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 اهلندسة الكهربيةبرنامج 

 (االلكرتونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة  شعبة)

 توصيف برنامج هندسة االلكرتونيات واألتصاالت الكهربية -1 

 %3.33ساعة معتمدة   6( اجبارى  (مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
المتطلب 

 السابق
 عملى تمرين محاضرة

UC01 0 0 2 2 لغة إنجليزية  

UC02 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

UC03 0 0 1 1 مبادئ التفكير العلمي  

UC04 0 0 1 1 حقوق االنسان  

  3 0 5 6 المجموع

 

 %3333ساعة معتمدة   6( اختيارى) مقررات متطلب الجامعة

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
المتطلب 

 السابق
 عملى تمرين محاضرة

UE05 0 0 2 2 مهارات االتصال  

UE06 0 0 2 2 اقتصاد  

UE07 0 0 2 2 اقتصاد وادارة مشروعات  

UE08 0 0 2 2 علوم بيئية  

UE09 0 0 1 1 تقارير فنية كتابة  
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UE10 0 0 1 1 علم النفس  

UE11 0 0 2 2 أمن صناعى وبيئة  

UE12 
العوامل النفسية والسلوكية فى 

 البيئة العمرانية
2 2 1 0  

UE13 0 0 1 1 قانون واخالقيات المهنة  

UE14 0 0 2 2 األخالقيات وممارسة المهنة  

UE15 0 0 2 2 اداراة المشروعات  

 

 %20ساعة معتمدة 36( اجبارى)مقررات متطلب الكلية 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS001  0 2 3 4 (1)رياضيات  

BAS002  2 2 3 4 (1)فيـــــزياء  

BAS003  0 2 2 3 (1)ميكانيــكا  

MT004 0 4 0 1 (1) رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
2 2 0 0  

BAS006  0 2 3 4 (2)رياضيات BAS001 

BAS007  3 2 3 4 (2)فيــــزياء BAS002 

BAS008  0 2 2 3 (2)ميكانيــكا BAS003 
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BAS009 2 2 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  0 4 0 1 (2)رسم هندسى BAS004 

IME011 2 0 1 2 تكنولوجيا انتاج  

ELC401  3 0 0 1 1مشروع تخرج  

ELC406  6 0 1 3 2مشروع تخرج ELC401 

  11 20 23 36 المجموع

 

 % 38.89ساعة معتمدة  69مقررات العلوم الهندسية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
المتطلب 

 السابق
 عملى تمرين محاضرة

ELE101 2 2 3 4 دوائر كهربية BAS007 

MTE102  (1)هندسة ميكانيكية  3 2 2 0 BAS002 

BAS103  0 2 2 3 (3)رياضيات BAS006 

BAS104 2 2 3 4 فيزياء حديثة BAS007 

ICE105 2 0 2 2 برمجة حاسب UC02 

ELE106 2 2 3 4 نبائط ودوائر الكترونية ELE101 

ELE107 2 2 3 4 تصميم منطقى UC02 

ELE108 2 2 2 3 قياسات كهربية والكترونية ELE101 

BAS109   (4)رياضيات  3 2 2 0 BAS103 

CBE110 0 2 1 2 هندسة مدنية BAS008 
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
المتطلب 

 السابق
 عملى تمرين محاضرة

ELE201  2 2 3 4 دوائر الكهربيةالتحليل ELE101 

ELE202 2 2 3 4 تحليل الدوائر اإللكترونية ELE106 

ELE203 0 2 3 4 مجاالت كهرومغناطيسية BAS007 

BAS204  (7)رياضيات  3 2 2 0 BAS101 

MTE205  0 2 2 3 (2)هنسة ميكانيكية MTE102 

ELE208 2 2 2 3 قياسات كهربية وإلكترونية متقدمة ELE101 

ELE209 2 2 3 4 ااّلت كهربية ELE208 

ELE210 0 2 1 2 مدخل إلى أنظمة الطاقة BAS007 

BAS304  (8)رياضيات  3 2 2 0 BAS204 

IME305 0 0 2 2 ضبط الجودة  

ELP309 2 2 2 3 هندسة التحكم االلى 

ELE201 

BAS204 

ELC409 0 0 2 2 قوانين و لوائح اإلتصاالت  

  22 38 48 69 المجموع
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 % 26.67ساعة معتمدة  48( اإلجبارية) مقررات العلوم الهندسية التخصصية  

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELC206 1 2 3 4 أنظمة و إشارات كهربية 
BAS103 

BAS204 

ELE207  2 2 2 3 (1)معالجات دقيقة ELE101 

ELC301 1 1 2 3 اتصاالت تماثلية 
BAS204 

ELC206 

ELC302 1 1 2 3 الدوائر المتكاملة ELE202 

ELC303 2 2 3 4 موجات  كهرومغناطيسية ELE203 

ELC306 2 2 3 4 تصاالت رقميةإ 
BAS304 

ELC301 

ELC307 
أوساط النقل الميكروموجية و 

 1 2 2 3 البصرية
ELE201 

ELC303 

ELC308 2 2 2 3 معالجة اإلشارات الرقمية ELC206 
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELC402 0 2 2 3 دوائر التكاملية المتقدمةال ELC302 

ELC403 1 1 2 3 إتصاالت ضوئية 
ELC306 

ELC307 

ELC404 2 2 3 4 هوائيات ELC303 

ELC405 2 2 3 4 شبكات حاسب ELC306 

ELC407 2 2 3 4 إتصاالت خلوية ELC306 

ELC408 2 2 2 3 قياسات ميكروموجية 

ELC307 

ELC405 

ELE208 

  23 27 34 48 المجموع

 

  

 

 

 

 

 

 

 %8.33ساعة معتمدة  15( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية  

 المتطلب السابق ساعات االتصالالساعات  المقـــــــــــرر الكـــــود
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 عملى تمرين محاضرة المعتمدة

ELC311 0 2 2 3 لكترونات صناعيةإ 
ELE312C 

ELE323C 

ELC312 0 2 2 3 إلكترونات قوى 
ELE312C 

ELE323C 

ELC321 0 2 2 3 نبائط ميكروموجيةال 
ELE312C 

ELE413C 

ELC323  0 2 2 3 2معالجات دقيقة 
ELC413C 

ELC421C 

ELC411 0 2 2 3 نطم األتصاالت التقدمة 

ELC421C 

ELC424C 

ELC512C 

ELC412 0 2 2 3 أنظمة الرادار 
ELE413C 

ELC421C 

ELC413 0 2 2 3 نطم األتصاالت  

ELC421  0 2 2 3 بيوطبيةالهندسة 

ELC421C 

ELC424C 

ELC512C 

ELP422  0 2 2 3 تحكم متقدمةالهنسة 

ELP424C 

 

ELP423 0 2 2 3 أتصاالت األقمار الصناعية  

ELC431  0 2 2 3الدوائر التكاملية ذات السعة ELC421C 
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

 ELC424C الكبيرة جدا

ELC512C 

ELC515C 

ICE432 0 2 2 3 الذكاء االصطناعى ICE316E 

ELC433 0 2 2 3 دوائر االتصاالت 
ELC421C 

ELC516E 
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 اجلداول الدراسية للطالب املنتظم

 (Freshman) المستوى األول

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 عملى تمرين محاضرة

BAS001  3 0 2 3 4 (1)رياضيات  

BAS002  3 2 2 3 4 (1)فيـــــزياء  

BAS003  3 0 2 2 3 (1)ميكانيــكا  

MTE004  3 0 4 0 1 (1)رسم هندسى  

HUM005 2 0 0 2 2 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

UC01 2 0 0 2 2 لغة انجليزية  

UC02 2 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

 18 المجموع

13 10 7 

  

30 

الثانىالدراسى الفصل   

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS006  3 0 2 3 4 (2)رياضيات BAS001 

BAS007  3 2 2 3 4 (2)فيــــزياء BAS002 

BAS008  3 0 2 2 3 (2)ميكانيــكا BAS003 
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BAS009 3 2 2 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  3 0 4 0 1 (2)رسم هندسى BAS004 

