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 وصف المواد لقسم الهندسة الكهربائية
 

 

 

 باللغة العربية : وصف المواد الدراسية
 

  ]3-3} [3 {(1مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 0121181

حوال، صفات، األة، الالقواعد: السؤال المذيل، األفعال المساعدة، أفعال المستقبل، األدوات المعرفة وغير المعرف

ال، بية: المقالكتا المفردات: العالقات، العمل، النشاطات، اإلعالم، الحرب، الرياضة؛ المهاراتالجمل الشرطية؛ 

ستماع ات االالمالحظات، الرسائل القصيرة، طلب العمل الرسمي؛ مهارات القراءة األساسية والمتقدمة؛ مهار

  األساسية والمتقدمة؛ المهارات الشفوية: العروض الشفوية، النقاش.

 لغة انجليزية استدراكي  0171100السابق:  المتطلب

 

  [3-3{ ]3} (1مهارات االتصال باللغة العربية )  0161101

 كتابي؛وى المستويات اللغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى البياني، المست

، وأخواتها ا، إنالفعلية، كان وأخواته نصوص الفهم واالستيعاب؛ التدريبات النحوية: الجملة االسمية، الجملة

تدريبات د؛ الالمثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، النداء، التوابع، العد

 .الصرفية: اسم الفاعل، اسم المفعول؛ اإلمالء والترقيم؛ المعاجم؛ نصوص االستماع؛ التحدث

 دراكيلغة عربية است 0161100المتطلب السابق: 

 

  [3-3{ ]3}العلوم العسكرية   0161200

لدفاع لألمة نشأة المملكة األردنية الهاشمية وتطورها; تاريخ الجيش األردني; قوات حفظ السالم; إعداد ا

 والتحرير.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

  [3-3{ ]3}التربية الوطنية   0161201

نية؛ طية األرديمقرا; الحياة الدستورية والديالمجتمع األردن  جغرافية األردن; تاريخ األردن السياسي المعاصر;

ية: بية الوطنالتر المؤسسات الوطنية األردنية؛ النشأة واإلنجازات; التحديات التي تواجه األردن; مفاهيم تهدد

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

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 

  ]3-3} [3{(2)االتصال باللغة اإلنجليزية  مهارات 0152102

ل صدر، الفعم المالقواعد: عمل مقارنات، الفعل المبني للمجهول، الكالم المنقول، أشباه الجمل الوصفية، االس

رسائل لمقال، البية: االمهارات الكتاالمجرد؛ المفردات: االستكشاف، المبالغة، الطعام، المال، النجاح، الجريمة؛ 

رات مة؛ المهالمتقدالرسمية، رسائل الشكوى؛ مهارات القراءة األساسية والمتقدمة؛ مهارات االستماع األساسية وا

 الشفوية: العروض الشفوية، النقاش، أساليب الشكوى الشفوية.
 .( 1مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 0121181المتطلب السابق : 

 

 [3-3{ ]3}الثقافة اإلسالمية   0161300 

الثقافة  رى؛ مصادراألخ مدخل إلى الثقافة: مفهوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالمية، الثقافة اإلسالمية والثقافات

اإليماني،  إلسالمية:افة ااإلسالمية: القرآن الكريم، السنة النبوية، اللغة العربية، التاريخ اإلسالمي؛ مجاالت الثق

وبناء  يا ثقافية؛ قضاالعبادي، الخلقي؛ التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية: االستشراق، العولمة، العلمانية

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

 المتطلب السابق: ال يوجد
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 [3-3] {3}اإلسالم والحياة   0161301

دعوة سالم ؛ الى اإلتعريف اإلسالم واإليمان والفرق بينهما ؛ أركان اإلسالم وأركان اإليمان ، مراحل الدعوة إل

 لئأسسها ، وسا إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ االخالق في اإلسالم ، مفهومها ، أهميتها ، مصادرها ،

سالم ية في اإلالحر تواضع ، التسامح ، الشجاعة، بر الوالدين ؛اكتسابها ؛ بعض أمثلتها : الصدق ، اإلخالص ، ال

 ةحرية اإلقام عمل ،؛مفهومها ، ضوابطها ، أنواعها : حرية االعتقاد ، حرية الفكر ، حرية االنتخابات ، حرية ال

ة ؛ أسباب لمعاملي اة ، فواالنتقال ؛ الوسطية في اإلسالم ، معناها  ، أدلتها ، مجاالتها : في العقيدة ، في العباد

مسلمين ير الغالغلو وطرق محاربته ؛ صيانة األمن الفكري ؛ خطورة اإلرهاب ومنهج التفكير ؛ حقوق وواجبات 

دافها ، ؛ أه ؛ أقسامهم : أهل الذمة ، حقوقهم وواجباتهم ؛ المستأمنون ، حقوقهم وواجباتهم ؛ رسالة عمان

م مع ، أحكاى المجتيتها ، تكوينها ، دور أفرادها في الحفاظ علأهم‘ محاورها ، مضامينها ؛ األسرة في اإلسالم 

إلسالم مرأة في ا؛ ال اإلسالم المتعلقة باألسرة : حفظ العورات واللباس ، االستئذان ، طرق اختيار الزوج والزوجة

ة ؛ ل والمرأجن الر، حقوقها وواجباتها ؛ منهج اإلسالم في التعامل معها ؛ المجاالت التي فرق فيها اإلسالم بي

اب بشنماذج من ال ،المرأة والعمل ؛ المرأة واالختالط ؛ الشباب في اإلسالم ، أهميته ، تحصينه، مشكالت وحلول 

ت المعامال ؛لمال المسلم تاريخيا ؛ الحياة االقتصادية في اإلسالم ؛ طرق اكتساب المال وتملكه ، طرق إنفاق ا

 التأمين . المالية الشرعية : المرابحة ، المضاربة ،

 المتطلب السابق: ال يوجد
 
 
 

  [3-3{ ]3} (2مهارات االتصال باللغة العربية )  0162102

لطلب، رط واتعريف اللغة ومستوياتها؛ نصوص الفهم واالستيعاب؛ التدريبات النحوية والصرفية: أسلوبا الش

لغة، يَغ المباهة، ص  وأخواتها، الصفة المشب  الممنوع من الصرف، بعض المعاني التي يخرج إليها االستفهام، كادَ 

التدريب  رقيم؛ظرفا الزمان والمكان، أسلوب الحصر؛ التدريبات اإلمالئية؛ أحوال كتابة الهمزة؛ عالمات الت

    الكتابي )اإلنشائّي(؛ نصوص االستماع؛ التحدُّث.

 1مهارات االتصال باللغة العربية   0161101  المتطلب السابق:
 

  [3-3{ ]3}تاريخ األردن وفلسطين   0162301

ن في فلسطيجغرافية األردن وفلسطين; األردن وفلسطين في العصور القديمة: نظرة تاريخية عامة; األردن و

رة شرقي األردن; م( ; إما1918-1914العهد المملوكي; األردن وفلسطين خالل سنوات الحرب العالمية األولى )

 الفلسطينية. -يةوالتشريعية في األردن; فلسطين تحت االنتداب البريطاني; العالقات األردنالحياة الدستورية 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

  [3-3{ ]3} حقوق االنسان 0411100

 لتيا القائمة قليميةواإل الدولية للوسائل واقعي توضيح تحليلية؛ بطريقة اإلنسان لحقوق األساسية المفاهيم تحديد

 الثاني: لجيلا وحقوق الحياة، حق مثل األول الجيل حقوق:  اإلنسان حقوق مضمون بيان ؛ اإلنسان حقوق تعالج

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

 . االنسان وقبحق المختصة الدولية المعايير مع االردني الدستور انسجام مدى بيان الى باإلضافة عام؛ بشكل

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3}علم النفس والحياة  0132200

لوب حل اة، أسالسلوك اإلنساني؛ ميادين علم النفس، مناهجه، اتجاهاته، فهم السلوك اإلنساني، مهارات الحي

