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   لدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية  وصف المواد الدراسية
    :باللغة العربية وصف المواد الدراسية .أ 

 

 : وتكتب حسب األتي

 .اسم المادة، رقم المادة، عدد ساعات المادة: معلومات المادة .1

 .المادةوصف  .2

  :متطلب المادة السابق .3

  

 

 : متطلب المادة المتزامن .4

 

 عالمات الترقيم: 
 .للفصل ما بين الفصل واآلخر في المادة( ؛)

 .للفصل ما بين المواضيع الفرعية في نفس الفصل( ،)

 .تابعة لهتوضع بعد عنوان يُلحق به مواضيع فرعية ):( 

 .توضع عند االنتهاء من وصف المادة).( 

 

  [3-3]{ 3} ( 0 (باللغة العربيةاالتصال  مهارات 1010010

 صالكتابي؛ نصوالمستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى البياني، المستوى : مستويات اللغة

الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها، المثنى، جمع المذكر : الفهم واالستيعاب؛ التدريبات النحوية

اسم الفاعل، اسم المفعول؛ : السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، النداء، التوابع، العدد؛ التدريبات الصرفية

 .نصوص االستماع؛ التحدثاإلمالء والترقيم؛ المعاجم؛ 

 االستدراكية العربية اللغة 1010011 :المتطلب السابق

     

  [3-3]{ 3}العلوم العسكرية  1010611

 .إعداد األمة للدفاع والتحرير; قوات حفظ السالم; تاريخ الجيش األردني; نشأة المملكة األردنية الهاشمية وتطورها

  ال يوجد: المتطلب السابق

 غير األردنيون: االستثناء

     

  1010610 [3-3]{ 3}التربية الوطنية 

المؤسسات ; الحياة الدستورية والديمقراطية األردنية ; يالمجتمع األردن; تاريخ األردن السياسي المعاصر; جغرافية األردن

الغلو، التطرف، اإلرهاب، : الوطنيةمفاهيم تهدد التربية ; التحديات التي تواجه األردن; الوطنية األردنية النشأة واإلنجازات

            .مفهومه، أشكاله، أسبابه، آثاره، الوقاية منه: الفساد; العنف

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

 [3-3]{ 3}( 0)باللغة اإلنجليزية مهارات االتصال  0010610

السؤال المذيل، األفعال المساعدة للتعبير عن احتمالية حدوث الحدث في الزمنين الحاضر والمستقبل، صيغ األفعال : القواعد

المتعددة للتعبير عن زمن المستقبل، األدوات المعرفة وغير المعرفة، الصفات، األحوال، الجمل الشرطية، التعبير عن 

العالقات العائلية واالجتماعية، : ، األدوات المستخدمة للتعبير عن التناقض؛ المفرداتالحاالت اإللزامية، التعبير عن القدرة

 اسم المادة رقم المادة 

 اسم المادة رقم المادة 
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ترتيب الفرد في العائلة وأثره على اختيار المهنة واالهتمامات الشخصية، تحويل الصفات الى أسماء، العمل، أنواع متعددة 

د األفالم، الحرب، المواد، المجازفة، الحركات من النشاطات تمارس خارج أوقات العمل، القديم والحديث، األفالم، نق

كتابة مقال، كتابة مالحظات، كتابة رسائل قصيرة، : الجسدية، رياضة الركض الحر، المسافات، األبعاد؛ مهارات أخرى

يل، كتابة طلب عمل رسمي، آلية استخدام عالمات الترقيم واألحرف الكبيرة وأدوات الربط، تحديد األفكار الرئيسة والتفاص

تخمين معاني الكلمات من خالل السياق، القراءة السريعة، القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل، 

استنباط التعميمات والمعاني الضمنية، االستدالل، تحديد آراء ومواقف الكتاب، العروض الشفهية، المجادلة، اإلقناع، 

افقة، التحدث عن الخطط المستقبلية، أساليب التعبير عن التنبؤ، كيفية السؤال عن أساليب التعبير عن الموافقة وعدم المو

الرأي العام، كيفية السؤال عن اآلراء الخاصة، عرض وجهات النظر واآلراء، التحدث عن مجموعة من المواد والملكية 

 .واالختراعات، اللفظ الصحيح للمفردات،استخدام الترنيم المناسب

 االستدراكية اإلنجليزية اللغة 1010011 :المتطلب السابق

     

 [3-3]{ 3} (6)باللغة اإلنجليزية مهارات االتصال  6016510

عمل مقارنات، الفعل المبني للمجهول، الكالم المنقول، أشباه الجمل الوصفية، الفعل المصدر، الفعل المجرد؛ : القواعد

، المبالغة، الطعام، الطهي، تراكيب األفعال التي تستخدم مع المال،  goالتنقل والسفر، تعابير تستخدم مع الفعل : المفردات

حروف يمكن إضافتها قبل الكلمة لتغيير المعنى، النجاح، القيادة، وصف الشخصيات، تراكيب فعلية من ثالثة أقسام، 

بة مقاله، كتابة رسالة رسمية، كتا: الجريمة، القانون، التأمين، العناوين الرئيسة للصحف، الصفات المركبة؛ مهارات متعددة

كتابة رسالة شكوى، التمييز بين اللغة الرسمية واللغة المحكية، آلية استخدام عالمات الترقيم و األحرف الكبيرة و أدوات 

الربط، تحديد األفكار الرئيسة والتفاصيل، استنتاج المعنى من السياق، القراءة السريعة، القراءة المتمعنة الستخراج 

ومات الدقيقة والتفاصيل، استنباط التعميمات والمعاني الضمنية، االستدالل، تحديد  آراء  الكتاب ومواقفهم ، العروض المعل

الشفهية، المجادلة، اإلقناع، رواية األحداث، أساليب الشكوى الشفهية، عرض وجهات النظر واآلراء، اللفظ الصحيح 

 .للمفردات، استخدام الترنيم المناسب

 (0)باللغة االنجليزية  االتصال مهارات  1060010  :السابقالمتطلب 

     

 [3-3]{ 3}الثقافية اإلسالمية  1010311

مفهوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالمية، الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى؛ مصادر الثقافة : مدخل إلى الثقافة

اإليماني، ألعبادي، : القرآن الكريم، السنة النبوية، اللغة العربية، التاريخ اإلسالمي؛ مجاالت الثقافة اإلسالمية: اإلسالمية

الشباب : االستشراق، العولمة، العلمانية؛ قضايا ثقافية وبناء الشخصية: لثقافة اإلسالميةالخلقي؛ التحديات التي تواجه ا

 .والغزو الفكري، المرأة في الثقافة اإلسالمية، اإلرهاب وموقف اإلسالم منه

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

  [3-3]{ 3} (6)باللغة العربية مهارات االتصال  1010016
أسلوبا الشرط والطلب، الممنوع من : ومستوياتها؛ نصوص الفهم واالستيعاب؛ التدريبات النحوية والصرفيةتعريف اللغة 

المشبَّهة، ِصيَغ المبالغة، ظرفا الزمان والمكان،  ةالصرف، بعض المعاني التي يخرج إليها االستفهام، كاَد وأخواتها، الصف

؛ نصوص (اإلنشائي  )الهمزة؛ عالمات الترقيم؛ التدريب الكتابي أسلوب الحصر؛ التدريبات اإلمالئية؛ أحوال كتابة 

    .االستماع؛ التحدُّث

 (0)باللغة العربية مهارات االتصال   1010010: المتطلب السابق

     

  [3-3]{ 3}تاريخ األردن وفلسطين  1016310

األردن وفلسطين في العهد ; عامةنظرة تاريخية : األردن وفلسطين في العصور القديمة; جغرافية األردن وفلسطين

الحياة الدستورية ; إمارة شرقي األردن; ( م9191-9191)األردن وفلسطين خالل سنوات الحرب العالمية األولى ; المملوكي

 .الفلسطينية-العالقات األردنية; فلسطين تحت االنتداب البريطاني; والتشريعية في األردن

 ال يوجد: المتطلب السابق
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  [3-3]{ 3} حقوق االنسان 0004111
 التي القائمة واإلقليمية الدولية للوسائل واقعي توضيح ثم ومن تحليلية؛ بطريقة اإلنسان لحقوق األساسية المفاهيم تحديد

 اآلمرة القواعد مثل التكوين طور في هي التي الدولية والمنظمات والتوصيات المعاهدات مثل اإلنسان حقوق تعالج

 مثل الثاني الجيل وحقوق الحياة، حق مثل األول الجيل حقوق:  اإلنسان حقوق مضمون المادة هذه تعالج كما واألعراف؛

 عام؛ بشكل اإلنسان حقوق لحماية الدولية السبل المادة هذه وتتضمن البيئة؛ حق مثل الثالث الجيل وحقوق العمل، حق