IME011 3 2 0 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  

 18 المجموع

12 12 6   

30   

 

 

 (Sohomore)  المستوى الثانى

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

االتصالساعات   
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC03 2 0 0 1 1 مبادىء التفكير العلمى  

ELE101 3 2 2 3 4 دوائر كهربية BAS007 

MTE102  (1)هندسة ميكانيكية  3 2 2 0 3 BAS002 

BAS103  3 0 2 2 3 (3)رياضيات BAS006 

BAS104 3 2 2 3 4 فيزياء حديثة BAS007 

UE09 2 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

ICE105 2 2 0 2 2 برمجة حاسب UC02 

 18 المجموع

14 8 6   

28   
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 الثانى الدراسى الفصل

 

 (Junior)  الثالمستوى الث

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC04 2 0 0 1 1 حقوق االنسان  

ELE201  3 2 3 3 4 دوائر الكهربيةالتحليل ELE101 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE08 2 0 0 2 2 علوم بيئية  

ELE106 3 2 2 3 4 نبائط ودوائر الكترونية ELE101 

ELE107 3 2 2 3 4 تصميم منطقى UC02 

ELE108 
 قياسات كهربية والكترونية

(1) 3 2 2 2 3 ELE101 

BAS109   (4)رياضيات  3 2 2 0 3 BAS103 

CBE110 2 0 2 1 2 هندسة مدنية BAS008 

 18 المجموع

13 10 6   

22   
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ELE202 3 2 2 3 4 اإللكترونية تحليل الدوائر ELE106 

ELE203 3 0 3 2 3 مجاالت كهرومغناطيسية BAS007 

BAS204  (7)رياضيات  3 2 2 0 3 BAS101 

MTE205  3 0 2 2 3 (2)هنسة ميكانيكية MTE102 

 18 المجموع

13 12 4   

22   

الثانى الدراسى الفصل  

 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE07 2 0 0 2 2 إقتصاد وإدارة مشروعات  

ELC206 3 1 2 3 4 أنظمة و إشارات كهربية 

BAS103 

BAS204 

ELE207  3 2 2 2 3 (1)معالجات دقيقة ELE101 

ELE208  3 2 2 2 3 (2)قياسات كهربية وإلكترونية ELE101 

ELE209 3 2 2 3 4 ااّلت كهربية ELE203 

ELE210 2 0 2 1 2 مدخل إلى أنظمة الطاقة BAS007 

 18 المجموع

13 10 7   

30   
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 (Senior-1)المستوى الرابع

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE10 2 0 0 1 1 علم النفس  

ELC301 3 2 2 3 4 اتصاالت تماثلية 

BAS204 

ELC206 

ELC302 3 2 2 2 3 الدوائر المتكاملة ELE202 

ELC303 3 2 2 3 4 موجات  كهرومغناطيسية ELE203 

BAS304  (8)رياضيات  3 2 2 0 3 BAS204 

ELC31X 3 0 2 2 3 (1) ختيارىمقرر إ  

 المجموع

18 

13 10 6   

 22   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

IME305 2 0 0 2 2 ضبط الجودة  

ELC306 3 2 2 3 4 تصاالت رقميةإ 

BAS304 

ELC301 
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ELC307 
النقل الميكروموجية و أوساط 

 3 1 2 2 3 البصرية

ELE201 

ELC303 

ELC308 3 2 2 2 3 معالجة اإلشارات الرقمية ELC206 

ELP309 3 2 2 2 3 هندسة التحكم االلى 

ELE201 

BAS204 

 

ELC32X 3 0 2 2 3 (2)ختيارى مقرر إ  

 18 المجموع

13 10 7   

28   

 

 (Senior-2) المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELC401  3 0 0 1 1مشروع تخرج   

ELC402 3 1 2 2 3 دوائر التكاملية المتقدمةال ELC302 

ELC403 3 1 2 2 3 إتصاالت ضوئية 
ELC306 

ELC307 

ELC404 3 2 2 3 4 هوائيات ELC303 

ELC405 3 1 2 3 4 شبكات حاسب ELC306 
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ELC41X 3 0 2 2 3 (3) ختيارىمقرر إ  

 18 المجموع

12 10 8   

30   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELC406  6 0 1 3 2مشروع تخرج  ELC401 

ELC407 3 2 2 3 4 إتصاالت خلوية ELC306  

ELC408 3 2 2 2 3 قياسات ميكروموجية 

ELC307 

ELC405 

ELE208 

ELC409 2 0 0 2 2 قوانين و لوائح اإلتصاالت  

ELC42X 3 0 2 2 3 (4) ختيارىمقرر إ  

ELC43X 3 0 2 2 3 (5)ختيارى مقرر إ  

 18 المجموع

12 8 10   

30   

 

 

االلكترونيات واالتصاالت هندسة  المحتوى العلمى لمقررات برنامج شعبة -1

 الكهربية

 (Freshman) المستوى األول
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 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

 

BAS001 ( 1)رياضيات 

 ( 0+2+3) 4:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الحدين، االستنتاج الرياضى، الكسور الجزئية، نظرية المعادالت، حل المعادالت غير الخطية  نظرية ذات: الجبر 

تعريف الدوال والدوال المثلثية، والجبرية ورسم : التفاضل.فى متغير واحد، طرق الحلول العددية، المصفوفات 

دوال الجبرية والمثلثية، نظرية منحنياتها، الدوال الكسرية، توصيف النهايات ، االتصال ، التفاضل، تفاضل ال

تطبيقات على التفاضل ، حساب الخطأ فى الدالة نتيجة الخطأ  فى قيمة المتغير، . رول، نظرية القيمة المتوسطة

 .نظرية لوبيتال، رسم المنحنيات، القيمة العظمى والصغرى والنظريات المصاحبة
 

BAS002  (1)فيزياء 

 (2+2+3) 4:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

القياسات الفيزيائية ،معاييرالقياس،للكميات األساسية ،التحليل البعدى،أنظمة الوحدات ،  خواص المرونة لالجسام 

التحميل، االجهاد واالنفعال ،معامالت المرونة، التجاذب وقانون نيوتن للتجاذب وتطبيقاته، طاقة  انواع الصلبة ،

بلر، الموائع الساكنة ، الضغط الهيدروستاتيكى، قاعدة باسكال، قاعدة ارشميدس، الوضع، حركة التوابع وقوانين ك

حركة الموائع المثالية ، معادلة االستمرار،معادلة برنولى وتطبيقاتها، اللزوجة، الذبذبات، الحركة التوافقية 

ية البسيطة والحركة البسيطة وبعض تطبيقاتها، طاقة الجسيم المتحرك بحركة توافقية بسيطة، الحركة التوافق

 .تجارب عملية. الدائرية المنتظمة
درجة الحرارة، وكمية الحرارة، القانون األول للديناميكا الحرارية، القانون الصفرى للديناميكا الحرارية ، قياس درجات 

نتقال الحرارة ،التمدد الحرارى، كمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة األجسام الصلبة والسوائل، آليات ا

الحرارة،النظرية الحركية للغازات، الغازات المثالية،طاقة الحركة االنتقالية، توزيع سرعة الجزيئات، الحرارة النوعية 

للجزيئات، درجات الحرارة وعالقتها بالجرارة النوعية،االنتروبيا والقانون الثانى للديناميكا الحرارية، دورة كارنوت، 

 .، مبادئ االآلت الحرارية، مبادئ أجهزة التكييف، تجارب عمليةالمقياس المطلق لدرجة الحرارة

 

BAS003  (1)ميكانيكا 

 (0+2+2) 3:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

المتجهات وتطبيقاتها ، االحتكاك الجاف ، تطبيقات،   دالة الجهد االستاتيكية جبر المتجهات اتزان الجسيم  

اتزان جسيم ، اتزان جسيم جاسئ، المفصالت والبكرات، االحتكاك ، . والجسيم الجاسئ  ، المفصالت والبكرات

