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  في هندسة االلكترونيات واالتصاالت لدرجة البكالوريوس وصف المواد الدراسية
 وصف المواد الدراسية باللغة العربية:  .أ

 
 وتكتب حسب االتي: 

 معلومات المادة: اسم المادة، رقم المادة، عدد ساعات المادة. .1
 وصف المادة. .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.
  (:) توضع بعد عنوان يُلحق به مواضيع فرعية تابعة له.

 عند االنتهاء من وصف المادة.(.) توضع 
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  ] 3-3} [3) { 1مهارات االتصال باللغة االنجليزية ( 1801211

عبير  القواعد: السؤال المذيل، األفعال المساعدة للتعبير عن احتمالية حدوث الحدث في الزمنين الحاضر والمستقبل، صيغ األفعال المتعددة للت
المستقبل، األدوات المعرفة وغير المعرفة، الصفات، األحوال، الجمل الشرطية، التعبير عن الحاالت اإللزامية، التعبير عن القدرة، عن زمن  

 األدوات المستخدمة للتعبير عن التناقض؛ المفردات: العالقات العائلية واالجتماعية، ترتيب الفرد في العائلة وأثره على اختيار المهنة
ات الشخصية، تحويل الصفات الى أسماء، العمل، أنواع متعددة من النشاطات تمارس خارج أوقات العمل، القديم والحديث، األفالم، واالهتمام

نقد األفالم، الحرب، المواد، المجازفة، الحركات الجسدية، رياضة الركض الحر، المسافات، األبعاد؛ مهارات أخرى: كتابة مقال، كتابة 
سائل قصيرة، كتابة طلب عمل رسمي، آلية استخدام عالمات الترقيم واألحرف الكبيرة وأدوات الربط، تحديد األفكار  مالحظات، كتابة ر

، الرئيسة والتفاصيل، تخمين معاني الكلمات من خالل السياق، القراءة السريعة، القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل
ي الضمنية، االستدالل، تحديد آراء ومواقف الكتاب، العروض الشفهية، المجادلة، اإلقناع، أساليب التعبير عن استنباط التعميمات والمعان

راء الموافقة وعدم الموافقة، التحدث عن الخطط المستقبلية، أساليب التعبير عن التنبؤ، كيفية السؤال عن الرأي العام، كيفية السؤال عن اآل
اآلراء، التحدث عن مجموعة من المواد والملكية واالختراعات، اللفظ الصحيح للمفردات، استخدام الترنيم الخاصة، عرض وجهات النظر و

  المناسب.
 لغة إنجليزية استدراكي 0171100المتطلب السابق:  

 
 

 ]  3-3} [3) {1مهارات االتصال باللغة العربية ( 0161101
ستوى النحوي، المستوى البياني، المستوى الكتابي؛ نصوص الفهم واالستيعاب؛ مستويات اللغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، الم

لممنوع التدريبات النحوية: الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، ا
  سم الفاعل، اسم المفعول؛ اإلمالء والترقيم؛ المعاجم؛ نصوص االستماع؛ التحدث.من الصرف، النداء، التوابع، العدد؛ التدريبات الصرفية: ا

  لغة عربية استدراكي 0161100المتطلب السابق:  
 
 

 ]  3-3} [3العلوم العسكرية { 0161200
  والتحرير.نشأة المملكة األردنية الهاشمية وتطورها; تاريخ الجيش األردني; قوات حفظ السالم; إعداد األمة للدفاع  

  االستثناءات: غير األردنيين. المتطلب السابق: ال يوجد
 
 

 0161201   التربية الوطنية { 3} [3-3]
دنية  جغرافية األردن; تاريخ األردن السياسي المعاصر; المجتمع األردني; الحياة الدستورية والديمقراطية األردنية ; المؤسسات الوطنية األر
اله، كالنشأة واإلنجازات; التحديات التي تواجه األردن; مفاهيم تهدد التربية الوطنية: الغلو، التطرف، اإلرهاب، العنف; الفساد: مفهومه، أش

  أسبابه، آثاره، الوقاية منه.            
  المتطلب السابق: ال يوجد 

 
  

  ] 3-3} [3) { 2مهارات االتصال باللغة االنجليزية ( 0152102
 القواعد: عمل مقارنات، الفعل المبني للمجهول، الكالم المنقول، أشباه الجمل الوصفية، الفعل المصدر، الفعل المجرد؛ المفردات: التنقل 

، المبالغة، الطعام، الطهي، تراكيب األفعال التي تستخدم مع المال، حروف يمكن إضافتها قبل الكلمة  goر، تعابير تستخدم مع الفعل والسف
 لتغيير المعنى، النجاح، القيادة، وصف الشخصيات، تراكيب فعلية من ثالثة أقسام، الجريمة، القانون، التأمين، العناوين الرئيسة للصحف،

لمركبة؛ مهارات متعددة: كتابة مقاله، كتابة رسالة رسمية، كتابة رسالة شكوى، التمييز بين اللغة الرسمية واللغة المحكية، آلية  الصفات ا
ريعة، استخدام عالمات الترقيم و األحرف الكبيرة و أدوات الربط، تحديد األفكار الرئيسة والتفاصيل، استنتاج المعنى من السياق، القراءة الس

،  ءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل، استنباط التعميمات والمعاني الضمنية، اإلستدالل، تحديد  آراء  الكتاب ومواقفهمالقرا
العروض الشفهية، المجادلة، اإلقناع، رواية األحداث، أساليب الشكوى الشفهية، عرض وجهات النظر واآلراء، اللفظ الصحيح للمفردات، 

  الترنيم المناسب. استخدام
 ) 1مهارات االتصال باللغة االنجليزية ( 0121181المتطلب السابق:  

 
 ] 3-3} [3الثقافية اإلسالمية { 0161300

الكريم،  مدخل إلى الثقافة: مفهوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالمية، الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى؛ مصادر الثقافة اإلسالمية: القرآن
افة اإلسالمية: السنة النبوية، اللغة العربية، التاريخ اإلسالمي؛ مجاالت الثقافة اإلسالمية: اإليماني، العبادي، الخلقي؛ التحديات التي تواجه الثق

، اإلرهاب وموقف اإلسالم االستشراق، العولمة، العلمانية؛ قضايا ثقافية وبناء الشخصية: الشباب والغزو الفكري، المرأة في الثقافة اإلسالمية
  منه.

  المتطلب السابق: ال يوجد 
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  ]  3-3} [3) {2مهارات االتصال باللغة العربية ( 0162102

تعريف اللغة ومستوياتها؛ نصوص الفهم واالستيعاب؛ التدريبات النحوية والصرفية: أسلوبا الشرط والطلب، الممنوع من الصرف، بعض 
م، كادَ وأخواتها، الصفة المشبَّهة، ِصيَغ المبالغة، ظرفا الزمان والمكان، أسلوب الحصر؛ التدريبات اإلمالئية؛ المعاني التي يخرج إليها االستفها

  أحوال كتابة الهمزة؛ عالمات الترقيم؛ التدريب الكتابي (اإلنشائّي)؛ نصوص االستماع؛ التحدُّث.    
  ) 1مهارات االتصال باللغة العربية ( 0161101المتطلب السابق:  

 
 

  ]  3-3} [3تاريخ األردن وفلسطين { 0162301
 جغرافية األردن وفلسطين; األردن وفلسطين في العصور القديمة: نظرة تاريخية عامة; األردن وفلسطين في العهد المملوكي; األردن وفلسطين