 . اإلنسان بحقوق المختصة الدولية المعايير مع األردني الدستور انسجام مدى بيان إلى باإلضافة

 ال يوجد: المتطلب السابق

 طلبة الحقوق: االستثناء

     

  [3-3]{ 3} حياةعلم النفس وال 1036611
التعريف بالسلوك اإلنساني، والتعريف بميادين علم النفس، ومناهجه، واتجاهاته الرئيسة في تفسير السلوك اإلنساني، 

استندت إلى فهم السلوك اإلنساني، والعمل على إكساب الطلبة هذه المهارات التي لها عالقة والتعريف بالمهارات التي 

أسلوب حل المشكالت، الثقة بالنفس، التعامل مع ضغوطات الحياة : بالتحديات التي تواجه الطلبة في حياتهم اليومية مثل

رق بناء العالقات الصحية مع اآلخرين، والدافعية واألعراض المصاحبة لها، متطلبات الصحة النفسية والتكيف العقلي، وط

 .وطرق التعامل معها، وربط هذه المفردات جميعها في الحياة الواقعية من خالل مناقشة المجاالت التطبيقية العملية لها

 ال يوجد: المتطلب السابق

 طلبة علم النفس: االستثناء

     

   [3-3]{ 3}مهارات ريادية  0313310
ال مع اآلخرين؛ إدارة الوقت، إدارة الضغوط والتفكير اإليجابي؛  مقدمة عن برنامج مهارات؛ تكوين فريق العمل؛ االتصال الفع 

حزمة التخطيط، كيفية وضع األهداف؛ البحث : المهارات التطبيقية ؛ تعريف الريادية، أنواعها؛ أنواع الحوافز؛ تعريفات

لفرص؛  أنواع المخاطرة، تعريف الجودة، الفاعلية؛ عمليات محاسبية، حساب التكلفة، تطبيق والتخطيط، حزمة اإلنجاز، اقتناص ا

 . عملي على كتابة خطة عمل

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

 [3-3]{ 3}اإلعالم والعالقات العامة  1016316

قوة اإلعالم االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، ودور : العالقة المتبادلة بين اإلعالم والمجتمع من حيث

 االتصال والعالقات العامة؛ االتصال. اإلعالم في إفساح المجال أمام الناس للتعبير عن آرائهم، وتعزيز العالقات الدولية
. العملية االتصالية ئصه، ومجاالته، وأنشطته، وبيئته المادية والرمزية، ومعوقاتومستوياته، وإشكاله، خصا وأنواعه،

واألهمية؛ الوظائف، والتخطيط، والنشاطات، ومواصفات  النشأة والتطور، والمبادئ واألسس،: العالقات العامة من حيث

  .القائمين على العالقات العامة

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

 11500 05 [3-3]{ 3} ثارواآلالسياحة 

 اآلثار علم مفهوم السفر؛ أنواع اآلخرون؛ والمسافرون السائح مفهوم بين االختالف السياحة؛ تصنيفات السياحة؛ تعريف

 األردن؛ في السياحة مقومات المختلفة؛ العصور خالل األردن التوثيق؛ والتنقيبات األثرية؛ المسوحات األثري، والموقع

 الحركة الطبيعية؛ الغابات الطبيعية، المحميات الطبيعية، المواقع األثرية، المواقع: األردن في السياحية الجذب مواقع

 االقتصادية األهمية األردن، في السياحية األنماط األردن؛ في السياحية الحركة خصائص األردن؛ في وأنماطها السياحية

 .األردن في للسياحة

 ال يوجد: المتطلب السابق

 الفندقية اإلدارة  طلبة: االستثناء
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 1010313  [3-3]{ 3}الرياضة والصحة 

المعرفية، واالنفعالية، : أهداف التربية الرياضية; التربية الرياضية، التربية الصحية: المفاهيم الرياضية والصحية

المتوسطة، والحديثة، والحركة األولمبية، العصور القديمة، و: األسس التاريخية للتربية الرياضية; والمهارية، واالجتماعية

إصابات العظام، المفاصل، العضالت، : اإلصابات الرياضية; العالقة بين التغذية والنشاط الرياضي; الرياضة األردنية

السكري، السمنة، النحافة، آالم : أمراض نقص الحركة; تمارين رياضية لعالج تشوهات القوام: القوام المعتدل; الجلدية

 .أسبابه، مظاهره، حلول مقترحة: شغب المالعب; فل الظهر، السرطانأس

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

 1016315 [3-3]{ 3}البيئة والسالمة العامة 

األولية، و الثانوية، ودورات العناصر في البيئة : مفهوم البيئة، وقوانينها، وعالقتها بالعلوم األخرى، مكونات البيئة

مفهوم الصحة : مبادئ الصحة العامة واألمراض.التلوث البيئي، ومشكلة استنزاف الموارد البيئية: الطبيعية، مشكالت البيئة

: البيئة وعلم األمراض.، والبكتيريا، والطفيليات ،والفطريات،  والحشرات الفيروسات:العامة، ومسببات األمراض

أنواع المواد الغذائية، وأمراض سوء التغذية، وعادات : التغذية والصحة العامة.العضوية، والوراثية، والتناسلية، والنفسية

 .ديث نبويةآيات قرآنية، وأحا: البيئة والصحة العامة من منظور إسالمي.غذائية غير مستحبة

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

 0162306   [3-3]{ 3}العلم والحياة  

أصل الكون، وتشكيل النظام الشمسي، أصل األرض، الكيمياء والبربيوتيك، المياه للمحافظة على : المنشأ و تطور الحياة

المياه عنصر أساسي من السوائل، الطاقة  المتجددة : المياه و الطاقة من أجل الحياة  ؛الحياة، أهمية الكربون، الغالف الجوي

، المواد (المواد الغذائية) المغذيات : الطاقة غير المتجددة، الموارد و الحفاظ عليها؛ المغذيات و المواد الكيميائية المنزلية/ 

تصور المسافة والكتلة ، والوقت : لفيزيائية و األجهزة المنزلية؛ المواصفات ا(في الحياة اليومية ) الكيميائية المنزلية 

/ ودرجة الحرارة و القوة، الثالجات، المضخات و سخانات المقاومة؛ السالمة والتخلص من األدوات الكهربائية 

يمرات الطبيعية و البول -المساهمات الصناعة بوليمر : اإللكترونية؛ الصمامات؛ الصناعة و التكنولوجيا في الحياة اليومية

االصطناعية واألدوية و مستحضرات التجميل و العقاقير و األعشاب، تعاطي المخدرات ومضارها؛ الكيماويات الزراعية 

، المبيدات الحشرية و مبيدات األعشاب؛ الزراعة العضوية، مساهمة الصناعة (األسمدة ) والمكمالت الغذائية في التربة 

 .االلكترونية

 ال يوجد: السابقالمتطلب 

     

  [3-3]{ 3}اللغة العربية االستدراكية  1010011
مفهوم اللغة ومستوياتها، نصوص الفهم واالستيعاب والتحدث؛ التدريبات النحوية؛ الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان 

دد، التوابع، عالمات الترقيم، وأخواتها، إن وأخواتها، جمع المذكر السالم؛ جمع المؤنث السالم، المفرد، المثنى، الع

همزة القطع . في مواقعها المختلفة( كتابة الهمزة: )، قضايا إمالئية(اسم الفاعل واسم المفعول)التدريبات الصرفية 

    .والوصل، األلف بعد واو الجماعة، األلف اللينة، التنوين

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

 [3-3] {3}اللغة اإلنجليزية االستدراكية  0171100

الماضي والحاضر والمستقبل؛ : األفعال المساعدة، مجموعة من صيغ األفعال المتعددة للتعبير عن األزمان الثالثة: القواعد

الصداقة، العالقات، استخدام الحاسوب، برامج المسابقات، البرامج التلفزيونية، الصحف، البيوت، وصف : المفردات

ألماكن، األسماء المركبة المتعلقة باألجهزة، أنشطة أوقات الفراغ، وصف الكتب واألفالم، الطعام، األكل في المطاعم؛ ا

كتابة فقرة، التمييز بين الرسائل الرسمية وغير الرسمية، كتابة رسائل البريد اإللكتروني غير الرسمية، : مهارات متعددة

الكبيرة وأدوات الربط، تحديد األفكار الرئيسة والتفاصيل، استنتاج المعنى من  آلية استخدام عالمات الترقيم واألحرف

السياق، القراءة السريعة، القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل، استنباط التعميمات والمعاني الضمنية، 
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قناع، أساليب التعبير عن الموافقة وعدم الموافقة، االستدالل، تحديد  آراء ومواقف الكتاب، العروض الشفهية، المجادلة، اإل

