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 بكلية المجتمع دبلوم الخطة الدراسية لمرحلة ال

  األساسية والدراسات العلوم قسم

  إلكترونياتفني برنامج 

 نبذة عن الكلية
نورة بنت عبد الرحمن بالرياض  بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة  األميرةبجامعة أنشئت كلية المجتمع 

, وهي مؤسسة أكاديمية مهنية ذات طبيعة تطويرية مستمرة هـ1432/1/21م ب( وتاريخ /446السامية رقم )

غيرة االحتياجات المتتتالءم مع متنوعة الريادة الوطنية والتميز في تأهيل المرأة في تخصصات تهدف إلى تحقيق 

في مختلف   (Diploma)تمنح من خاللها شهادات دبلوم  تضم كلية المجتمع أربعة أقسام أكاديميةسوق العمل.  ل

 التخصصات.

في ضوء الحاجة الماسة لفتح مجاالت جديدة لعمل المرأة, تسعى الكلية بشكل مستمر الستحداث وتطوير برامج 

 آفاقنشاء شراكات مهنية وفتح . كما تسعى الكلية إل2030تتوافق مع التحول الوطني وتواكب رؤية  أكاديمية

 . 2030ومواكبة لرؤية من الكوادر البشرية خطط التنمية حاجات تماشيا مع  القطاعين العام والخاصللتعاون مع 

 رؤية الكلية  
 الريادة والتميز في تقديم برامج علمية ومهنية متوافقة مع احتياجات سوق العمل.

 رسالة الكلية
والمجتمعية إلعداد خريجات مؤهالت  ةتقديم أفضل البرامج التعليمية والمهنية وتعزيز الشراكات االستراتيجي

 . يساهمن في بناء االقتصاد المعرفي

 أهداف الكلية 

 .تقديم برامج تعليمية متنوعة متوافقة مع احتياجات سوق العمل وتواكب خطط التنمية المستدامة. 1

 تعليمية منافسة ومواكبة لمتطلبات العصر..توفير بيئة 2
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. تهيئة الطالبات للحصول على الشهادات المهنية والتي تحقق لهن المنافسة في سوق العمل من خالل الخطط 3

 الدراسية أو الفرص التدريبية.

 .إعداد خريجات مؤهالت علمياً ومهنياً في المجاالت التي تحتاجها القطاعات المختلفة.4

 شراكات استراتيجية ومجتمعية تخدم العملية التعليمية والتدريبية. .عقد5

 األقسام العلمية بالكلية

 تضم كلية المجتمع االقسام التالية:

  قسم العلوم اإلدارية 
  قسم العلوم والدراسات األساسية 
 قسم الضيافة والفندقة 
 تقنية المعلوماتقسم علوم الحاسب و 

 

 الكليةالدرجات العلمية التي تمنحها 

 ( في التخصصات التالية:Diploma Degreeتمنح الكلية درجة الدبلوم )

 التسويق، ادراة المكاتب، المحاسبة 
  البرمجة، تصميم الوسائط المتعددة، تقنية المعلومات 
  إدارة السفر والسياحةفن الطهي، ادارة الضيافة ، 
 تصاالتإ فنى ،إلكترونيات فنى  

 القراَن الكريم 

 

 رؤية القسم

 .والعلمية اإلنسانية المجاالت في نسائية كوادر تأهيل في التميز و الريادة
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 رسالة القسم 

  نسائية كفاءات إعداد في تساهم المجتمع، وخدمة العمل لسوق موائمة عالية جودة ذات تعليمية  برامج تقديم

 .العلمية و االنسانية المجاالت في ومهنيّا علميًّا تأهيال مؤهلة

 برنامج الرسالة 

إعداد فنيات في مجال التقنيات اإللكترونية، يمتلكن المعارف والمهارات التي تمكنهن من تركيب وتشغيل 