 .مركز الكتل ، عزم القصور الذاتى

 

MTE004  (1)رسم الهندسي 

 (0+4+0) 1: اعات المعتمدة الس

 : المتطلب السابق

دوات ومعدات الرسم ، استخداماتها والمحافظة عليها ،  أساليب الترقيم ووضع األبعاد ، تقنيات ومهارات الرسم أ

استنتاج  –اإلسقاط المساعد –اإلسقاط العمودى للنقطة والخط والمستوى والمجسم  –العمليات الهندسية  –الهندسى

 .المختلفة من األشكال المنظورة والعكسالمساقط 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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HUM005 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة 

 (0+0+2) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
دراسة المجتمعات الريفية و العمرانية و الحرفية، بروز الرأسمالية الصناعية، بروز صور جديدة من الطاقة، المواصالت 

الثقافة يبرز عملية اإلبداع التى تحتوى على مجموعة من المحاوالت التى تختار أو  واالتصاالت، التكنولوجيا جزء من

 .ترفض طبقا للخصائص االجتماعية فى ذلك الوقت

UC01  لغة اإلنجليزية 

 (0+0+2) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، بناء الكلمات، القراءة، االستماع، مراجعة على القواعد األساسية للغة اإلنجليزية، النطق األمريكي و مهاراته

متابعة التحسن فى مهارات التعبير الشفهي، المحادثة، القراءة . التعبير و المحادثة، البرنامج اإلضافي العملي للغة 

 .و الكتابة، نشاطات تتضمن اللغة التقنية و المعملية، تقوية الفهم الذي يؤدى إلى زيادة القابلية لالتصال
 

UC02  للحاسباتمقدمة 

 (3+0+1) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
أسلوب بناء  الحاسب ، مقدمة  لمعالجة البيانات ، نظام الحاسب وعناصره ، تنظيم البيانات وإدخالها ، أساسيات نظام 

 .الحاسب والبرمجةالحاسب ، نبائط ووسائل عمليات اإلدخال ، الميكروحاسبات ، خريطة تدفق البرامج ، مقدمة للغات 

 (فصل الربيع)الفصل الدراسى الثانى 

BAS006 (2)رياضيات 

 (0+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 BAS001C: المتطلب السابق

تعريف التكامل، تكامل الدوال المثلثية والجبرية، تعريف التجميعات، إيجاد مجموع األعداد األحادية : التكامل 

واألعداد التربيعية، تعريف المساحات تحت المنحنى وعالقتها بالتكامل، النظريات األساسية فى التكامل ، طرق 

كسية والدوال الزائدة والدوال الزائدة العكسية، األشكال الغير التكامل ، الدوال العكسية للدوال والدوال المثلثية الع

القواطع المخروطية، المعادالت العامة من الدرجة : هندسة تحليلية وجبر.معرفة ونظرية لوبيتال، التكامل المعتل

ة، الثانية فى متغيرين وتوصيفها ، حل المعادالت الخطية فى أكثرمن متغيروأنواعها من حيث رتبة المصفوف

 . حلول المعادالت المتجانسة والغير متجانسة
 

BAS007  ( 2)فيزياء 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 BAS002C: المتطلب السابق

الشحنة الكهربية وقانون كولوم ، الموصالت والمواد العازلة ، مبدأ إضافة القوى : الكهربية الساكنة  

جال الهيدروستاتيكى، خطوط المجال ، المجال لشحنة نقطية الكهروستاتيكية ، طبيعة الشحنة الكهربية ،الم

ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من الشحنات ، قانون جاوس، فيض المجال الكهروستاتيكى، قانون 

جاوس وتطبيقاته، الجهد الهيدروستاتيكى، حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات 

لشحنات، اشتقاقا ق المجال من الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، األوساط العازلة نقطية وتوزيع متصل من ا

واستقطابها، السعات الكهربية، قانون جاوس فى وجود أوساط عازلة، متجه اإلزاحة، الطاقة المختزنة فى المجال 

 .الهيدروستاتيكى، تجارب عملية



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

قاومة الكهربية كثافة التيار ، قانون اوم، القدرة الكهربية، أشباه التيار  لكهربى والم: التيار الكهربى والمغناطيسية

الموصالت ، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربية، فرق الجهد ، قانونا كيرشوف، الدوائر متعددة 

ال العروات، المجاالت المغناطيسية، تعريف المجال، القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار، مصادر المج

المغناطيسى، قانون بيوت سافار ، قانون امبير، الحث الكهرومغناطيسى، قانون فاراداى، قانون لنز، المجاالت 

الكهربية الناشئة بالحث، معامالت الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل، الخواص المغناطيسية للمواد 

ية والبارامغناطيسية، الفيومغناطيسية، التخلف ومعادالت ماكسويل، قانون جاوس للمغناطيسية، الديامغناطيس

 . المغناطيسى تيار اإلزاحة، تعميم قانون أمبير، معادالت ماكسويل، تجارب عملية
 

BAS008  ( 2)ميكانيكا 

 (2+2+3) 4:  الساعات المعتمدة 

 BAS003C: المتطلب السابق

، الحركة (الموضع والسرعة والعجلة)اإلحداثيات ومحاور اإلسناد الحركة الخطية والمنحنية : كيناماتيكا  الجسيم 

معادالت و قوانين نيوتن للحركة ، العجلة الثابتة والمتغيرة، معادالت الحركة الخطية فصل .    النسبية

الشغل المبذول بواسطة القوى، طاقة الحركة : يمالمتغيرات، معادالت الحركة المنحنية  ، الشغل والطاقة للجس

 . والشغل الدفع وكمية الحركة التصادم وتطبيقاته،   قانون حفظ الطاقة، الدفع وكمية الحركة

BAS009 الكيمياء  الهندسية 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

االتزانالديناميكى فى  ،الميزان المادى والحرارى فى عمليات احتراق الوقود ،  خواص المحاليل  –الحالة الغازية 

 ،التلوث ومعالجته  ،مواد البناء  ،معالجة المياه  ،الكيمياء الكهربية والتآكل  ،العمليات الفيزيائية والكيميائية 

 ،أشباه الموصالت  ،البتر وكيماويات  ،السكر  ،البوليمرات  ،اغ األصب ،صناعات كيميائية مختارة ،  األسمدة 

 .الزيوت والشحومات والمنظفات الصناعية

 

MTE010 ( 2)رسم الهندسي 

 (0+4+0) 1: الساعات المعتمدة 

 BAS004C: المتطلب السابق

رسم  –تقاطع السطوح  –القطاعات المستوية للمجسمات. استنتاج المساقط األخرى والمقاطع من المساقط المتاحة

 .الرسم باستخدام الحاسب -مبادىء الرسومات المعمارية –رموز الدوائر الكهربية  –وتركيب الهياكل الصلب 

IME011تكنولوجيا اإلنتاج 

 (2+0+1) 2: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

، أنواعها ، خواصها ، مجاالت مقدمة عن المواد الهندسية  الحديدية والالحديدية  والسيراميك والمركبة  

استخدامها ، مقدمة عن العمليات التكنولوجية ، السباكة واللحام ، عمليات التشكيل ، عمليات التشغيل ، مقدمة عن 

 .استخدامات الحاسب فى هندسة اإلنتاج ، مقدمة عن الهندسة الصناعية ، دراسة العمل ، تخطيط المصانع

 (Sophomore)المستوى الثانى 

 (فصل الخريف) صل الدراسى االول الف

UC03 ء التفكير العلمى مبادى 

 (0+0+1) 1: الساعات المعتمدة 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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 BAS007 :المتطلب السابق

تعريف التفكير العلمى ، سمات التفكير العلمى ، التفكير واالبداع والذاكرة، معوقات التفكير واالبداع ، مهارات التفكير 

المعرفية ، تصنيف بلوم لألهداف المعرفية ، استراتيجيات وأساليب تنمية التفكير ، اسلوب المعرفية ، مهارات التفكير فوق 