الدستورية والتشريعية في األردن; فلسطين تحت  م) ; إمارة شرقي األردن; الحياة 1918-1914خالل سنوات الحرب العالمية األولى (
  الفلسطينية. -االنتداب البريطاني; العالقات األردنية

  المتطلب السابق: ال يوجد 
 
  

 ]  3-3} [3حقوق اإلنسان { 0411100
ئمة التي تعالج حقوق اإلنسان تحديد المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان بطريقة تحليلية ؛ ومن ثم توضيح واقعي للوسائل الدولية واإلقليمية القا

مثل المعاهدات والتوصيات والمنظمات الدولية التي هي في طور التكوين مثل القواعد اآلمرة واألعراف ؛ كما تعالج هذه المادة مضمون 
البيئة ؛ وتتضمن  حقوق اإلنسان : حقوق الجيل األول مثل حق الحياة ، وحقوق الجيل الثاني مثل حق العمل ،وحقوق الجيل الثالث مثل حق

تصة  هذه المادة السبل الدولية لحماية حقوق اإلنسان بشكل عام ؛ باإلضافة إلى بيان مدى انسجام الدستور األردني مع المعايير الدولية المخ
  بحقوق اإلنسان .

  المتطلب السابق: ال يوجد 
 
  

 ]  3-3} [3علم النفس والحياة { 0132200
اإلنساني، والتعريف بميادين علم النفس، ومناهجه، واتجاهاته الرئيسة في تفسير السلوك اإلنساني، والتعريف بالمهارات التعريف بالسلوك 

م التي استندت إلى فهم السلوك اإلنساني، والعمل على إكساب الطلبة هذه المهارات التي لها عالقة بالتحديات التي تواجه الطلبة في حياته
حل المشكالت، الثقة بالنفس، التعامل مع ضغوطات الحياة واألعراض المصاحبة لها، متطلبات الصحة النفسية والتكيف اليومية مثل: أسلوب  

ل العقلي، وطرق بناء العالقات الصحية مع اآلخرين، والدافعية وطرق التعامل معها، وربط هذه المفردات جميعها في الحياة الواقعية من خال
  ة العملية لها.مناقشة المجاالت التطبيقي

  المتطلب السابق: ال يوجد 
 
 

 ] 3-3} [3مهارات ريادية { 0143301
مقدمة عن برنامج مهارات؛ تكوين فريق العمل؛ االتصال الفعال مع االخرين؛ إدارة الوقت، إدارة الضغوط والتفكير االيجابي؛ المهارات 

حزمة التخطيط، كيفية وضع االهداف؛ البحث والتخطيط، حزمة االنجاز،  التطبيقية؛ تعريف الريادية، أنواعها؛ أنواع الحوافز؛ تعريفات:
  اقتناص الفرص؛ أنواع المخاطرة، تعريف الجودة، الفاعلية؛ عمليات محاسبية، حساب التكلفة، تطبيق عملي على كتابة خطة عمل.

 المتطلب السابق: ال يوجد 
  

  ] 3-3} [3اإلعالم والعالقات العامة { 0162302
اح المجال العالقة المتبادلة بين اإلعالم والمجتمع من حيث: قوة اإلعالم االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، ودور اإلعالم في إفس

ئصه، ومستوياته، وإشكاله، خصا وأنواعه، أمام الناس للتعبير عن آرائهم، وتعزيز العالقات الدولية. االتصال والعالقات العامة؛ االتصال
 العملية االتصالية.  العالقات العامة من حيث: النشأة والتطور، والمبادئ واألسس، ومجاالته، وأنشطته، وبيئته المادية والرمزية، ومعوقات

  واألهمية؛ الوظائف، والتخطيط، والنشاطات، ومواصفات القائمين على العالقات العامة.  
  المتطلب السابق: ال يوجد 

  
  ] 3-3} [ 3اآلثار {السياحة و 0561500

تعريف السياحة؛ تصنيفات السياحة؛ االختالف بين مفهوم السائح والمسافرون اآلخرون؛ أنواع السفر؛ مفهوم علم اآلثار والموقع األثري، 
في األردن:  المسموحات والتنقيبات األثرية؛ التوثيق؛ األردن خالل العصور المختلفة؛ مقومات السياحة في األردن؛ مواقع الجذب السياحية 

احية المواقع األثرية، المواقع الطبيعية، المحميات الطبيعية، الغابات الطبيعية؛ الحركة السياحية وأنماطها في األردن؛ خصائص الحركة السي
  في األردن؛ األنماط السياحية في األردن، األهمية االقتصادية للسياحة في األردن.

  المتطلب السابق: ال يوجد 
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 0161303 الرياضة والصحة {3} [3-3]  

اعية; المفاهيم الرياضية والصحية: التربية الرياضية، التربية الصحية; أهداف التربية الرياضية: المعرفية، واالنفعالية، والمهارة، واالجتم
الرياضة األردنية; العالقة بين التغذية  األسس التاريخية للتربية الرياضية: العصور القديمة، والمتوسطة، والحديثة، والحركة األولمبية، 

والنشاط الرياضي; اإلصابات الرياضية: إصابات العظام، المفاصل، العضالت، الجلدية; القوام المعتدل: تمارين رياضية لعالج تشوهات 
  مظاهره، حلول مقترحة. القوام; أمراض نقص الحركة: السكري، السمنة، النحافة، آالم أسفل الظهر، السرطان; شغب المالعب: أسبابه،

  المتطلب السابق: ال يوجد 
 
  

 0162305 البيئة والسالمة العامة {3} [3-3]
ت البيئة:  مفهوم البيئة، وقوانينها، وعالقتها بالعلوم األخرى، مكونات البيئة: األولية، والثانوية، ودورات العناصر في البيئة الطبيعية، مشكال

موارد البيئية. مبادئ الصحة العامة واألمراض: مفهوم الصحة العامة، ومسببات األمراض: الفيروسات، التلوث البيئي، ومشكلة استنزاف ال
عامة:  والبكتيريا، والطفيليات، والفطريات، والحشرات. البيئة وعلم األمراض: العضوية، والوراثية، والتناسلية، والنفسية. التغذية والصحة ال

التغذية، وعادات غذائية غير مستحبة. البيئة والصحة العامة من منظور إسالمي: آيات قرآنية، وأحاديث   أنواع المواد الغذائية، وأمراض سوء
  نبوية. 

  المتطلب السابق: ال يوجد 
 
  
 ]3- 3} [ 3العلم والحياة { 0162306 

المياه للمحافظة على الحياة، أهمية المنشأ و تطور الحياة: أصل الكون، وتشكيل النظام الشمسي، أصل األرض، الكيمياء والبر بيوتيك، 
الموارد الكربون، الغالف الجوي؛ المياه و الطاقة من أجل الحياة : المياه عنصر أساسي من السوائل، الطاقة  المتجددة / الطاقة غير المتجددة،  

د الكيميائية المنزلية ( في الحياة اليومية )؛ المواصفات و الحفاظ عليها؛ المغذيات و المواد الكيميائية المنزلية: المغذيات ( المواد الغذائية)، الموا
مة الفيزيائية و األجهزة المنزلية: تصور المسافة والكتلة ، والوقت ودرجة الحرارة و القوة، الثالجات، المضخات و سخانات المقاومة؛ السال

 -وجيا في الحياة اليومية: المساهمات الصناعة بوليمر والتخلص من األدوات الكهربائية / اإللكترونية؛ الصمامات؛ الصناعة و التكنول
البوليمرات الطبيعية و االصطناعية واألدوية و مستحضرات التجميل و العقاقير و األعشاب، تعاطي المخدرات ومضارها؛ الكيماويات 

