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 ساعة معتمدة 160عتمدة: عدد الساعات الم
 

 

 

  

 

 ساعة معتمدة (104: متطلبات القسم التخصصية والمساندة : )ثالثا

 .( ساعة معتمدة89بجبايية: )أ. متطلبات القسم اإل

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 يقم

 المادة

تطبيقيةالفيزياء ال   0610211 دوائر كهربائية  3 

 0610216 كهربائية مختبر دوائر 1 دوائر كهربائية 

 0650242 كترونيات لاال 3 دوائر كهربائية 

(1امل )تفاضل وتك   0620211 استاتيكا 3 

 0620212 ديناميكا 3 استاتيكا 

 0620213 صلبةالمواد الميكانيكا  3 استاتيكا 

 0630211 دوائر المنطق 3 لغة البرمجة 

 0610314 كهربائية الالت الآ 3 دوائر كهربائية 

كهربائيةالالت الآ   0610316  كهربائيةالالت المختبر آ 1 

كترونياتلاال   0610332 قياسالأجهزة  3 

قياسالأجهزة    0610336 قياسالمختبر  1 

(2التحليل الهندسي)   0620320 ميكانيكا موائع  3 

 0620429 مختبر ميكانيكا موائع 1 ميكانيكا موائع 

(2تفاضل وتكامل)   0620323 (1) ديناميكا حرارية 3 

 6203240 (2ديناميكا حرارية ) 3 (1) ديناميكا حرارية 

 0620420 انتقال حرارة 3 (1ديناميكا حرارية ) 

 0620427 حرارياتمختبر  1 انتقال حرارة 

 0620414 اهتزازات ميكانيكية 3 ديناميكا 

 

 

 

 

 ( ساعة معتمدة27: متطلبات البجامعة : ) أوال

 ( ساعة معتمدة12متطلبات البجامعة اإلبجبايية : ) أ.  المبجال األول:

 العالمة
 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 يقم

 ادةالم

 0114101 (1)مهارات اللغة العربية  3 0114099 

 0111100 عسكرية العلوم ال 3 --- 

 0130101 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 0130099 

 0111101 التربية الوطنية 3 --- 

  ( ساعة معتمدة15متطلبات البجامعة االختيايية : ) .  ب
ساعة معتمدة من المجاالت الثاني والثالث والرابع بحد ادنى مادة واحدة منن  15يدرس الطالب 

 .كل مجال وبحد اقصى مادتين من كل مجال
 ( ساعات معتمدة6-3العلوم االنسانية: ):  ثانيالمبجال ال

 العالمة
 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 يقم

 ادةالم

 0114102 (2اللغة العربية )مهارات  3 0114101 

 0130103 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 0130102 

 0140101 (1)مهارات اللغة الفرنسية  3 --- 

 0140104 ( 1نبية)إيطاليلغة أج 3 --- 

 0140105 (2لغة أجنبية )ايطالي 3 0140104 

 0140106 (1لغة أجنبية )عبري 3 ---- 

 0140109 (1مهارات اللغة الصينية ) 3 --- 

 0140110 (2مهارات اللغة الصينية ) 3 0140109 

 ( ساعات معتمدة6-3العلوم االبجتماعية واالقتصادية:  ):  المبجال الثالث

 لعالمةا
 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 يقم

 ادةالم

 0115255 ثقافة التنمية 3 --- 

 0111111 مقدمة في علم االجتماع 3 --- 

 0111112 مقدمة في علم النفس  3 --- 

 0111133  (1)الفكر والحضارة اإلنسانية 3 --- 

 0111142 وسائل االتصال والمجتمع 3 --- 

 0420140 حقوق اإلنسان 3 --- 

 0420143 الثقافة القانونية 3 --- 

 ( ساعات معتمدة6-3):  العلوم والتكنولوبجيا والزياعة والصحة:  لمبجال اليابعا

 

 العالمة

 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 يقم 

 ادةالم

 0371111 مهارات ادارة المشاريع 3 --- 

 0731101 األجتماعيمواقع التواصل مهارات استخدام  3 --- 

 0761111 حاسوب المهارات  3 0761099 

 0910101 صحة اإلنسان والمجتمع  3 --- 

 0910105 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 3 --- 

الطلبببة التقببدم لامتحببال غببي اللغببة العربيببة واللغببة االنجليزيببة  جميببعيتوجببع علبب   :مالحظةةة

  الطالببع البيخ يخفبق غبي النجبباا بهبيا االمتحبال )أ بل مبب  ومهبارات الحاسبوو وعلب