حل المشكالت بطرق مستقبلية ، اسلوب التعلم واالتقان ، اسلوب التعلم الذاتى ، التعليم بالحاسوب ، برامج تعليم التفكير ، 

برنامج بيردو، قياس االبداع ، تعليم التفكير بطريقة مجردة برنامج الكورت ، برنامج القبعات الست ، برنامج ماثيوليبمان، 

 .، تعليم التفكير بطريقة مدمجة

ELE101دوائر كهربية 

 (2+2+3) 4 : الساعات المعتمدة 

 BAS007: المتطلب السابق

التحليل الحلقى ، عناصر الدائرة الكهربية، قانون أوم وقوانين كيرشوف ، التحليل العقدى، : تحليل دوائر التيار المستمر 

نظرية تحويل المنبع ، نظرية التراكب ، نظرية ثفنين ونورتن، المكثفات والملفات ، الظواهر العابرة فى الدوائر دوات 

 .الرتبة االولى والثانية ، الدوائر المغناطيسية

وائر الجيبية المستقرة ، القدرة الدوال الجيبية والمطورات ،المعاوقة والمسامحة ، تحليل الد: تحليل دوائر التيار المتردد

 .الدوائر ثالثية االوجة المتزنة والغير متزنة ، وتطبيقات حاسوبية فى الدوائر الكهربية.ومعامل القدرة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

MTE102 (1)هندسة ميكانيكية 

 (0+2+2) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS002: المتطلب السابق

التبريد، هندسة  –ديناميكا حرارية، النظرية والقوانين االساسية، الغازات المثالية والفعلية، اساسيات االحتراق، تطبيقات 

المواد وأساسيات الهندسة الميكانيكية، الخواص الميكانيكية للمواد ومواصفاتها، التركيب البللورى للمعادن والسبائك، 

 .لمعدنية، الخواص الكهربية للمواد، مواد البووليمر، المواد المركبةاالختبارات الميكانيكية للمواد ا

BAS103  (3)رياضيات 

 (0+2+2) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS006: المتطلب السابق

التفاضل والتكامل للدوال التى تحتوى على أكثر من متغير، التفاضل الجزئى، قاعدة السلسة، تطبيقات فى الخطأ نتيجة 

تغيرات، التفاضل تحت عالمة التكامل، نظرية تيلور فى أكثر من متغير، القيم العظمى والصغرى للدالة الخطأ فى الم

المشروطة وغير المشروطة، ايجاد مستوى المماس والمستقيم العمودى لألسطح فى الفراغ وكذلك للسطوح المعروفة 

ى والثالثى وتطبيقاتها فى ايجاد المساحات ومساحة الثنائ: كالكرة واالسطوانة، تعريفات فى المتجهات، التكامل المتعدد

االسطح واالحجام، المعادالت التفاضلية من الرتبتين أالولى والثانية وتطبيقاتهما، المتسلسالت ودراسة التقارب والتباعد 

 .والنظريات المصاحبة، حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسلة القوى

 

BAS104 الفيزياء الحديثة 

 (2+2+3) 4 : الساعات المعتمدة 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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 BAS007: المتطلب السابق

المسلكالجسيمىلإلشعاعاتالكهرومغناطيسيةوالمسلكالموجي للجسيمات  :النظريةالنسبيةالخاصة،الظواهرالمكماة

 .المادية،الفيزياءالذرية،مدخإللىالفيزياءالنوويةوفيزياءالجزيئاتوفيزياءالجوامد،مقدمةلعلم البلورات

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

UE09 كتابة تقارير فنية 

 (0+0+1) 1 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
، (لرسومات البيانية الجداول وا –وصف التجارب  –التعاريف  –المقارنات  –الخصائص واألبعاد ) طرق الكتابة العلمية 

، ( المراجعة والتحسين  –كتابة المسودة  –اإلعداد  –التخطيط ) كتابة التقرير مكونات ومحتويات التقرير الفني ، خطوات 

االختصارات القياسية ، التوضيحات المرفقة بالتقرير، الخطابات و إرشادات لها، تصميم الصفحة ، التقارير القصيرة ، 

 .المواصفات الفنية ، الكتالوجات

ICE105 برمجة الحاسب 

 (2+0+2) 2 : الساعات المعتمدة 

 UC02: المتطلب السابق
طرق حل المسائل وتوصيف الخوارزميات، أساسيات البرمجة المعتمدة على الكائنات، ، أنواع البيانات والمتغيرات وطرق 

الدوال كوحدات حسابية،   ،التحكم والتكرارات، المصفوفات والمؤشرات ،االعالن عنها، العمليات الحسابية والمنطقية 

 (.فى تطبيقات الموضوعات السابقة ++Cاستخدام لغة ) لغات برمجة الحاسب 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

UE08  علوم بيئية 

 (0+0+2) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
سلبا على البيئة سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية ، تلوثالهواء،أنواعملوثاتالهواء، مؤشرات المواد التي تؤثر 

القياسيهلملوثاتالهواء ، مقدمهعنمصادرالمياهوتلوثالمياهومصادرالملوثات،أنظمةمعالجةالمياه،المخافات  

والمحلى لحماية البيئة ـ مفهوم اقتصاديات الخطرهوالسامهومعالجتها، التلوث السمعي والبصري ،االهتمام العالمي والعربي 

 .البيئة ـ خلق الوعي البيئي ـ خلق الوعي الصحي والرياضي في التنشئة البيئية 

ELE106 نبائط ودوائر االلكترونية 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE101: المتطلب السابق
البنية ـ الخصائص ـ النماذج الدوائرية ، والتطبيقات : ملتقى اساسيات أشباه الموصالت ، الثنائى المثالى، الثنائيات ذات ال

 -التركيب  -االنواع : المتنوعة ، ثنائيات االغراض الخاصة، الترانزستور ثنائى الوصلة وترانزستور التأثير المجالى

 .مكبرات االشارة الصغيرة وتشكيالتها المختلفة  -الخصائص ، النماذج الدوائرية لألشارة الصغيرة 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELE107 تصميم منطقى 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 UC02: المتطلب السابق

 :النظمالعددية،الشفرات،الجبرالبولينى،البواباتالمنطقية،الدوائرالمؤتلفةوالتتابعية،الصفائفالمنطقيةالمبرمجة،نظم الذاكرة

ذاكراتالقراءةفقط،الذاكراتالعشوائية ،نبائطالمدخالتوالمخرجات،طرقتبسيطالدوائرالمنطقية،الدوائر 

 .متعددةالمخارجوالمصفوفاتالخطيةالمبرمجة،العداداتالمتزامنة،محوالت الشفرات،الدوائرالمتزامنةوالغيرمتزامنة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE108  (1)كهربية والكترونية قياسات 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE101: المتطلب السابق
. أجهزة قياس التيار والجهد المتردد. أجهزة قياس التيار والجهد المستمر. األخطاء في القياسات. الوحدات الكهربية والقياسية

 .أنواعها وتطبيقاتها -محوالت الطاقة  قناطر التيار المتردد وتطبيقاتها،. قناطر التيار المستمر وتطبيقاتها

تطبيقات عملية على دوائر الدايود  –تطبيقات عملية على نظريات الدوائر الكهربية للتيار المستمر والمتردد : المعمل 

 .والترانزستور

 

BAS109  (4)رياضيات 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 BAS103: المتطلب السابق
وفات ، ضرب وجمع المصفوفات ، أيجاد المصفوفات العكسية بطرقها المختلفة، إيجاد القيم الجبر الخطى، أنواع المصف

المميزة للمصفوفات والمتجهات المصاحبة، استخدام المصفوفة فى حل مجموعة من المعادالت التفاضلية الخطية ، تحليل 

 .دوال المتجهات ، تحويل البالس ، وتطبيقات تحويل البالس

 