 حتياجات سوق العمل في هذا التخصص.إوصيانة األجهزة اإللكترونية، واإلسهام في خدمة المجتمع وسد 

 برنامج الأهداف 

 في:  إلكترونياتتتلخص أهداف برنامج دبلوم فني 

تزويد الخريجات بالمعارف والمهارات والخبرات والقيم التي تعزز تميزهن المهني في مجال تركيب  .1

    وتشغيل وصيانة األجهزة اإللكترونية الحديثة
 تصال والتواصل والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية.إكساب الخريجات مهارات اإل .2
 تنمية مساهمة الخريجات في خدمة المجتمع من خالل تطبيق المهارات المكتسبة.  .3

 

 يمنحها البرنامج درجات العلمية التي ال

 كترونياتي إإلفدبلوم ال  

 Diploma in Electronics  

 نظام الدراسة
 

 دراسية. ساعة معتمدة موزعة على أربعة فصول 60إكمال   إلكترونياتبرنامج فني  يتطلبفصلى  
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 الفرص الوظيفية 

  لكترونيةاإلفني فحص وتشخيص وصيانة األجهزة. 
  لكترونية.إمراقب خطوط انتاج عناصر 
 لكترونية.فني تنفيذ تصميمات اللوحات اإل 
 .فني التشغيل اآللي للمصانع 

 

 لغة الدراسة 

 .ستدرس الطالبة جميع المقررات باللغة اإلنجليزية 

 المقرراتترميز 

 رمز المقرر من تصنيف حرفي و تصنيف عددي.يتكون 

 :برنامجلليرمز التصنيف الحرفي 

 

 الحرفي باللغة االنجليزيةالرمز الحرفي باللغة العربية الرمز
 ELD دتك

 

 

   يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية 
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 البرنامج مجال في التخصصي الحقل الى العشرات رقم يرمز 

 عام 0

  الكهربائية والقياسات الدوائر 1

 الميكروبرسر والمعالجات الحاسوبية 2

  النبائط اإللكترونية والمتكاملة 3

 الضوئية إلكترونيات 4

 الرقمية والمنطقية إلكترونيات 5

  الميدانى التدريب 9

 

 9 الى 0 من للحقل الواحدة المجموعة ضمن المقرر تسلسل الى االحاد رقم يرمز. 
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 لمرحلة الدبلوم الخطة الدراسية

وحدة دراسية   (60ن )م األساسية والدراسات العلوم قسمب إلكترونياتفني دبلوم تتكون الخطة الدراسية لمرحلة 

 موزعة  على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الوحدات الدراسية المتطلبات

 %10 6 الجامعةمتطلبات 

% 54 البرنامج متطلبات   90  

 %100 60 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  15من  8الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:                 الكترونيات فني  برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

هـ1437  

 

 

 

 متطلبات الجامعة

( وحدات دراسية 6( بواقع )2وهي المقررات الدراسية التي تدرسها طالبات الجامعة في جميع الكليات وعددها )

 موزعة كالتالي:

ل
س

سل
 م

 Code/No الرمز / الرقم اسم المقرر

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة
CR 

 المتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

 

 
LB 

 تدريب
TR 

1 
(1اللغة اإلنجليزية )   

English Language (1)  1-101إنج ENG 101-1 15 - 3 - 

2 
 (2اللغة اإلنجليزية ) 

English Language (2)  2-102إنج ENG 102-2 15 - 3 ENG 101-1 

وحدات دراسية  6  المجموع   
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 لبرنامجمتطلبات ا

 

 دراسية وحدة(  54) بواقع مقرراً ( 19) وعددها

 

ل
س

سل
ت

 

 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة
CR 

 المتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

تماري

 ن
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
   اساسيات الرياضيات للمهنيين

Basics of Mathematics for  
Technicians 

 - Math111 2 2 - 3 111ريض

2 
(1فيزياء عامة للهندسة )  

General Physics for 
Engineering (1) 