 راعة العضوية، مساهمة الصناعة االلكترونية.الزراعية والمكمالت الغذائية في التربة (األسمدة)، المبيدات الحشرية و مبيدات األعشاب؛ الز
  المتطلب السابق: ال يوجد 

 
 

  ] 3-3} [3مهارات حاسوب استدراكي { 0331200
األجزاء المادية للحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ حقوق الطبع والنسخ؛ نظام تشغيل الويندوز؛ استخدام والتدريب على معالج الكلمات؛ جداول 

  ؛ مقدمة إلى اإلنترنت.MS Officeالحسابات اإللكترونية؛ برامج العرض؛ وقواعد البيانات من خالل نظام 
 ال يوجد  :المتطلب السابق

 
  3]-[3 {3}) 1يات (رياض 0111101

ثة أبعاد المشتقات وتطبيقاتها; األعداد المركبة; الهندسة التحليلية ; طرق التكامل ; المتسلسالت الالنهائية; متسلسالت القوى; المتجهات في ثال
 ; معادلة الخط; والمستوى في ثالثة أبعاد ; متسلسالت القوى المركبة ; التكامل المركب.

 يوجد : ال السابقالمتطلب 
 
  

 ] 3-3} [3) {1فيزياء عامة ( 0111202
الحركة في بعد واحد؛ المتجهات؛ الحركة في بعدين؛ قوانين الحركة؛ الحركة الدورانية وتطبيقات أخرى لقوانين نيوتن؛  ؛الفيزياء والقياس

الزاوي؛ االتزان والمرونة؛ الجذب طاقة النظام؛ حفظ الطاقة؛ الزخم الخطي والتصادمات؛ دوران الجسم الجاسئ حول محور ثابت؛ الزخم 
االول   الكوني؛ ميكانيكا الموائع؛ الحركة االهتزازية؛ الحركة الموجية؛ االمواج الصوتية؛ الموجات المقوفة وتراكبها؛ درجة الحرارة؛ القانون

  في الديناميكا الحرارية؛ النظرية الحركية للغازات؛ القانون الثاني في الديناميكا الحرارية.
 طلب السابق: ال يوجد المت

 
  

 ] 3-3} [3) {2فيزياء عامة ( 0111203
اطيسي؛ المجال الكهربائي؛ قانون جاوس؛ الجهد الكهربائي؛ المواسعة والمواد العازلة؛ التيار والمقاومة؛ دارات التيار المستمر؛ المجال المغن

  المتردد؛ االمواج الكهرومغناطيسية.مصادر المجال المغناطيسي؛ قانون فارداي؛ الحث، دوائر التيار 
 )1فيزياء عامة ( 0111202  المتطلب السابق:
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  ]3-3} [3فيزياء عامة عملي { 0111204

ل تجميع وتحليل البيانات وطرق حساب األخطاء؛ القياسات؛ المتجهات؛ كينماتيكا الحركة الخطية؛ قانون نيوتن الثاني وتطبيقاته؛ قياس معام
ورانية؛ الشغل والطاقة؛ قانون هوك؛ البندول البسيط؛ الحرارة النوعية للمعادن؛ فياس معامل اللزوجة؛ تطبيق قانون االحتكاك؛ الحركة الد

ارخميدس؛ تطبيقات على الدوائر الكهربائية (قوانين اوم وكيرشوف)؛ قياس المقاومة النوعية باستخدام قنطرة ويتستون؛ راسم الموجات؛ 
  دوائر المقاومة والمكثف.

 ) 1عامة ( فيزياء 0111202المتطلب المتزامن: 
 
  

  3]-[3 {3}) 2رياضيات (   0112102
دية من  االشتقاق الجزئي ; القيم القصوى وتطبيقاتها ; مضروبات النجرا نج ; التكامل الثنائي والثالثي ; حل المعادالت التفاضلية الخطية العا

باستخدام المتسلسالت ; المعادالت التفاضلية الجزئية ; معادالت الحرارة والموجة ; تحويالت ال بالس رتب عليا ; حل المعادالت التفاضلية 
   ; متسلسالت فوريير ; طرق فصل المتغيرات.

 ) 1رياضيات ( 0111101المتطلب السابق:  
 
 

 3]-{3} [3الهندسة)  (حاسوب مهارات 0811201
؛ مؤشرات؛ الالمصفوفات وظائف (الدوال)؛ ؛تراكيب التحكم ؛++Cمقدمة في لغة البرمجة : ++C لغة باستخدام للبرمجة المفاهيم األساسية

 الكائنات.الفئات و إلى مقدمة
 استدراكي حاسوب مهارات 0331200 السابق: المتطلب

 
  

  ] 1- 1} [1{  كتابة فنية  0812101
االنكليزية، التركيز على الجانب الفني في كل جزء من اجزاء التقرير؛ تطبيقات عملية على التعرف بكتابة التقارير الفنية والعلمية باللغة 

  بعض المواضيع المختارة.
 ) 1نجليزية (بالغة االمهارات االتصال  0121181المتطلب السابق:  

 
 

  ] 1-1} [1{  اخالقيات مهنة الهندسة  0812102
؛ االلتزامات الواقعة على الهندسة والمبادئ األخالقية التي تنطبق على ممارسة  يقيةاألخالقيات التطب  ,أخالقيات الهندسة 

  مارسة مهنة الهندسة. وتجاه عمالئه ومهنته؛ كود اخالقيات م المجتمع تجاه المهندس كاهل
  ) 1نجليزية (بالغة االمهارات االتصال  0121181المتطلب السابق:  

 
 

 3]-[3 {3})  1رياضيات هندسية ( 0832103
للمعادالت المعادالت التفاضلية والتمثيل الرياضي؛ المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى والثانية واألعلى؛ الحلول المتسلسلة الالمحدودة 

    التفاضلية؛ حلول المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس؛ تطبيقات هندسية.
  (يجب النجاح)  )2رياضيات ( *0112102متطلب السابق:  ال
 
  

    3]-[3  {3})  2رياضيات هندسية ( 0832104
المصفوفات، تحويل المصفوفات وتريا؛ قيم آيجن الجبر الخطي: المصفوفات، المتجهات، المحددات، حلول االنظمة الخطية، معكوس 

ثية  ومتجهات آيجن؛ الداالت المركبة التحليلية: االعداد المركبة، الداالت المركبة التحليلية والتوافقية، الداالت المركبة االسية والمثل
  واللوغاريثمية.