CBE110 هندسة مدنية 

 (0+2+1) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS008: المتطلب السابق
( القوى العمودية ، قوى القص وعزوم االنحناء) مقدمة التحليل االنشائى ، أنواع االحمال ورودود االفعال ، القوى الداخلية 

ة استاتيكيا ، توزيع االحمال ، تطبيقات فى الكمرات واالطارات المحددة استاتيكيا ، القوى الداخلية فى الجمالونات المحدد

 .على التصميم االنشائى لمحطات الكهرباء والمحوالت والموزعات وأبراج تقوية االرسال الالسلكى



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 (Junior)المستوى الثالث 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

UC04  حقوق االنسان 

 (0+0+1) 1: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسان، الحقوق مفهوم 

الفردية ،الحقوق الجماعية، القيود المفروضة على حقوق االنسان، حقوق المراة، حقوق الطفل، حقوق ذوى االحتياجات 

نات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، الخاصة، المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، ضم

 .المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان

ELE201 تحليل الدوائرالكهربية 

 (2+3+3) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE101: المتطلب السابق
مغناطيسية ، االستجابة الترددية ، تحويل البالس وتطبيقها فى الدوائر  الرنين فى الدوائر الكهربية ، الدوائر المقترنة

 .الكهربية ، متسلسلة فوريروتطبيقها فى الدوائر الكهربية ، المرشحات ، الشبكات ذوات المنفذين

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE202  تحليل الدوائر االلكترونية 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE106: المتطلب السابق
الترانزستور فى الترددات العالية والسلوك الترددى ، المكبرات التفاضلية ، المكبرات متعددة المراحل ، مكبرات القدرة ، 

 .تحليل دوائرها فى التطبيقات المختلفة -خصائصها  –أنواعها  –مكبرات التغذية المرتدة ، المذبذبات ، مكبر العمليات 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE203 مجاالت كهرومغناطيسية 

 (0+3+2) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS007: المتطلب السابق

االلكهربي،قانونجاوس،نظريةالتفرق،الطاقةوالجهد،الموصالتوالعوازل لمجقانونكولوم،ا :اإلستاتيكاالكهربية

قانونبيوسافار،قانونأمبيرالتداولي،نظريةستوكس،القوى،  :الكهربية،المواسعاتوالمواسعة،االستاتيكاالمغناطيسية

 .االتالمتغيرةزمنيًا،معادالتماكسويل،المعادلةالموجيةلمجالموادوالنبائطالمغناطيسية،المحثاتوالمحاثة،قانونفاراداى،ا



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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BAS204  (7)رياضيات 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 BAS109: المتطلب السابق
جبر المتغير المركب والدوال ، التحليل والتكامل الخطى ، نظرية كوشى ، القيم الشاذة ، متسلسلة تايلور ولورانت ، نظرية 

 .الباقى وحساب الباقى باستخدامها ، الدوال ذات القيم المتعددة ، نظرية الجهد فى بعدين ، تحليل فوريير

MTE205 (2)ميكانيكية هندسة 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 MTE102: المتطلب السابق
نظرية ميكانيكا الموائع ومفاهيم أساسية، استاتيكا الموائع ، ديناميكا الموائع ، معادالت بقاء المادة وكمية : ميكانيكا الموائع 

، أساسيات ( ، محطات القوى الهيدروليكية المضخات ، الضواغط ، المراوح ، التوربينات ) الحركة والطاقة ، تطبيقات 

) تطبيقات ( التوصيل ، الحمل ، االشعاع ) نظرية انتقال الحرارة : انتقال الحرارة. أنظمة التحكم الهيدروليكى والهوائى

 .، التبخير والتكثيف ( العوازل الحرارية ، تبريد المعدات والكابالت 

 

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

 

UE07اقتصاد وادارة مشروعات 

 (0+0+2) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
االتالصناعية،الطرقاالقتصاديةلحسابقيمةالمنظومات لمجالتحليالالقتصادىلتقييمالتصميمواالنتاجفىا

والخدماتاالنتاجية،التحليالالقتصادىللبدائل،حسابالتكاليفالصناعيةواسعارالمنتجات،االنواعاالساسية 

للمشروعات،بياناتاالسهموالتركيباتالشبكية،طرقالبرمجةالرياضية،التحكمفىتكلفةالمشروعات،تخطيط 

 .مصادرالمشروعات،طريقةبيرتاالحصائية

 

ELC206 أنظمه وإشارات كهربية 

 (1+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 BAS103 – BAS204: المتطلب السابق
نبضة ) اإلشارات الخاصة (. اإلزاحة ، المقياس و االنقالب)األساسية  العمليات الزمنية. التعرف على أنواع اإلشارات

تعيين كثافة الطيف  ،تمثيل اإلشارة بمجموعة اإلشارات المتعامدة . مقارنة اإلشارات بمعامل الربط(.الوحدة و خطوة الوحدة

أمثلة النظمة خطية  ،االنظمة الخطية المستمرة والمتفاصلة وخصائصها ،التعرف على  االنظمة  ،للطاقة و للقدرة لإلشارة  



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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تعريفه ، خواصه ، : تحويل فورير التماثلي.  طيف اإلشارات الدورية باستخدام متسلسلة فورير ،مستمرة وخطية منفصلة

النظم الخطية وعالقة : ، تطبيقاته في االتصاالت الكهربية( السعة و زاوية الطور)رسم طيف النطاق الترددي لإلشارات 

 . أنواع المرشحات التماثلية و تطبيقاتها. إشارتي الدخل و الخرج بالمعادلة الخاصة بالنظام

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELE207 ( 1)معالجات دقيقة 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE107: المتطلب السابق
، عوائل الميكرومعالجات ، أنساق العنونة، تمثيل البيانات ، ( الناقل)يقة ، مفهوم الخط الحافل معماريات المعالجات الدق

 .مجموعات التعليمات ، البرمجة بلغة التجميع ، تخطيط الذاكرة ، دوائر االدخال واالخراج

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELE208 (2)قياسات كهربية والكترونية 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE108: المتطلب السابق
، قياس التردد ، االجهزة الرقمية، تجميع البيانات (االوسيلوسكوب) إحصاء االخطاء ، مولد االشارات ، راسم الذبذبات 

وامل المؤثرة على تجارب معملية تشمل دوائر تكبير بالترانزستور والع. رقميا وتناظريا ، أجهزة التسجيل ، قياسات الليزر

 .التشويه 

تطبيقات عملية على الدوائر  –مرشحات فعالة  –تطبيقات عملية على مكبر العمليات وتشمل مجمع اشارات :  المعمل

 .المنطقية والرقمية

ELE209 آالت كهربية 

 (2+2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE313: المتطلب السابق
آالت الطور الواحد واالطوار الثالثة ، نظرية وخصائص االالت المتزامنة ، نظرية وخصائص أداء االالت الحثية ، 

محرك الخطوة ، محرك المفاعلة ، االالت ذات المغناطيسية الثابتة ، محركات : المحوالت ثالثية الطور ، االت خاصة

 .التحكم ذات الطورين ، التحكم االلكترونى فى االالت الكهربية

 .على مايتم تدريسه بالمقررتطبيقات عملية : المعمل

 

ELE210مدخل الى أنظمة الطاقة 

 (0+2+1) 2: الساعات المعتمدة 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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 ELE203: المتطلب السابق

 :ا،البطارياتتهوتطبيقا( النووية،الشمسية،والرياحية ) والغيرتقليدية( الحراريةوالهيدروليكية )مصادرالطاقةالتقليدية 

 :الخواصوالتطبيقات،أنظمةاإلضاءة :اللمبات /ا،استعماالتالطاقة،اإلضاءةتهأنواعهاوتركيبهاواختبارهاوتطبيقا

 .حساباتومحطاتحاسوبية :التصميم،األمامياتوالمواصفات،اإلنشاءوالنصبواالختبار،منحنياتاالستضاءة

 

 

 

 

 

 

 

