تخصص إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام

وصف وأهداف مساقات التخصص
أوال :المساقات التخصصية:

 الجيولوجيا ومصادر الحجر الطبيعي Geology and Natural Stone Resources
وصف المساق :تعريف علم الجيولوجيا والعلوم المختلفة المرتبطة بهِ ،
نشأة األرض ،األزمنة الجيولوجية ،د ارسة للدهور
والحقب والعصور الجيولوجية و طرق تقدير عمر األرض (العمر النسبي والمطلق) ،المعادن ،الصخور (النارية ،الرسوبية،

المتحولة) وخصائصها ،عوامل التجوية الميكانيكية والكيميائية ،التربة وأنواعها حسب أصل الصخور وعوامل التجوية،
العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صخور القشرة األرضية ،طرق االستكشاف الجيولوجي لمواقع األبنية والمشاريع

الهندسية المختلفة .ومقدمة بسيطة عن الجيوفيزياء واستخدامها للكشف عن الصخور في باطن االرض.

ويهدف المساق إلى تعريف الطالب بمصادر الحجر الطبيعي في فلسطين والتوزيع الجغرافي لتلك المصادر وألوان وميزات
تلك المصادر ،و إعطاء فكرة عن خصائص الحجر من كل مصدر من تلك المصادر.
أهداف المساق:

 -1تعريف الطالب بعلم الجيولوجيا والعلوم المختلفة المرتبطة به.
 -2التعرف على نشأة األرض واألزمنة الجيولوجية.
 -3التعرف على طرق تقدير عمر األرض.

 -4التعرف على أنواع المعادن والصخور وخصائصها.
 -5التعرف على طرق االستكشاف الجيولوجي.
 -6تطبيقات للكشف عن التراكيب الجيولوجية التحت سطحية والمعادن االقتصادية والمياه الجوفية والبترول.
 -7التعرف على الزالزل وطرق قياساتها واستخداماتها في المسح الجيوفيزيائي.
 -8التعرف على مصادر الحجر الطبيعي في فلسطين
 -9التعرف على الوان الحجر الفلسطيني.

 تكنولوجيا التحجير Quarrying Technology

وصف المساق :تعريفف الطالفب بمقفالع الحجفر الطبيعفي و مقفالع الرخفام ومقفالع الجرانيفت ،التعفرف علفى ماكينفات ومعفدات
وأدوات التحجيففر المختلفففة .التعففرف علففى أنفواع المحففاجر ومنهجيففة واليففة الكشففف عفن المحففاجر الجديففدة .التعففرف علففى دورة
اإلنتاج داخل المصنع وانتاجية الماكينات المتوفرة في المحاجر وتقنيات كل من هذه الماكينات.
التعرف على العمالة المطلوبفة للتحجيفر واإلنتفاجي لكفل عامفل ومقفاييا اإلنتاجيفة داخفل المحفاجر .التعفرف علفى خصفائص
ومواصففات كففل طبقفة مففن طبقفات الحجففر داخفل المحففاجر ،وكففذلك التعفرف علففى المخلففات والملوثففات الناجمفة عففن عمليففات
التحجيففر .التعففرف علففى تكففاليف م ارحففل التحجيففر والعناصففر التففي تففدخل فففي عمليففة حسففاب التكلفففة لكففل كففوب مففن الحجففر
المستخرج من المحجر .التعرف على المشاكل السياسية والفنية التي تواجه قطاع المحاجر في فلسطين.

أهداف المساق:

 -1التعرف على أنواع المحاجر محليا ودوليا
 -2التعرف على الماكينات والمعدات واألدوات التي تستخدم في عمليات التحجير

 -3التعرف على خصائص الطبقات داخل المحاجر.
 -4تعريف الطالب على المخلفات التي تنجم عن عمليات التحجير
 -5التعرف على المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع المحاجر في فلسطين.
 -6معرفة بتكاليف اإلنتاج لكل كوب من الحجر الطبيعي.

 خصائص وفحوصات الحجر (نظري  +عملي) SPECIFICATIONS & TESTING OF STONE

وصففف المسففاق :التعففرف علففى أنفواع الحجففر وتصففنيفاته واهففم خصائصففه الفيزيائيففة والميكانيكيففة والتعففرف علففى اهففم العيففوب
الموجودة في الحجر ،ومقارنة جودة الحجر بأهم مواصفات ومقاييا الجودة العالمية .باإلضافة الى التعرف على اهم مقالع
الحجر في فلسطين وصففات الحجفر ففي كفل منطقفة .كفذلك التعفرف علفى اهفم تشفطيبات الحجفر والعوامفل البيئيفة التفي تفؤثر
على ديمومة الحجر وبعض طرق ترميم الحجر.
تعري ففف وت ففدريب الطال ففب عل ففى كيفي ففة عم ففل أه ففم الفحوص ففات الت ففي ي ففتم تنفي ففذها عل ففى الحج ففر الطبيع ففي مث ففل فح ففص نس ففبة
االمتصاص ،مقاومة الضغط ،مقامة الثنفي ،ومقاومفة التلكفل والصفددة والفحفص البصفر وغيرهفا مفن الفحصفوات والتفي يفتم