 ) 2رياضيات ( 0112102متطلب السابق:  ال
 
 

  3]-[3 {3}إحصاء هندسي  0832107
مقدمة في اإلحصاء الوصفي وكيفية عرض ووصف البيانات؛ مقدمة في نظرية االحتماالت والمتغيرات العشوائية ومنحنيات التوزيع 

اختيار واختبار الفرضيات لعينتان ولعينات متعددة؛ قياس معامل االرتباط وكيفية  العشوائي المختلفة؛ اختيار واختبار الفرضيات لعينة واحدة؛
  ت االنحدار. التنبؤ وإيجاد المتسلسالت الزمنية. تطبيقات حاسوبية باستخدام برمجيات متخصصة.إيجاد معادال

  ) 1رياضيات ( 0111101متطلب السابق:  أل
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    3]-[3    {3}تحليالت عددية 0833105

؛ التفاضل العددي؛ التكامل interpolation))؛ التخمين (iterationلمحة عامة عن طرق التحليل العددي؛ حل المعادالت بواسطة التكرار (
)؛ الطرق العددية Eigenvaluesالعددي؛ الطرق العددية في الجبر الخطي، الحذف بطريقة غاوس؛ طريقة التربيع االقل؛ مسائل قيم ايجن (

  لحل المعادالت التفاضلية؛ الطرق متعددة الخطوات؛ االمثلة، االمثلة غير المقيدة.
 ) 2رياضيات ( 0112102متطلب السابق:  ال
 
 

 2]-{1} [1مشاغل هندسية  0871101
لي  البرادة وتسوية المعادن: أدوات القياس، الكليبر والميكروميتر، أدوات القطع والثقب، أنواع المبارد، البرادة اليدوية، التسنين الداخ

واألدوات، الدوائر الكهربائية وتوصيالتها، دوائر الفصل والوصل؛ أجهزة والخارجي؛ التمديدات الكهربائية: المصطلحات الكهربائية، العدد  
ت  القياس. النجارة: أدوات القياس والعدد اليدوية في النجارة، أنواع األخشاب الطبيعية والصناعية، أدوات التخطيط والقطع، أنواع ماكينا

ت األوكسجين واالستلين، منظمات الغاز، تورش اللحام، األدوات المستخدمة النجارة الكهربائية الثابتة، المشغوالت الخشبية؛ اللحام: اسطوانا
  في اللحام، لحام القوس الكهربائي، ماكينات اللحام الكهربائي وتوابعها، وصالت اللحام؛ الخراطة؛ السباكة والقولبة.

  المتطلب السابق: ال يوجد 
 
  

  ]3- 1[  {2}رسم هندسي  0871102
الرسم؛ الحروف، الهندسة الوصفية؛ أنواع الخطوط واستخداماتها؛ اإلسقاط المتعامد؛ الرسم االيزومتري ثالثي األبعاد؛ استعماالت أدوات 

  القطاعات والتهشير؛ الرسم بواسطة الحاسوب (األوتوكاد) ثنائي األبعاد؛ تطبيقات األوتوكاد في مجاالت الهندسة المختلفة. 
 المتطلب السابق: ال يوجد 

 
 

  3]-  {3} [3) 1إلكترونيات ( 0822201
ــالت، عملية  ــباه الموص ــالت النقية وغير النقية، الخواص الكهربائية الش ــباه الموص ــيل في المعادن، أش ــالت: التوص ــباه الموص مقدمة؛ أش

مع التيار،  تأثيرات االنتـشار في أـشباه الموـصالت؛  وـصلة الثنائي م س:  الوـصلة المنحازة أمامياً وعكـسياً، الخـصائص اإلـستاتيكية للفولطية 
ت القص الحرارة،  مواسع الوصلة وأزمات التحويل؛  أنواع الثنائيات:  ثنائيات زينر ، الثنائيات الضوئية؛ تطبيقات الثنائيات:  التعديل، دارا

مفتاح  ومـضخم؛  ك BJT:؛  اإلنحياز وتحليله؛ إـستخدام CEو  CBوالرفع، مـضاعفات الفولطية؛    ترانزـستورات ثنائية الوـصلة: خـصائص 
  كمفتاح ومضخم. FET، اإلنحياز وتحليله، MOSFETو  JFETتيار لترانزستور  -ترانزستورات تأثير المجال: خصائص فولطية 

  )2فيزياء عامة ( 0111203المتطلب السابق:  
 
 

  2]- {1} [1 ) 1( مختبر إلكترونيات 0822202
القطع والوصـل، دوائر التقويم النصـفي والكلي).  ثنائي زينر وتنظيم الجهد. خصـائص خصـائص ثنائي أشـباه الموصـالت وتطبيقاته (دوائر 

  .BJT) ودوائر االنحياز. مكبرات اإلشارة FET) ودوائر االنحياز. خصائص الترانزيستور آثر المجال (BJTالترانزيستور ثنائي القطبية (
  )  1إلكترونيات ( 0822201المتطلب المتزامن: 

 
 

   3]-{3} [3)2ونيات (إلكتر  0823203
التنظيم؛ انحياز الترانزسـتور؛ مضـخم من مرحلة واحدة؛ مضـخمات متتالية؛ مراحل ترانزسـتورية مركبة؛ مضـخمات تشـغيلية وتطبيقاتها؛  
ــتمر؛ مرحلة الخرج؛ انحراف الفو لطيات  ــتوى التيار المس ــب بحمل فعال؛ ازاحة مس ــغيلية؛ الكس ــخمات التش ــخم جزئي؛ هيكلية المض مض

ــة لكل والت ــتجابة للترددات المنخفض ــخمات؛ االس ــتجابة للترددات العالية لكل تركيبات المض ــخمات؛ االس ــتجابة الترددية للمض يارات؛ االس
تركيبات المضــخمات؛ االســتجابة الترددية للمراحل المتتالية؛ خصــائص مضــخمات التغذية العكســية؛ خواص المضــخمات بتغذية عكســية  

  سالبة.
  ) 1الكترونيات ( 0822201المتطلب السابق:  

 
 

                                             )2مختبر إلكترونيات ( 0823204
للترنزيسـتور   h-). قياس معامالتJFET). وترنزيسـتور آثر المجال (BJTالمكبر وتشـكيالته. خصـائص مكبر ترنزيسـتور ثنائي القطبية (

تجابة الترددية للمكبرات المرحلة األحادية ومتعددة المراحل. الخصـائص االنتقالية للمكبرات المتعاقبة. المكبر ال تفاضـلي. ثنائي القطبية. االـس
   مكبر العمليات وتطبيقاته. خصائص مكبرات العمليات والمذبذبات.

  )2إلكترونيات ( 0823203المتطلب المتزامن: 
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  3]-{3} [3االحتماالت والعمليات العشوائية [ 0823101

ــوائية وأنواعها؛ المعدل واالنحراف والترابط؛   ــوائية؛ العمليات العش ــائيات المتغيرات العش ــوائية؛ إحص مقدمة االحتماالت والمتغيرات العش
  العشوائية ضيقة النطاق.كثافة طيف القدرة؛ تصفية المتغيرات العشوائية؛ عملية جاوس: الضجيج، العمليات 

 ) 2رياضيات ( 0112102متطلب السابق:  ال
 
  

  3]- {3} [3إلكترونيات رقمية  0823207
؛ الهتزات: دوائر  CMOS، وRTL ،DTL، TTL، ECL ،MOS) كمفتاح: بوابات منطقBJTاستعمال الترانزستور ثنائي القطبية (

؛ دوائر مسويات الشكل الموجي؛ محوالت تناظري/رقمي 555عديمة االستقرار، وموقت التوقيت ثنائية االستقرار، أحادية االستقرار، 
  ورقمي/تناظري؛ دوائر العينات والمسك.