القات اء العالمشكالت، الثقة بالنفس، التعامل مع الضغوطات، متطلبات الصحة النفسية والتكيف العقلي، بن

مجاالت قشة الياة الواقعية من خالل مناالصحية مع اآلخرين، الدافعية ، وربط هذه المفردات جميعها في الح

 التطبيقية العملية لها.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3}مهارات ريادية  0143301
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مقدمة عن برنامج مهارات؛ تكوين فريق العمل؛ االتصال الفعّال مع اآلخرين؛ إدارة الوقت، إدارة الضغوط 

يف الريادية، أنواعها؛ أنواع الحوافز؛ تعريفات: حزمة التخطيط، والتفكير اإليجابي؛ المهارات التطبيقية ؛ تعر

كيفية وضع األهداف؛ البحث والتخطيط، حزمة اإلنجاز، اقتناص الفرص؛  أنواع المخاطرة، تعريف الجودة، 

 الفاعلية؛ عمليات محاسبية، حساب التكلفة، تطبيق عملي على كتابة خطة عمل. 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 

 [3-3{ ]3}اإلعالم والعالقات العامة  0162302

قافية، دية، والثقتصاالعالقة المتبادلة بين اإلعالم والمجتمع من حيث: قوة اإلعالم االجتماعية، والسياسية، واال

ات ل والعالقالتصااودور اإلعالم في إفساح المجال أمام الناس للتعبير عن آرائهم، و تعزيز العالقات الدولية؛ 

ة والرمزية، ومستوياته، وأشكاله، خصائصه، ومجاالته، وأنشطته، وبيئته المادي وأنواعه، مة؛ االتصالالعا

األهمية؛ و ومعوقات العملية االتصالية؛  العالقات العامة من حيث: النشأة والتطور، والمبادئ واألسس،

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

 ]3 -3[ }3{واآلثار    السياحة   0561500

م مفهوم عل لسفر؛تعريف السياحة؛ تصنيفات السياحة؛ االختالف بين مفهوم السائح والمسافرون اآلخرون؛ أنواع ا

مقومات  تلفة؛األثرية؛ التوثيق؛ األردن خالل العصور المخ اآلثار والموقع األثري، المسوحات و التنقيبات

يعية، بطالمحميات ال السياحة في األردن؛ مواقع الجذب السياحية في األردن: المواقع األثرية، المواقع الطبيعية،

نماط ؛ األالغابات الطبيعية؛ الحركة السياحية وأنماطها في األردن؛ خصائص الحركة السياحية في األردن

 لسياحية في األردن، األهمية االقتصادية للسياحة في األردن.ا

 المتطلب السابق : ال يوجد

 

   [3-3{ ]3}الرياضة والصحة  0161303 

المعرفية،  المفاهيم الرياضية والّصحية: التربية الرياضية، التربية الصحية; أهداف التربية الرياضية:

متوسطة، ، وال، واالجتماعية; األسس التاريخية للتربية الرياضية: العصور القديمةواالنفعالية، والمهارية

ية: ات الرياضإلصاباوالحديثة، والحركة األولومبية، الرياضة األردنية; العالقة بين التغذية والنشاط الرياضي; 

م; أمراض لقواج تشوهات اإصابات العظام، المفاصل، العضالت، الجلدية; القوام المعتدل: تمارين رياضية لعال

، حلول ظاهرهنقص الحركة: السكري، السمنة، النحافة، آالم أسفل الظهر، السرطان; شغب المالعب: أسبابه، م

 مقترحة.

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

  [3-3{ ]3}البيئة والسالمة العامة   0162305

ناصر دورات الععريف بلبيئة بالعلوم األخرى؛ التمدخل إلى علم البيئة ومكونات النظام البيئي وقوانينه، عالقة ا 

ن، المطر ألوزواالبيئية الطبيعية؛ أنواع التلوث المادي والمعنوي؛ مشكالت البيئة: االحتباس الحراري، ثقب 

بيئة؛ ية على اللسكانالحمضي، التصحر، أسلحة الدمار الشامل، أزمة المياه والطاقة، التدخين؛ انعكاسات المشكلة ا

رات حشلالفطريات، ا الصحة العامة وأسباب التلوث الغذائي البيولوجية، الفيروسات، البكتيريا، الطفيليات،مفهوم 

 وسبل مكافحتها العلمية والسالمة العامة؛ البيئة والسالمة العامة من منظور إسالمي. 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 

   [3-3{ ]3}العلم والحياة   0162306
رد و دة؛ الموالمتجدالمنشأ و تطور الحياة: أصل الكون، الغالف الجوي؛ المياه؛ الطاقة المتجددة / الطاقة غير ا

ات من األدو لتخلصالحفاظ عليها؛ المغذيات الكيميائية؛ المواصفات الفيزيائية واألجهزة المنزلية؛ السالمة وا

المكمالت عية والمخدرات ومضارها؛ الكيماويات الزرا الكهربائية / اإللكترونية؛ المساهمات الصناعة؛ تعاطي

 الغذائية في التربة .
 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 ]3-3[ }3{( 1رياضيات ) 0111101
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المشتقات وتطبيقاتها؛ األعداد المركبة؛ الهندسة التحليلية؛ طرق التكامل؛ المتسلسالت الالنهائية؛ متسلسالت  

القوى؛ المتجهات في ثالثة أبعاد؛ معادلة الخط؛ والمستوى في ثالثة أبعاد؛ متسلسالت القوى المركبة؛ التكامل 

 المركب .

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3}( 1مة )فيزياء عا  0111202

ورانية ة الدالفيزياء والقياس؛ الحركة في بعد واحد؛ المتجهات؛ الحركة في بعدين؛ قوانين الحركة؛ الحرك

لجاسئ الجسم وتطبيقات أخرى لقوانين نيوتن؛ طاقة النظام؛ حفظ الطاقة؛ الزخم الخطي والتصادمات؛ دوران ا

تزازية؛ االه ؛ الجذب الكوني؛ ميكانيكا الموائع؛ الحركةحول محور ثابت؛ الزخم الزاوي؛ االتزان والمرونة

 لديناميكاال في الحركة الموجية؛ االمواج الصوتية؛ الموجات المقوفة وتراكبها؛ درجة الحرارة؛ القانون االو

 الحرارية؛ النظرية الحركية للغازات؛ القانون الثاني في الديناميكا الحرارية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 [3-3{ ]3( }2فيزياء عامة ) 1203011

تيار دارات ال اومة؛المجال الكهربائي؛ قانون جاوس؛ الجهد الكهربائي؛ المواسعة والمواد العازلة؛ التيار والمق

واج ردد؛ االمالمت المستمر؛ المجال المغناطيسي؛ مصادر المجال المغناطيسي؛ قانون فارادي؛ الحث، دوائر التيار

 .الكهرومغناطيسية

 (1فيزياء عامة ) 0111202المتطلب السابق: 

 

 ]2-1[ }1 {فيزياء عامة عملي 0111204

ن نيوتن قانو تجميع وتحليل البيانات وطرق حساب األخطاء؛ القياسات؛ المتجهات؛ كينماتيكا الحركة الخطية؛

البسيط؛  ندولالب الثاني وتطبيقاته؛ قياس معامل االحتكاك؛ الحركة الدورانية؛ الشغل والطاقة؛ قانون هوك؛

ربائية الكه الحرارة النوعية للمعادن؛ فياس معامل اللزوجة؛ تطبيق قانون ارخميدس؛ تطبيقات على الدوائر

مقاومة ئر ال)قوانين اوم وكيرشوف(؛ قياس المقاومة النوعية باستخدام قنطرة ويتستون؛ راسم الموجات؛ دوا

 والمكثف.