عقد المقارنات، رواية األحداث، عرض وجهات النظر واآلراء، إجراء مكالمات هاتفية رسمية، التوصية بمطاعم، اللفظ 

 .الصحيح للمفردات، استخدام الترنيم المناسب

 ال يوجد: المتطلب السابق

     

 06113  03حاسوب مهارات  [3-3] {3} استدراكي

حقوق الطبع والنسخ؛ نظام تشغيل الويندوز؛ استخدام والتدريب على معالج ؛ برمجيات الحاسوب؛ األجزاء المادية للحاسوب

 إلىمقدمة ؛ MS Officeالكلمات؛ جداول الحسابات اإللكترونية؛ برامج العرض؛ وقواعد البيانات من خالل نظام 

 .اإلنترنت

 يوجدال  :المتطلب السابق

 

 3]-[3 {3}( 0)رياضيات  1000010

; القوى متسلسالت; الالنهائية المتسلسالت;  التكامل طرق;  التحليلية الهندسة; المركبة األعداد; وتطبيقاتها المشتقات

 . المركب التكامل;  المركبة القوى متسلسالت;  أبعاد ثالثة في والمستوى; الخط معادلة;  أبعاد ثالثة في المتجهات

 يوجد ال: السابق المتطلب

 

 [3-3]{ 3}( 0) عامة فيزياء  0616010

 أخرى وتطبيقات الدورانية الحركة الحركة؛ قوانين بعدين؛ في الحركة المتجهات؛ واحد؛ بعد في الحركة ؛والقياس الفيزياء

 الزخم ثابت؛ محور حول الجاسئ الجسم دوران والتصادمات؛ الخطي الزخم الطاقة؛ حفظ النظام؛ طاقة نيوتن؛ لقوانين

 الصوتية؛ األمواج الموجية؛ الحركة االهتزازية؛ الحركة الموائع؛ ميكانيكا الكوني؛ الجذب والمرونة؛ االتزان الزاوي؛

 القانون للغازات؛ الحركية النظرية الحرارية؛ الديناميكا في األول القانون الحرارة؛ درجة وتراكبها؛ المقوفة الموجات

 .الحرارية الديناميكا في الثاني

 ال يوجد: المتطلب السابق

 

 [3-3]{ 3} (6) عامة فيزياء 1000613

 المستمر؛ التيار دارات والمقاومة؛ التيار العازلة؛ والمواد المواسعة الكهربائي؛ الجهد جاوس؛ قانون الكهربائي؛ المجال

 .الكهرومغناطيسية االمواج المتردد؛ التيار دوائر الحث، فارادي؛ قانون المغناطيسي؛ المجال مصادر ؛المغناطيسي المجال

  ( 0) عامة فيزياء 1000616: السابق المتطلب

 

 [3-3]{ 0} عملي عامة فيزياء 1000613

 الثاني نيوتن قانون الخطية؛ الحركة كينماتيكا المتجهات؛ القياسات؛ األخطاء؛ حساب وطرق البيانات وتحليل تجميع

 النوعية الحرارة البسيط؛ البندول هوك؛ قانون والطاقة؛ الشغل الدورانية؛ الحركة االحتكاك؛ معامل قياس وتطبيقاته؛

 قياس ؛(وكيرشوف اوم قوانين) الكهربائية الدوائر على تطبيقات ارخميدس؛ قانون تطبيق اللزوجة؛ معامل فياس للمعادن؛

 .والمكثف لمقاومةا دوائر الموجات؛ راسم ويتستون؛ قنطرة باستخدام النوعية المقاومة

 ( 0) عامة فيزياء 1000616: السابق المتطلب

 (6) عامة فيزياء 1000613: المتزامن المتطلب

 

 3]-[3 {3}( 6)رياضيات  0166100

 التفاضلية المعادالت حل;  والثالثي الثنائي التكامل;  نج النجرا مضروبات;  وتطبيقاتها القصوى القيم;  الجزئي االشتقاق

 معادالت;  الجزئية التفاضلية المعادالت;  المتسلسالت باستخدام التفاضلية المعادالت حل;  عليا رتب من العادية الخطية

 .  المتغيرات فصل طرق;  فوريير متسلسالت;  البالس تحويالت;  والموجة الحرارة

 (0) رياضيات 1000010: السابق المتطلب
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 3]-{3} [3( الهندسة (حاسوب مهارات 0006181

 ؛(الدوال) وظائف ؛تراكيب التحكم ؛++Cمقدمة في لغة البرمجة  :++C لغة باستخدام للبرمجة المفاهيم األساسية

 .الكائناتو الفئات إلى مقدمة؛ مؤشراتال؛ المصفوفات

 استدراكي حاسوب مهارات 1330611 :السابق المتطلب
 

 [0-0]{ 0}   فنية كتابة 1806010

 التقرير؛ اجزاء من جزء كل في الفني الجانب على التركيز ,االنكليزية باللغة والعلمية الفنية التقارير بكتابة التعرف

 .المختارة المواضيع بعض على  عملية تطبيقات

 (0باللغة االنجليزية( االتصال مهارات  1060010 : السابق المتطلب
 

 [0-0]{ 0}   الهندسة مهنة اخالقيات 6180601

؛ االلتزامات الواقعة على الهندسة والمبادئ األخالقية التي تنطبق على ممارسة  يةاألخالقيات التطبيق  ,أخالقيات الهندسة

 .وتجاه عمالئه ومهنته؛ كود اخالقيات ممارسة مهنة الهندسة المجتمع تجاه المهندس كاهل

 (االنجليزيةباللغة ( االتصال مهارات  1060080 :السابق المتطلب
 

 3]-[3 {3}(  0)رياضيات هندسية  0832103

 المتسلسلة الحلول واألعلى؛ والثانية األولى الدرجة من التفاضلية المعادالت  الرياضي؛ والتمثيل التفاضلية المعادالت

  .هندسية تطبيقات البالس؛ تحويالت باستخدام التفاضلية المعادالت حلول  التفاضلية؛ للمعادالت  الالمحدودة

 (6) رياضيات 1006016:  السابق متطلبال
 

  3]-[3  {3}( 6)رياضيات هندسية  0832104

 وتريا؛ المصفوفات تحويل, المصفوفات معكوس, الخطية االنظمة حلول, المحددات, المتجهات, المصفوفات: الخطي الجبر

 الداالت, التوافقية و التحليلية المركبة الداالت, المركبة االعداد: التحليلية المركبة الداالت آيجن؛ متجهات و آيجن قيم

 .اللوغاريثمية و المثلثية و االسية المركبة

 (0) هندسية رياضيات0832103 : السابق المتطلب
 

 3]-[3 {3}إحصاء هندسي   0832107

 العشوائية والمتغيرات االحتماالت نظرية في مقدمة البيانات؛ ووصف عرض وكيفية الوصفي اإلحصاء في مقدمة

 ولعينات لعينتان الفرضيات واختبار اختيار واحدة؛ لعينة الفرضيات واختبار اختيار المختلفة؛ العشوائي التوزيع ومنحنيات

 حاسوبية تطبيقات. الزمنية المتسلسالت وإيجاد التنبؤ. االنحدار معادالت إيجاد وكيفية االرتباط معامل قياس متعددة؛

 .متخصصة برمجيات باستخدام

 (6) رياضيات  1006016:  السابق متطلبال
 

  3]-[3  {3}تحليالت عددية 0833105

 ؛interpolation)) التخمةةين ؛( iteration) التكةةرار بواسةةطة المعةةادالت حةةل العةةددي؛ التحليةةل طةةرق عةةن عامةةة لمحةةة

 مسةائل  األقةل؛ التربيةع طريقة غاوس؛ بطريقة الحذف الخطي، الجبر في العددية الطرق العددي؛ التكامل العددي؛ التفاضل

 غيةةر األمثلةةة األمثلةةة، الخطةوات؛ متعةةددة الطةةرق التفاضةلية؛ المعةةادالت لحةةل العدديةة الطةةرق ؛(Eigenvalues) ايجةةن قةيم

 .المقيدة

 (6) هندسية رياضيات0832104 : السابق المتطلب
 

 2 ]-[1  {1}مشاغل هندسية 1000118

 والدوائر التمديدات اللحام، و الخراطة في األساسية المهارات تطوير المشاغل، في األدوات واستخدام العامة السالمة

 .ومعداتها النجارة أساسيات المنزلية، الكهربائية

 يوجد ال: السابق المتطلب
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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  4 ]-[2  {2}هندسي رسم  1001618

 باألدوات المناظير رسم اإلسقاط؛ طرق ؛ةالهندسي اإلنشاءات التخطيطي؛ الرسم مفاهيم وأدواته؛ الهندسي الرسم الى مقدمة

 الرسم مفاهيم ؛ والمنظوري المائل المجسم الرسم الهندسية؛ األبعاد ؛القطعية المناظير المساعدة؛ المناظير الهندسية؛