  )  2إلكترونيات ( 0822203 المتطلب السابق:
 
  

    3]-  {1} [1مختبر إلكترونيات رقمية 0823208
؛ تحليل وتصميم دوائر القالبات؛ دوائر التوقيت؛ RTL ،TTL، CMOSخصائص المكونات المفتاحية؛ خصائص بوابات المنطق: نوع

  .CMOSمع بوابات   TTLومسويات الشكل الموجي؛ تطبيقات دوائر محوالت تناظري/رقمي ورقمي/تناظري؛ مواءمة بوابات 
  إلكترونيات رقمية 0823207 المتطلب المتزامن:

 
  

  3]-  {3} [3إشارات وأنظمة  0823501
تمثيل وتصـنيف األنظمة واإلشـارات: اشـارة مسـتمرة مع الزمن،  اإلشـارات والمتجهات؛  التمثيل باسـتخدام مسـلسـلة فوريير العامة: طيف  
ــارات، تـحاوير فوريير وتطبيـقاتـها:  عيـنات من   ــارات من الـطاـقة والـقدرة،  عرض نـطاق اإلشــ ــارات، محتوى اإلشــ الطور  والقيـمة لإلشــ

شـارات،  الكثافة الطيفية للطاقة والقدرة؛ دوال االقتران: التحليل الزمني لألنظمة المسـتمرة في الزمن، اشـارات متقطعة  اإلشـارة، التفافية اإل
ــريـعة (DFT)مع الزمن، تـحاوير فوريير المتقطـعة  ــتـجاـبة لعيـنة  (DFT)، التحلـيل الطيفي ألنظـمة (FFT)، وتـحاوير فوريير الســ ؛  االســ

  ي اختياري؛ مقدمة الى تحاوير زي.واحدة واالستجابة لمدخل تتابع
  ) 2رياضيات ( 0112102متطلب السابق:  ال
  
  

  3]- {3} [3اتصاالت تشابهية  0823502
ــور  FM)، التردد (AMمراجعة لتحويالت فورير؛ تحويله هابرت، األطياف، المرشحات؛ تقنيات التضمين التناظري: االتساع ( ــ ــ ــ )، الطــ

)PM ــل حزمة ـــ ـــ ــري؛ خلط الموجات ()؛ تمثيـ ــن التناظـ ـــ ــاء في التضميـ )؛ مستقبالت سوبر هيتروداين  FDMالضوضاء: أداء الضوضـ
)Superhetrodyne.(  

    (يجب النجاح) إشارات وأنظمة *0823501 المتطلب السابق:
 
  

  2]- {1} [1مختبر اتصاالت تشابهية 0824503
)؛ مضــمنات االتســاع؛ اإلرســال  FM)، التردد (AMالتضــمين التناظري: االتســاع (المرشــحات؛ التضــمين واالســتعادة من خالل تقنيات  

  ).Super-heterodyneبتضمين االتساع الجانبي المفرد؛ مستقبالت سوبر هيتروداين (
  االتصاالت التشابهية 0823502 المتطلب المتزامن:

 
  

    3]-{3} [3اتصاالت رقمية  0824504
)، تضـمين ـشفرة النبـضة PAMالمتصـلة إلى اإلـشارة المنقطعة؛ تضـمينات النبضـة التناظري: تضـمين اتـساع النبضـة (التحويل من اإلـشارة 

)PCM) فرة النبضـة التفاضـلية ح الموائم وأداء الضـوضـاء؛ Nyquist)، وتضـمين دلتا؛  معيار نايكوـست (DPCM)، تضـمين ـش )؛ المرـش
ير الخط وتأشـير االسـتجابة الجزئية؛ المعادلة؛ اإلرسـال الرقمي الثنائي ضـمن حزمة:  ) وطرق معالجتها؛ تشـفISIتداخل الرموز النبضـية (

BASK ،BFSK ،BPSK ،DPSK ؛ التمثيل الهندسـي لإلشـارات المتعامدة؛ المسـتقبالت ذات الترابط؛ أشـكال مواقع اإلشـارات؛ تراسـل
M-ary ) ASK, PSK, FSk, QAM.؛  أداء الضوضاء وكفاءة النطاق؛ التزامن(  

  االتصاالت التشابهية 0823502المتطلب السابق: 
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     2]- {1} [1مختبر اتصاالت رقمية 0824505

؛ تضـمين دلتا؛ اسـتعادة التزامن؛ كشـف األخطاء وتصـحيحها؛ صـيغ  PCM؛ توليد وكشـف إشـارة Aliasingالعينات ومسـكها؛ أثر عملية 
  . ASK and QPSK ،PSK ،FSKاالتصال الرقمي الحز مي: 

  االتصاالت الرقمية 0824504 المتطلب المتزامن:
 
  

  3]-  {3} [3معالجة اإلشارة الرقمية 0824507
)؛ FFTالترددي لإلشارات واألنظمة في الزمن المتقطع؛ تحويلة فورير السريع (؛ التحليل  z-اإلشارات واألنظمة في الزمن المتقطع؛ تحويلة

؛ مقدمة الى معالجة الـصور الرقمية؛ يعطى الطالب وظائف في مجال IIRوFIRأنظمة معالجة اإلـشارة الرقمية؛ تـصميم المرـشحات الرقمية 
  .MATLABالتصميم والتحليل بمساعدة الحاسوب وبرمجية 

 (يجب النجاح) اإلشارات واألنظمة* 0823501المتطلب السابق: 
 
 

  6]– [3 {3}التدريب الميداني  0824901
اكتسـاب خبرات عملية من خالل العمل لمدة ثمانية اسـابيع متصـلة في مؤسـسـة معتمدة داخل المملكة األردنية الهاشـمية، ولمدة سـتة اسـابيع 

 متصلة في مؤسسة معتمدة خارج المملكة.
  بنجاح  110المتطلب السابق: اجتياز 

 
  

    3]- {3} [3الكترونيات االتصاالت 0825210
ــادر الالخطـية؛ ـمذـبذـبات الموـجة الجيبـية؛ الـمازـجات ــيـقة؛ المصــ ـــعة والضــ مكبرات الـقدرة ومكبرات التردد  ؛محوالت اقتران الحزم الواســ

  مضمنات ومسترجعات التردد؛ حلقات الطور المقفول.)؛ مضمنات ومسترجعات االتساع؛ IF) والبيني (RFالراديوي (
  االتصاالت الرقمية 0824504المتطلب السابق: 

 
  

  3]-  {3} [3الكترونيات االتصاالت الضوئية 0825211
تخدام األلياف العازلة كأدلة للموجات الضـوئية؛ خصـائص األلياف الضـوئية أحادية الموجة  فوائد وتطبيقات االتصـاالت الضـوئية؛ نظرية اـس
ومتعددة الموجات: نفاذ الموجة؛ االضـمحالل، والتشـوه العرضـي للموجة؛ خصـائص الليزر؛ اسـتخدام أشـباه الموصـالت كمصـادر ضـوئية: 

، الثنائيات المـشعة للـضوء، ودوائر الـسوق؛ الكاـشفات الـضوئية: الثنائيات الـضوئية ودوائر االـستقبال، مـصادر الـضوـضاء؛  الثنائيات الليزرية
 تصميم أنظمة االتصاالت الضوئية؛ المحاكاة الرقمية. 

