
 قسم الهندسة الكهربائية رسالة
 يعتبر قسم الهندسة الكهربائية من األقسام الرائدة في كلية الهندسة فيي اامعية

فيالدلفيا حيث يعمل علي  غطييية كافية ه اين األ امية الكهربائيية المديخية مين  يال  
 الناريية   المايا ل   المبتبيرا     الرييااا  الميدا يية لممييا  غالييد الياقية الميااد

 يتم ابط المادة النارية بالتيبيقا  العملية من  ال  المبتبرا   . التمايل الكهربائية
اليد ائر  ,اآلال  الكهربائيية الكهربائية    القاى -:لهذه الطاية مخل مبتبرا   المبصصة

 هندسيية  االلكتر  يييا    هاهييرة القييياح  الييتمكم  مبتبييرا  الكهربائييية   االغصيياال 
 ييامق قسييم الهندسيية الكهربائييية لتبييريق مهندسييين بييالم هال  بر  يهييد  .الماسييا 

:التالية   

  فهيم عمييأل ألهميية كيل مين الرياضييا  (اياضييا   فيرييا ) لفيية علميية قايية  
.الهندسة الكهربائية غيبيقا   الفيريا  في   

  المقداة عل  غمديد المعاضل  غصميم التجاا   امع  غملييل المعلاميا  لتافيفهيا
.غصميم ه امة قاداة عل  حل هذه المعضال  في   

 المقداة عل  التعامل مع ااهرة القاى الكهربائية. 
  المقداة عل  العمل ضمن فريأل متعدد التبصصا.   
 التأكيد عل  ههمية األ القيا   المتيلبا  المهنية.   
 التأكيد عل  مهااا  االغصا  بفرعية الكتابي  البيابي.   
 ندسيية  غأثيرهييا الاييامل  التكنالييااي عليي  المجتمييع ثقافيية  اسييعة بأهمييية اله

.المعاصرة  القضايا   
 فهم  اضح بأن التعليم المستمر  المتياا ضر اي للمفاظ عل  مهنية عالية.   
  المقييداة عليي  اسييتبدام المهييااا  الهندسييية   سييائل التكنالاايييا المديخيية فييي

.الهندسي العملي التيبيأل   
 ييييس رسيييتراغيجيا  مبتلفييية لتفكيييي  هيييذه المقيييداة علييي  غميييدي المعضيييلة  غاف

.المعضلة  حلها   
 المقداة عل  استبدام النماذج الرياضية   ااص المااد الفيريائيية لتيياير الفهيم 

.العميأل في مجاال  الد ائر االلكتر  ية   الماسا    االغصاال   ه امة التمكم   

 



 قسم الهندسة الكهربائية  اهداف

فييي كلييية الهندسيية حيييث  االساسيييةميين األقسييام  قسييم الهندسيية الكهربائيييةيعتبيير 
غلبيي حااية الهندسية الكهربائيية هندسي متبصص فيي مجياال   يعمل عل  بنا  كادا

يجتيا   هنالبكيالااياح بعيد   يمينح القسيم دااية .الد ليية اإلقليمية   الساق المملية
 غكنالااييية  هييذه السيياعا  حقييا  هندسييية  غطيييي  سيياعة معتمييدة  (160)الياليي  

التعامل  بقيداة ميع كيل ميا يسيتجد  متيااة غرفع من مستاى اليال  لكي غمكنن من
التاييطيل   متيلبييا  التصييميم  فييي سيياق العمييل  لدييين الببييرة الكافييية للتعامييل مييع

 ييتم  .م1991  قد غم ر ايا  القسيم عيام . التياير لمسائل هندسية غتعلأل بتبصصن
مبتبرا   غدايس كافة المساقا  المتبصصة مدعامة بالمبتبرا  العملية  التي غامل

الييتمكم    الييد ائر الكهربييائي هاهييرة قييياح   الكهربائييية اآلال  الكهربائييية  القيياى -:
.الماسا  هندسة بتبرا  م اآللي  االغصاال   اإللكتر  يا    

 غهيييد  البيييية الدااسيييية فيييي غبصيييص الهندسييية الكهربائيييية إلعيييداد مهندسيييين 
الماياايع الهندسيية المبتلفية التيي ردااة عل  التعاميل    قاداينم هلين متبصصين 

 .الكهربائية ةالهندسغتضمن حقا  

 