 (1ة )فيزياء عام 0111202: متزامنالالمتطلب 

 

 ]3-3[ }3{ (2رياضيات ) 0112102

عادالت ل المحالقيم القصوى وتطبيقاتها؛ مضروبات الجرانج؛ التكامل الثنائي والثالثي؛  ؛االشتقاق الجزئي

ية ت التفاضلعادالالتفاضلية الخطية العادية من رتب عليا؛ حل المعادالت التفاضلية باستخدام المتسلسالت؛ الم

 .تحويالت البالس؛ متسلسالت فوريير؛ طرق فصل المتغيرات ؛الحرارة والموجةالجزئية؛ معادالت 

 (1رياضيات ) 0111101المتطلب السابق: 

 

 ]3-3 [}3{الهندسة(  (الحاسوب مهارات 0811201

ظائف )الدوال(؛ و؛ تراكيب التحكم؛ ++C: مقدمة في لغة البرمجة ++Cالمفاهيم األساسية للبرمجة باستخدام لغة 

 المصفوفات؛ المؤشرات؛ مقدمة إلى الفئات والكائنات.

 استدراكي حاسوب مهارات 0331200 :السابق المتطلب

 

 ]1-1[ }1{كتابة فنية  0812101

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

 .المختارة المواضيع بعض على  عملية تطبيقات التقرير؛
 (1) باللغة االنجليزيةمهارات االتصال  0121181المتطلب السابق: 

 

 ]1-1[ }1{أخالقيات مهنة الهندسة  0812102

ندساااااة؛ اله والمباااااادئ األخالقياااااة التاااااي تنطباااااق علاااااى ممارساااااة األخالقياااااات التطبيقياااااة ؛اخالقيااااات الهندساااااة

ممارساااة  وتجااااه عمالئاااه ومهنتاااه؛ كاااود اخالقياااات المجتماااع تجااااه المهنااادس كاهااال االلتزاماااات الواقعاااة علاااى

 مهنة الهندسة.

 (1) باللغة االنجليزيةمهارات االتصال  0121181المتطلب السابق: 

 

 ]3-3[ }3{(  1رياضيات هندسية ) 0832103
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المتسلسلة الالمحدودة  للمعادالت  الحلولوطرق حلها ،المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى والثانية واألعلى؛ 

 التمثيل الرياضي في التطبيقات الهندسية .التفاضلية؛  حلول المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس؛ 

 )نجاح( (2رياضيات ) 0112102المتطلب السابق:  

 

 ]3-3[ }3{( 2رياضيات هندسية )  0832104

يل ددات؛ حلول االنظمة الخطية؛ معكوس المصفوفات؛ تحوالجبر الخطي: المصفوفات؛ المتجهات, المح

 ت المركبةلداالاالمصفوفات وتريا؛ قيم آيجن و متجهات آيجن؛ الداالت المركبة التحليلية: االعداد المركبة؛ 

 التحليلية و التوافقية؛ الداالت المركبة االسية و المثلثية و اللوغاريثمية.

 (2)رياضيات  0112102المتطلب السابق: 

 

 

 ]3-3[ }3{إحصاء هندسي  0832107

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

العشوائية ومنحنيات التوزيع العشوائي المختلفة؛ اختيار واختبار الفرضيات لعينة واحدة؛ اختيار واختبار 

التنبؤ وإيجاد  ؛قياس معامل االرتباط وكيفية إيجاد معادالت االنحدارالفرضيات لعينتان ولعينات متعددة؛ 

 تطبيقات حاسوبية بإستخدام برمجيات متخصصة. ؛المتسلسالت الزمنية

 (1رياضيات ) 0111101المتطلب السابق: 

 

 ]3-3[ }3 {تحليالت عددية 0833105

(؛ التخمين Iteration)لمحة عامة عن طرق التحليل العددي؛ حل المعادالت بواسطة التكرار 

((Interpolation س، طريقة غاوب؛ التفاضل العددي؛ التكامل العددي؛ الطرق العددية في الجبر الخطي، الحذف

 .  طريقة التربيع االقل؛ الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية

 (2رياضيات هندسية ) 0832104المتطلب السابق: 

 

  ]2-1[ }1 {مشاغل هندسية 0111708

 اجهزة القياس في عمليات اللحام؛ األساسية المهارات تطوير المشاغل؛ في األدوات واستخدام العامة السالمة

 .ومعداتها النجارة أساسيات المنزلية؛ الكهربائية والدوائر وتشكيل المعادن؛ التمديدات

 يوجد ال: السابق المتطلب
 

   ]4-2[ }2 {هندسي رسم  7110208

 المناظير رسم ط؛اإلسقا طرق ؛ةالهندسي اإلنشاءات التخطيطي؛ الرسم مفاهيم وأدواته؛ الهندسي الرسم الى مقدمة

 ؛ ظوريوالمن المائل المجسم الرسم الهندسية؛ األبعاد ؛القطعية المناظير المساعدة؛ المناظير الهندسية؛ باألدوات

 .AutoCAD برمجيات واستخدام الحاسوب بمساعدة الرسم بالحاسوب؛ الرسم مفاهيم

 يوجد ال: السابق المتطلب
 

  ]3-3} [3{(  1دوائر كهربائية )  1030872

 ار،والتي الجهد رمصاد الكهربائي، التيار الجهد، والمقاييس، الوحدات: الكهربائية للدوائر األساسية المكونات

  اكم،والتر الخطية: ةالكهربائي الدوائر تحليل في المستخدمة النظريات الجهد؛ التيار،: كيرشوف قوانين اوم؛ قانون

 تخزين رعناص ؛القصوى القدرة نقل المكافئة، Thevinin and Norton دائرة الكهربائية، المصادر تحاويل

 لمكثف،وا المقاومة دارات: طاقة مصدر بدون محث-والمقاومة مكثف-المقاومة دارات محث؛ مكثف،: الطاقة

 مصدر بدون ةوالمحاث والمكثف المقاومة دارات القسرية؛ الوحدة خطوة دالة ادخال  والمحث، المقاومة دارات

 .المتردد التيار دارات في مقدمة الكاملة؛ االستجابة طاقة؛

 (1فيزياء عامة )  0111202: السابق المتطلب
 

 

  ]3-3} [3 {( 2دوائر كهربائية )  2030872 

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

 لقدرةا تحليل ؛ احيةوالسم الممانعة مفهوم ،(المكثف المحث، المقاومة،) و المتجه مفهوم المتجه، مفهوم المتناوب،

 القدرة رة،القد ومعامل ريةالظاه القدرة والفولتية، للتيار المؤثرة القيم الفعالة، القدرة: المتناوب التيار دوائر في

 ئرالدوا تحليل س؛تحويلةالبال و المركب التردد مغناطيسيا؛ المقترنة الدوائر الطور؛ ثالثية الدوائر المركبة؛

 . المنفذ ثنائية الشبكات المركب؛ التردد مفهوم باستخدام
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 )متطلب نجاح( (1) كهربائية دوائر  0872301: السابق المتطلب

 

  ]3-1} [1{مختبر دوائر كهربائية  3030872

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

 الرنين؛ ردوائ ؛( RLC) ومكثف ومحاثة المقاومة ،(RC) ومكثف المقاومة ،(RL) ومحاثة المقاومة: العابرة

 .المنفذ ثنائية الكهربائية الشبكات مغناطيسيا؛ المقترنة الدوائر

 (1دوائر كهربائية ) 0872301متطلب سابق : 

     (2) كهربائية دوائر 0872302: المتزامن المتطلب
 

 ]3-3} [3 {كهرومغناطيسية  7230408

ي، الجهد شدة المجال الكهربائ حساب المتجهات؛ انظمة االحداثيات؛ المجال الكهربائي : قانون كولومب،

؛ سويلت ماكمعادالالكهربائي، قانون جاوس، المجال الكهربائي بين وسطين مختلفين كهربائيا ً، المكثفات؛ 

غناطيسي، ب المجاالت المغناطيسية، التدفق المسفرت في حسا -المجال المغناطيسي: قانون امبير، قانون بيوت