 .%( أل يجتاز بنجاا المادة االستدراكية التي أخفق بها50

 :الخطة الدياسية داللة االيقام المستخدمة في
 ميكانيكيةالهندسة ال    620           طاقة المتجددةالهندسة    611         كهربائيةالهندسة ال    610
 الهندسة المدنية    670       س     هندسة الميكاترونيك   640           ندسة الحاسوبه    630

 هندسة العمارة   660                 هندسة االتصاالت وااللكترونيات    650

 معتمدة ( ساعة29ثانيا: متطلبات الكلية: )

 ( ساعة معتمدة. 26متطلبات الكلية االبجبايية: ) . أ

 السابق طلبالمت العالمة
الساعات 
 المعتمدة

 ادةاسم الم
 يقم

 ادةالم

 0130102 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 

 0250101 1تفاضل وتكامل  3 ---- 

 0250102 2تفاضل وتكامل  3 1تفاضل وتكامل  

 0211104 تطبيقيةالفيزياء ال 3 ---- 

 0620131 هندسيالرسم ال 3 ---- 

 0620171 (1) هندسيالمشغل ال 1 ---- 

 0620172 (2) هندسيالمشغل ال 1 (1) هندسيالمشغل ال 

 0640253 هندسيةالمهارات ال 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 

 0630263 برمجةاللغة    3 ---- 

هندسيةالمهارات ال ساعة+ 120   0610550 الريادية الهندسية 3 
 

 ( ساعات معتمدة من البجدول أدناه:3)  يختاي الطالبختيايية: متطلبات الكلية اال . ب

 السابق المتطلب العالمة
الساعات 
 المعتمدة

 ادةاسم الم
 يقم

 ادةالم

 0211101 (1كيمياء عامة ) 3 ---- 

 0610111 اساسيات الهندسة  3 ---- 

  

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 يقم

 المادة

(2مشغل هندسي)   0611359 ( 1) مشروع هندسي 1 

 0610414 اآللي التحكم 3 اجهزة  ياس 

 0630414 نظم الحواسيع الضمنية 3 دوائر المنطق 

 0611311 تحويل و كفاءة الطا ة 3 كهربائيةالالت الآ 

 0611312 ا تصاديات و ادارة الطا ة 3 تحويل و كفاءة الطا ة 

 0611341 مقدمة غي الطا ة المتجددة 3 تحويل و كفاءة الطا ة 

 0611411 تشريعات الطا ة 3 ا تصاديات و ادارة الطا ة 

 0611421 الحرارية الشمسية الطا ة 3 مقدمة غي الطا ة المتجددة 

 0611422 أنظمة الطا ة الكهروضوئية 3 كترونياتلاال 

ساعة معتمدة 90   0611458 )**(التدريع الهندسي صفر 

ساعة 120   0611459 (2هندسي) مشروع  1 

 0611511 ي للطا ةاالثر البيئ 3 (1ديناميكا حرارية ) 

 0611521 تكنولوجيا الطا ة الشمسية الحرارية 3 الحرارية الشمسية الطا ة  

 0611531 الرياا طا ة أنظمة 3 اهتزازات ميكانيكية 

 0611532 انظمة طا ة الرياا تصميم 3 الرياا طا ة أنظمة 

 0611526 مختبر الطا ة الشمسية  1 الحرارية الشمسية الطا ة 

 0611536 مختبر طا ة الرياا 1 الرياا طا ة أنظمة 

 0610530 الكترونيات القوى 3 الكترونيات 

(2هندسي) مشروع   0611559 (3مشروع هندسي ) 2 

 .معتمدة  ات(  ساع9)  ب. المتطلبات المساندة اإلبجبايية:

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 يقم

 المادة

(2)تفاضل وتكامل   0611301 احصاء هندسي 3 

(2تفاضل وتكامل)   0630262 (2) هندسيالتحليل ال 3 

(2التحليل الهندسي)   0630522 محاكاة النميجة وال 3 

 

 البجدول أدناه:معتمدة من  ساعات (6)يختاي الطالب  االختيايية: القسم متطلبات  .ج

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 قمي

 المادة

 0611541 انظمة الطا ة الحيوية 3 مقدمة غي الطا ة المتجددة 

 0611542 طا ة االرض الجوغية 3 انتقال حرارة 

 0611543 الطا ة الهيدروليكية واالمواج  3 ميكانيكا موائع 

 0611544 الطا ة المتجددةموضوعات خاصة غي  3 مواغقة القسم 

 .ساعة معتمدة 90ل أسابيع متصلة بعد اكما 8)**(  

 اســـــــــم الطالـــب:____________________

 اليقـــم البجامعــــي:_____________________

 الميشد األكاديمي :_____________________