  )2إلكترونيات ( 0823203المتطلب السابق: 
 
  

    3]-  {3} [3أنظمة االتصاالت الخلوية 0825508
نظام االتصـاالت الخلوية: تخطيط قنوات االتصـاالت، نظرية انتقال المعلومات، مرحلة مناولة المعلومات، سـعة خطوط نقل   مفاهيم تصـميم

 المعلومات؛ أنظمة انتشـــار الموجات الكهرومغناطيســـية: نظام الفقد في الفراغ، نظام االتجاهين، خســـائر النماذج العملية؛ تقنيات التعديل؛
  GSM.؛ نظام FDMA, TDMA, CDMAدة: تقنيات االتصال المتعد

    االتصاالت الرقمية 0824504المتطلب السابق:  
  

   3]- {3} [3شبكات االتصاالت والحاسوب 0825509
؛ طرق التحســــس؛   موديالت الخطوط التليفونية؛ المدى osi, tcplipالتوصــــيل الدائري والحزمى؛ طبقات الشــــبكة؛ بروتوكالت نموذج 

الصـوتي؛ خطوط المشـتركية الرقمية؛ شـبكات الخدمة المتكاملة الرقمية؛  الشـبكات الالسـلكية: االلياف الضـوئية، معدات ارسـال الشـبكات،  
ــس المتعد ــيل، انماط التحس ــيب المحلية:   طبوغرافيا التوص ــبكات الحواس ــبكات الموديالت، المدمجات؛ ش د، معمارية الفريم؛ اإلنترنت؛ ش

،   مود االتـصال ipالحواـسيب : متوـسطة المدى والواـسطة المدى الجغرافي، االنترنت؛   البروتوكوالت: العنونة، المـسارات، االتـصال عبر 
  .sonnet, SDHن مثل غير  متزامن، طبقات البروتوكوالت، معمارية الخاليا، الطبقة الفيزيائية، التوصيل؛ انظمة التحكم  متزام

  اإلشارات واألنظمة  0823501المتطلب السابق: 
  

     2]- {1} [1)1مشروع تخرج ( 0825902
بالتنســيق مع القســم يقوم الطالب أو مجموعة من الطالب باختيار مشــروع للدراســة والتحليل ويرتبط هذا المشــروع بالتخصــص الرئيســي  

 للطالب.
  بنجاح 120المتطلب السابق: اجتياز 
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  4]-{2} [2) 2مشروع تخرج ( 3082590

 ) ويتطلب انجاز كافة البنود واألهداف التي وردت في خطة المشروع.1استمرار لمشروع (
  )1مشروع تخرج ( 0825902المتطلب السابق: 

 
 

    3]- {3} [3دوائر المنطق الرقمي 0812401
ــرـية والهـجائـية ؛ الجبر البوليني : الهوـيات ، اـلدوال والمـعالجـ  ــابـية ، االكواد العشــ ات ، تمثـيل المعلوـمات واألـعداد الرقمـية : العملـيات الحســ

، الدوائر المتكاملة ( مســتوى البوابة ) التصــميم  COMSاألشــكال القياســية ، التبســيط ؛ البوابات المنطقية : تنفيذ مفاتيح التوصــيل ومنطق 
المعماري والخطوات ؛ تصــميم المنطق التجميعي بالحاســوب : تنفيذ المســتويات الثنائية والمتعددة المجمعة ، العمليات الحســابية ( جمع ، 

 ،FPGAالمنطق المبرمج (   طرح ، ضــــرب )، نماذج متعارف عليها مثل المشــــفرات ، مفكك التشــــفير والمجمعات الخالطة ، تصــــميم
ROM، PLA، PAL  ) التصــميم التجميعي للغات الموجهه ،(VHDL  ؛ تصــميم المنطق المتســلســل :  المزالج ، المتقلبات ، تصــغير (

  تصميم .في ألوتصميم حاالت الماكينات ( نماذج ميلي و مور )، مسائل 
  ال يوجد المتطلب السابق:

  
  

 2]- {1} [1رقميمختبر دوائر المنطق ال 0812402
دوائر المنطق المجمعة؛ عناصــــر التخزين؛ األزمات؛ خصــــائص الدوائر (الحمل، التأخير...الخ)؛ شــــبكات تجميعيه مبســــطة: مجمعات،  
الـجات  ة، المـع ة وغير متزامـن ابع متزامـن ات التـت اكيـن ــجالت أزاـحه.... الخ؛ ـم ة: ـعدادات، مســ ـــط ة مبســ ابعـي ات تـت ــبـك خالـطات .... الخ؛ شــ

  والمتحكمات، مشروع في استخدام الميكروبروسيسور كوحدة تحكم.
  دوائر المنطق الرقمي 0812401المتطلب المتزامن: 

 
  

   3]- {3} [3المعالجات الدقيقة 0813405
ــيب المايكروية؛ معمارية المعالج الدقيق؛ أنظمة العناوين؛ مجموعة أوامر المعالج الد  8086قيق أنتل  مقدمه إلى المعالجات الدقيقة والحواســ

ة،  8088و اطـع ذاكرة ووـحدات اإلدـخال واإلخراج؛ المـق ة؛ الربط البيني لـل ادـي الج الـم ة التجميع؛ خواص المـع ة بلـغ دقيـق الـجات اـل ة المـع ، برمـج
ة، وحـدة اإلدخـال واإلخراج  اتيح، الطـابـع ل رقمي 8255الربط البيني للوحـة المـف اـث ل المتـم ، وحـدة DACوالعكس  ADCوحـدات التحوـي

  مع المعالج من خالل وحدات اإلدخال واإلخراج المتوازية والمتتالية.DMAالولوج المباشر للذاكرة 
  دوائر المنطق الرقمي 0812401 المتطلب السابق:

 
  

  ]  3-3} [3متقطعة {الالرياضيات  0814104
مقدمة في الرياضــــيات المتقطعة: المنطق، العالقات، الدوال، نظرية الفئة األســــاســــية، المحســــوبات والمعدودات، تقنيات اإلثبات، الحث 
ــية  ــم البياني، المجمعات، االحتماالت المنطقية، التكراريات، العالقات المتكررة، نظرية األعداد؛ األدوات الرياضـ ــي، نظرية الرسـ الرياضـ

ســتخدمة في هندســة الحاســبات مثل:   الفئات، العالقات، الدوال؛ المنطق الفرض:  المنطق التوافقي، اإلثبات ألحثي، التجميع،  األســاســية الم
ــم البـياني الموـجه وغير الموـجه ؛ مـقدـمه للجبر الخطي؛ تطبيـقات في  ــات األولـية؛ االحتـماالت المتقطـعة والمـعدودة؛ الرســ التكرار، المـماســ

  هندسة الحاسوب. 
 ) 2رياضيات هندسية ( 0832104تطلب السابق:  الم
  
  

  3]- {3} [3األنظمة المضّمـنة 0814407
ــميم والتنفـيذ من برمجـيات وماديات، حـيث أن هذه األنظـمة غالـبا هي  ــمـنة؛ المتطلـبات واألدوات الالزمة في التصــ مـقدمة في األنظـمة المضــ

ــمن المتحكـمات  ــتتضــ ــغـيل. وعلـيه ـفان المحتوـيات العلمـية ســ : أنواعـها وطرق اـلدقيـقةمجمـعات من الكهرـبائـيات والميـكانيـكا وبرمجـيات تشــ
ية؛  برمجتها؛ تطوير الم اـس ارة؛ نظرية التحكم األـس ات وأنواعها؛ معالجة اإلـش ـس ضـمنات؛ بروتوكوالت االتصـال؛ مجمعات البيانات؛ المتحـس

  وأنظمة التشغيل الحقيقية اآلنية.
  المعالجات الدقيقة 0813405المتطلب السابق: 

 
  

  ]2-1} [1مختبر المعالجات الدقيقة واألنظمة المضمنة { 0814415
  .المعالجات الدقيقة واألنظمة المضمنةتطبيقات عملية على المواضيع المختلفة التي تم تغطيتها في مادة 

  المعالجات الدقيقة  0813405 المتزامن: المتطلب
 االنظمة المضمنة 0814407 المتزامن: المتطلب
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    2]-[1} 1{ تحليالت عددية عملي 0833108

في مجال حل الوظائف الرياضية   MATLABاستخدام األدوات والبرامج الجاهزة لتحسين أداء الطالب والقدرة على استخدام البرنامج مثل  
   والحسابية والتطبيقات في العلوم الهندسية وتصميم النظم.