 .AutoCAD برمجيات واستخدام الحاسوب بمساعدة الرسم بالحاسوب؛

 يوجد ال: السابق المتطلب
 

  3]-{3} [3(  0)دوائر كهربائية   0131816

 اوم؛ قانون والتيار، الجهد مصادر الكهربائي، التيار الجهد، والمقاييس، الوحدات: الكهربائية للدوائر األساسية المكونات

 المصادر تحاويل  والتراكم، الخطية: الكهربائية الدوائر تحليل في المستخدمة النظريات الجهد؛ التيار،: كيرشوف قوانين

 دارات محث؛ مكثف،: الطاقة تخزين عناصر ؛القصوى القدرة نقل المكافئة، Thevinin and Norton دائرة الكهربائية،

 دالة ادخال  والمحث، المقاومة دارات والمكثف، المقاومة دارات: طاقة مصدر بدون محث-والمقاومة مكثف-المقاومة

 التيار دارات في مقدمة الكاملة؛ االستجابة طاقة؛ مصدر بدون والمحاثة والمكثف المقاومة دارات القسرية؛ الوحدة خطوة

 .المتردد

 (0)عامة  فيزياء  1000616: السابق المتطلب
 

  3]- {3} [3( 6)دوائر كهربائية   6131816 

 المتناوب، للتيار القصرية االستجابة الجيبية، الموجة دوال خصائص: الجيبي المتناوب للتيار الكهربائية الدوائر تحليل

 التيار دوائر في القدرة تحليل ؛ والسماحية الممانعة مفهوم ،(المكثف المحث، المقاومة،) و المتجه مفهوم المتجه، مفهوم

 ثالثية الدوائر المركبة؛ القدرة القدرة، ومعامل الظاهرية القدرة والفولتية، للتيار المؤثرة القيم الفعالة، القدرة: المتناوب

 المركب؛ التردد مفهوم باستخدام الدوائر تحليل تحويلةالبالس؛ و المركب التردد سيا؛مغناطي المقترنة الدوائر الطور؛

 . المنفذ؛ ثنائية الشبكات

 (0) كهربائية دوائر  1816310: السابق المتطلب

  3]-{1} [1مختبر دوائر كهربائية  3131816

: العابرة االنظمة دوائر القصوى؛ القدرة نقل الشبكات، نظريات والتيار، للجهد كيرشوف قانوني: المستمر التيار دوائر

 المقترنة الدوائر الرنين؛ دوائر ؛( RLC) ومكثف ومحاثة المقاومة ،(RC) ومكثف المقاومة ،(RL) ومحاثة المقاومة

 .المنفذ ثنائية الكهربائية الشبكات مغناطيسيا؛

 (0)دوائر كهربائية  1816310 :متطلب سابق     (6) كهربائية دوائر 1816316: المتزامن المتطلب
 

 3]- {3} [3كهرومغناطيسية  1631318

المتجهات، قانون كولومب ، المجال الكهربائي ، والجهد الكهربائي ، شدة المجال الكهربائي قانون جاوس ، المجال 

سفرت في حساب  -بيوت الكهربائي بين وسطين مختلفين كهربائيا ً، المكثفات ، المجال المغناطيسي ، قانون امبير ، قانون

الموجة المستوية المنتظمة في وسط .  معادالت الموجة.  معادالت ماكسويلالمجاالت المغناطيسية ، الدوائر المغناطيسية 

طول الموجة والرقم الموجي واتجاه انتشار الموجة  وسرعة الطور وسرعة المجموعة وثوابت الطور والتوهين .  عام

 .  وممانعة الموجة
 (6)فيزياء عامة   0111203: السابق بالمتطل

 

  3]- {3} [3آالت كهربائية  3151813

 تحديةد المكافئةة، الةدائرة العملةي، المحةول المثةالي، المحةول: الطةور أحاديةة المحةوالت ؛ المغناطيسةية الةدائرة مفاهيم مبادئ

 المبةةادئاألنةةواع،  :الطةةور ثالثيةةة المحةةوالت  التةةوازي؛ علةةى المحةةوالت ربةةط الةةذاتي، المحةةول  المكافئةةة، الةةدائرة معةةامالت

 اآلالت؛ الطةور ثالثيةةركةات التحريضةية المح ؛ الةدوار المغناطيسةي المجال عملها، مبدأ:    المتردد التيار آلالت  أألساسية

: التزامنيةة التوازي؛المحركةات علةى المتغيةر التيةار مولةدات تشغيل بمفردة، يعمل مولد التوربينية، المولدات أداء: المتزامنة

 .آالت التيار المستمر المستقر، التشغيل

 ( 6) كهربائية دوائر 1816316: السابق المتطلب
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  3]- {3} [3أجهزة وقياسات 3181813

 DC،AC: اإللكترونية المقاييس القياس؛ قناطر والمعـايرة؛ القياسية المواصفـات الوحدات،: واألخطاء القياسات إلى مقدمة

 أنظمةة اإلشةارة؛ توليةد  وتطبيقاته؛ الذبذبات راسم األغراض؛ متعددة الرقمية والمقاييس الكهرومغناطيسية التأشير مقاييس ،

 .التردد مقياس وتطبيقاته الطيف محلل( Transducers) متحسسات والرقمية؛ التناظرية البيانات تجميع

 (6) إلكترونيات 1863613 و  (6) كهربائية دوائر 1816316: السابق المتطلب

 

 2]-  {1} [1مختبر  أجهزة وقياسات 9133181

 والمحاثةةة؛ المكثةةف، المقاومةةة،: وتشةةمل القنةةاطر تطبيقةةات وتطبيقاتةةه؛ لفةةانوميترجال الملةةف؛ متحركةةة المقةةاييس خصةةائص

 .الذبذبات راسم قياسات القياس؛ أجهزة معايرة التردد؛ مفرقات واإلزاحة؛ الضوء، الحرارة،: المتحسسات

 وقياسات أجهزة 1813318: متزامنال المتطلب

 

 3]-[3 {3}االقتصاد واإلدارة الهندسية  1103118

، العائد معدالت; وتطبيقـات صيغ :المال رأس استثمار في أساسية مبادئ; القرارات اتخاذ الهندسية؛ المشاريع ريتطـو

 البدائل مقارنة; المنتظم المكافئ النقد وتدفق والحالية المستقبلية الصافية القيمة للمشاريع، االقتصادية الجدوى دراسة

 التوزيع;  الضرائب; ستهالك اال;  النفقة العائد إلى نسبة حساب طريقة; ( البديلة الفرصة) الهندسية للمشاريع االقتصادية

 .للموارد األمثل

 إحصاء هندسي0832107  : السابق المتطلب

 

 3]- {3} [3إلكترونيات القوى 9613181

 الموجةات جةودة تقيةيم الثايرستورات؛ الترانزستورات، الموحدات،: الناقلة نصف المفاتيح وخصائص تصنيف عامة؛ مقدمة

 المقادة؛ والموحدات المقادة نصف الموحدات المقادة، غير الموحدات: الطور وثالثية أحادية الموحدات والمترددة؛ المستمرة

 .القوى إللكترونيات عامة تطبيقات التردد؛ ومنظمات العاكسات المستمرة؛ اإلشارة مقطعات المترددة؛ الفولتية منظمات

 (6) إلكترونيات 1863613 و  وأنظمة إشارات 1863510 :السابق المتطلب

 

 1]-[2  {1}مختبر القوى وإلكترونيات القوى  1063181

غيةر مقةادة، نصةف مقةادة، : أحادية الطور موجة كاملةةغير مقادة، مقادة؛ الموحدات : الموحدات أحادية الطور نصف موجة

غيةر مقةادة، نصةف : غير مقادة، مقادة؛ الموحةدات ثالثيةة الطةور موجةة كاملةة: مقادة؛ الموحدات ثالثية الطور نصف موجة

  .ثالثية الطور؛ المقطعات المستمرة؛ العاكسات، أحادية الطور: مقادة، مقادة؛ منظمات الفولتية المترددة
 إلكترونيات القوى   0874209  : لب السابقالمتط

 

 2]-   {1} [1مختبر  آالت الكهربائية 1133181

 الطةةور؛ ثالثيةةة الطةةور، أحاديةةة: المحةةوالت المسةةتمر؛ التيةةار محركةةات المسةةتمر، التيةةار مولةةدات: المسةةتمر التيةةار االت

 التوافقيةةة، المولةةدات: التوافقيةةة اآلالت االنةةزالق؛ حلقةةات ذات السةةنجابي، القفةةص ذات: الطةةور ثالثيةةة الحثيةةة المحركةةات

 .الطور احادية المحركات  التوافقية؛ المحركات

 الكهربائية آالت 1813315: السابق المتطلب

 