تنفيذها أمام الطلبة داخل مختبر فحص الحجر ،ومقارنة نتائج الفحوصات باهم المقفاييا والمواصففات لتحديفد جفودة الحجفر
في كل منطقة.

أهداف المساق:
 .1التعرف على أنواع الحجر وتصنيفاته
 .2التعرف على اهم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للحجر.
 .3التعرف على العيوب الموجودة في الحجر وعلى مقاييا الجودة العالمية للحجر.
 .4التعرف على اهم تشطيبات الحجر من طبزة ،ملطش ،مسمسم ،مجلي ،فرشاة ،مطبة وغيرها.
.5

التعرف على اهم المشاكل التي تواجه صناعة الحجر في فلسطين.

.6

التعرف على اهم العوامل التي تؤثر على ديمومة الحجر.

.7

تعريف الطالب على كيفية تنفيذ االختبارات الخاصة بالحجر.

 .8التعرف على مفهوم الجودة ومقاييسها.

 عمليات تصنيع الحجر والرخام :Stone & Marble Production Processes
وصف المساق :التعرف على مراحل تصنيع الحجر من عمليات تسوية وقص بواسطة بواسطة المناشير والمناجل
للحصول على الواح الحجر وحجر البناء بمقاسات مختلفة .كذلك التعرف على ماكنات تلطيش الحجر ،وعمليات جلي

الحجر ومعالجة العيوب والفجوات الموجودة في ألواح الحجر.
التعرف على المدخدت والمخرجات لماكينات قص و تفنيش الحجر وكيفية االختيار األمثل للمدخدت بحيث تكون نسبة
الفاقد أقل ما يمكن ،والتعرف على العناصر الرئيسية التي تدخل في حساب التكاليف للعمليات التصنيعية المختلفة.

التع رف على طرق معالجة الحجر بواسطة الريزنة وتنظيف وعزل الحجر باستخدام مواد التنظيف والعزل المختلفة .وكذلك
التعرف على تقنيات التغليف المختلفة لألسواق المحلية والدولية.
أهداف المساق:

 .1التعرف على ماكينات قص الحجر الخام (المرابيع أو البلوكات) مثل القواطر والمناجل للحصول على الواح
الحجر وحجر البناء بمقاسات مختلفة.

 .2التعرف على ماكنات ماكينات تفصيل وقص ألواح الحجر.
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 .3تعريف الطالب بماكينات تشطيب الحجر مثل جديات البدط واأللواح والمطبات وغيرها.
 .4التعرف على كيفية معالجة العيوب والفجوات والكسور الموجودة في الواح الحجر باستخدام الريزنة.
 .5التعرف على مدخدت ومخرجات ماكينات قص وتشطيب الحجر وكيفية التحكم بها.
 .6إدارة العمليات اإلنتاجية لماكينات وخطوط اإلنتاج المختلفة داخل منشلت الحجر.

 .7التعرف على أنواع مخازن الحجر مثل مخازن الخامة ،األلواح والبدط وأثر كل منها على مصانع الحجر.
 .8التعرف على تقنيات التغليف لمنتجات الحجر للسوق المحلي والخارجي.
 مشغل تصميم وتصنيع الحجر والرخام :Stone Design and Processing Workshop
وصفففف المسفففاق :التعففرف علففى تشففطيبات الحجففر المختلفففة ،التعففرف علففى ماكينففات قففص وتشففطيب الحجففر مثففل الجديففة
والمطبة والفريزة ،التدريب على كيفية تنفيذ تشطيبات الحجر المختلفة من مجلي ،مط ،فرشاة ،معتق ومطبفة ،التفدريب علفى

تنفيذ تشطيبات الحجر اليدوية مثل الطبزة والملطش والمسمسم ،والتدريب على العديد من األعمفال اليدويفة مثفل عمفل الففازة،
التدوير ،الكسحة ،الفرزة وغيرها.