 تحليالت عددية 0833105المتطلب السابق:  
 
 

   3]-{3} [3)   1دوائر كهربائية ( 0872301
وف: المكونات األساسية للدوائر الكهربائية: الوحدات والمقاييس، الجهد، التيار الكهربائي، مصادر الجهد والتيار، قانون اوم؛ قوانين كيرش

 Thevinin andالكهربائية، دائرة التيار، الجهد؛ النظريات المستخدمة في تحليل الدوائر الكهربائية: الخطية والتراكم،  تحاويل المصادر 
Norton محث بدون مصدر  +  مكثف والمقاومة   + ؛ عناصر تخزين الطاقة: مكثف، محث؛ دوائر المقاومةالمكافئة، نقل القدرة القصوى

ثة بدون مصدر طاقة؛ طاقة: دوائر المقاومة والمكثف، دوائر المقاومة والمحث،  إدخال دالة خطوة الوحدة؛ دوائر المقاومة والمكثف والمحا
  االستجابة الكاملة؛ مقدمة في دوائر التيار المتردد.

  )1فيزياء عامة ( 0111202المتطلب السابق:  
 
 

   3]- {3} [3) 2دوائر كهربائية ( 0872302
دوال الموجة الجيبية، االستجابة القصرية للتيار المتناوب، مفهوم المتجه، مفهوم تحليل الدوائر الكهربائية للتيار المتناوب الجيبي: خصائص  

مؤثرة للتيار المتجه و (المقاومة، المحث، المكثف)، مفهوم الممانعة والسماحية؛ تحليل القدرة في دوائر التيار المتناوب: القدرة الفعالة، القيم ال
ركب والجهد الكهربائي، القدرة الظاهرية ومعامل القدرة، القدرة المركبة؛ الدوائر ثالثية الطور؛ الدوائر المقترنة مغناطيسيا؛ التردد الم

  وتحويالت البالس؛ تحليل الدوائر باستخدام مفهوم التردد المركب؛ الشبكات ثنائية المنفذ. 
 ) 1دوائر كهربائية ( 0872301المتطلب السابق:  

 
 

  3]-{1} [1مختبر دوائر كهربائية  0872303
دوائر التيار المستمر: قانوني كيرشوف للجهد والتيار، نظريات الشبكات، نقل القدرة القصوى؛ دوائر األنظمة العابرة: المقاومة ومحاثة 

)RL) المقاومة ومكثف ،(RC) المقاومة ومحاثة ومكثف ،(RLCدوائر الرنين؛ الدوائر المقترنة مغناطيسيا؛ الشبكات الكهربائية ثنائية   )؛
  المنفذ.

 ) 1دوائر كهربائية ( 0872301المتطلب المتزامن: 
 

  3]- {3} [3كهرومغناطيسية  0872304
والرقم ألموجي واتجاه انتشار الموجة مقدمة.  معادالت ماكسويل.  معادالت الموجة.  الموجة المستوية المنتظمة في وسط عام.  طول الموجة  

وسرعة الطور وسرعة المجموعة وثوابت الطور والتوهين وممانعة الموجة.  انتشار الموجة المستوية في وسط ال يعاني من الفقد ووسط 
.  استقطاب الموجة.  معالجة  يعاني من الفقد ووسط موصل.  الشكل العام للموجة المستوية.  متجه بوينتنغ.  اإلسقاط العمودي والمائل للموجة

بعض المسائل العملية.  خطوط النقل. التحليل العابر لخطوط نقل ال تعاني من الفقد.  تحليل خطوط النقل لمصدر متناغم باستخدام الشكل 
او خط نقل بطول  أالتجاهي والشكل اللفاف.  خطوط النقل القصيرة.  مخططات خطوط النقل. موائمة خطوط النقل باستخدام قضمة وقضمتين  

ت  ربع طول الموجة. قياس الممانعة. دالئل الموجة المستطيلة والدائرية. الفتحات في دالئل الموجة. الفجوة الرنانة.  مقدمة إلى الهوائيا 
  والمعامالت المختلفة للهوائيات. خصائص ثنائي القطب بطول قصير ونصف طول الموجة.

 )2فيزياء عامة ( 0111203المتطلب السابق:  
 

  3]- {3} [3آالت كهربائية  0873305
الي، المحول العملي، اـلدائرة المـكافـئة، تـحدـيد مـعامالت اـلدائ ـــية؛ المحوالت أـحادـية الطور: المحول المـث رة مـبادئ مـفاهيم اـلدائرة المغـناطيســ

ـــية آلالت التـيار المتردد: مـبدأ  :المـكافـئة، المحول اـلذاتي، ربط المحوالت على التوازي؛ المحوالت ثالثـية الطور ــاســ األنواع، المـبادئ األســ
ة،  عملها، المجال المغناطيســـي الدوار؛ المحركات التحريضـــية ثالثية الطور؛ اآلالت المتزامنة: أداء المولدات التوربينية، مولد يعمل بمفرد

 قر، بدء الحركة.تشغيل مولدات التيار المتغير على التوازي؛ المحركات التزامنية: التشغيل المست
  ) 2دوائر كهربائية ( 0872302المتطلب السابق: 

  
   3]- {3} [3أجهزة وقياسات 0873308

ية والمعــــــايرة؛ قناطر القياس؛ المقاييس اإللكترونية:   ات واألخطاء: الوحدات، المواصـفــــــات القياـس ، مقاييس  DC، ACمقدمة إلى القياـس
والمقاييس الرقمية متعددة األغراض؛ راسـم الذبذبات وتطبيقاته؛ توليد اإلشـارة؛ أنظمة تجميع البيانات التناظرية التأشـير الكهرومغناطيسـية 

  ) محلل الطيف وتطبيقاته مقياس التردد.Transducersوالرقمية؛ متحسسات (
 )1إلكترونيات ( 0822201المتطلب السابق: 
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  2]-  {1} [1مختبر أجهزة وقياسات 0873309
وتطبيقاته؛ تطبيقات القناطر وتـشمل: المقاومة، المكثف، والمحاثة؛ المتحـسـسات: الحرارة،   الجلفانوميترالمقاييس متحركة الملف؛ خـصائص 

  الضوء، واإلزاحة؛ مفرقات التردد؛ معايرة أجهزة القياس؛ قياسات راسم الذبذبات.
 أجهزة وقياسات 0873308المتطلب المتزامن: 

 
 

  3]-[3 {3}االقتصاد واإلدارة الهندسية  0874106
تطـور المشاريع الهندسية؛ اتخاذ القرارات; مبادئ أساسية في استثمار رأس المال; صيغ وتطبيقـات; معدالت العائد; دراسة الجدوى 

البدائل االقتصادية للمشاريع الهندسية (الفرصة   االقتصادية للمشاريع، القيمة الصافية المستقبلية والحالية وتدفق النقد المنتظم المكافئ ; مقارنة
  البديلة) ; طريقة حساب نسبة العائد إلى النفقة ; االستهالك; الضرائب ; التوزيع األمثل للموارد.