     3]-{3} [3( 0)أنظمة القوى الكهربائية  3011813

نظةام الكميةات الواحديةة؛ تمثيةل المولةد التزامنةي بنية نظام القوى الكهربائية ومفاهيم أساسية؛ خطوط نقل الطاقة الكهربائية؛ 

والمحول والحمل؛ األداء الكهربائي لحطوط النقل؛ جريان الحمولةة؛ تشةكيل مصةفوفة ممانعةات العقةد؛ األعطةال المتنةاظرة؛ 

 المركبات المتناظرة؛ األعطال غير المتناظرة؛

 الكهربائية آالت 1813315: السابق المتطلب
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   3]-  {3} [3التحكم أنظمة  3061863

 تمثيةل ومخططةات االنتقاليةة الدالةة الفيزيائيةة؛ لألنظمةة الرياضةي التمثيةل والمغلقةة؛ المفتوحة األنظمة التحكم؛ أنظمة مفهوم

 الخطيةةة؛ الةةتحكم ألنظمةةة سةةتقراريةاإل تحليةةل األنظمةةة؛ أداء مواصةةفات الةةتحكم؛ ألنظمةةة االسةةتجابة خصةةائص المنظومةةات؛

 .والمعوضات المسيطرات تصميم التحكم؛ ألنظمة الزمن مجال تحليل ستقرارية؛لإل روث معيار

    مةنظوأ إشارات  1863510: السابق المتطلب

 

  3]-  {3} [3تصميم االنارة والتركيبات الكهربائية 1813303

تمديةةدات التغذيةةة الرئيسةةية، ’الفرعيةةةتمديةةد الةةدارات والمغةةذيات ’ قةةراءة المخططةةات: التمديةةدات للمبةةاني السةةكنية والتجاريةةة

تفسةةير المخططةةات، تمديةةدات الفولتيةةة المنخفضةةة، سةةالمة التوصةةيالت، المعةةدات واألدوات، حسةةابات األحمةةال، أجهةةزة 

مخططةات ’ األجهةزة الرياديةة’ مكونات الةتحكم’ نظرية التحكم المغناطيسي: التمديدات، مبادئ التحكم بالموتورات الصناعية

تطةةوير التقةةدير باسةةتعمال المخططةةات، توصةةيل ’ بةةرامج الكمبيةةوتر: وحةةل المشةةاكل، تقدمةةة لمفةةاهيم التقةةدير دارات الةةتحكم

 .نظرية دارات المحركات وتصاميم االنارة’ الضغط العالي: المحوالت

 (0)أنظمة القوى الكهربائية  1813301: السابق المتطلب

 

     3]-{3} [3( 6)أنظمة القوى الكهربائية  3011813

النمةةاذج النمةةاذج الرياضةةية المبسةةطة لتحليةةل أداء المولةةد التزامنةةي فةةي الحالةةة الثابتةةة والعةةابرة؛ : مراجعةةة للمولةةد التزامنةةي

، تصةنيف االسةتقرار، معادلةة التةأرجح، اسةتقرار نظةم القةوى الكهربائيةةتعريف : الرياضية الستقرار نظام القوى الكهربائية

النمةوذج الخطةةي لمعادلةة التةةأرجح، جةةذور : للتةةأرجح مةع اإلخمةةاد؛ االسةتقرار السةةاكن زاويةة، المعادلةةة العامةة-منحنةي قةةدرة

معيةةار المسةةاحات : السةةتقرار العةةابرلمخمةةدة، نمةةوذج معةةادالت الحالةةة؛ االمعادلةةة المميةةزة، تةةردد الذبةةذبات المخمةةدة وغيةةر ا

مقارنةة اسةتقرار الزاويةة مةع اسةتقرار : الجهد المتساوية وتطبيقاته على األعطال، التكامل العددي لمعادلة التأرجح؛ استقرار

الجهةةد، الصةةياغة الرياضةةية لمسةةألة اسةةتقرار الجهةةد السةةاكن، أدوات تحليةةل اسةةتقرار الجهةةد، جريةةان القةةدرة الرديةةة وانهيةةار 

الت وظيفةة األمةان، تصةنيف حةا تعريةف: أمةان نظةم القةوى الكهربائيةةالجهد، التحليل الساكن والديناميكي الستقرار التوتر؛ 

التحميةل األعظمةي عوامةل التحسةس، باسةتخدام تحليةل األحةداث المحتملةة، تحليةل األحةداث المحتملةة النظام، تحليل األمان، 

 .حاسوبية لجميع الموضوعات المدروسة باستخدام برنامج ماتالب تطبيقاتللخطوط؛ 

 (0)أنظمة القوى الكهربائية  1813301: المتطلب السابق
 

   ئيةابرهالقوى إلكأنظمة  مختبر  3011813

: والتحويةةةةةل التحسةةةةس مكونةةةةات  والحمايةةةةةة؛ باألعطةةةةال التحسةةةةس مكونةةةةات النقةةةةةل؛ خةةةةط اداء وخصةةةةائص معةةةةامالت

(Transducers)، المرحالت(Relays) الدارات وقواطع (Circuit breakers)؛  

أنظمبببة القبببوى  1813301: السبببابق المتطلبببب          (6) الكهربائيبببة القبببوى أنظمبببة 1813301: المتبببزامن المتطلبببب

 الكهربائية

 

 [3-0]}3{  ميداني الهندسيالتدريب ال  0911318

 ولمدة الهاشمية، دنيةاألر المملكة داخل معتمدة مؤسسة في متصلة اسابيع ثمانية لمدة العمل خالل من عملية خبرات اكتساب

 .المملكة خارج معتمدة مؤسسة في متصلة اسابيع ستة

 بنجاح 001  اجتياز: السابق المتطلب

 

  2]-{1} [1مختبر  انظمة التحكم 1530318

 الزاويةة؛ واإلزاحةة للموقةع المغلةق الةتحكم أنظمةة العةابرة؛ االسةتجابة المؤازرة؛ اآللية أساسيات والمغلقة؛ المفتوحة األنظمة

 مةن تفاضةلية لمعةاالت الةتحكم أنظمةة ؛(PI, PD, and PID)تةأثير الكسةب ومسةيطرات المحرك؛ سةرعة فةي الةتحكم نظةم

 الحقائةةب اسةةتخدام التناظريةةة؛ ألحواسةةيب باسةةتخدام الةةتحكم أنظمةةة تمثيةةل التةةردد؛ اسةةتجابة قياسةةات والثانيةةة؛ األولةةى الدرجةةة

 .األنظمة وتحليل لتمثيل الجاهزة البرمجية

 التحكم أنظمة 1813306: السابق المتطلب
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  ]2-1} [1  {تصميم االنارة والتركيبات الكهربائية مختبر  3051518

التعةةرف علةةى معةةدات التركيبةةات؛ التةةدرب علةةى التركيبةةات المنزليةةة والصةةناعية؛ كشةةف األعطةةال؛ نظةةم السةةالمة والحمايةةة 

غلقةة؛ تركيبةات الكهربائية للتركيبات ؛ تركيبات نظام الهاتف لمداخل األبنية؛ نظم الحماية من الحريق؛ الةدارة التلفزيونيةة الم

 .اإلنارة وتصميمها  و تقييم أجهزة اإلنارة

 تصميم االنارة والتركيبات الكهربائية 0874314: السابق المتطلب
 

   3]-{3} [3 متجددةال ةقطاأنظمة ال 5308181

إحصةائيات عةن القةدرات المركبةة  ؛الطرائق الممكنة لتحويةل أشةعة الشةمس إلةى كهربةاء؛ مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة

أنةواع العنفةات الريحيةة، قةدرة الريةاح، : و خصةائص الريةاحالعنفةات الريحيةة  ؛ألنظمة الطاقة المتجددة و تكاليفها في العةالم

 مراجعة للمولةدات التحريضةية،: المولدات: األعظمي للدائر، القدرة الوسطية للرياح( الكفاءة)المردود  تأثير ارتفاع البرج، 

العنفات الريحية ذات السرعة الثابتةة و المتغيةرة، أنةواع أنظمةة الةتحكم، التشةكيالت النموذجيةة لةنظم التوليةد الريحيةة، تقةدير 

: البيئيةة؛ اإلشةعاع الشمسةي االعتبةاراتالطاقة الكهربائية المنتجة، منحني القدرة للعنفة الريحية، اقتصاديات النظم الريحيةة، 

شمسي في الفضاء و على سطح األرض، الزوايا الشمسية، قياسات اإلشعاع الشمسي، حسةاب خصائص الضوء، اإلشعاع ال

فيزيةاء : الطاقة الشمسية الوسطية على سطح مائل، ساعات الشمس القصوى؛ فيزياء الخاليا الشمسةية وخواصةها الكهربائيةة