وكففذلك التففدرب علففى تنفيففذ التشففطيبات المختلفففة لسففماكة الحجففر باسففتخدام صفواريا الحففف والمطبففات الهوائيففة والتففدرب علففى
كيفية تصنيع الحجر بواسطة ماكنات ال CNC.عن طريق تنفيذ عدة عينات عملية أمام الطلبة مثفل أعمفدة وبفروفيدت مفن
الحجر ،والتعرف على طرق المناولة في منشلت الحجر باستخدام األوناش المختلفة ومخاطر كل منها.
التعففرف علففى كيفيففة رسففم اإلشففكال المفراد رسففمها أو حفرهففا علففى الحجففارة بواسففطة الحاسففوب ،باسففتخدام بفرامج خاصففة،كيفية
التعامفل مفع الماكينفات الحوسفبة وتحضفيرها للعمل،وكيفيفة اختيفار أدوات القطفع ومواصففاتها وتحديفد عمليفات التبريفد ،كيفيففة
تنفيذ أعمال الرسم أو الحفر على الحجر.
أهداف المساق:

 -1تعريف الطالب على تشطيبات الحجر المختلفة
 -2التعرف على ماكينات قص وتشطيب الحجر مثل الجدية والمطبة والفريزة.
 -3تدريب الطالب على كيفية تنفيذ تشطيبات الحجر المختلفة من مجلي ،مط ،فرشاة ،معتق ومطبة.
 -4تدريب الطالب على تنفيذ تشطيبات الحجر اليدوية مثل الطبزة والملطش والمسمسم.

 -5تدريب الطلبة على العديد من األعمال اليدوية مثل عمل الفازة ،التدوير ،الكسحة ،الفرزة وغيرها.
 -6تدريب الطلبة على تنفيذ التشطيبات المختلفة لسماكة الحجر باستخدام صواريا الحف والمطبات الهوائية.
 -7تففدريب الطالففب علففى كيفيففة تصففنيع الحجففر بواسففطة ماكنففات ال CNC.عففن طريففق تنفيففذ عففدة عينففات عمليففة
أمام الطلبة مثل أعمدة وبروفيدت من الحجر.

 -8التعرف على طرق المناولة في منشلت الحجر باستخدام األوناش المختلفة ومخاطر كل منها.
 -9كيفية رسم اإلشكال المراد رسمها أو حفرها على الحجارة بواسطة الحاسوب.
-11

كيفية التعامل مع الماكينات المحوسبة وتحضيرها للعمل.

-11

تنفيذ أعمال الرسم أو الحفر على الحجر.
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 استخدام الحجر في الفن والعمارة STONE USE IN ART AND ARCHITECTURE

وصف المساق :التعرف على أنماط الفن والعمارة وتاريا استخدام الحجر في العمارة .التعرف على استخدامات الحجفر ففي
الفن من منحوتات وأشفكال معينفة مفن الحجفر الطبيعفي .التعفرف علفى كيفيفة اسفتغدل و اسفتخدام الحجفر الفاقفد والزوائفد ففي
إنتاج منتجات من الفسيفساء وغيرها من المنتجات التي يتم من خدلها استغدل الحجر المكسور.

التعففرف علففى اسففتخدامات الصففخور والحجففارة فففي تكسففية المبففاني والنشففلت المختلفففة ،د ارسففة كافففة أن فواع الحجففارة والكس فوات
واألسففاليب المختلفففة للتركيففب ،التعففرف علففى األسففاليب واألن فواع والوسففائل والشففروط لتثبيففت الكس فوات ،كففذلك مففا يلزمهففا مففن
أربط ففة ومف فرابط للتثبي ففت ،و التع ففرف عل ففى كيفي ففة عم ففل الفواص ففل لكاف ففة عناص ففر البن ففاء والمص ففنوعة م ففن الحج ففارة الطبيعي ففة

والصناعية.

التعرف على تشطيبات الحجر التي تصلح للتكسفية الداخليفة والتشفطيبات التفي تصفلح للتكسفية الخارجيفة ،مواصففات الحجفر
لكفل مففن التكسففية الداخليفة والخارجيففة ،التعففرف علفى كيفيففة عمففل األعمفدة والزخففارف والففديكورات المختلففة للمففداخل واألقفواا
(ديكورات الحجر المختلفة).
أهداف المساق:

 .1استخدامات الصخور والحجارة في تكسية المباني والمنشلت المختلفة.
 .2دراسة كافة أنواع الحجارة والكسوات واألساليب المختلفة للتركيب.

 .3تعلففيم الطالففب علففى األسففاليب واألنفواع والوسففائل والشففروط لتثبيففت الكسفوات ،كففذلك مففا يلزمهففا مففن أربطففة وم فرابط
للتثبيت.
 .4التعرف على كيفية عمل الفواصل لكافة عناصر البناء والمصنوعة من الحجارة الطبيعية والصناعية.
 .5التعرف على تشطيبات الحجر التي تصلح للتكسية الداخلية والتشطيبات التي تصلح للتكسية الخارجية.
 .6مواصفات الحجر لكل من التكسية الداخلية والخارجية.