ة المرتبط لاكسويمعادالت ميسية، الدوائر المغناطيسية، الحث المغناطيسي؛ القوة المغناطيسية، المواد المغناط

ه انتشار اتجا، الرقم الموجي، طول الموجة  ،الموجة المستوية المنتظمة في وسط عام: معادالت الموجة بالزمن؛

 ممانعة الموجة.  ، التوهين، ثوابت الطور،سرعة المجموعة ، سرعة الطور، الموجة

 (2فيزياء عامة )  0111203: بقالسا المتطلب
 

  ]3-3} [3 {آالت كهربائية  3050873

 المكافئاة، لادائرةا العملاي، المحاول المثالي، المحول: الطور أحادية المحوالت المغناطيسية ؛ الدائرة مفاهيم مبادئ

 :الطااور ثالثيااة المحااوالت  التااوازي؛ علااى المحااوالت ربااط الااذاتي، المحااول  المكافئااة، الاادائرة معااامالت تحديااد

لمحركاااات ا الااادوار؛  المغناطيساااي المجاااال عملهاااا، مبااادأ:  المتاااردد التياااار آلالت  أألساساااية األناااواع، المباااادئ

 التياار مولادات لتشاغي بمفاردة، يعمال مولاد التوربينية، المولدات أداء: المتزامنة الطور؛ اآلالت التحريضية ثالثية

 .آالت التيار المستمر المستقر، التشغيل: التزامنية التوازي؛ المحركات على المتغير

 (2) كهربائية دوائر 0872302: السابق المتطلب

 

 

 

  ]3-3} [3 {أجهزة وقياسات 3080873

 يسالمقةةةاي القيةةةا   قنةةةاطر والمعةةة ايرة  القياسةةةية المواصفةةة ات الوحةةةدات : واألخطةةةاء القياسةةةات إلةةة  مقدمةةةة

 راسةةةم األغةةةرا   متعةةةددة الرقميةةةة الكهرومغناطيسةةةية  المقةةةاييس التأشةةةير مقةةةاييس  DC AC: اإللكترونيةةةة

( Transducers) متحسسةات والرقميةة  التناظرية البيانات تجميع أنظمة اإلشارة  توليد  وتطبيقاته  الذبذبات

 .التردد مقيا  وتطبيقاته الطيف محلل

 (1) إلكترونيات 0822201 : السابق المتطلب

 

 ]2-1} [1  {وقياسات مختبر  أجهزة 9033087

 ثااف،المك المقاومااة،: وتشاامل القناااطر تطبيقااات وتطبيقاتااه؛ لفااانوميترجال الملااف؛ متحركااة المقاااييس خصااائص

 اساامر قياسااات القياااس؛ أجهاازة معااايرة التااردد؛ مفرقااات واإلزاحااة؛ الضااوء، الحاارارة،: المتحسسااات والمحاثااة؛

 .الذبذبات

 وقياسات أجهزة 0873308: المتزامن المتطلب

 

 ]3-3[ }3{االقتصاد واإلدارة الهندسية  0614708

 معدالت قـات؛وتطبي صيغ المال: رأس استثمار في أساسية مبادئ القرارات؛ اتخاذ الهندسية؛ المشاريع ريتطـو

 لمنتظم؛ا المكافئ قدالن والحالية، تدفق المستقبلية الصافية القيمة للمشاريع، االقتصادية الجدوى العائد، دراسة

 ستهالك؛اال النفقة؛ لىالعائد إ نسبة حساب طريقة ؛(البديلة الفرصة) الهندسية للمشاريع االقتصادية البدائل مقارنة

 .للموارد األمثل التوزيع الضرائب؛

 ريا  0111101 السابق:  المتطلب

 

 ]3-3} [3 {إلكترونيات القوى 9204087
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 جاودة تقيايم الثايرساتورات؛ الترانزستورات، الموحدات،: الناقلة نصف المفاتيح وخصائص تصنيف عامة؛ مقدمة

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

 تطبيقاات التردد؛ ومنظمات العاكسات المستمرة؛ اإلشارة مقطعات المترددة؛ الفولتية منظمات المقادة؛ والموحدات

 .القوى إللكترونيات عامة

 (1) إلكترونيات 0822201 :السابق المتطلب

 وأنظمة إشارات 0823501 :المتزامن المتطلب

 

 ]1-2[ }1 {مختبر القوى وإلكترونيات القوى  0124087

قاادة، الموحدات أحادياة الطاور نصاف موجاة: غيار مقاادة، مقاادة؛ الموحادات أحادياة الطاور موجاة كاملاة: غيار م

موجاة  نصف مقادة، مقاادة؛ الموحادات ثالثياة الطاور نصاف موجاة: غيار مقاادة، مقاادة؛ الموحادات ثالثياة الطاور

المقطعااات  كاملااة: غياار مقااادة، نصااف مقااادة، مقااادة؛ منظمااات الفولتيااة المتاارددة: أحاديااة الطااور، ثالثيااة الطااور؛

  المستمرة؛ العاكسات.

 إلكترونيات القوى   0874209    :المتزامن المتطلب

 

 

 ]2-1} [1   {مختبر  آالت الكهربائية 0643087

 ؛الطاور ثالثياة الطور، أحادية: المحوالت المستمر؛ التيار محركات المستمر، التيار مولدات: المستمر التيار االت

 مولاااداتال: التوافقياااة اآلالت االنااازالق؛ حلقاااات ذات السااانجابي، القفاااص ذات: الطاااور ثالثياااة الحثياااة المحركاااات

 .الطور احادية المحركات  التوافقية؛ المحركات التوافقية،

 الكهربائية آالت 0873305 :المتزامن المتطلب

 

     ]3-3} [3{( 1أنظمة القوى الكهربائية ) 3100874

المولاد  تمثيالدياة؛ بنية نظام القوى الكهربائية ومفاهيم أساسية؛ خطوط نقل الطاقة الكهربائية؛ نظاام الكمياات الواح

ت العقاد؛ التزامني والمحاول والحمال؛ األداء الكهرباائي لخطاوط النقال؛ جرياان الحمولاة؛ تشاكيل مصافوفة ممانعاا

 العناصر المتماثلة. األعطال المتناظرة؛ المركبات المتناظرة؛ األعطال غير المتناظرة؛

 الكهربائية آالت 0873305: السابق المتطلب

 

   ]3-3} [3  {أنظمة التحكم  3120824

 ومخططات النتقاليةا الدالة الفيزيائية؛ لألنظمة الرياضي التمثيل والمغلقة؛ المفتوحة األنظمة التحكم؛ أنظمة مفهوم

 نظمااةأل اإلسااتقرارية تحلياال األنظمااة؛ أداء مواصاافات الااتحكم؛ ألنظمااة االسااتجابة خصااائص المنظومااات؛ تمثياال

 .عوضاتوالم المسيطرات تصميم التحكم؛ ألنظمة الزمن مجال تحليل لإلستقرارية؛ روث معيار الخطية؛ التحكم

    وأنظمة إشارات  0823501: السابق المتطلب

 

  ]3-3} [3  {تصميم االنارة والتركيبات الكهربائية 0874314

ت الفرعياة؛ الكهربائية في المباني الساكنية والتجارياة: قاراءة المخططاات، توصايل الادارات والمغاذياوصيالت الت

إلناارة، ااإلنارة: المبادئ االساسية لإلضااءة، المصاطلحات ووحادات القيااس الدولياة، اناواع ومواصافات وحادات 

تااأريض؛ جهااد الماانخفض وانظمااة الانااواع اإلنااارة فااي داخاال المباااني واإلنااارة العامااة فااي الشااوارع؛ توصاايالت ال

حرياق، الناذار والاالرسومات الكهربائية ذات الخط المفرد وانظمة الوقاية؛ التركيبات الكهربائية االضافية: انظمة 

 نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة.  

