
 

 
  

 ( صيانة الجوال)الخطة التدريبية لدورة 
 

 

 البرنامج التدريبي ) الدورة التدريبية ( 

 صيانة الجوال   مسمى الدورة

 30 عدد األيام التدريبية  59 عدد الساعات التدريبية 

 ابتدائي  بالمتدرالحد األدنى لمؤهل  تدريبية  نوع الحقيبة 
 
 

 

 (صف البرنامج التدريبية )الدورة التدريبيةو 

إكساب  الى تدعم  الكثير من المهارات والتي   تتطلب من المهارات التي  صيانة الجوال تعتبر مهارات 

الحديثة منها والقديمة بحيث   المتدربين و المتدربات المهارات الالزمة للعمل بمجال صيانة الجوال وبيعها 

 يصبح قادراً على اتقان هذه المهارة ليكون له دور فاعل في المجتمع .  

 الهدف العام من البرنامج التدريبي 

تهدف هذه الدورة التطويرية إلى تزويد المتدرب بالمهارات والمعلومات المتخصصة واالحترافية الالزمة  

 لصيانة الجواالت الحديثة . 
 

 األهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي 

 اساسيات االلكترونيات ـ1

 مقدمة في صيانة اجهزة الجوال -2

 لحام العناصر االلكترونية وقراءة  اكوادها. -3

 .كشف االعطال االلكتروميكانيكية واصالحها  -4

  فك وتركيب اجهزة الجوال . -5

 
 
 
 

 
  
 البرنامج التدريبي موضوعات 
 



 

 المادة  الفترة
عدد  

 الساعات 

األسبوع 

 األول

 اساسيات االلكترونيات •
 الكميات الكهربائية االساسية :

 القدرة الكهربائية( -المقاومة –التيار  –شرح عن مفهوم )الجهد  .1
 التعرف على جهاز الفحص االفوميتر الرقمي و طريقة االستخدام .2
 الملف( -المكثف –التعرف على كيفية استخدام العناصر االلكترونية)المقاومة  .3
 : مقدمة في صيانة اجهزة الجوال   •

 التعرف على مبدأ عمل الجوال بشكل عام .1
 المصنعة للجواالتالتعرف على الشركات  .2
 التعرف على مكونات نظام الجوال .3
 التعرف على خطوات اتمام المكالمة من خالل الجوال  .4
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األسبوع 

 الثاني

 : العناصر االلكترونية وقراءة اكوادهالحام  •
 التعرف على متطلبات االمن والسالمة داخل الورشة

 صيانة اجهزة الجوالالتعرف على االدوات والعدد واالدوات المستخدمة في 
 اتقان المتدرب استخدام العدد واالدوات المستخدمة بصيانة اجهزة الجوال

 التعرف على االجهزة المستخدمة في صيانة الجوال .1
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األسبوع 

 الثالث

 كشف االعطال االلكتروميكانيكية واصالحها : •

 التعرف على اعطال جهاز االيفون
 السامسونجالتعرف على اعطال جهاز 

 التعرف على اعطال اجهزة الجوال االخرى
 تحديد العطل االلكتروميكانيكي واصالحها

 التعرف على االدوات المستخدمة في صيانة االعطال المكيانيكية و االلكتروميكانيكية 
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األسبوع 

 الرابع

 فك وتركيب اجهزة الجوال :  •

 (  .…,iphone , Samsung , htcالتعرف على مواصفات اجهزة الجوال )
 التعرف على اجزاء الجواالت المختلفة      

 التعرف على العدد و االدوات المستخدمة في عملية الفك والتجميع
 iphoneفك جهاز  .2

 samsungفك جهاز  .3

 htcفك جهاز  .4
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