 .7التعرف على كيفية عمل األعمدة والزخارف والديكورات المختلفة للمداخل واألقواا (ديكورات الحجر المختلفة).
مخرجات التعلم:

 -1معرفة والمام باستخدامات الصخور والحجارة في تكسية المباني
 -2مهارة معرفة التشطيبات التي تصلح للتكسية الداخلية والتي تصلح للتكسية الخارجية.
 -3مهارة ومعرف بمواصفات الحجر لكل من التكسية الداخلية والخارجية.
 -4معرفة تقنيات عمل األعمدة والزخارف من الحجر

 -5معرفة كيفية تنفيذ بعض التشطيبات مثل الفسيفساء التي يتم من خدلها استغدل الحجر المكسور والذ يتم عفادة
إتدفة وتحويله للكسارات.
 صيانة وترميم الحجر Stone Maintenance and Restoration

وصففف المسففاق :التعففرف علففى مفهففوم الصففيانة والتففرميم للحجففر والفففرق بينهمففا .التعففرف علففى طففرق التركيففب للحجففر والمفواد
المستخدمة في عمليات تركيب وتثبيت الحجر.

التعرف على الصيانة الدورية للحجر المستخدم في األرضيات والحجر المستخدم في الواجهات .التعرف على مواد التنظيف
والعزل للحجر الطبيعي والهدف من استخدام هذه المواد.
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أهداف المساق:

 -1تعريف الطالب بمفهوم الصيانة والترميم للحجر والتفريق بينهما.
 -2التعرف على مواد التنظيف والعزل للحجر الطبيعي.
 -3التعرف على الصيانة الدورية للحجر المستخدم في األرضيات والحجر المستخدم في الواجهات.

مخرجات التعلم:

أ -معرفة بمفهوم الصيانة والترميم للحجر الطبيعي.

ب -معرف بمواد التنظيف والعزل للحجر الطبيعي.

ت -مهارة تنفيذ الصيانة الدورية للحجر المستخدم في األرضيات
 الرسم الفني واالوتوكاد Technical Drawing and AutoCAD

وصففف المسففاق :التعففرف علففى األدوات المسففتخدمة فففي الرسففم الفنففي ،والتعففرف علففى مبففادأل األوتوكففاد واألشففكال الممكففن
تنفيذها باستخدام هذا البرنامج.
التعرف على أنواع الرسومات الممكن تنفيذها فنيا مثل الرسومات الجدارية والتعفرف علفى تصفميم أشفكال معينفة ليفتم تنفيفذها
على عينات من الحجر داخل مشغل الحجر والرخام.
أهداف المساق:

 -1التعرف على األدوات المستخدمة في الرسم الفني.
 -2التعرف على مبادأل األوتوكاد واألشكال الممكن تنفيذها باستخدام هذا البرنامج.
 -3التعرف على تصميم عدة أشكال ممكن تنفيذها على الحجر
 -4التعرف على طرق رسم الحوائط واألرضيات والدرج.
 أساسيات الكهرباء :Basics of Electricity

وصف الجانب النظري من مساق أساسيات الكهرباء:

التع ففرف عل ففى عناص ففر ال ففدائرة الكهربائي ففة األساس ففية ،مص ففادر الجه ففود ،المقاوم ففات الكهربائي ففة ،خص ففائص التي ففار المت ففردد

والمستمر ،تحليل الدوائر الكهربائية عن طريق قانون آوم ،تحليل دوائر التوالي والتواز للمقاومات الكهربائية ،مفهفوم الطاقفة
والقدرة الكهربائية.
التعففرف عل ففى الملف ففات والمحف فوالت الكهربائي ففة ،والتعففرف عل ففى الثن ففائي وتطبيقات ففه ف ففي عملي ففات التوحي ففد ،بن ففاء مص ففدر جه ففد

مستمر ،و التعرف على ترانزستور من نوع  BJTوكيفية استخدامه كمفتاح الكتروني.