 )   1رياضيات ( 0111101المتطلب السابق:  
 
 

  3]- {3} [3إلكترونيات القوى 0874209
الناقلة: الموحدات، الترانزســتورات، الثايرســتورات؛ تقييم جودة الموجات المســتمرة  مقدمة عامة؛ تصــنيف وخصــائص المفاتيح نصــف 

والمترددة؛ الموحدات أحادية وثالثية الطور: غير المـسيطر، نـصف المـسيطر والمـسيطر عليها؛ منظمات الفولتية المترددة؛ مقطعات اإلـشارة 
  يات القوى.المستمرة؛ العاكسات ومنظمات التردد؛ تطبيقات عامة إللكترون

  )1إلكترونيات ( 0822201 المتطلب السابق:
  اإلشارات واألنظمة  0823501المتطلب المتزامن: 

 
  

  2]-   {1} [1مختبر آالت الكهربائية  0874306
المحركات التحريضــية آالت التيار المســتمر: مولدات التيار المســتمر، محركات التيار المســتمر؛ المحوالت: أحادية الطور، ثالثية الطور؛ 

ــنـجابي، ذات حلـقات االنزالق؛ اآلالت التوافقـية: الموـلدات التوافقـية، المحرـكات التوافقـية؛ المحرـكات أـحاد ـية ثالثـية الطور: ذات القفص الســ
  الطور.

  آالت الكهربائية 0873305المتطلب المتزامن: 
 
  

      3]-{3} [3) 1أنظمة القوى الكهربائية ( 0874310
ـــية؛ خطوط نـقل الـطاـقة الكهرـبائـية؛ نـظام الكمـيات الوـحدوـية؛ تمثـيل الموـلد ألتزامني والمحول  ــاســ بنـية نـظام القوى الكهرـبائـية ومـفاهيم أســ

ــفوـفة مـمانـعات العـقد؛ األ ــكـيل مصــ عـطال المتـناظرة؛ المركـبات المتـناظرة؛  والحـمل؛ األداء الكهرـبائي لخطوط النـقل؛ جرـيان الحموـلة؛ تشــ
  األعطال غير المتناظرة؛

 آالت الكهربائية 0873305المتطلب السابق: 
 
 

 1]-[2   {1}مختبر القوى وإلكترونيات القوى  0874311
المســـيطر، نصـــف الموحدات أحادية الطور نصـــف موجة: غير المســـيطر والمســـيطر عليها؛ الموحدات أحادية الطور موجة كاملة: غير 

المســيطر والمســيطر عليها؛ الموحدات ثالثية الطور نصــف موجة: غير المســيطر والمســيطر عليها؛ الموحدات ثالثية الطور موجة كاملة: 
  غير المسيطر، نصف المسيطر والمسيطر عليها؛ منظمات الفولتية المترددة: أحادية الطور، ثالثية الطور؛ المقطعات المستمرة؛ العاكسات.

  إلكترونيات القوى 0874209 لمتطلب المتزامن:ا
  )1أنظمة القوى الكهربائية ( 0874310 المتطلب المتزامن:

 
 

   3]-  {3} [3أنظمة التحكم 0874312
ة ومخطـطات تمثـيل  الـي ة االنتـق داـل ة؛ اـل ائـي ة الفيزـي ــي لألنظـم ل الرـياضــ ة؛ التمثـي ة المفتوـحة والمغلـق ة التحكم؛ األنظـم المنظوـمات؛  مفهوم أنظـم

خـصائص االـستجابة ألنظمة التحكم؛ مواـصفات أداء األنظمة؛ تحليل االـستقرار ألنظمة التحكم الخطية؛ معيار روث لالـستقرار؛ تحليل مجال 
  الزمن ألنظمة التحكم؛ تصميم المسيطرات والمعوضات.

  اإلشارات واألنظمة 0823501المتطلب السابق: 
 
 
 



 قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت
  الهندسةكلية 

 جامعة عمان األهلية

 
   2]-{1} [1التحكممختبر أنظمة  0875313

ـ  ــتجابة العابرة؛ أنظمة التحكم المغلق للموقع وإلزاحة الزاوية؛ تأثير الكـسـ ــيات اآللية المؤازرة؛ االسـ ــاسـ ب األنظمة المفتوحة والمغلقة؛ أسـ
ظرية؛  على خصـائص األداء للنظام؛ قياسـات اسـتجابة التردد؛ تمثيل أنظمة التحكم باسـتخدام الحواسـيب التنا PID، وPI ،PDومسـيطرات 

  استخدام الحقائب البرمجية الجاهزة لتمثيل وتحليل األنظمة؛ مقدمة لنظم السيطرة بالحاسوب.
  أنظمة التحكم 0874312المتطلب المتزامن: 

 
  

      3]- {3} [3موضوعات مختارة في االلكترونيات 0825212
 االلكترونيات ويمكن تغير المواضيع من سنه ألخرى بالتنسيق مع القسم.يتطرق هذا المساق إلى الموضوعات المتقدمة في هندسة 

  اليوجد المتطلب السابق:
 
 

     3]- {3} [3الهوائيات وانتشار الموجات 5511208
هوائيات الفتحة، الهوائيات العاكسة، الهوائيات شائعة االستعمال، انتشار الموجات؛    :مبادئ اإلشعاع؛ معامالت الهوائيات؛ الهوائيات السلكية

  الموجات األرضية واالنتقال في الغالف الجوي؛ وصالت التراسل بالموجات الدقيقة. تحليل مصفوفة الهوائيات:
 كهرومغناطيسية 0872304 المتطلب السابق:

 
  

     3]- {3} [3هندسة الميكروويف 0825512
ــمن ترددات الموـجات اـلدقيـقة؛ تحلـيل وتركـيب خطوط النـقل؛ دلـيل الموـجة  ــوـيل؛ المفهوم الـعام لخطوط النـقل ضــ مراجـعة لمـعادالت ـماكســ
والفجوات الرنانة؛ معامالت التغيير؛ أجهزة الموجات الدقيقة الخاملة؛ التركيب الدوري ومرشحات الموجات الدقيقة؛ إلكترونيات وصمامات  

  موجات الدقيقة.ال
 كهرومغناطيسية 0872304 المتطلب السابق:

 
 

      3]- {3} [3نظرية المعلومات والترميز 0825513
ــارات ( ــكيالت تمثيل اإلش ــتقبالت المترافقة، وتش ــارات المتعامدة: المس ــال الرقمي الحزمي Signal constellationsتمثيل اإلش )؛ اإلرس

دد القيم ( ة المعلوـماتM-ary :(ASK ،PSK ،FSK ،QAMمتـع ة؛ التزامن: نظرـي اق الحزـم اءة نـط ــوضـــــاء، وكـف اس   ،، أداء الضــ قـي
)، نظرية تشـفير المصـدر، ضـغط البيانات بدون فقد، نظرية سـعة المعلومات، ومخطط كفاءة نطاق الحزمة؛ التشـفير: entropyاالنتروبيا (

 شفير، والتشفير الدوري.كسب التشفير، الشفرات الكتلية، حل الت ،التحكم في أخطاء التشفير
  االتصاالت الرقمية 0824504المتطلب السابق: 

 
  

     3]- {3} [3هندسة الرادار 0825514
  معادلة الرادار؛ نماذج إشـعاع الهوائيات؛ مسـاحة المقطع الراداري: الرادار النبضـي، رادار الموجة المسـتمرة؛ مبينات األهداف المتحركة؛

  .GPSالكشف والتخمين؛ الضوضاء واإلشارات المتداخلة؛ استخدام الرادار؛ منظومة 
  االتصاالت الرقمية   0824504المتطلب السابق: 

 
   
     3]- {3} [3موضوعات مختارة في االتصاالت 5082551

 يتطرق هذا المساق إلى الموضوعات المتقدمة في هندسة االتصاالت. يمكن تغير المواضيع من سنه ألخرى بالتنسيق مع القسم.  
  ال يوجد المتطلب السابق:

 