تمريةر وموحةدات الحجةب، أنةواع الخاليةا جهةد، موحةدات ال-أنصاف النواقل، الةدارة المكافئةة للخليةة الشمسةية، منحنةي تيةار

المركبات األساسية، تشكيالت المعرجات وحقول الخاليا، واجهة الربط مع الشةبكة، : المتصلة بالشبكة PVالشمسية؛ أنظمة 

؛ المةةردود، تقةةدير الطاقةةة المنتجةةة، تصةةميم نظةةام توليةةد كهرضةةوئي شمسةةي، اقتصةةاديات نظةةم التوليةةد الكهرضةةوئية الشمسةةية

 .حاسوبية لجميع الموضوعات المدروسة باستخدام برنامج ماتالبتطبيقات 

  إلكترونيات القوى 1813619و ( 0)أنظمة القوى الكهربائية  1813301: المتطلب السابق
 

   2]- {1} [1(0)مشروع تخرج  6591118

 المشةةروع هةةذا ويةةرتبط والتحليةةل للدراسةةة مشةةروع باختيةةار الطةةالب مةةن مجموعةةة أو الطالةةب يقةةوم القسةةم مةةع بالتنسةةيق

 .للطالب الرئيسي بالتخصص

 بنجاح 061  اجتياز: السابق المتطلب
 

  4]-{2} [2( 6)مشروع تخرج   3591118

 .المشروع خطة في وردت التي واالهداف البنود كافة انجاز ويتطلب( 1) لمشروع استمرار

 (0) تخرج مشروع 1865916: السابق المتطلب
 

  3]- {3} [3الرقميدوائر المنطق  1806310

 الةدوال ، الهويةات:  البةوليني الجبةر ؛ والهجائيةة العشةرية االكةواد ، الحسةابية العمليةات:  واالعدادالرقميةة المعلومةات تمثيل

 المتكاملةة الةدوائر ، COMS ومنطةق التوصةيل مفاتيح تنفيذ:  المنطقية البوابات ؛ التبسيط ، القياسية االشكال ، والمعالجات

 الثنائيةةة المسةةتويات تنفيةةذ:  بالحاسةةوب التجميعةةي المنطةةق تصةةميم ؛ والخطةةوات المعمةةاري التصةةميم(  البوابةةة مسةةتوى) 

 التشةفير مفكةك ، المشةفرات مثةل عليهةا متعةارف نمةاذج ،( ضةرب ، طةرح ، جمع)  الحسابية العمليات ، المجمعة والمتعدده

)  الموجهةه للغةات التجميعي التصميم ،( FPGA، ROM، PLA، PAL)  المبرمج المنطق تصميم ، الخالطة والمجمعات

VHDL  )( مةور و ميلةي نمةاذج)  الماكينات حاالت وتصميم تصغير ، المتقلبات ، المزالج:   المتسلسل المنطق تصميم ؛، 

 . تصميمال في مسائل

 (6) رياضيات 1006016 :السابق المتطلب
  
 2]- {1} [1مختبر دوائر المنطق الرقمي 6180631

 تجميعيةةه شةةبكات ؛( الةةخ...التةةأخير ، الحمةةل)  الةةدوائر خصةةائص ؛ األزمةةات التخةةزين؛ عناصةةر ؛ المجمعةةه المنطةةق دوائةةر

 متزامنةة  التتابع ماكينات ؛  الخ....أزاحة مسجالت ، عدادت: مبسطة تتابعية شبكات ؛ الخ.... خالطات ، مجمعات:  مبسطة

 . تحكم كوحدة الميكروبروسيسور استخدام فى مشروع ، والمتحكمات المعالجات ، متزامنة  وغير

 الرقمي المنطق دوائر 1806310: السابق المتطلب
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  3]- {3} [3المعالجات الدقيقة 5180331

 المعةالج أوامةر مجموعةة ؛ العنةاوين أنظمةة ؛ الةدقيق المعالج معمارية ؛ المايكروية والحواسيب الدقيقة المعالجات إلى مقدمه

 للةةذاكرة البينةةي الةةربط ؛ الماديةةة المعةةالج خةةواص ؛ التجميةةع بلغةةة الدقيقةةة المعالجةةات برمحةةة ، 8088و 8086 أنتةةل الةةدقيق

 وحةدات 8588 واالخةراج االدخةال ،وحةدة الطابعةة ، المفةاتيح للوحة البيني الربط ، المقاطعة ؛ واالخراج االدخال ووحدات

 وحةةدات خةةالل مةةن المعةةالج مةةعDMA  للةةذاكرة المباشةةر الولةةوج وحةةدة ،DAC والعكةةس ADCرقمةةي المتماثةةل التحويةةل

 . والمتتالية المتوازية واالخراج االدخال

 الرقمي المنطق دوائر 1806310 :السابق المتطلب
 

 3]- {3} [3ةالمضّمـن ةاالنظم 1180331

 هةذه ان حيةث ، وماديةات برمجيةات مةن والتنفيةذ التصةميم فةي الالزمةة واالدوات المتطلبةات ؛ المضةمنة األنظمةة فةي مقدمة

 ستتضةةمن العلميةةة المحتويةةات فةةان وعليةةه. تشةةغيل وبرمجيةةات والميكانيكةةا الكهربائيةةات مةةن مجمعةةات هةةي غالبةةا االنظمةةة

 ؛ البيانةةةات مجمعةةةات ؛ االتصةةةال بروتوكةةةوالت ؛ المضةةةمنات تطةةةوير ؛ برمجتهةةةا وطةةةرق أنواعهةةةا: الدقيقةةةة المتحكمةةةات

 .اآلنية الحقيقية التشغيل وأنظمة ؛ األساسية التحكم نظرية ؛ اإلشارة معالجة ؛ وأنواعها المتحسسات

 الدقيقة المعالجات 1803315: السابق المتطلب
 

 [2-0]{ 0} المضمنة واالنظمة الدقيقة المعالجات مختبر 1803305

 .المضمنة واالنظمة الدقيقة المعالجات مادة في تغطيتها تم التي المختلفة المواضيع على عملية تطبيقات

 المضمنة االنظمة 1803311  :المتزامن المتطلب
 

 [ 3-3]{ 3} متقطعةال رياضياتال 3180301

 تقنيةةات والمعةةدودات، المحسةةوبات األساسةةية، الفئةةه نظريةةة الةةدوال، العالقةةات، المنطةةق،: المتقطعةةة الرياضةةيات فةةي مقدمةةة

 نظريةة المتكةررة، العالقةات التكراريات، المنطقية، االحتماالت المجمعات، البياني، الرسم نظرية الرياضي، الحث االثبات،

:  الفةرض المنطةق الةدوال؛ العالقةات، الفئةات،:   مثةل الحاسةبات هندسة في المستخدمة األساسية الرياضية األدوات االعداد؛

 البيةةاني الرسةةم والمعةةدودة؛ المتقطعةةة االحتمةةاالت األوليةةة؛ المماسةةات التكةةرار، التجميةةع، الحثةةي، اإلثبةةات التةةوافقي، المنطةةق

 . الحاسوب هندسة في تطبيقات الخطي؛ للجبر مقدمه ؛ الموجه وغير الموجه

 (6) هندسية رياضيات  1836013:   السابق المتطلب
 

  3]-  {3} [3( 0)إلكترونيات  1866610

 الشةةباه الكهربائيةةة الخةةواص النقيةةة، وغيةةر النقيةةة الموصةةالت أشةةباه المعةةادن، فةةي التوصةةيل: الموصةةالت أشةةباه مقدمةةة؛

 الخصةةائص وعكسةياً، أماميةاً  المنحةازة الوصةةلة:  س م الثنةائي وصةلة  الموصةالت؛ أشةةباه فةي اإلنتشةار عمليةة الموصةالت،

 ، زينةةر ثنائيةةات:  الثنائيةةات أنةةواع  التحويةةل؛ وأزمةةات الوصةةلة مواسةةع  الحةةرارة، تةةأثيرات  التيةةار، مةةع يةةةتللفول اإلسةةتاتيكية

: الوصةلة ثنائية ترانزستورات    ية؛الفولت مضاعفات والرفع، القص دارات التعديل،:  الثنائيات تطبيقات الضوئية؛ الثنائيات

 خصةةائص: المجةةال تةةأثير ترانزسةةتورات ومضةةخم؛  كمفتةةاح BJT: إسةةتخدام وتحليلةةه؛ اإلنحيةةاز  ؛CE و CB خصةةائص

 .ومضخم كمفتاح FET وتحليله، اإلنحياز ،MOSFET و JFET لترانزستور تيار - فولطية

 (0) كهربائية دوائر 1816310: السابق المتطلب
 

 3]-[3  {3} (2)إلكترونيات   3863611

 مضةةخمات مركبةةة؛ ترانزسةةتورية مراحةةل متتاليةةة؛ مضةةخمات واحةةدة؛ مرحلةةة مةةن مضةةخم الترانزسةةتور؛ انحيةةاز التنظةةيم؛