102فيز   PHYS 102 3 2 - 4 - 

3 

 

 

 للهندسة  األكاديميةالكتابة 
Academic Writing for 

Engineering 

 ENG 104 3 1 - 3 104إنج 
 2-102إنج 

ENG 102-2 

4 
 مفاهيم برمجة الحاسب

Computer Programming 
Concepts 

120برج   PROG 120 2 2 - 3 - 

5 
دوائر الكهربائية المعمل 

 والقياسات

Electrical Circuits and  
Measurments  Lab 

110كتد   ELD 110 - 4 - 2 

 111ريض

Math111  
102فيز   

PHYS 102 

6 

الدوائر الكهربائية تطبيقات 

 وأجهزة القياس

Electrical Circuits 
Applications and 

Measurement Devices 

112 كتد  ELD 211 1 4 - 3 
110كتد   

ELD 110 

(1) إلكترونياتمعمل   7  

Electronics Lab (1)  130كتد ELD 130 - 4 - 2 
نتزام 110د تك  

ELD 110 Sync. 
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ل
س

سل
ت

 

 المقرراسم 
Course Title 

 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة
CR 

 المتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

8 
 تطبيقات دوائر المنطق الرقمي

Digital Logic Circuit 
Applications 

150كتد   ELD 150 1 4 - 3 - 

 الرياضيات التقنية 9

Technical Mathematics 112ريض Math 112 2 2 - 3 
 111ريض

Math111 

10 
 مبادئ السالمة والصحة المهنية

Safety Principles, 
Occupational Health 

 - COD 100 2 - - 2 100تصد 

(2) إلكترونياتمعمل  11  

Electronics Lab (2) 
 130كتد  ELD 231 - 4 - 2 231 كتد

ELD 130 

12 
 صناعية  إلكترونياتتطبيقات 

Industrial Electronic 
Applications  

 ELD 232 1 2 - 2 232 كتد
110كتد   

ELD 110 

13 

 لكترونيةصيانة الدوائر اإل

Electronic Systems 
Troubleshooting 

 ELD 233 - 4 - 2 233كتد 
 تزامن 231 كتد

ELD 231 Sync. 

14 
 البصرية كترونياتاإلصيانة 

Opto Electronics 
Troubleshooting  

 - ELD 240 - 4 - 2 240كتد 

15 

 الدوائر المنطقية المتقدمة

Advanced Digital 
Circuit   

 150كتد  ELD 251 1 4 - 3 251 كتد
ELD 150 

16 

المتحكم والمعالج  تطبيقات 

 الدقيق
Microcontroller and 

Microprocessor 
Applications 

 - ELD 120 1 2 - 2 120كتد 
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ل
س

سل
م

 

 اسم المقرر

Course Title 
الرمز / 

 Code/No الرقم
عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

     

 

LB 

 تدريب

TR 

17 
تصاالتإلساسيات اأ  

Basic of 
Communications  

 - COD  130 2 2 - 3 130تصد 

18 
 المهنةأخالقيات 

Professional 
Ethics 

 - COD 101 2 - - 2 101تصد 

19 

 ميدانى تدريب 

 Field Training 

Internship 

 

 ELD 290 - - 40 8 290 كتد

وحدة دراسية من  54اجتياز 

متطلبات البرنامج الى نهاية 

 المستوى الثالث 

Passing 54 credits of 
program requirements 
to the end of the third 

level 

 دراسية ةوحد 54  المجموع
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 الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم بكلية المجتمع

  األساسية والدراسات العلوم قسم

  إلكترونياتبرنامج دبلوم فني 
 

 المستوى األول
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
(1اللغة اإلنجليزية )  

English Language(1)  1-101إنج ENG 101-1 15 - 3 - 

2 
   اساسيات الرياضيات للمهنيين

Basics of Mathematics for  
Technicians 

 - Math111 2 2 - 3 111ريض

3 
(1فيزياء عامة للهندسة )  

