
 قسم الھندسة الكھربائية رسالة
 

ة ة الھندسة في جامع دة في كلي ام الرائ ا حيث يعمل  يعتبر قسم الھندسة الكھربائية من األقس فيالدلفي
رات  على تغطية كافة أوجه األنظمة الكھربائية الحديثة من خالل المواد النظرية ، المشاغل ، المختب

ة د الطاق ات تولي ة لمحط ارات الميداني ة ، والزي ل الكھربائي ة والتحوي ادة النظري ط الم تم رب . وي
وى -:لھذه الغاية مثل مختبرات  بالتطبيقات العملية من خالل المختبرات المخصصة ة ،  الق الكھربائي

ة ،  االتاآلالت الكھربائي ة ، االتص دوائر الكھربائي تحكم  ال اس وال زة القي ات ، أجھ وااللكتروني
المؤھالت بر الحاسوب. ويھدف ھندسة ومختبرات ة لتخريج مھندسين ب نامج قسم الھندسة الكھربائي

  :التالية

 ة كل من الرياضيات ق ألھمي م عمي اء) وفھ ة (رياضيات وفيزي ة قوي اء في خلفية علمي  والفيزي
  .الھندسة الكھربائية تطبيقات

 ا في ل المعلومات لتوظيفھ تصميم  المقدرة على تحديد المعاضل، تصميم التجارب، جمع وتحلي
  .ظمة قادرة على حل ھذه المعضالتأن

 .المقدرة على التعامل مع اجھزة القوى الكھربائية 
 المقدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.  
 التأكيد على أھمية األخالقيات والمتطلبات المھنية.  
 التأكيد على مھارات االتصال بفرعية الكتابي والخطابي.  
 المعاصرة ثيرھا الشامل والتكنولوجي على المجتمع والقضاياثقافة واسعة بأھمية الھندسة وتأ.  
 فھم واضح بأن التعليم المستمر والمتطور ضروري للحفاظ على مھنية عالية.  
 ق ي التطبي ة ف ا الحديث ائل التكنولوجي ية ووس ارات الھندس تخدام المھ ى اس درة عل الھندسي  المق

  .العملي
 يف إستراتيجيات مختلفة لتفكيك ھذه المعضلة وحلھاالمقدرة على تحدي المعضلة وتوظ.  

 

  قسم الھندسة الكھربائية أھداف

 يعتبر قسم الھندسة الكھربائية من األقسام االساسية في كلية الھندسة حيث يعمل على بناء كادر
ھندسي متخصص في مجاالت الھندسة الكھربائية تلبي حاجة السوق المحلية واإلقليمية والدولية. 

ھذه الساعات  ) ساعة معتمدة ، تغطي160البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب ( نح القسم درجةويم
التعامل وبقدرة مع كل  حقول ھندسية  وتكنولوجية متطورة ترفع من مستوى الطالب لكي تمكنه من

ر متطلبات التصميم ، التشغيل والتطوي ما يستجد في سوق العمل ولديه الخبرة الكافية للتعامل مع
م. ويتم تدريس كافة المساقات 1991 لمسائل ھندسية تتعلق بتخصصه. وقد تم إنشاء القسم عام
القوى ألكھربائية ، اآلالت  -مختبرات : المتخصصة مدعومة بالمختبرات العملية والتي تشمل

تبرات ، التحكم أآللي ،االتصاالت واإللكترونيات ومخ ةألكھربائية ، أجھزة قياس ، الدوائر الكھربائي
   .ھندسة الحاسوب



وتھدف الخطة الدراسية في تخصص الھندسة الكھربائية إلعداد مھندسين متخصصين مؤھلين 
على التعامل و إدارة المشاريع الھندسية المختلفة التي تتضمن حقول الھندسة الكھربائية  قادرين

 ية العليا.كذلك منحھم معرفة تؤھلھم الولوج في مجال البحث العلمي والدراسة الجامع

 