التعرف على كيفية حساب التكاليف الكهربائية لكل ماكينة من ماكينات منشلت صناعة الحجر.
وصف الجانب العملي من مساق أساسيات الكهرباء:
التعففرف علففى جهففاز القيففاا

 Digital Multi-meterوكيفيففة اسففتخدامه ،معففرف قففيم المقاومففات الكربونيففة عففن طريففق

األل فوان ،تطبيقففات علففى قففانون آوم لقيففاا فففرق الجهففد والتيففار ،تطبيقففات علففى توصففيل دوائففر الت فوالي والت فواز للمقاومففات
الكهربائيفة ،التعففرف علففى المرحففل  Relayوتوصفيله فففي دوائففر عمليففة ،توصففيل المحفوالت الكهربائيففة أحاديففة الطففور ،فحففص
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الديود  ، Diodeتوصيل الديود في دوائر عملية ،استخدام الديود كموحد ففي دوائفر التوحيفد ،فحفص الترانزسفتور ،بنفاء دائفرة
عملية لعمل ترانزستور كمفتاح الكتروني.
أهداف المساق:

 -1التعرف على عناصر الدائرة الكهربائية
 -2التعرف على طرق تحليل دوائر التوالي والتواز للمقاومات الكهربائية
 -3التعرف على الملفات والمحوالت الكهربائية

 -4التعرف على كيفية حساب التكاليف الكهربائية لماكينات صناعة الحجر والرخام
 -5التعرف على تطبيقات على قانون أوم.
 صيانة الماكينات الكهروميكانيكية Maintenance of Electromechanical Equipment

وصف المساق :يهدف هذا المساق الى اكساب الطالب خبرة نظرية و عملية في مجال ادارة الماكينات الموجودة ففي قطفاع
الحجر و الرخام من الناحية الكهربائية و الميكانيكية من خدل دراسة معمقة لهذه الماكينات كهربائيفا و ميكانيكيفا  ،ووسفائل
نقل الحركة و الربط بين اجزائها المختلفة باالضافة الى دوائر التحكم الكهربائية المسؤولة عن تنفيذ العمليفات المختلففة التفي
تقوم بها الماكينات .

معرفة عمليفة باليفة تخطفيط و تنفيفذ بفرامج الصفيانة العدجيفة و الوقائيفة للماكينفات وربفط تكفاليف الصفيانة لكفل ماكينفة مفع
التكلفة الكلية  ،و بالتالي احتساب تكلفة الصيانة اليومية و الشهرية و السنوية .

أهداف المساق:

 .1نظ فرة عامففة عففن الماكينففات الموجففودة فففي قطففاع الحجففر و الرخففام وخصوصففا الماكينففات الرئيسففية الموجففودة داخففل
مصانع الحجر و الرخام .
 .2دراسة معمقة لكل ماكينة من حيث:


التركيب الميكانيكي



التركيب الكهربائي



كيفية اعداد خطة لصيانة الماكينات مع تنفيذها عمليا



التعامل مع االعطال الميكانيكية و الكهربائية .



كيفية حوسبة نظام الصيانة و اعداد دراسات مستقبلية لتقليل االعطال من خدل الصيانة الدورية

 .3التعامففل مففع مخططففات الماكينففات ( الكاتالوجففات ) ميكانيكيففا و كهربائيففا و االسففتفادة منهففا فففي تتبففع و تشففخيص
االعطال .
 .4دراسة بعض النظم المساندة في قطاع الحجر و الرخام


كنظام تنقية المياه ( السيلو ) .



نظام االوناش العلوية

 .5التعفرف علفى انظمففة الفتحكم النيوماتيكيففة و الهيدروليكيفة مففع عمفل مقارنففات عليهفا مففع بيفان تطبيقاتهففا ففي صففناعة
الحجر و الرخام .
 .6نبذة عن انظمة التحكم التقليدية و انظمة التحكم المبرمجة (  ) P.L.Cمن مكوناتها و خصائصها وعمل مقارنات
بينها من حيث التكلفة و االستفادة .

 .7التعرف على أنظمة تكرير المياه في مصانع الحجر من حيث التركيب الميكانيكي والكهربائي.
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 بناء وتطوير القدرات ( Personal Development and Soft Skillsمساق جديد)

وصف المساق :يهدف هذا المساق إلى صقل شخصية الطالب وتعليمه مهارات القيادة واالتصال ليكون إنسانا فعاال

ومبدعا في طرحه ونقاشه .هذا المساق يستعرض أهم نظريات التواصل  ،والمهارات األساسية لتواصل ناجح  ،والعمل
بروح الفريق  .كما يدرب الطالب على تنمية مهاراته في التعبير الشفو و اإلنشائي (مثل كتابة السيرة الذاتية والتقارير
والمذكرات ) .و ينمي المساق قدرات الطالب على تقديم أعمال بحثية أمام مجموعة وكتابة مقاالت قصيرة وطويلة بأسلوب

كتابة علمية منهجية.
أهداف المساق:

 .1أن يتعرف الطالب على مفهوم التواصل اإلنساني ونظرياته وأبعاده ودوره في نجاح الفرد على المستوى الشخصي
واالجتماعي والعملي.
 .2أن يكتسب الطالب المهارات الدزمة للتواصل الفعال مع ذاته واآلخرين في المحيط االجتماعي والعملي والعمل
ضمن فريق.