 (Senior-1)المستوى الرابع 

 (الخريففصل ) الفصل الدراسى االول 

UE10علم النفس 

 (0+0+1)1: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
مدخاللىعلمالنفسالمهنى،سيكولوجيةالفروقالفردية،تحلياللعمل،االختيارالمهنى،التوجيهالمهنى،التدريب 

 .المهنى،سيكولوجيةالحوادثواالمنالصناعى،الهندسةالبشرية،االمراضالمهنيةوالصحةالنفسية

 

ELC301 تماثليةاتصاالت 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 Bas204- ELE206: المتطلب السابق

التعديالألتساعي،التعديالألتساعيذوالنطاقين، التعديل  :الخطي( التضمين)مقدمةلنظماالتصاالت،تقنياتالتعديل

( السوبرهيتيروديني)المتباين االتساعىذوالنطاقالمفرد،التعديالألتساعيذوالنطاقاألثري،نقاللتعديالألتساعيوالمستقبلذيالفعل 

التعدياللترددي،التعدياللتردديالضيق النطاق،  :،التعاددبتقسيمالتردد،تقنياتالتعديالألسي

النبضة، ( عرض)تعديلسعةالنبضة،تعديلموضعالنبضة،تعديألمد :يبهالتعدياللطوري،التعدياللنبضيالتشا

قنياتالتعديلينالخطيواألسي،تأثيرات التمثياللرياضيللضوضاءالبيضاءالمرشحة،تأثيراتالضوضاءعلىت

 .يبهالضوضاءعلىتقنياتالتعدياللنبضيالتشا

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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ELC302الدوائر المتكاملة 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE202: المتطلب السابق
بأنواعها حدودالسرعة،هوامشالضوضاء،تبديدالقدرة،الدوائر المتكاملةالرقمية، :بارامتراتاألداء للدوائر المتكاملة الرقمية

TTL، DTL ،CMOS-  الدوائر المتكاملة المبرمجة-PLD،CPLD،FPGA  الدوائر المتكاملة المبرمجةبرمجة-

 .تطبيقات –دوائر الذاكرة بأنواعها  -D/Aدوائر -A/Dدوائر ِ

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC303موجات كهرومغناطيسية 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE203: المتطلب السابق

العوازلوالموصالت،استقطاب  :حلمعادلةالموجةعلىهيئةموجةمستوية،الموجاتالمستويةفىاالوساطالمادية

الموجاتالفضائيةوالموجاتاألرضية،انتشار  :الموجهانعكاسونفاذالموجات،انتشارالموجاتالكهرومغناطيسية

معادلةالموجةالصوتية،الموجاتالصوتيةالمستويةو الكرية، :الموجاتفيطبقتياالتروبوسفيرواأليونوسفير،الصوتيات

 .الضوضاء،النظمالصوتية والكهروصوتيةقدرةالصوتوجهارته،إنعكاس،نفاذ،وامتصاصالصوت،صوتياتالبيئةوالتحكمفي

 

BAS304 (8)رياضيات 

 (0+2+2) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS204: المتطلب السابق
توفيق المنحنيات واالستكمال ، الحلول العددية للمعادالت الخطية والغير خطية  ، التفاضل العددى ، التكامل العددى ، 

 .العادية والمعادالت التفاضلية الجزئيةالطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية 

 

 

 

 

ELE31Xمن بين (1) مقرر اختيارى: 

 ( 0+2+2): الساعات المعتمدة  3

ELE311 إلكترونيات القوى 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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الثيريستور ، منظمات الجهد المستمر المحوالت  –الترانزيستور  –الموحدات  –: خصائص نبائط القوى بأشباه الموصالت

رعة المرحكات ، مثبت الجهد الترددى، وحدات مصدر القدرة الال متقطعة، دوائر إلكترونيات والعاكسات ، التحكم فى س

 .القوى وتطبيقاتها 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE312 االلكترونيات الصناعية 

الحساسات ومحوالت الطاقة ، دوائر معالجة اشارات الحساسات ومحوالت الطاقة، المتحكمات االلكترونية التماثلية ، 

 .المتحكمات المنطقية المبرمجة  ،المتحكمات الرقمية باستخدام المشغل الدقيق ، المتحكمات الدقيقة وتطبيقاتها 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

IME305ضبط الجودة 

 (0+0+2) 2 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
تطور رقابة الجودة ، االساليب االحصائية للجودة ، مبادىء ووظائف الفحص ، أسليب مراقبة الجودة االحصائية ، نظرية 

سيجما ، الجودة  6( خطة ثنائية  –خطة فردية ) عينات القبولللسمات خرائط الجودة وأنواعها ، تطبيقات الجودة ، نظرية 

 . 0999/8992الشاملة ، المواصفات القياسية أيزو 

ELC306اتصاالت رقمية 

 (2+2+3) 4 : الساعات المعتمدة 

 BAS304 – ELE301: المتطلب السابق

التعدياللنبضيالشفري، التعدديةبتقسيمالزمن وتطبيقاتها فى تراسل ،مقدمةلالتصاالت الرقمية وفوائدها ،نظرية العينات 

 .التعديل الدلتاوي،اإلرسااللتشفيريفيالنطاق األساسي،الكشفاألمثل، تقنيةاالرتباط ،التعدياللنبضى التفاضلى،الصوت

 :ياللحاملةالرقميالتحليل الطيفيللقدرة، تعد،المرشحاتالمواءمة،احتمااللخطأفيتعدياللنطاقاألساسي، تداخل الرموز

اإلرسالبزحزحةاالتساع،اإلرسالبزحزحةالطور، 

اإلرسالبزحزحةالطورالمتماسكةتفاضليا،اإلرسالبزحزحةالتردد،اإلرسالبأقلزحزحةفيالتردد،اإلرسال 

 .بأقلزحزحةفيالترددالمرشحجاوسيا،اإلرسالبزحزحةالطورالمتعامد،اإلرسالمنالمرتبةالميمية،كفايةعرض النطاق

 . كوالكشفغيرالمتماسك،تأثيرالضوضاءعلىتقنياتالتعدياللرقمي،احتمااللخطأفي تعدياللحاملة الكشفالمتماس

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC307أوساط النقل الميكروموجية والبصرية 

 (1+2+2) 3 : الساعات المعتمدة 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 
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 ELE201- ELE303: المتطلب السابق
خطوطنقاللتردداتالعالية،خريطةسميث،تقنياتالمواءمةباستخدامالخطوطالمبتورة،أدلةالموجةالمستطيلةالمقطع 

األنواع،األنساق، الخصائص  :األليافالبصرية .فيزياءالضوء .والدائريةالمقطع،الخطوطالميكروشريطية،المرناناتالتجويفية

 :افذواتالنسقالواحد،أدلة الموجةالمتكاملة،تدهوراألشارةفيالليفالبصريوالتشكيالت،نظريةاألنساقألدلةالموجةاألسطوانية،أأللي

 .التوهين،التشوهالنسقيوالتشتت،مواداأللياف،التصنيع، الخواصالميكانيكية،الكبلنة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC308 معالجةاإلشاراتالرقمية 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE321C: السابق المتطلب

  ، Zتحويل  ،تحويلفوريرالمتفاصل وفوريرالسريع،مراجعةلإلشاراتوالنظمالمتفاصلة،معالجة االشارات المتفاصلة 

المحدودة )تصميمالمرشحاتالرقمية  ،استقرار النظم الرقمية ،(... بنياتمتوازية،بنيات تشابكية،)تحقيقالنظمباستخدامبنياتمختلفة

 TMSمثال )ية، دراسة أحد المعالجات الحديثة لالشارات الرقمية به،تصميمالمرشحاتالرقميةمنالمرشحاتالتشا(الالنهائية/

 .والتعرف على بنيته المعماريه وطرق برمجته وتطبيقاته قى تصميم المرشحات( 9900

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELP309هندسة التحكم اآللى 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE201- BAS204- ELE206: المتطلب السابق

االستجابة الزمنية االنتقالية ، االستجابة الزمنية  ،نمذجة االنظم  ،التغذية المرتدة  ،المغلقة /انظمة التحكم المفتوحة