 المسةةتمر؛ التيةةار مسةةتوى ازاحةةة فعةةال؛ بحمةةل الكسةةب التشةةغيلية؛ المضةةخمات هيكليةةة جزئةةي؛ مضةةخم وتطبيقاتهةةا؛ تشةةغيلية

 تركيبةات لكةل العاليةة للتةرددات االسةتجابة للمضةخمات؛ الترددية االستجابة والتيارات؛ الفولطيات انحراف  الخرج؛ مرحلة

 خصةائص المتتاليةة؛ للمراحةل التردديةة االسةتجابة المضةخمات؛ تركيبةات لكل المنخفضة للترددات االستجابة  المضخمات؛

 .سالبة عكسية بتغذية المضخمات خواص العكسية؛ التغذية مضخمات

 (0)الكترونيات  1866610: السابق المتطلب
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  2]- {1} [1 إلكترونيات مختبر  1863611

 الجهد؛ وتنظيم زينر ثنائي والكلي؛ النصفي التقويم دوائر والرفع؛ القطع دوائر الموصالت؛ أشباه ثنائي خصائص

 ودوائر( FET) المجال أثر الترانزيستور خصائص االنحياز؛ ودوائر( BJT) القطبية ثنائي الترانزيستور خصائص

 ؛(JFET) المجال أثر وترانزيستور ؛(BJT) القطبية ثنائي ترانزيستور مكبر خصائص وتشكيالته؛ المكبر االنحياز؛

 المراحل ومتعددة األحادية المرحلة للمكبرات الترددية االستجابة القطبية؛ ثنائي للترانزيستور h-معامالت قياس

 (0)الكترونيات   1866610: متطلب سابق          (2)  الكترونيات 1863613 :متزامنال المتطلب
 

 3]- {3} [3إلكترونيات رقمية  1186361

 ؛ CMOSو ،RTL ، DTL،TTL ،ECL ، MOSمنطق بوابات: كمفتاح( BJT) القطبية ثنائي الترانزيستور استعمال

 الشكل مسويات دوائر ؛888 وموقت االستقرار، عديمة االستقرار، أحادية االستقرار، ثنائية  التوقيت دوائر: الهتزات

 .والمسك العينات دوائر تناظري؛/ورقمي رقمي/تناظري محوالت الموجي؛

  (2)  الكترونيات 1863613 :السابق المتطلب
 

  ]2-  {1} [1مختبر إلكترونيات رقمية 8613186

 القالبات؛ دوائر وتصميم تحليل ؛ RTL ،  TTL،CMOSنوع: المنطق بوابات خصائص المفتاحية؛ المكونات خصائص

 TTL بوابات مواءمة تناظري؛/ورقمي رقمي/تناظري محوالت دوائر تطبيقات الموجي؛ الشكل ومسويات التوقيت؛ دوائر

 .CMOS بوابات مع

 رقمية إلكترونيات 1863611 :متزامنال المتطلب
 

 3]-{3} [3االحتماالت والعمليات العشوائية   0101863

 المعةةةدل وأنواعهةةةا؛ العشةةةوائية العمليةةةات العشةةةوائية؛ المتغيةةةرات احصةةةائيات العشةةةوائية؛ والمتغيةةةرات االحتمةةةاالت مقدمةةةة

 ضةيقة العشةوائية العمليةات الضجيج،: جاوس عملية العشوائية؛ المتغيرات تصفية القدرة؛ طيف كثافة والترابط؛ واالنحراف

 .النطاق

         هندسي إحصاء 0832107:    السابق المتطلب

 وأنظمة إشارات 1863510 :المتزامن المتطلب
 

 3]-  {3} [3إشارات وأنظمة   5101863

 فةوريير مسلسةلة باسةتخدام التمثيةل  والمتجهةات؛ االشارات  الزمن، مع مستمرة اشارة: واالشارات االنظمة وتصنيف تمثيل

 فةوريير تحةاوير االشةارات، نطةاق عةرض  والقدرة، الطاقة من اإلشارات محتوى لإلشارات، والقيمة  الطور طيف: العامة

 لالنظمة الزمني التحليل: االقتران دوال والقدرة؛ للطاقة الطيفية الكثافة  االشارات، التفافية االشارة، من عينات:  وتطبيقاتها

 ،(FFT) السةريعة فةوريير وتحةاوير ،(DFT) المتقطعةة فةوريير تحةاوير الةزمن، مع متقطعة اشارات الزمن، في المستمرة

 .زي تحاوير الى مقدمة اختياري؛ تتابعي لمدخل واالستجابة واحدة لعينة االستجابة  ؛ (DFT) النظمة الطيفي التحليل

 (0) رياضيات هندسية 0832103: السابقالمتطلب 

 3]- {3} [3اتصاالت تشابهية  6186351

 التةردد ،( AM) االتسةاع: التنةاظري التضةمين تقنيةات المرشةحات؛ االطيةاف، هةابرت، تحويلةه فورير؛ لتحويالت مراجعة

(FM)، الطــــةةـور (PM)الموجةةات خلةةط  التناظةةـري؛ التضميـةةـن فةةي الضوضةةـاء أداء: الضوضةةاء حزمةةة تمثيــةةـل ؛  (

FDM)هيتروداين سوبر مستقبالت ؛ (Superhetrodyne.) 

 وأنظمة إشارات 1863510 :السابق المتطلب

 

   3]-{3} [3اتصاالت رقمية  1863513

 تضمين ،(PAM) النبضة اتساع تضمين: التناظري النبضة تضمينات المنقطعه؛ االشاره الى المتصله االشاره من التحويل

 ؛(Nyquist) نايكوسةةت معيةةار  دلتةةا؛ وتضةةمين ،(DPCM) التفاضةةلية النبضةةة شةةفرة تضةةمين ،(PCM) النبضةةة شةةفرة

 الجزئيةة؛ االسةتجابة وتأشير الخط تشفير معالجتها؛ وطرق( ISI) النبضية الرموز تداخل الضوضاء؛ وأداء الموائم المرشح
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 لإلشةةةارات الهندسةةةي التمثيةةةل ؛BASK، BFSK، BPSK، DPSK: حزمةةةة ضةةةمن الثنةةةائي الرقمةةةي اإلرسةةةال المعادلةةةه؛

 أداء  ؛(M-ary ) ASK, PSK, FSk, QAM تراسةل االشةةارات؛ مواقةع اشةةكال التةرابط؛ ذات المسةةتقبالت المتعامةدة؛

 .التزامن النطاق؛ وكفاءة الضوضاء

 التشابهية اتصاالت 1863516: السابق المتطلب

 

 2]- {1} [1مختبر اتصاالت  1863511

؛ مضةةمنات (FM)، التةةردد (AM)االتسةةاع :  واالسةةتعادة مةةن خةةالل تقنيةةات التضةةمين التنةةاظري المرشةةحات؛ التضةةيمن

كشف األخطاء وتصحيحها؛ صةيغ االتصةال  ؛PCM؛ توليد وكشف إشارة Aliasingالعينات ومسكها؛ اثر عملية  االتساع؛

 ASK  ،PSK ،FSK: الرقمي الحزمي

 اتصاالت  رقمية 1863513: المتطلب المتزامن 

 

  3]- {3} [3الكترونيات االتصاالت 1018656

 القةةدرة مكبةةرات ؛المازجةةات الجيبيةةة؛ الموجةةة مذبةةذبات الالخطيةةة؛ المصةةادر والضةةيقة؛ الواسةةعة الحةةزم اقتةةران محةةوالت

 حلقةات التةردد؛ ومسةترجعات مضةمنات االتسةاع؛ ومسةترجعات مضمنات ؛(IF) والبيني(  RF) الراديوي التردد ومكبرات

 .المقفول الطور

 رقمية اتصاالت 1863513: السابق المتطلب

 

  3]-  {3} [3 نظم القوى الكهربائية والتحكم في  أنظمة االتصاالت 1018655

تقنيةات االتصةاالت ألنظمةة  القةوى  ؛عةادة هيكلةة النظةام باتجةاه الخصخصةةإ  ؛نظام القوى الكهربائيةة الحةديثبنية 

 ؛ألنظمةةة االتصةةاالت والةةتحكم لنةةوعي نظةةام القةةوىالخصةةائص الرئيسةةية  ؛أساسةةيات االنترنةةت ؛الكهربائيةةة الحديثةةة

مفهةةوم تقةةدير الحالةةة، طريقةةة المربعةةات الصةةغرى الموزنةةة، : ضةةرورة المعالجةةة الموزعةةة؛ تقةةدير الحالةةة للنظةةام