 .3أن ينجح الطالب في تطبيق هذه المهارات في المواقف الحياتية المختلفة.
 .4أن يتقن الطالب مهارات االتصال الشفو والكتابي (السيرة الذاتية والتقارير والمذكرات ) واإليماءات والتقديم
ويمارسها.
 .5تعريف االتصال الكدمي وخصائصه وعوائقه واجادة استخدامه.

 .6تعريف االتصال غير الكدمي اإلنشائي و لغة اإليماءات و دوره وأشكاله واجادة استخدامه.
 .7يمارا الطالب مهارات االتصال الشفو والكتابي (السيرة الذاتية والتقارير والمذكرات)
 إدارة التسويق Marketing Management

وصف المساق :يتناول هذا المساق :عملية التسويق كما يوضح مفهومها ،وكيف ظهرت ؟  .ويركز على المزيج التسويقي،

ومكوناته ،و اإلعدن بشكل خاص ،حيث يتطرق إلى :مفهوم اإلعدن وأهميته  ،ووظفائف اإلعفدن ،والسفلوك االسفتهدكي،
و تصميم اإلعدن ،والجوانب الفنية لإلعدن  .و يركز أيضا على مفهوم العولمة وأساسيات التسويق اإللكتروني.
و يهدف هذا المساق إلى تكوين قاعدة معرفية لدى الطالب في المبادأل والعناصر األساسية للتسويق وكيفية اختيار المزيج
التسويقي ،وخطط التسويق ومحتويات تلك الخطط واالتجاهات البيئية التي تؤثر على التسويق ،واعطاء صورة عامة عن
التخطيط في إدارة التسويق والتركيز على سياسات التسعير ،وسلوك المستهلك والبائع ،والعوامل المؤثرة في ق اررات الشراء،

ودورة حياة السلعة ومراحل تطورها ،واعطاء لمحة عامة عن البحوث التسويقية حيث يستطيع الطالب عند االنتهاء من
المساق المساهمة في حل المشاكل التسويقية المحيطة بالعمل ،باإلضافة إلى مفهوم ترويج المنتج محليا ودوليا.
أهداف المساق:

 .1تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالتسويق والبيئة التسويقية وعوامل المنافسة.
 .2تكوين قاعدة معرفية لدى الطالب في المبادأل والعناصر األساسية للتسويق وكيفية اختيار المزيج التسويقي.
 .3التعرف على خطط التسويق ومحتويات تلك الخطط واالتجاهات البيئية التي تؤثر على التسويق.
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 .4إعطاء الطالفب صفورة عامفة عفن التخطفيط ففي إدارة التسفويق والتركيفز علفى سياسفات التسفعير ،وسفلوك المسفتهلك
والبائع ،والعوامل المؤثرة في ق اررات الشراء.
 .5تعريف الطالب بدورة حياة السلعة ومراحل تطورها.

 .6إعطاء الطالب لمحة عامة عن البحوث التسويقية حيفث يسفتطيع الطالفب عنفد االنتهفاء مفن المسفاق المسفاهمة ففي
حل المشاكل التسويقية المحيطة بالعمل.
 .7تعريف الطالب بمفهوم ترويج المنتج محليا ودوليا.
 .8التعرف على مفهوم العولمة و التسويق االلكتروني واستخدام أساليبه .

 .9توظيف المعرفة العلمية المكتسبة والمتعلقة بطرائق إجراء البحث التسويقي وتحليله وصياغة نتائجه خدمة لمتخذ
الق اررات التسويقية ،وتمكين الطلبة من تطبيق تلفك المهفارات علفى د ارسفة المشفكدت التسفويقية الموجفودة ففي البيئفة
الفلسطينية.
 .11التعرف على سلوك المستهلك ومراحل القرار  ،والعوامل المؤثرة على سلوك المستهلك.

 .11التعرف على طرائق تقسيم السوق وفوائدها ومعايير التقسيم ،وامتدك القدرة على القيام بالتقسيم.
 .12التعرف على طبيعة قنوات التوزيع وأنواعها .
 .13المفاهيم األساسية المتعلقة بالترويج وأصوله العلمية ومهارات إعداد وتصميم الرسالة الترويجية بطريقة علمية
منهجية منظمة.
 المقاييس و الجودةQuality standards :
وصف المساق :يركز هذا المساق على التعريف بالجودة وأهميتها وأبعادها ،ومفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها ،وفلسفة

ومبادأل إدارة الجودة الشاملة وبوجه خاص :دور اإلدارة العليا ،المنظور االستراتيجي للجودة ،التركيز على العميل ،توطيد
العدقة مع الموردين ،تمكين العاملين وفرق الجودة ،التحسين المستمر ،أدوات الجودة ،نظم إدارة الجودة ،كما يركز المساق
على معايير المنظمة الدولية للمواصفات (أيزو) وتطبيقها ،والجوائز الدولية للجودة.