 ،طرقاإلستجابةالترددية،اإلستقرارفىالنطاقالترددى،أضافة المعوضات النظمة التحكم ،دالة النقل للنظام   ،االستقرارية 

المحاللهندسىللجذور ،طرقالتصميمبإستخدامالمحل  ،تحليل االنظمة واالشارات  باستخدام تحويل البالس 

 .خرائط بود  ،الهندسىللجذور،معيار نايكويست لتحديد استقرار النظام 

 .على مايتم تدريسه بالمقرر تطبيقات عملية: المعمل

 

ELC32X من بين( 2)مقرر اختيارى: 

 ( 0+2+2)3:الساعات المعتمدة 

 

ELC321النبائط الميكروموجية 
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الكاليسترونات،أنابيبالموجةالراحلة،مذبذباتالموجةالخلفية،الماجنترونات،النبائطشبه  :األنابيبالميكروموجية

الي،الثنائيالنفقي،نبائطاأللكترونات لمجترانزستورالملتقىالثنائيالقطبية،الترانزستورذوالتأثيرا :الموصلةالميكروموجية

 .مارية،النبائطالبارامتريةنهالمنقولة،نبائطزمنالمروراأل

 

ELC322 النبائط البصرية 

أطالقالقدرة  :الثنائياتالمبتعثةللضوء،الثنائيالليزريشبهالموصلي،أطالقوقرنالقدرةالضوئية :المنابعالضوئية

 :منالمنبعالىالليف،وصلةليفلليف،قرنالقدرةالضوئيةمنالليفالىالكاشف،الكواشفالضوئية

الضوئيشبهالموصلي،الثنائي الضوئي  PINمارى،النبائطالكهروبصرية،النبائطالصوتبصرية ،نهالثنائيالضوئياإل

اتالليفالمطعمباألربيوم،ضوضاء المكبراتالبصريةشبهالموصلية،مكبر :النبائطالمغنيتوبصرية،المكبراتالبصرية

المعاددات،القارنات،مقاييسالتداخل،  :المكبر،محوالتالطواللموجي،مكوناتالتعاددبتقسيمالطواللموجي

 .محازيزالحيود،المرشحاتالبصريةالمتوالفة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC323 (2)معالجات دقيقة 

تصميم ،(الدوائر والبرمجيات)،تصميم الواجهات الرقمية (Interface)مةعلىالمعالجاتالدقيقةمعمارياتوتصميمالنظمالمقا

تطبيقاتألجهزةالقياس،نظمأكتسابالبيانات،وأمثلةأخرىمنتقاه ،المقاطعات ،(الدوائر والبرمجيات)الوجهات التماثلية 

 .منمجاالتمتنوعة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 (Senior-2)المستوى الخامس 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

ELC401 ( 1)مشروع تخرج 

 (3+0+0) 1:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
يمنحهذاالمقررالفرصةللطالبللتالزممعأحداألساتذةفىإجراءبحثلتنميةالمهارةالبحثيةللطالبباإلضافةإلى 

 القيامببرنامجدراسةمتعمقةومستقلةفىأحدالموضوعاتذاتاألهتمامالمشتركبينالطالبواألستاذ
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ELC402الدوائر المتكاملة المتقدمة 

 (1+2+2) 3 :الساعات المعتمدة 

 ELC302: المتطلب السابق
أساليب نمذجة وتصميم الدوائر المتعاقبة المتزامنة ، مخطط نقل الحالة وخوارزم نقل الحالة مع التطبيقات ، جداول االنتقال 

 . HDL – FPGA، جداول التخصيص ، جداول البرمجة، تطبيقات باستخدام 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC403اتصاالت ضوئية 

 (1+1+2) 3 :لمعتمدة الساعات ا

 ELC306 – ELC307: المتطلب السابق
اإللكترونيات الضوئية ، اإلشعاع الضوئي ، مصادر اإلشعاع ، قياسات اإلشعاع ، الكاشفات الضوئية ، الروابط الضوئية 

اإللكترونية ، نظام انبعاث الضوء ، كابالت األلياف الضوئية ، تحليل وصلة اإلرسال ، اإلرسال المتعدد عن طريق تقسيم 

لضوئية ، القياسات الضوئية ، تصميم أنظمة االتصال الضوئى الشارات متماثلة الموجة ، تكنولوجيا الكابالت والروابط ا

 . ورقمية

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC404هوائيات 

 (2+2+3) 4 :الساعات المعتمدة 

 ELC303: المتطلب السابق

 :ة،الهوائياتذواتالموجةالراحلة،صفائف الهوائياتبارامتراتالهوائيات،الهوائياتالخطية،الهوائياتاألطاريةوالحلزوني

 .الخطية،المستوية،والدائرية،هوائياتالفتحة،الهوائياتذواتالعواكس،الهوائياتالميكروشريطية،تخليق الهوائيات،قياساتالهوائيات

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC405شبكات حاسب 

 (2+2+3) 4 :الساعات المعتمدة 

 ELC306: المتطلب السابق

،السويتشات والكبارى ، الشبكات المحلية السريعة ( Ethernetبروتوكول  ،تخطيطها ) أنواع الشبكات ، الشبكات المحلية 

اعتبارات  WiFi -–البلوتوث ونظرية تشغيله ) ، الشبكات المحلية الالسلكية ( المعايير  –الفايبر -االيثرنت  السريع) 

 .، نظم تشغيل وادارة الشبكات(   تطبيقات االنترنت  –تشغيل الشبكة -البروتوكوالت) شبكة االنترنت ، ( االمان 
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ELC41X (3)مقرر اختيارى 

 :من بين( 0+2+2) 3 :الساعات المعتمدة 

ELC411نظم االتصاالت المتقدمة 

استخدام االكتشاف الدائرى العشوائى   ،اكتشاف االخطاء باستخدام البلوك كود ،تكويد قناة التراسل  ،أنواع بيانات التراسل 

تحويل الكود الى اشارة قناة  ،االسكرامبلر،تصحيح اخطاء الكود  باستخدام التجميع المتتالى   ،لتصحيح اخطاء الكود 

 . أمن وتشفير البيانات  ،التراسل

 .ررتطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمق: المعمل

 

ELC412أنظمة رادار 

الضوضاء المصاحبة لإلشارة ، رادار النبضات ،  تحليل اإلشارة  ،النظام الرادارى ، معادلة الرادار ، مساحة مقطع الهدف

،قياس بارومترات الهدف ، رادار الموجه المتواصلة  استخدام الرادار في مراقبة حركة المرور الجوى ، االستخدامات 

 . ات االستشعار عن بعد ، االستخدامات في مجال التوجيه، رادار القدرة العالية على الفصلالبحرية واستخدام

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

 

 

ELC413نظم االتصاالت 

التليفونات،نظمالفواكسوإرسااللنصوص،هندسةمروراإلشارات،النظمالمتلفزةوالمرئية،نظم  .النظمالسمعية

: المعمل. ،وصالتخطالرؤيةالراديوية،نظماالتصاالتالخليوية، نظم الرادار -األقمارالصناعية  -االتصاالتبالتوابعاألرضية

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

ELC406 (2)مشروع تخرج 

 (6+0+1) 3 :الساعات المعتمدة 

 ELE401: المتطلب السابق
يمنحهذاالمقررالفرصةللطالبللتالزممعأحداألساتذةفىإجراءبحثلتنميةالمهارةالبحثيةللطالبباإلضافةإلى 

 .القيامببرنامجدراسةمتعمقةومستقلةفىأحدالموضوعاتذاتاألهتمامالمشتركبينالطالبواألستاذ

ELC407اتصاالت خلوية 

 (1+2+3) 4 :الساعات المعتمدة 
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 ELC306: المتطلب السابق
األساليب المستخدمة في تراسل  ،تصميم األنظمة الخلوية  ،مشاكل قناة التراسل الخلوى ،المفاهيم األساسية للنظام الخلوي