 (1أنظمة القوى الكهربائية ) 0874310: السابق المتطلب

 

     ]3-3} [3{( 2أنظمة القوى الكهربائية ) 3160874

مراجعااة للمولااد التزامنااي: النماااذج الرياضااية المبسااطة لتحلياال أداء المولااد التزامنااي فااي الحالااة الثابتااة والعااابرة؛ 

، تصانيف االساتقرار، اساتقرار نظام القاوى الكهربائياةالنماذج الرياضية الستقرار نظام القوى الكهربائية: تعريف 

المعادلاة العاماة للتاأرجح ماع اإلخمااد؛ االساتقرار السااكن: النماوذج الخطاي  زاوية،-معادلة التأرجح، منحني قدرة

لمعادلااة التااأرجح، جااذور المعادلااة الممياازة، تااردد الذبااذبات المخماادة وغياار المخماادة، نمااوذج معااادالت الحالااة؛ 

التأرجح؛ اساتقرار االستقرار العابر: معيار المساحات المتساوية وتطبيقاته على األعطال، التكامل العددي لمعادلة 

الجهد: مقارناة اساتقرار الزاوياة ماع اساتقرار الجهاد، الصاياغة الرياضاية لمساألة اساتقرار الجهاد السااكن، أدوات 

أماان تحليل استقرار الجهد، جريان القدرة الردياة وانهياار الجهاد، التحليال السااكن والاديناميكي الساتقرار التاوتر؛ 

تحليال األحاداث المحتملاة، األماان، تصانيف حااالت النظاام، تحليال األماان، وظيفة  نظم القوى الكهربائية: تعريف
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حاسااوبية لجميااع  تطبيقاااتالتحمياال األعظمااي للخطااوط؛ عواماال التحسااس، باسااتخدام تحلياال األحااداث المحتملااة 

 الموضوعات المدروسة باستخدام برنامج ماتالب.

 )متطلب نجاح( (1أنظمة القوى الكهربائية ) 0874310المتطلب السابق: 
 

   ئيةابرهالقوى إلكأنظمة  مختبر  3170874

: والتحوياال التحسااس مكونااات  والحمايااة؛ باألعطااال التحسااس مكونااات النقاال؛ خااط اداء وخصااائص معااامالت

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

 أنظمة القوى الكهربائية  0874310 المتطلب السابق :

        (2) الكهربائية القوى أنظمة 0874316: المتطلب المتزامن

 

 [*]}3 { ميدانيالتدريب ال  1907408

 ردنياةاأل المملكاة داخال معتمادة مؤسساة فاي متصالة اساابيع ثمانياة لمادة العمال خاالل مان عملياة خبارات اكتسااب

 .المملكة معتمدة خارج مؤسسة في متصلة اسابيع ستة ولمدة الهاشمية،

 بنجاح 110  اجتياز: السابق المتطلب

 متصلة اسابيع ( ثمانية*)

 

  ]2-1} [1{مختبر  انظمة التحكم 7531308

 واإلزاحاة للموقاع المغلاق الاتحكم أنظماة العاابرة؛ االستجابة المؤازرة؛ اآللية أساسيات والمغلقة؛ المفتوحة األنظمة

ت لمعاااال الااتحكم ؛ أنظمااة(PI ،PD ،PIDتااأثير الكسااب ومساايطرات )المحرك؛ ساارعة فااي الااتحكم نظاام الزاويااة؛

 التناظرياة؛ اسايبألحو باساتخدام التحكم أنظمة تمثيل التردد؛ استجابة قياسات والثانية؛ األولى الدرجة من تفاضلية

 .األنظمة وتحليل لتمثيل الجاهزة البرمجية الحقائب استخدام

 التحكم أنظمة 0874312 :المتزامن المتطلب

 

  ]2-1} [1  {مختبر تصميم اإلنارة والتركيبات الكهربائية  7531508

المة التعاارف علااى معاادات التركيبااات؛ التاادرب علااى التركيبااات المنزليااة والصااناعية؛ كشااف األعطااال؛ نظاام الساا

لفزيونياة لادارة التاالحريق؛  والحماية الكهربائية للتركيبات؛ تركيبات نظام الهاتف لمداخل األبنية؛ نظم الحماية من

 المغلقة؛ تركيبات اإلنارة وتصميمها وتقييم أجهزة اإلنارة.

 تصميم االنارة والتركيبات الكهربائية 0874314  :المتزامن المتطلب
 

 

   ]3-3} [3{ متجددةال ةقطاأنظمة ال 5318087

ن القادرات إحصاائيات عا ؛الشامس إلاى كهربااءالطرائق الممكنة لتحويل أشعة ؛ مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة

ع العنفااات العنفااات الريحيااة و خصااائص الرياااح: أنااوا ؛المركبااة ألنظمااة الطاقااة المتجااددة و تكاليفهااا فااي العااالم

 ية للرياااح:الريحيااة، قاادرة الرياااح، تااأثير ارتفاااع الباارج،  المااردود )الكفاااءة( األعظمااي للاادائر، القاادرة الوسااط

حكم، أنظماة الات مولدات التحريضية، العنفات الريحية ذات السرعة الثابتاة و المتغيارة، أناواعالمولدات: مراجعة لل

حيااة، لعنفااة الريالتشااكيالت النموذجيااة لاانظم التوليااد الريحيااة، تقاادير الطاقااة الكهربائيااة المنتجااة، منحنااي القاادرة ل

ي الفضاء فالضوء، اإلشعاع الشمسي البيئية؛ اإلشعاع الشمسي: خصائص  االعتباراتاقتصاديات النظم الريحية، 

طح ساو على سطح األرض، الزوايا الشمسية، قياسات اإلشعاع الشمسي، حسااب الطاقاة الشمساية الوساطية علاى 

، الادارة مائل، ساعات الشامس القصاوى؛ فيزيااء الخالياا الشمساية وخواصاها الكهربائياة: فيزيااء أنصااف النواقال

 لتمرير وموحادات الحجاب، أناواع الخالياا الشمساية؛ أنظماةاجهد، موحدات -ارالمكافئة للخلية الشمسية، منحني تي

PV بكة، المتصاالة بالشاابكة: المركبااات األساسااية، تشااكيالت المعرجااات وحقااول الخاليااا، واجهااة الااربط مااع الشاا

 ضااوئيةالمااردود، تقاادير الطاقااة المنتجااة، تصااميم نظااام توليااد كهرضااوئي شمسااي، اقتصاااديات نظاام التوليااد الكهر

 الشمسية؛ تطبيقات حاسوبية لجميع الموضوعات المدروسة باستخدام برنامج ماتالب.

  إلكترونيات القوى 0874209( و 1أنظمة القوى الكهربائية ) 0874310المتطلب السابق: 
 

   ]2-1} [1 {(1مشروع تخرج ) 2590708

 المشاروع اهاذ ويارتبط والتحليل للدراسة مشروع باختيار الطالب من مجموعة أو الطالب يقوم القسم مع بالتنسيق

 .للطالب الرئيسي بالتخصص

 بنجاح 120  اجتياز: السابق المتطلب
 

  ]4-2} [2{( 2مشروع تخرج )  3590708
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 .المشروع خطة في وردت التي واالهداف البنود كافة انجاز ويتطلب( 1) لمشروع استمرار

 (1) تخرج مشروع 0825902: السابق المتطلب
 

  ]3-3} [3 {دوائر المنطق الرقمي 0812401

 ، الهوياات:  باولينيال الجبر ؛ والهجائية العشرية االكواد ، الحسابية العمليات:  واالعدادالرقمية المعلومات مثيلت

 ، COMS منطاقو التوصايل مفااتيح تنفياذ:  المنطقياة البوابات ؛ التبسيط ، القياسية االشكال ، والمعالجات الدوال

 تنفياذ:  اساوببالح التجميعاي المنطق تصميم ؛ والخطوات المعماري التصميم(  البوابة مستوى)  المتكاملة الدوائر