General Physics for 
Engineering (1) 

102فيز   PHYS 102 3 2 - 4 - 

4 
 مفاهيم برمجة الحاسب

Computer Programming 
Concepts 

120برج   PROG 120 2 2 - 3 - 

5 

 مبادئ السالمة والصحة المهنية

Safety Principles, 
Occupational Health 

 - - COD 100 2 100تصد 
 

2 

 
- 

6 
 المهنةأخالقيات 

Professional Ethics 
 COD 101 2 - - 2 101تصد 

- 

 حدة دراسية 17 المجموع
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 المستوى الثاني

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

(2اللغة اإلنجليزية ) 1  

English Language(1) 
ENG 102-2 51 2-102انج   3 

 1-101إنج 

ENG 101-1 

 

2 
دوائر الكهربائية والقياساتال معمل  

Electrical Circuits and  
Measurments  Lab 

110كتد   ELD 110 - 4 - 2 

 111ريض

Math111 

102فيز   

PHYS 102 
(1) إلكترونياتمعمل   3  

Electronics Lab (1)  130كتد  ELD 130 - 4 - 2 
نتزام 110د تك  

ELD 110 Sync. 

 الرياضيات التقنية 4

Technical Mathematics 112ريض Math112 2 2 - 3 
 111ريض

Math111 

5 
 تطبيقات دوائر المنطق الرقمي

Digital Logic Circuit 
Applications 

150كتد   ELD 150 1 4 - 3 - 

6 
 المتحكم والمعالج الدقيق تطبيقات 

Microcontroller and 
Microprocessor Applications 

 - ELD 120 1 2 - 2 120كتد 

التصاالتإساسيات أ 7  

Basics of Communication     130تصد COD  130 2 2 - 3 - 

 وحدة دراسية 18 المجموع

 

 



 

  15من  14الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:                 الكترونيات فني  برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

هـ1437  

  

 

 

 السنة الثانية

 الثالثالمستوى 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
الرمز/ 

 .Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
  للهندسة  االكاديميةالكتابة 

Academic Writing for 
Engineering 

 ENG 104 3 1 - 3 104إنج 
2-102انج  

ENG 102-2 

2 

الدوائر الكهربائية  تطبيقات
جهزة القياسأو  

Electrical Circuits 
Applications and 

Measurement Devices  

 ELD 211 1 4 - 3 211 كتد
110كتد   

ELD 110 

(2) إلكترونياتمعمل  3  

Electronics Lab (2) 
 ELD 231 - 4 - 2 231 كتد

 130كتد 

ELD 130 

4 

 الدوائر المنطقية المتقدمة

Advanced Digital 
Circuit     

 ELD 251 1 4 - 3 251 كتد
 150كتد 

ELD 150 

5 

 كترونيات البصريةاإلصيانة 

Opto Electronics 
Troubleshooting  

 - ELD 240 - 4 - 2 240كتد 

6 

 صناعية  إلكترونياتتطبيقات 
Industrial Electronic 

Applications  

110كتد  ELD 232 1 2 - 2 232 كتد  

ELD 110 

7 

 صيانة الدوائر االلكترونية

Electronic Systems 
Troubleshooting 

 ELD 233 - 4 - 2 233كتد 

 تزامن 231 كتد

ELD 231 
Sync. 

 وحدة دراسية 17 المجموع

 



 

  15من  15الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:                 الكترونيات فني  برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

هـ1437  

 

 

 
 

 رابعالمستوى ال

 

 

 

 

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 ميدانى تدريب 

 Field Training 

Internship 

 

 ELD 290 - - 40 8 290 كتد

وحدة  54اجتياز 

دراسية من متطلبات 

البرنامج الى نهاية 

 المستوى الثالث 

Passing 54 Credits 
Of Program 

Requirements To 
The End Of The 

Third Level 
 دراسية اتوحد  8 المجموع