أهداف المساق:

 -1التعرف على مفهوم الجودة وأهميتها
 -2التعرف على ادارة الجودة الشاملة ومبادئها وأهميتها
 -3التعرف على أدوات الجودة ونظم ادارة الجودة
 -4التعرف على معايير المنظمة الدولية للمواصفات (أيزو)
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 نظم المعلومات لمنشآت الحجر ( Information systems for Stone Facilitiesمساق جديد)

وصف المساق :يتضمن المقرر المفاهيم االساسية التي تساعد الطالب في كيفية تجميع المعلومات ذات العدقة بمنشلت
الحجر و االستفادة منها للمساعدة في اتخاذ القرار االنسب  ،فهم نظم المعلومات لمنشلت الحجر والرخام .وكذلك امكانية

تعامل الطالب مع شبكة المعلومات وكيفية الحصول على المعلومات المطلوبة من مصادرها المتنوعة  .حاجة منشلت
الحجر الى المعلومات  ،هيكل نظم المعلومات  ،مكونات نظم المعلومات  ،نظم معالجة المعلومات  ،تخطيط نظم
المعلومات  ،تحليل وتصميم واستخدام منظومات تداول المعلومات ووسائل استرجاع المعلومات في نظم االنتاج  ،تكاليف
وقيمة المعلومات  ،متطلبات توثيق المعلومات وتسجيل وعرض البيانات  ،تداول المعلومات  ،االتصاالت وشبكة
المعلومات  ،قواعد البيانات وتطبيقاتها على الحاسب االلي المتخصصة في صناعة الحجر والرخام.

أهداف المساق:

 -1التعرف على كيفية تجميع المعلومات الصناعية واالستفادة منها
 -2التعرف على العدقة بين التخطيط الصناعي ونظم المعلومات في منشلت الحجر
 -3تنمية مهارات الطالب في التعامل مع شبكة المعلومات وكيفية الحصول على المعلومات المطلوبة
 -4استعراض نظم معالجة المعلومات وتخطيطها ،وتكاليف وقيمة المعلومات
 -5التعرف علو قواعد البيانات وتطبيقاتها في صناعة الحجر

مخرجات التعلم:

بعد انتهاء المقرر من المتوقع أن يتمكن الطالب من :
أ -اكتساب مهارات التعامل مع المعلومات الصناعية وتطبيقاتها على الحاسب االلي المتخصصة في صناعة
الحجر والرخام.

ب -تمكين الطالب من توظيف المعلومات الصناعية المفيدة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار بفعالية في المنشلت
الصناعية المتخصصة في صناعة الحجر والرخام.
ت -تمكين الطالب من تحليل وتصميم واستخدام منظومات تداول المعلومات ووسائل استرجاع المعلومات في نظم
اإلنتاج الصناعي.

ث -مهارة ومعرفة متطلبات توثيق المعلومات وتسجيل وعرض البيانات الصناعية ،و تداول المعلومات الصناعية،
االتصاالت وشبكة المعلومات ،قواعد البيانات وتطبيقاتها على الحاسب اآللي المتخصصة في صناعة الحجر
والرخام.
 حساب الكميات والتكاليف : Quantity and Cost Calculations
وصف المساق:

التعرف على كيفية حساب المساحات والحجوم لمنتجات الحجر والتييمز بين المتر المربع والمكعب والمتر طول ،و التعرف
على حساب مدخدت ومخرجات ماكينات صناعة الحجر والرخام مثل القواطر والفريزات والجديات .التعرف على حساب
تكاليف الماكينات الصناعية العاملة في منشلت الحجر ،وكيفية ضبط تلك التكاليف.
تعريف الطالب كيفية حساب نسبة الفاقد والزوائد لعمليات اإلنتاج في منشلت الحجر .التعرف إلى عناصر التكاليف
الصناعية وأساليب تقليل الكلفة ومعالجة الفواقد في العمل الصناعي .التعرف على أهداف حسابات التكاليف الصناعية.
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توفير معلومات تساعد في الرقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية المتعلقة بالفترة الحالية بتكاليف فترة أو
عدة فترات سابقة .أو مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات واتخاذ اإلجراءات الدزمة لتجنب
اإلسراف والضياع  .تقويم أداء الوحدات الفرعية في المنشأة لتحديد كفاءتها في أداء المهام المختلفة  .مساعدة اإلدارة في
القيام بوظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ ق اررات بما توفره من معلومات وبيانات .تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة و معرفة