 مثال عليهاا متعاارف نمااذج ،( ضارب ، طرح ، جمع)  الحسابية العمليات ، المجمعة والمتعدده الثنائية المستويات

 ،( FPGA، ROM، PLA، PAL)  المبارمج المنطاق تصميم ، الخالطة والمجمعات التشفير مفكك ، المشفرات

 صااغيرت ، المتقلبااات ، الماازالج:   المتسلساال المنطااق تصااميم ؛(  VHDL)  الموجهااه للغااات التجميعااي التصااميم

 . تصميمال في مسائل ،( مور و ميلي نماذج)  الماكينات حاالت وتصميم

 ال يوجد :السابق المتطلب
  
 ]2-1} [1 {الرقميمختبر دوائر المنطق  2081240

 بكاتشاا ؛( الخ...التااأخير ، الحماال)  الاادوائر خصااائص ؛ األزمااات التخاازين؛ عناصاار ؛ المجمعااه المنطااق دوائاار

 ؛  الخ....أزاحااة مسااجالت ، عاادادت: مبسااطة تتابعيااة شاابكات ؛ الااخ.... خالطااات ، مجمعااات:  مبسااطة تجميعيااه

 وسيسااورالميكروبر اسااتخدام فااى مشااروع ، والمتحكمااات المعالجااات ، متزامنااة  وغياار متزامنااة  التتااابع ماكينااات

 . تحكم كوحدة

 الرقمي المنطق دوائر 0812401 :المتزامن المتطلب

 

  ]3-3} [3 {المعالجات الدقيقة 5081340

 أوامار مجموعة ؛ العناوين أنظمة ؛ الدقيق المعالج معمارية ؛ المايكروية والحواسيب الدقيقة المعالجات إلى مقدمه

 الاربط ؛ المادياة المعاالج خاواص ؛ التجمياع بلغاة الدقيقاة المعالجاات برمحاة ، 8088و 8086 أنتل الدقيق المعالج

 االدخاال ،وحادة الطابعاة ، المفااتيح للوحاة البيناي الاربط ، المقاطعاة ؛ واالخاراج االدخاال ووحدات للذاكرة البيني

  للااذاكرة المباشاار الولااوج وحاادة ،DAC والعكااس ADCرقمااي المتماثاال التحوياال وحاادات 8255 واالخااراج

DMAوالمتتالية المتوازية واالخراج االدخال وحدات خالل من المعالج مع . 

 الرقمي المنطق دوائر 0812401 :السابق المتطلب
 

 [ 3-3{ ]3} المتقطعة الرياضيات 4081410

 معادودات،وال المحساوبات األساساية، الفئاه نظرياة الادوال، العالقاات، المنطاق،: المتقطعاة الرياضايات فاي مقدمة

 العالقاات ات،التكراريا المنطقياة، االحتمااالت المجمعاات، البياني، الرسم نظرية الرياضي، الحث االثبات، تقنيات

 العالقاات، ات،الفئا:   مثل الحاسبات هندسة في المستخدمة األساسية الرياضية األدوات االعداد؛ نظرية المتكررة،

 االحتماااالت األوليااة؛ المماساات التكاارار، التجمياع، الحثااي، اإلثبااات التاوافقي، المنطااق:  فارضال المنطااق الادوال؛

 . الحاسوب هندسة في تطبيقات الخطي؛ للجبر مقدمه ؛ الموجه وغير الموجه البياني الرسم والمعدودة؛ المتقطعة

 (2) هندسية رياضيات  0832104:   السابق المتطلب
 

 ]3-3} [3 {ةالمضّم ن ةاالنظم 7081440

 ان حيث ، اتومادي برمجيات من والتنفيذ التصميم في الالزمة واالدوات المتطلبات ؛ المضمنة األنظمة في مقدمة

 العلمياة المحتوياات فاان وعلياه. تشاغيل وبرمجياات والميكانيكاا الكهربائياات مان مجمعاات هاي غالباا االنظمة هذه

 عااتمجم ؛ االتصاال بروتوكاوالت ؛ المضامنات تطاوير ؛ برمجتهاا وطارق أنواعها: الدقيقة المتحكمات ستتضمن

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

 الرقمي المنطق دوائر 0812401 :السابق المتطلب
 

 [2-1{ ]1} المضمنة واالنظمة الدقيقة المعالجات مختبر 0814415

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

 الدقيقة المعالجات 0813405: السابق المتطلب

 المضمنة االنظمة 0814407  :المتزامن المتطلب
 

  ]3-3} [3  {( 1إلكترونيات ) 0822201
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تحليل الدوائر  ؛ الصمام الثنائي زينر ،أنواع الصمام الثنائي ، pnالصمام الثنائي : الموصالتفيزياء أشباه 

الفيزياء، (:  BJT ،MOSFET ،JFET ) تطبيقات الصمام الثنائي؛ مكبرات الترانزستور ،لصمام الثنائياالساسية ل

 .وتحليل اإلشارات الصغيرة،  dcتحليل ، I-V وخصائص
 )متطلب نجاح( (1) كهربائية دوائر 0872301: السابق المتطلب

 

 

 ]3-3} [3{االحتماالت والعمليات العشوائية   1010823

 المعادل نواعهاا؛وأ العشوائية العمليات العشوائية؛ المتغيرات احصائيات العشوائية؛ والمتغيرات االحتماالت مقدمة

 ياااتالعمل الضااجيج،: جاااوس عمليااة العشااوائية؛ المتغياارات تصاافية القاادرة؛ طيااف كثافااة والتاارابط؛ واالنحااراف

 .النطاق ضيقة العشوائية

 إحصاء هندسي         0832107: السابق    المتطلب
 

 ]3-3[ }3 { )2(إلكترونيات   3823200

مكبرات  ؛حلاستجابة التردد من مرحلة واحدة ومكبرات الترانزستور متعددة المرا ؛مكبرات متعددة المراحل

؛ مرشحات باتمذبذ: تحليل وتصميم، استجابة التردد وتطبيقات؛ op-ampالعمليات مكبرات  ة؛تفاضلي

passive  وactive . 

 (1)الكترونيات  0822201: السابق المتطلب

  

  ]2-1} [1 { إلكترونيات مختبر  0823206

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

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

 أثر توروترانزيس ؛(BJT) القطبية ثنائي ترانزيستور مكبر خصائص وتشكيالته؛ المكبر االنحياز؛ ودوائر

 األحادية لمرحلةا للمكبرات الترددية االستجابة القطبية؛ ثنائي للترانزيستور h-معامالت قياس ؛(JFET) المجال

 المراحل ومتعددة

  (1الكترونيات )  0822201متطلب سابق : 

          (2)  الكترونيات 0823203 :المتزامن المتطلب
 

 ]3-3} [3 {إلكترونيات رقمية  7082320

، طرق نقل ( clock pulseاإلشارة الرقمية، دوائر ضبط التزامن ) االشارة الرقمية والمفاتيح االلكترونيه:

 الدايود و الترانزيستورثنائي القطبية ،( Relayاستعمال المتناوب ) البيانات الرقمية على التوالي والتوازي،

(BJT )عائالت المنطق الرقمي  كمفتاح؛(Digital Logic Families)   :RTL ،DTL،TTL ،ECL  ، 
MOSوCMOS ، الدوائر التكاملية IC’s ( التواصل بين العائالتInterfacing )دوائر االهتزازات   ؛

(Multivibrators) :،؛ 555 عديمة االستقرار، وموقت دوائرالتوقيت ثنائية االستقرار، أحادية االستقرار

والذاكرة  الذاكرة الثانويةتناظري؛ بناء  /رقمي ورقمي/محوالت تناظري  دوائرمسويات الشكل الموجي؛

 .باستخدام أشباه الموصالت   ROMذاكرة القراءة فقط    RAMالمتطايرة

  (2)  الكترونيات 0823203 :السابق المتطلب
 

  ]2-1} [1  {مختبر إلكترونيات رقمية 8203082

؛ تحليل CMOSمع بوابات TTL؛ مواءمة بوابات   RTL ، TTL  ،CMOSنوع : خصائص بوابات المنطق

