
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 الكهرابئية اهلندسةللحصول على درجة البكالوريوس يف  الدراسية اخلطة
 
 

 املستوى األول

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  0،  2) 2 ادلهارات اللغوية

 (0،  0،  2) 2 ادلدخل إىل الثقافة اإلسالمية

 (4،  0،  2) 3 (1) مهارات القراءة

 (4،  0،  2) 3 (1الكتابة )مهارات 

 (0،  1،  3) 3 حساب التفاضل

 (2،  1،  3) 4 (1) فيزايء عامة

   

 (71،  2،  74) 77 اجملموع
 
 

 املستوى الثاين

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  0،  2) 2 التحرير العريب

 (0،  0،  2) 2 مقدمة يف اذلندسة



 
 

 
 

 

 

 (2،  0،  2) 2 (2) القراءةمهارات 

 (2،  1،  2) 3 (1بررلة احلاسب )

 (0،  1،  3) 3 حساب التكامل

 (2،  1،  3) 4 (2) فيزايء عامة

 (6،  3،  74) 76 اجملموع
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 املستوى الثالث

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  0،  2) 2  اإلسالم وبناء اجملتمع

 (2،  0،  2) 2 (2) ارات الكتابةمه

 (0،  0،  2) 2 النظام االقتصادي يف اإلسالم

 (2،  1،  3) 4 كيمياء عامة

 (3،  0،  2) 3 اذلندسي والغرافيك الرسم

 (0،  1،  3) 3 اجلرب واذلندسة التحليلية

   
 (7،  2،  74) 76 اجملموع

 
 
 

 املستوى الرابع

 
 

 اسم املقرر رمزال
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  0،  2) 2 أسس النظام السياسي يف اإلسالم

 (0،  1،  3) 3 ادليكانيكا اذلندسية

 (0،  1،  3) 3 حساب التفاضل والتكامل

 (4،  0،  2) 3 االستماعمهارات 

 (0،  1،  3) 3 أساسيات الدوائر الكهرابئية

 (0،  1،  3) 3 اجلرب اخلطي

   
 (4،  4،  76) 77 جملموعا

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 املستوى اخلامس

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  1،  3) 3 االحتماالت واإلحصاء اذلندسيمقدمة يف 

 (0،  1،  3) 3 ادلعادالت التفاضلية

 (0،  1،  3) 3 حتليل الدوائر الكهرابئية 

 (3،  0 ، 0) 1 معمل الدوائر الكهرابئية 

 (0،  1،  3) 3 ( 1الكهرومغناطيسية )

 (0،  1،  3) 3  التصميم ادلنطقي

 (3،  0،  0) 1  معمل التصميم ادلنطقي

 (6،  5،  75) 77 اجملموع
 
 

 املستوى السادس

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  1،  3) 3 أنظمة التحكم التلقائي

 (0،  1،  3) 3 (1) اآلالت الكهرابئية

 (0،  1،  3) 3 مقدمة يف ادلعاجلات الصغرى

 (3،  0،  0) 1 دلعاجلات الصغرىمعمل ا

 (0،  1،  2) 2 أساسيات النبائط والدوائر اإللكرتونية

 (3،  0،  0) 1 معمل أساسيات النبائط والدوائر اإللكرتونية

 (0 ، 1،  3) 3 حتليل اإلشارات والنظم

 (6،  5،  74) 76 اجملموع
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 املستوى السابع

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  1،  2) 2 التماثلية والرقميةالقياسات 

 (3،  0،  0) 1 التماثلية والرقميةالقياسات معمل 

 (0،  1،  3) 3 معاجلة اإلشارات الرقمية

 (0،  1،  3) 3 مبادئ االتصاالت

 (0،  1،  3) 3 مبادئ أنظمة القوى الكهرابئية

 (0،  1،  2) 2 ( 2الكهرومغناطيسية )

 (1،  0،  2) 2 مهارات االتصال يف اذلندسة

 (4،  5،  75) 76 اجملموع
 
 
 

 املستوى الثامن

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  1،  3) 3 والرقميةالدوائر اإللكرتونية التماثلية 

 (3،  0،  0) 1 معمل الدوائر اإللكرتونية التماثلية والرقمية

 (0،  1،  2) 2 االقتصاد اذلندسي

 (3،  0،  0) 1 معمل االتصاالت 

 (0،  1،  3) 3 اذلندسة الطبية

 (0،  1،  3) 3 الطرائق احلسابية يف اذلندسة

 (0،  1،  3) 3 االتصاالت الرقمية

 (6،  5،  74) 76 موعاجمل
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 املستوى التاسع

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (2،  0،  2) 2 كتابة التقارير الفنية

 (0،  0،  2) 2 أخالقيات مهنة اذلندسة

 (3،  0،  0) 1 معمل أنظمة التحكم التلقائي

 (0،  1،  3) 3 اختياري قسم  

 (0،  1،  3) 3 اختياري قسم  

 (0،  1،  3) 3 اختياري قسم  

 (0،  0،  1) 1 (1)مشروع خترج 

 (5،  3،  74) 75 اجملموع
 
 

 املستوى العاشر

 اسم املقرر
 الساعات
 املعتمدة

 توزيع الساعات
 )ن، ت ،ع(

 (0،  1،  2) 2 إدارة ادلشاريع اذلندسية

 (0،  1،  3) 3 اختياري قسم  

 (0،  1،  3) 3 اختياري قسم  

 (0،  1،  3) 3 اختياري قسم  

 (6،  0،   1) 3 (2)مشروع خترج 

 -- 0 )شهرين( التدريب العملي

   
 (6،  4،  72) 74 اجملموع

 