وتحديةةد البيانةةات الخاطئةةة بعينهةةا؛ طةةرق اكتشةةاف رداءة البيانةةات الخصةةائص اإلحصةةائية لألخطةةاء و التقةةديرات،  

تةةردد، الةةتحكم اآللةةي بالتوليةةد، القةةدرة -دارات الةةتحكم األساسةةية للمولةةد، الةةتحكم حمةةل: منظومةةة الةةتحكم لنظةةام القةةوى

المعةدات والبرمجيةات  لنظةام عناصةر سةكادا، مفهةوم سةكادا، :  الردية والتحكم بالجهةد؛ أنظمةة سةكادا لنظةام القةوى

فةي  SCADA/EMSة المسح لنظام سكادا، وظائف نظةم سكادا وفي مراكز التحكم المركزية والمحلية، تحديد فتر

تطبيقةةات حاسةةوبية لجميةةع الموضةةوعات تطبيقةةات نظةةام المعلومةةات الجغرافةةي فةةي أنظمةةة القةةوى؛  نظةةم القةةوى ؛

 .المدروسة باستخدام برنامج ماتالب
 أنظمة الطاقة المتجددة 1815308االتصاالت الرقمية و  1863513 : المتطلب السابق

 

  2]-[1  {1}تطبيقات عددية هندسية  0814105

 برنةةةامج اسةةتخدام فةةي البرمجيةةة قدرتةةه ورفةةع الطالةةب كفةةاءة اداء لتحسةةين الجةةاهزة والبةةرامج االدوات اسةةتخدام

Matlab وتطبيقةةات فةةي مجةةال العلةةوم الهندسةةية األخةةرى وتصةةميم والعدديةةة الرياضةةية الةةدوال حةةل مجةةال فةةي 

 .المنظومات
 تحليالت عددية0833105  : السابق المتطلب

 

 3]-  {3} [3معالجة اإلشارة الرقمية 1151863

 تحويلةةة المتقطةةع؛ الةةزمن فةةي واالنظمةةة لالشةةارات التةرددي التحليةةل ؛ z-تحويلةةة المتقطةةع؛ الةةزمن فةةي  واألنظمةةة اإلشةارات

 معالجةةة الةةى مقدمةةة ؛IIRوFIR  الرقميةةة المرشةةحات تصةةميم الرقميةةة؛ اإلشةةارة معالجةةة أنظمةةة ؛( FFT) السةةريع فةةورير

 .Matlab وبرمجية الحاسوب بمساعدة والتحليل التصميم مجال في وظائف الطالب يعطى الرقمية؛ الصور

  نظمةوأ شاراتإ 1863510: السابق المتطلب
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   3]- {3} [3موضوعات مختاره في االلكترونيات 0825212

 بالتنسةيق الخةرى سةنه مةن  المواضةيع تغيةر ويمكن  االلكترونيات هندسة في المتقدمة الموضوعات إلى المساق هذا يتطرق

 .القسم مع

 ( 6) إلكترونيات0823203 :السابق المتطلب
 

    3]- {3} [3أنظمة التوليد الموزع والشبكات الذكية 1815309

التوليةةد المةةوزع تعةةاريف المفةةاهيم التقليديةةة و الجديةةدة لةةنظم القةةوى الكهربائيةةة؛ مزايةةا وسةةلبيات التوليةةد المةةوزع؛ 

(DG) التوليةةد المةةوزع  نقطةةة الةةربط مةةع الشةةبكة؛ قةةدرة إلةةى الشةةبكة؛  ربطالةةوواجهةةات ؛ التوليةةد المةةوزع أنةةواع؛

ارتفاع الجهد في الحالة الثابتة، بروفيل الجهد لمغةذي شةعاعي : المستضافة؛ تأثر التوليد الموزع على جريان القدرة

التوليد الموزع المستضافة، معايير التقيةيم، مفاقيةد  ر قدرة الباسات، طرق تنظيم الجهد في الحالة الثابتة، تقدي متعدد

تةأثر التوليةد المةوزع علةى سةويات األعطةال :  القدرة؛ تأثير التوليد الموزع على الشبكة المضيفة في حالة األعطال

ألعطةال؛ المتوازنة، تأثر التوليد الموزع على سويات األعطال غير المتوازنة، سلوك المولدات الموزعة في حالة ا

تغيرات الجهد طويلة المدى، تغيرات الجهد قصيرة المةدى،  التوافقيةات، منةابع : جودة القدرة بوجود التوليد الموزع

التوافقيةةات، التشةةوه التةةوافقي اإلفةةرادي والكلةةي، تةةأثير التوافقيةةات علةةى مركبةةات نظةةام القةةوى؛ التوليةةد المةةوزع 

لشةبكات الذكيةة عالميةا، الشةبكات الميكرويةة، الشةبكات الذكيةة وتقنيةةة تعةاريف، البنيةة، المزايةا، ا :والشةبكات الذكيةة

 .حاسوبية لجميع الموضوعات المدروسة باستخدام برنامج ماتالب تطبيقاتالمعلومات؛ 
 أنظمة الطاقة المتجددة 1815308: المتطلب السابق

 

   3]- {3} [3حماية  أالنظمة الكهربائية  1815361

ريليةه  ؛محةوالت الجهةد ؛محةوالت التيةار ؛المركبات األساسية لنظام حماية نظام القةوى الكهربائيةة ؛أهداف الحماية

الحمايةةةة األوليةةةة والحمايةةةة  ؛المتطلبةةةات األساسةةةية لحمايةةةة نظةةةم القةةةوى؛ قةةةاطع الةةةدارة و دارة اإلطةةةالق ؛الحمايةةةة

: التشةةغيل؛ ريليهةةات زيةةادة التيةةار أنةةواع الريليهةةات حسةةب آليةةات ؛مبةةادئ متعةةددة لحمايةةة نظةةم القةةوى ؛اإلحتياطيةةة

تيةار لريليهةات التةأخر الزمنةي، تنسةيق الريليهةات، حمايةة مغةذي ثالثةي الطةور؛ -األنواع األساسية، منحنيات زمةن

لهةةا، تةةأثير مقاومةةة القةةوس الكهربةةائي  R-Xمقدمةةة لريليةةه ممانعةةة مسةةافية بسةةيطة و مخطةةط : الريليهةةات المسةةافية

، الحمايةة المسةةافية ثالثيةةة الخطةوة، الحمايةةة المسةةافية لخةط ثالثةةي الطةةور؛ الحمايةةة المسةةافية MHOللعطةل، ريليةةه 

الحماية التفاضلية البسيطة، الريليه التفاضلية المئوية، حماية محةوالت القةدرة؛ حمايةة اآلالت الكهربائيةة : التفاضلية

: ، أعطال الروتور؛ حمايةة البةاسأعطال الستاتور، الحماية من عطل الطور، الحماية من العطل األرضي: الدوارة

الحماية التفاضلية للباسات، اختيار نسب محوالت التيار، العطل الداخلي والعطل الخارجي، السلوك الفعلي لمحةول 

التيار، دارة محول التيةار المشةبع، نسةبة اإلسةتقرار للحمايةة التفاضةلية عاليةة الممانعةة، حمايةة بةاس ثالثةي الطةور؛ 

 .ميع الموضوعات المدروسة باستخدام برنامج ماتالبتطبيقات حاسوبية لج
 (0)أنظمة القوى الكهربائية  1813301: المتطلب السابق

 

   3]- {3} [3القيادة الكهربائية  1813360

عةزم -حمل، مميزات سرعة-عناصر أنظمة القيادة الكهربائية الحديثة، ديناميك نظام محرك: مقدمة ألنظمة القيادة الكهربائية

 ديناميكةا القدرة فةي القيةادة الكهربائيةة؛  إلكترونياتمحرك ، االستقرار الساكن، االعتبارات الحرارية؛ مبدالت  -لنظام حمل 

ركات التيةار المسةتمر والمةتحكم ذو التغذيةة الخلفيةة؛ آالت التيةار المتنةاوب و األشةعة الفراغيةة؛ أنظمة القيادة الكهربائية؛ مح

 .طويةخالتزامنية؛ الكبح للمحركات الكهربائية؛ قيادة المحركات ال اآلالتقيادة 

  إلكترونيات القوى 1813619: متزامنال المتطلبالت كهربائية         آ 1813315:    السابق المتطلب

   3]- {3} [3هندسة الكهربائيةفي ال مختارةموضوعات  3665118

 مةع بالتنسةيق ألخةرى سةنه مةن  المواضيع تغير يمكن. كهربائيةال هندسةال في المتقدمة الموضوعات إلى المساق هذا يتطرق

 .  القسم

 (0)القوى الكهربائية أنظمة 1813301: السابق المتطلب