؛ ومسويات الشكل الموجي؛ تطبيقات دوائرمحوالت 555دوائرموقت  االهتزازات؛وتصميم دوائر 

 تناظري./رقمي ورقمي/تناظري

 رقمية إلكترونيات 0823207 :المتزامن المتطلب
 

 ]3-3} [3  {إشارات وأنظمة   5010823
عالجااة م ؛األساسااية المنفصاال والاازمن المتواصاال الاازمن إشااارات العينااات،  ألخااذ األساسااية اإلشااارات، المفاااهيم تصاانيف

االلتفاااف فااي الاازمن المتصاال،  أنظمااة الاازمن المسااتمر،  األنظمااة، خصااائص تصاانيف؛ MATLAB اإلشااارات باسااتخدام

 سلسالة ؛ويلياالقتاران التحا ؛خصائص أنظمة الزمن المتقطع، االلتفاف في الزمن المتقطع، معادالت الفرق، تحويل الباالس

 .الطيفية الزمن المتصل، الكثافة أنظمة التردد في  فورير، استجابة تحويل ؛فورير
 (2)رياضيات  0112102: المتطلب السابق
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 ]3-3} [3 {اتصاالت تشابهية  2082350

 ،( AM) االتسااع: التنااظري التضامين تقنيات المرشحات؛ االطياف، هابرت، تحويله فورير؛ لتحويالت مراجعة

 خلاط  التناظاـري؛ التضميـاـن فاي الضوضاـاء أداء: الضوضااء حزماة تمثيـــل ؛(PM) الطـــــور ،(FM) التردد

 (.Superhetrodyne) هيتروداين سوبر مستقبالت ؛(FDM)  الموجات

 وأنظمة )متطلب نجاح( إشارات 0823501 :السابق المتطلب

 

   ]3-3} [3{اتصاالت رقمية  0823504

 النبضااة اتساااع تضاامين: التناااظري النبضااة تضاامينات المنقطعااه؛ االشاااره الااى المتصااله االشاااره ماان التحوياال

(PAM)، النبضة شفرة تضمين (PCM)، التفاضالية النبضاة شافرة تضمين (DPCM)، معياار  دلتاا؛ وتضامين 

 تشافير معالجتها؛ وطرق( ISI) النبضية الرموز تداخل الضوضاء؛ وأداء الموائم المرشح ؛(Nyquist) نايكوست

 ،BASK، BFSK، BPSK: حزماة ضامن الثناائي الرقماي اإلرسال المعادله؛ الجزئية؛ االستجابة وتأشير الخط

DPSKتراسال االشاارات؛ مواقاع اشاكال التارابط؛ ذات المساتقبالت المتعامادة؛ لإلشارات الهندسي التمثيل ؛ M-

ary ) ASK, PSK, FSK, QAM) التزامن النطاق؛ وكفاءة الضوضاء أداء  ؛. 

 التشابهية اتصاالت 0823502: السابق المتطلب

 

 

 ]2-1} [1 {مختبر اتصاالت  0824506

(؛ FM(، التاااردد )AMالمرشاااحات؛ التضااايمن واالساااتعادة مااان خاااالل تقنياااات التضااامين التنااااظري:  االتسااااع )

كشااف األخطاااء  ؛PCM؛ توليااد وكشااف إشااارة Aliasingالعينااات ومسااكها؛ اثاار عمليااة  مضاامنات االتساااع؛

 ASK  ،PSK ،FSKوتصحيحها؛ صيغ االتصال الرقمي الحزمي: 

 اتصاالت  رقمية 0824504المتطلب المتزامن : 

 

  ]3-3} [3 {الكترونيات االتصاالت 0108252

(  RF) الراديااوي التااردد ومكباارات القاادرة مكباارات ؛المازجااات الجيبيااة؛ الموجااة مذبااذبات الالخطيااة؛ المصااادر

 أداء .المقفااول الطااور حلقااات التااردد؛ ومسااترجعات مضاامنات االتساااع؛ ومسااترجعات مضاامنات ؛(IF) والبينااي

 السالوك الحساساية؛ مؤشار التشاويش؛ واالتصااالت: االلكترونياات مجاال فاي التشويش أداء ؛ واالستقبال االرسال

 لتشاويه ا. الحساسية وتعطيل الحجب. harmonics: الخطية غير األجهزة أداء/  خطي لألجهزة الغير خطية الغير

ي فا االتصاالت دارات ؛(IP3)و ؛(P1dB)؛ intermodulation؛  منتجات ال  intermodulationالناتج  من 

 الطاقاااة مضاااخمات. Mixers. التذباااذب مؤشااارات. المتغيااارة الساااعة الثنائياااات ذات. PIN ثنائياااات ال. RF ال

 بع الطور.حلقة تتا. FM؛ AM. ت الذبذبة المتوسطةمكبرا على ذبذبات الراديو؛ مكبراتال. الالسلكية الترددات

 رقمية اتصاالت 0824504: السابق المتطلب

 

  ]3-3} [3 {  نظم القوى الكهربائية والتحكم في  أنظمة االتصاالت 0108255

 نظماة  القاوىتقنياات االتصااالت أل ؛عاادة هيكلاة النظاام باتجااه الخصخصاةإ  ؛نظام القوى الكهربائية الحديثبنية 

 ؛م القاوىألنظماة االتصااالت والاتحكم لناوعي نظااالخصاائص الرئيساية  ؛أساسايات االنترنات ؛الكهربائية الحديثاة

موزنااة، ضاارورة المعالجااة الموزعااة؛ تقاادير الحالااة للنظااام: مفهااوم تقاادير الحالااة، طريقااة المربعااات الصااغرى ال

بعينهااا؛  وتحديااد البيانااات الخاطئااةانااات طاارق اكتشاااف رداءة البيالخصااائص اإلحصااائية لألخطاااء و التقااديرات،  

لقادرة اآللاي بالتولياد، ا تاردد، الاتحكم-منظومة التحكم لنظاام القاوى: دارات الاتحكم األساساية للمولاد، الاتحكم حمال

جياات  لنظاام المعادات والبرمعناصار ساكادا، مفهاوم ساكادا، الردية والتحكم بالجهد؛ أنظمة ساكادا لنظاام القاوى:  

في  SCADA/EMSز التحكم المركزية والمحلية، تحديد فترة المسح لنظام سكادا، وظائف نظم سكادا وفي مراك

ات تطبيقااات حاسااوبية لجميااع الموضااوعتطبيقااات نظااام المعلومااات الجغرافااي فااي أنظمااة القااوى؛  نظاام القااوى ؛

 اتالب.المدروسة باستخدام برنامج م

 (1أنظمة القوى الكهربائية ) 0874310االتصاالت الرقمية و  0823504 المتطلب السابق: 
 

  ]2-1[ }1 {تحليالت عددية عملي   3310808

 رنااامجب اسااتخدام فااي البرمجيااة قدرتااه ورفااع الطالااب كفاااءة اداء لتحسااين الجاااهزة والباارامج االدوات اسااتخدام

Matlab وتصااميموتطبيقااات فااي مجااال العلااوم الهندسااية األخاارى  والعدديااة الرياضااية الاادوال حاال مجااال فااي 

 المنظومات.

