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 2020/2019للعام الجامعي  الخطة الدراسية االسترشادية

 الكهرباء :القسم                                      الهندسة ية: الكل
 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق لساعاتعدد ا المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة

0111101A ( 1رياضيات) 3 -  A0811201 )3 مهارات حاسوب )الهندسة A0331700 

0111201A ( 1فيزياء عامه ) 0111102  - 3A 0111101 3 (2)ياضيات رA 

0161101A 3 للغة العربية با لمهارات االتصا A0161100  0111202A  0111201 3 (2)فيزياء عامةA 

A0161301 0111203  - 3 لتربية الوطنيةاA 1 فيزياء عامة عملي - 

A0831201 2 رسم هندسي -  A0161201 
مهارات االتصال باللغة 

 االنجليزية
3 A0161200 

A0111301 3 كيمياء عامة -  A0811202 1 مشاغل هندسية - 

     xxxxxxx 3 متطلب جامعة اختياري - 

  17  المجموع  17  المجموع

 انيةالسنة الث

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 السابق المتطلب الساعات عدد المادة اسم المادة رقم  السابق المتطلب الساعات عدد المادة اسم المادة رقم

A0872301 ( 1دوائر كهربائية) 3 A0111202  A0832101 3 معادالت تفاضلية *A 2111100  

A0112101 0111102 3 الجبر الخطيA  A0872302 ( 2دوائر كهربائية) 3 *A0872301 
A0832102 3 إحصاء هندسي A0111101  A 4087230  A0872301 3 دوائر كهربائية مختبر  
A0812401 3 دوائر المنطق الرقمي A0111101  A 2280 A* 3 الكترونيات  502 2780 301 

A0812402 1 دوائر المنطق الرقمي مختبر - 
 

A0812201 
صال واخالقيات مهارات االت

 المهنة 
3 A0161201 

xxxxxxxx 3 متطلب جامعة اختياري -  A0872501 3 كهرومغناطيسية A0111202* 

 16     16  

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات مادةال اسم رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم المادة رقم

A0823503 3 الكترونيات رقمية A0822502  A0823403 3 اتصاالت تشابهية *A0823401 

A 3081 A0812401  A 3 المعالجات الدقيقة 402 3082  - 1 تشابهية اتصاالتمختبر  404
A0823401 3 إشارات وأنظمة A 3022780   A0812101  المتقطعةالرياضيات  3 A 1011011  
A 3082       - 1 مختبر الكترونيات 502
A0833101 3 تحليالت عددية A0112101  A0814401 المضمنة األنظمة  3 A 3081 402 
A0873503 3 آالت كهربائية A0872302  A0813201 3 االقتصاد واإلدارة الهندسية A0111101 
A0873504 1 مختبر آالت كهربائية -  xxxxxxxx 3 متطلب جامعة اختياري - 
A0823504 1 مختبر الكترونيات رقمية -      

  18    16    

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
A0874503  (1) الكهربائيةأنظمة القوى  3 A0873503  A0824302 السلكية صاالتات  3 A0824401 

A0874501 3 أنظمة التحكم A0823401 
 

A0874508 
تصميم اإلنارة والتركيبات 

 الكهربائية
3 A0874503 

A0824401  3 اتصاالت رقمية A0823403  A0874504 (2) القوى الكهربائية أنظمة  3 *A0874503 

A0814403 
 واألنظمة الدقيقة لمعالجاتا مختبر

 المضمنة
1 A 3081 402 

 
A0874505 كهربائيةالقوى ختبر أنظمة الم  1 A0874503 

A0874301 3 الكترونيات القوى A0822502  A0874506 3 أنظمة الطاقة المتجددة A0874503+A0874301 
A0874302 1 مختبر الكترونيات القوى -  A0874507 1 مختبر الطاقة المتجددة - 
xxxxxxxx 3 متطلب جامعة اختياري -  A 0250874 تحكمالمختبر أنظمة    1 - 

    
 

A0874509 
 والتركيبات اإلنارة تصميم مختبر

 الكهربائية
1 - 

 16 المجموع   17 المجموع

 

 الصيفيالفصل 

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

0874601A س.م( بنجاح 115إنهاء  3 التدريب الميداني( 

 السنة الخامسة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
A0825501 3 الكترونيات االتصاالت A0824401  A0875502 3 تصميم أنظمة القوى الكهربائية A0874504 
A0875501 3 حماية أنظمة القوى الكهربائية A0874503  A0875602  (2)مشروع تخرج  2 A0875601 

A0875601  (1)مشروع تخرج  1 
نهاء تدريب ميداني*إ  

A0874601 
 

A0161401 
 العلوم العسكرية

3 - 

A087xxxx 3 متطلب تخصص اختياري -  A087xxxx 3 متطلب تخصص اختياري - 
A087xxxx 3 متطلب تخصص اختياري -      

   11المجموع  13 المجموع

 