مفهوم اإلنتاجية و أهميتها ،و دورة إدارة اإلنتاجية من قياسها إلى تحليل نتائج القياا ومن ثم تحسين اإلنتاجية ،باإلضافة
إلى معرفة أنواع اإلنتاجية
أهداف المساق:
يهدف هذا المساق إلى:
 -1التعرف على كيفية حساب المساحات والحجوم لمنتجات الحجر والتييمز بين المتر المربع والمكعب والمتر طول.
 -2التعرف على حساب مدخدت ومخرجات ماكينات صناعة الحجر والرخام مثل القواطر والفريزات والجديات.
 -3التعرف على حساب تكاليف الماكينات الصناعية العاملة في منشلت الحجر ،وكيفية ضبط تلك التكاليف.
 -4تعريف الطالب كيفية حساب نسبة الفاقد والزوائد لعمليات اإلنتاج في منشلت الحجر.

 -5التعرف إلى عناصر التكاليف الصناعية وأساليب تقليل الكلفة ومعالجة الفواقد في العمل الصناعي.
 -6التعرف على أهداف حسابات التكاليف الصناعية.
 -7توفير معلومات تساعد في الرقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية المتعلقة بالفترة الحالية
بتكاليف فترة أو عدة فترات سابقة .أو مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات واتخاذ
اإلجراءات الدزمة لتجنب اإلسراف والضياع .
 -8تقويم أداء الوحدات الفرعية في المنشأة لتحديد كفاءتها في أداء المهام المختلفة .

 -9مساعدة اإلدارة في القيام بوظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ ق اررات بما توفره من معلومات وبيانات.
 -11تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة
 -11معرفة مفهوم اإلنتاجية و أهميتها ،و دورة إدارة اإلنتاجية من قياسها إلى تحليل نتائج القياا ومن ثم تحسين
اإلنتاجية ،باإلضافة إلى معرفة أنواع اإلنتاجية.
مخرجات التعلم:

 -12مهارة حساب المساحات والحجوم لمنتجات الحجر والتييمز بين المتر المربع والمكعب والمتر طول.
 -13مهارة حساب تكاليف الماكينات الصناعية العاملة في منشلت الحجر ،وكيفية ضبط تلك التكاليف
 -14مهارة حساب نسبة الفاقد والزوائد لعمليات اإلنتاج في منشلت الحجر
 -15مهارة تقويم أداء الوحدات الفرعية في المنشأة لتحديد كفاءتها في أداء المهام المختلفة.
 -11مهارة الرقابة على التكاليف وتحليل تلك التكاليف
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وصف المساق :يهدف هذا المساق إلى تطوير مهارات الطالب اللغوية االنجليزية في مجال الحجر والرخام مثل كتابة
الرسائل والمذكرات والمحادثات التلفونية ،وقراءة التقارير والملخصات ،والتحادث في مكان العمل ،واالستيراد والتصدير،

والزيارات ،واالجتماعات ،وطلبات العمل ،التعرف على المصطلحات والمفردات ذات العدقة بألوان الحجر وتشطيباته
والماكينات والمعدات المستخدمة في تصنيع الحجر .كذلك استخدام المهارات اللغوية بطريقة عملية تناسب التخصص
والحياة العملية المستقبلية في منشلت الحجر.
أهداف المساق:

-1
-2
-3
-4
-5

تمكين الطلبة من استخدام اللغة االنجليزية بطريقة فنية تخدم تخصصاتهم .
صقل مهارات الطلبة اللغوية الستخدامها عمليا في المجاالت المختلفة .
القدرة على قراءة وتحليل المفاهيم المرتبطة بمنشآت الحجر والرخام .
القدرة على التعامل مع الجهات االجنبية .
القدرة على إعداد التقارير وجداول األعمال والبيانات المالية باللغة االنجليزية.

مخرجات التعلم:

أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

التميز في استخدام المهارات اللغوية األربع في مجال التخصص .
استخدام المصطلحات اإلدارية والفنية للحجر والرخام باللغة االنجليزية .
القراءة السليمة واالستيعاب الجيد للرسائل والتقارير الصادرة والواردة .
امتالك مهارة االتصال مع المستويات اإلدارية بمختلف مستوياتها .
امتالك مهارة التواصل مع الزبائن األجانب.
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