 تحليالت عددية0833105  : السابق المتطلب

 



 
           األهلية عمان جامعة

                                                                

 قسم الهندسة الكهربائية

 الهندسة كلية

 ]3-3} [3  {معالجة اإلشارة الرقمية 7050824

عالجااة م ؛LTIنظاام  وتطبيقااه فااي تحلياال z تحوياال؛ متقطعااةاإلشااارات واألنظمااة ال مراجعااة؛ والتعاارج العينااات أخاذ

: DSP تطبيقااات  ؛IIRو     FIRمكونااات مرشااحات  ؛DFT ؛ DTFT؛ MATLAB باسااتخدام اإلشااارات الرقميااة

 .الصور ومعالجة الصوت معالجة
  وأنظمة إشارات 0823501: السابق المتطلب

 

   ]3-3} [3 {لكترونياتفي اإل مختارةموضوعات  2521208

مان  راربقا آلخار فصل من المواضيع تغير يمكن. اإللكترونيات في المتقدمة الموضوعات إلى المساق هذا يتطرق

 .  القسم مجلس

 القسم. يحدد من قبل مجلس: السابق المتطلب

 

   ]3-3} [3 {القيادة الكهربائية  0874321

حمال، مميازات -كمقدمة ألنظمة القيادة الكهربائية: عناصر أنظمة القياادة الكهربائياة الحديثاة، دينامياك نظاام محار

القاادرة فااي  إلكترونياااتاالسااتقرار الساااكن، االعتبااارات الحراريااة؛ مباادالت  حاارك ،م -عاازم لنظااام حماال -ساارعة

لفياة؛ آالت التغذياة الخ أنظمة القيادة الكهربائية؛ محركات التيار المساتمر والماتحكم ذو ديناميكا القيادة الكهربائية؛ 

 طوية.خال دة المحركاتكهربائية؛ قياالتزامنية؛ الكبح للمحركات ال اآلالتالتيار المتناوب و األشعة الفراغية؛ قيادة 

 آالت كهربائية  0873305: السابق    المتطلب

 إلكترونيات القوى 0874209المتزامن:  المتطلب

  

    ]3-3} [3 {أنظمة التوليد الموزع والشبكات الذكية 0875319

زع لتوليااد المااواتعاااريف المفاااهيم التقليديااة و الجدياادة لاانظم القااوى الكهربائيااة؛ مزايااا وساالبيات التوليااد المااوزع؛ 

(DG ؛)لمااوزع االتوليااد  نقطااة الااربط مااع الشاابكة؛ قاادرة إلااى الشاابكة؛  ربطالااوواجهااات ؛ التوليااد المااوزع أنااواع

شعاعي  لجهد لمغذي؛ تأثر التوليد الموزع على جريان القدرة: ارتفاع الجهد في الحالة الثابتة، بروفيل االمستضافة

عايير التقييم، مفاقيد التوليد الموزع المستضافة، م متعدد الباسات، طرق تنظيم الجهد في الحالة الثابتة، تقدير قدرة 

طاال ساويات األع في حالة األعطال:  تأثر التوليد الماوزع علاىالقدرة؛ تأثير التوليد الموزع على الشبكة المضيفة 

الااة حالمتوازنااة، تااأثر التوليااد المااوزع علااى سااويات األعطااال غياار المتوازنااة، ساالوك المولاادات الموزعااة فااي 

لماادى،  األعطااال؛ جااودة القاادرة بوجااود التوليااد المااوزع: تغياارات الجهااد طويلااة الماادى، تغياارات الجهااد قصاايرة ا

وى؛ التولياد ت نظام الق، منابع التوافقيات، التشوه التوافقي اإلفرادي والكلي، تأثير التوافقيات على مركباالتوافقيات

لذكياة ا، الشابكات تعاريف، البنية، المزايا، الشابكات الذكياة عالمياا، الشابكات الميكروياة الموزع والشبكات الذكية:

 المدروسة باستخدام برنامج ماتالب. حاسوبية لجميع الموضوعات تطبيقاتوتقنية المعلومات؛ 

 أنظمة الطاقة المتجددة 0875318المتطلب السابق: 
 

 

   ]3-3} [3 {حماية  أالنظمة الكهربائية  0875320

ياه ريل ؛لجهادامحاوالت  ؛محاوالت التياار ؛المركبات األساسية لنظام حماية نظام القوى الكهربائية ؛أهداف الحماية

والحماياااة  الحماياااة األولياااة ؛المتطلباااات األساساااية لحماياااة نظااام القاااوى؛ قااااطع الااادارة و دارة اإلطاااالق ؛الحماياااة

 دة التيااار:أنااواع الريليهااات حسااب آليااات التشااغيل؛ ريليهااات زيااا ؛مبااادئ متعااددة لحمايااة نظاام القااوى ؛اإلحتياطيااة

؛ الريليهاات، حماياة مغاذي ثالثاي الطاورياار لريليهاات التاأخر الزمناي، تنسايق ت-األنواع األساسية، منحنيات زمن

لقااوس الكهربااائي لهااا، تااأثير مقاومااة ا R-Xالريليهااات المسااافية: مقدمااة لريليااه ممانعااة مسااافية بساايطة و مخطااط 

ور؛ الحماياة المساافية، الحماياة المساافية ثالثياة الخطاوة، الحماياة المساافية لخاط ثالثاي الطا MHOللعطل، ريليه 

لكهربائياة اياة اآلالت فاضلية البسيطة، الريليه التفاضلية المئوية، حماية محوالت القدرة؛ حماالتفاضلية: الحماية الت

 اية الباس:الدوارة: أعطال الستاتور، الحماية من عطل الطور، الحماية من العطل األرضي، أعطال الروتور؛ حم

الفعلااي  العطاال الخااارجي، الساالوكالحمايااة التفاضاالية للباسااات، اختيااار نسااب محااوالت التيااار، العطاال الااداخلي و

الثاي ماياة بااس ثلمحول التيار، دارة محول التياار المشابع، نسابة اإلساتقرار للحماياة التفاضالية عالياة الممانعاة، ح

 تطبيقات حاسوبية لجميع الموضوعات المدروسة باستخدام برنامج ماتالب.الطور؛ 

 (1أنظمة القوى الكهربائية ) 0874310المتطلب السابق: 
 

   ]3-3} [3 {هندسة الكهربائيةفي ال مختارةموضوعات  3225708

 بقرار خرآل فصل من المواضيع تغير يمكن. الكهربائية الهندسة في المتقدمة الموضوعات إلى المساق هذا يتطرق

 .  القسم من مجلس
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 قسم الهندسة الكهربائية
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 القسم. يحدد من قبل مجلس: السابق المتطلب

 

  [3-3] {0} لغة عربية استدراكي  0161100

الجملة  سمية،مفهوم اللغة ومستوياتها، نصوص الفهم واالستيعاب والتحدث؛ التدريبات النحوية:  الجملة اال

وابع، لعدد، التاثنى، الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المفرد، الم

ها في مواقع همزة(لمفعول(، قضايا إمالئية: )كتابة العالمات الترقيم، التدريبات الصرفية )اسم الفاعل واسم ا

    المختلفة، همزة القطع والوصل، األلف بعد واو الجماعة، األلف اللينة، التنوين.

 المتطلب السابق : ال يوجد

 

 ]3-3[ }0{ لغة إنجليزية استدراكي 0171100

، ، األماكنعالمالقواعد: األفعال المساعدة، صيغ أفعال الماضي والحاضر والمستقبل؛ المفردات: العالقات، اإل

لقراءة ا؛ مهارات رسميةاألدوات، النشاطات؛ المهارات الكتابية: كتابة فقرة، التمييز بين الرسائل الرسمية وغير ال

هاتفية ات الفوية: العروض الشفوية، النقاش، المكالماألساسية؛ مهارات اإلستماع األساسية؛ المهارات الش

 الرسمية، التوصية بالمطاعم.

 المتطلب السابق : ال يوجد
 
 
 

 ]3-3[ }0{استدراكي مهارات حاسوب  0331200

 ؛ج الكلماتمعال ؛الويندوز؛ نظام تشغيل حقوق الطبع والنسخ؛ برمجيات الحاسوب؛ األجزاء المادية للحاسوب

 اإلنترنتى ؛ مقدمة الMS Officeوقواعد البيانات من خالل نظام ؛ برامج العرض؛ جداول الحسابات اإللكترونية

 المتطلب السابق : ال يوجد
 


