المخطط االنسيابي لخطة لقسم الهندسة الكهربائية  )019( 2902\2900ساعة معتمدة
السنة األولى  32ساعة معتمدة
 3ساعات متطلب الكلية
االختياري
113131

السنة الثانية  32ساعة معتمدة
غير معتمدة عوضا عن
صحيفة الخطة الدراسية
السنة الثالثة 32ساعة معتمدة
 0ساعات متطلب الجامعة
االختياري
113131

تفاضل وتكامل ()1
3213131

 0ساعات متطلب الجامعة
االختياري
113131

تفاضل وتكامل ()2
3213132

لغة البرمجة
003200
013221

أسس التحليل الهندسي
013100

مهارات اللغة اإلنجليزية ()1
103131

مهارات اللغة العربية1
113131

الرسم الهندسي
023101

مهارات اللغة اإلنجليزية ()2
103132

المهارات الهندسية
023210

دوائر المنطق
003211

علوم عسكرية
111133

المشغل الهندسي ()1
023121

مختبر الدوائر الكهربائية(*)
013210

التربية الوطنية
5111131

الفيزياء التطبيقية
211132

المشغل الهندسي ()2
023122

دوائر كهر بائية ()2
013212

دوائر كهر بائية ()1
013211

013211
التحليل الهندسي ()1
013203

مختبر دوائر المنطق (*)
003212

التحليل الهندسي ()2
003202

المعالجات الدقيقة
003010

األنظمة واإلشارات
013023

مختبر المعالجات الدقيقة(*)
003012

السنة الرابعة  32ساعة معتمدة

االحتماالت والمتغيرات العشوائية
013002

آالالت الكهربائية ()1
013012

نظم الحواسيب الضمنية
003212

القوى الكهربائية ()1
013211

دوائر االتصاالت
013120

القوى الكهربائية ()2
013212

 0ساعات متطلب الجامعة
االختياري

مختبر آالت كهر بائية (*)2
013112

آالالت الكهربائية ()2
013112

* أو متزامن
** تكون مدة التدريب (  )8أسابيع متواصلة بعد استكمال  09ساعة معتمدة.
المجموعة (ب) مجال العلوم االنسانية

المجموعة (ج) مجال العلوم االجتماعيةواالقتصادية

المادة

رقمها

المتطلب السابق

مهارات اللغة العربية ()2
مهارات اللغة االنجليزية ()3
مهارات اللغة الفرنسية ()0
لفة اجنبية (ايطالي) ()0
لغة اجنبية (عبري) ()0

009092
039093
009090
009090
009091

113131
103132
.................
................
.................

ثقافية التنمية
مقدمة في علم االجتماع
الفكر والحضارة االنسانية ()0
وسائل االتصال والمجتمع
مقدمة في علم النفس

اتصاالت تشابهية
013223

االلكترونيات ()1
013222

الكترونيات ()2
013022

مختبر الكترونيات(*)1
013020

التحكم اآللي
013212

مختبر اتصاالت*
013224

اتصاالت رقمية
013221

نظم النقل في االتصاالت
013122

الكترونيات القوى
013103

مشروع هندسي 1
013015

الهندسة العكسية
023214

مختبر أجهزة القياس*
013000

أجهزة القياس
013002

الريادية الهندسية
 123+013113ساعة

مختبر التحكم االلي
013210

مشروع هندسي ()2
 123+013215ساعة

التدريب الهندسي**
 53+013214ساعة
معتمدة

مشروع هندسي ()0
013115

 1ساعات متطلب اختياري في
مجال الهندسة الكهربائية

 0ساعات متطلب الجامعة
االختياري
113131

يقوم الطالب بدراسة  01ساعة معتمدة من المجاميع التالية:
المادة

االلكترونيات الرقمية
013022

مختبر آالالت الكهربائية(*)1
013010

مختبر قوى كهربائية *
013212

وقاية أنظمة القوى
013110

السنة الخامسة  32ساعة معتمدة

كهرومغناطيسية ()1
013210

 0ساعات متطلب الجامعة
االختياري
113131

الديناميكا الحرارية
023010

رقمها
3111211
5111111
5111100
5111122
5111112

المتطلب السابق
.................
.................
.................
.................
.................

مجموعة (د) مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة
المادة
اإلنسان والبيئة
أساسيات السيارات
مهارات الحاسوب
صحة اإلنسان والمجتمع
مبادئ التمريض واإلسعافات األولية

رقمها
0209010
0129091
0610000
0009090
0009091

على الطالب التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية ومهارات الحاسوب وعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان (أقل من  )%19أن يجتاز بنجاح المادة االستدراكية التي أخفق بها.

المتطلب السابق
.................
.................
203355
.................

مجموعة المواد االختيارية في

مجال الهندسة الكهربائية

المادة

رقمها

التمديدات الكهربائية
تصميم انظمه النقل و التوزيع
نظم التحكم بالمحركات
موضوووووووووعات خاصووووووووة فووووووووي
الهندسة الكهربائية

109000
109101
1091108
109101

المتطلب السابق
013211
013211
013212
موافقة القسم

