرك، قياس الأ 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) 

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

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

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

 مولداتوفحص ال اإلشعال إزالةإزالة، فحص وإعادة تثبيت شمعات  ،فحص زعانف تبريد األسطوانة

 لزيت،فلتر ا زالة وصيانةإ إزالة، تثبيت أنبوب الزيت، أسالك قابس االشتعال،زالة إ ،المغناطيسية

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

 

 (م 80143101 -المتطلب السابق: ، 0، ع: 3، ن:  3المراوح ) 80144107

 ،االنزالقو ةندسياله ةالزاوي ،ة الفعالةزاوية  المروح في تكوين المروحة، التطورات الحديثةو البنية

 ةلثابتا ةمروحاختالف زاوية ال ،ةعلى اجزاء الشفر ة، القوى المؤثرةزاوية اصطدام الهواء بالمروح

ذات  ةالطائر ،ةعلى المروح المؤثرةالدفع العكسي، القوى  على كفاءة المروحة مع السرعة، وتأثيرها

 ،ةيثابتة الزاو ةمروح وح،اأصناف المر المحرك الواحد، تكوين محرك التوربينات المروحي،

ئية راوح ثنام احادية الفعل، ةمروح ثنائية الزوايا، ةمروح للتعديل على االرض، القابلة ةالمروح

 ،اسيةالقين ثنائية الفعل مروحة هاملتو ةمروح ،ةثابتة السرع ةالفعل، وانظمة التحكم في المروح

نظام ب مرتبطةال المروحة تحكم بيتا في المراوح التي تعمل كهربائيا، ،ةعملية تغيير الزاوي مبادئ

 محرك،م في الالتحك الكهربائي، نظام ازالة ومنع الجليد سوائل مانع التجمد، الفاديك االلكتروني،

 .وإجراءات تشغيله

 

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

 لمؤثرةا القوىوالمروحة التعرف 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) 

دوية وات الياألد المعدات، العملية في المشاغل، والمشغل التمارينإجراءات السالمة على الطائرة 

 شحيم،ييت والتأدوات وأساليب التز أدوات القياس الدقيقة، األدوات الكهربائية الشائعة، الشائعة،

 ر،المعاييالمخططات و معدات الفحص اإللكترونية، الرسومات الهندسية، الفحص الكهربائية،معدات 

 جوي،مواصفات رابطة النقل ال أدوات العرض المستخدمة للكمبيوتر وأدوات العرض المختلفة،

صفوف السماحية والمطابقة، قياسات لعمل الثقوب، ال المعايير المشتركة في مجال الطيران،

 ية وعزلاستمرار نظام الربط الكهربائي، لمطابقتها  لألنظمة، التقوس وااللتواء، والمعايير 

فك تركيب و فحص القطع المثبتة باستخدام أسلوب الكبس، استخدام أدوات الكبس، الفحوصات،

اية أساليب حم دبوس التوصيل، األسالك ذات الشعيرات، أنواع األسالك وطرق التعرف عليها،

ة انظمة فحص األسالك الكهربائي في معايير فحص األسالك واعطالها، السماحية األسالك،

 وتوصيالتها.

 

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

 (80153101مع 

ة لكهربائيادوات زالة التباشيم باستخدام األإ فحص أسالك الدفات، :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

قياس  ،ةربائيوالتيار والمقاومة الكه 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) 

بيب هايات أناثني وتوسيع ن األنابيب والخراطيم، المثبتات الخاصة، استخدام التباشيم، التباشيم،

 ات،لزنبركالفحص النظري والعملي لألنابيب والخراطيم، تركيب األنابيب وتثبيتها، ا الطائرات،

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

الك ة األسوأنظم 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 

يب واألناب ثبتاتفك وتصليح وتركيب وفحص األنواع المختلفة من الم :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

 التحكم المختلفة. التحكم وأنظمةوأسالك  والبكرات

 

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

80153203) 
فك لاليب ومعالجة المواد وتخزينها وأسا المختلفة من اللحام وأنظمة الوزن واالتزان األنواع

ة لصياناوالتركيب والتعرف على بعض الظروف الطارئة التي يمكن أن تمر بها الطائرة، أساليب 

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

 (80154105مع 

مدة لالطائرة  ركن ،فحص وتطبيق عدد من التمارين العملية مثل اللحام :يةتتنفيذ التطبيقات العملية اآل

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

بعض و ،ضاءةاإلمختلفة 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: 
 رفعل يشـــــمل جميع األنشطة العملية التي تتم في حظيرة صيانة الطائرات وورش العمل مث

يانـة ، الص، العمليات الوظيفيـةةالـــطائرات، المعالجـــة االرضيـة، وفحص انظمـة الـــطائر

وات األد واإلصالح اسـتكشـاف األخـطاء وإصالحها، استبــدال القطع واختبارها باستخدام جميع

ات يع متطلببجم مالخاصة المطلوبــة، المعــدات األرضيــة وكتيبات التدريب باإلضافــة إلى االلتزا

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

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