:  FDMA، TDMA،DS- CDMAالمشتركين فى النظام الخلوي 

 ،GSMدراسة نظام . تعددالمواصلبتقسيمالتردد،تعددالمواصلبتقسيمالزمن،تعددالمواصلبتقسيمالشفرات والطيف الموسع 

 LTE&Advanced LTEمقدمة للجيل المستقبلى .  UMTSدراسة نظام 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELC408قياساتميكروموجية 

 (2+2+2) 3:الساعات المعتمدة 

 ELC307- ELC405-ELE208: المتطلب السابق
المكوناتالميكروموجيةالخاملةوبارامتراتاالستطارة،القياساتالميكروموجية،القياساتالمحكومةحاسوبيا، 

محلالتالشبكات  :موضوعاتأخرىفيالقياساتاأللكترونيةالحديثةوالمعداتواألجهزةالحديثةوالتيقدتتضمن

 .واألطياف،قياساتالزمنوالتردد،التسجياللمعناطيسىوالرقمى

ELC409قوانينولوائحاالتصاالت 

 (0+0+2) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
قانوناالتصاالت،لوائحانشطةاالتصاالتوالتجارةاإللكترونية،القوانين الخاصةبحقوقالملكيةالفكريةوالمتعلقة 

لكترونى،القوانينالخاصةباالستخداماتااللكترونية،قواعدالسالمةفىنظم باالتصاالتواالنترنتوالتوقيعاال

 .االتصاالتواالجهزةااللكترونية،لوائحواشتراطاتتركيبمحطاتالتليفونالمحمول،لوائحتنظيمجهازمرفق االتصاالت

 

ELE42X (4)مقرر اختيارى 

 :من بين( 0+2+2) 3 :الساعات المعتمدة 

ELC421 الهندسة البيوطبية 

، الحث والنقل النبضى ، التحويل  H-Hوجياالكهربيةللخالياالقابلةلإلثارة،معادالتاألغشية،نموذج الفسيول

جهاز رسم  ،الرياضىللمجاالتداخاللخليةوخارجها، نموذجالقلب،محاكاةمنظومة القلبواألوعية

 القلب،أختراقالموجاتفوقالصوتيةوالكهرومغناطيسيةلألنسجة، قياس ضغط الدم ، قياس النبض ، قياس معدل التنفس 

 

ELC422 هندسة التحكم المتقدمةا 

التمثيلفىفراغالحالةالمستمرةوالرقميةلنظمالتحكم،حلمعادالتفراغالحالة،التحكميةوالمراقبية،االستقرار، 

 .نظم التحكم التكيفية ،تصميمالمراقبات،تصميمالتغذيةالمرتدةالخطيةلنظمالتحكمالمستمرةوالرقمية مشكلةتعييناألقطاب،
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ELC423 اتصاالت األقمار الصناعية 

أنظمة -مكونات نظام اتصاالت األقمار-بارمترات زاوية النظر لألقمار-انواع المدارات -حسابات المدارات -مقدمة

أنظمة التعديل فى انظمة -التطبيقات المختلفة لألقمار الصناعية -األمداد للطاقة الكهربية أنظمة-أنظمة األستقبال-األرسال

 S/N Link Budgetحسابات  -األتصاالت

 

ELE43X من بين( 5)مقرر اختيارى: 

 (0+2+2) 3:الساعات المعتمدة 

ELC431 نمذجةوتصميمالدوائرالمتكاملةذواتالتكاماللكبيرجدا 

 :شبهموصل،مخططاتالعصى،تصميموتخطيطالنظمالفرعية-مقدمةلتكنولوجياترانزستوراتالمعدنأكسيد

، ( ذات الساعة) ترانزستوراتاالمرار،بواباتالنقل،المعاددات،الصفائفالمنطقيةالمبرمجة،دوائرالمنطقالتتابعيةالموقوته

 .ةالخالياالذاكرة،المسجالت،سماتنظمالتوقيت،أدواتالتصميمبمساعدةحاسوبي

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC432الذكاء االصطناعى 

طرق . طرق وتقنيات الحل المستخدمة في الذكاء االصطناعي. تعريف بمختلف المجاالت المرتبطة بالذكاء االصطناعي

. المنطق والشبكات واإلطاراتتمثيل المعلومات باستخدام .  طرق الحل باستخدام البحث . تمثيل حاالت الفراغ والبحث

 LISP   ،Prologأمثلة  -:لغات الذكاء االصطناعي . أدوات هندسة المعارف

 

ELC433 دوائر األتصاالت 

دوائر -دوائر ماذج األشارة-RFدوائر المكبر :دوائر األستقبال-دوائر القدرة-المذبذبات-دوائر التعديل-دوائر األرسال

 دوائر مكبرر التردد المسموع-دوائر مكبرالتردد المرئى-دوائر معالجة األشارات-المتوسطدوائر مكبر التردد -الكشف

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل
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القوى واالالت هندسة شعبة )برنامج اهلندسة الكهربية  -العاشرالباب 

 (الكهربية

 % 36.67ساعة معتمدة  66مقررات العلوم الهندسية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
المتطلب 

 السابق
 عملى تمرين محاضرة

ELE101 2 2 3 4 دوائر كهربية BAS007 

MTE102  (1)هندسة ميكانيكية  3 2 2 0 BAS002 

BAS103  0 2 2 3 (3)رياضيات BAS006 

BAS104 2 2 3 4 فيزياء حديثة BAS007 

ICE105 2 0 2 2 برمجة حاسب UC02 

ELE106 2 2 3 4 نبائط ودوائر الكترونية ELE101 

ELE107 2 2 3 4 تصميم منطقى UC02 

ELE108 2 2 2 3 قياسات كهربية والكترونية ELE101 

BAS109   (4)رياضيات  3 2 2 0 BAS103 

CBE110 0 2 1 2 هندسة مدنية BAS008 

BAS201   0 2 2 3 (6)رياضيات BAS109 

ELE202 0 2 1 2 مدخل الى انظمة الطاقة BAS008 

ELE203 2 2 3 4 تحليل الدوائر كهربية ELE101 
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
المتطلب 

 السابق
 عملى تمرين محاضرة

MTE204  0 2 2 3 (2)هندسة ميكانيكية MTE102 

ELE205 2 2 2 3 تحليل الدوائر االلكترونية ELE106 

ELE206 2 2 3 مجاالت كهربية ومغناطيسية  BAS008 

IME207 0 0 2 2 ضبط الجودة  

ELE208 3 2 2 4 معالجات دقيقة ELE107 

ELP210  2 2 2 3 (2)قياسات كهربية والكترونية ELE108 

ELE212 2 0 2 2 تطبيقات الحاسب فى الهندسة الكهربية  

BAS211  2 0 1 2 إحصاء تطبيقي BAS201 

ELP514C 0 2 2 3 استخدام  الطاقة   الكهربية  

  26 36 45 66 المجموع

 % 30.00ساعة معتمدة  54( اإلجبارية) مقررات العلوم الهندسية التخصصية 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELP209  2 2 2 3 (1)آالت كهربية ELE206 

ELP301  0 2 2 3 (1)تحليل نظم القوى الكهربية ELE203 

ELP302  2 2 2 3 (2)آالت  كهربية ELP209 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

ELP305 3 0 2 3 المتحكمات الدقيقة ELE107 

ELP306  0 2 2 3 (2)تحليل نظم القوى الكهربية ELP301 

ELP307  2 2 2 3 (3)آالت  كهربية ELP302 

ELP303 2 2 3 4 الكترونيات القوى ELE205 

ELP304 2 2 3 4 تحكم  ألي ELE203 

ELP308 2 2 3 4 هندسة الجهد العالى ELE206 

ELP309 2 2 3 4 أجهزة الحماية ونظم الوقاية  

ELP402  0 2 2 3 (3)تحليل  نظم  القوى  الكهربية ELP306 

ELP403 0 2 2 3 (1)  ىكهرب  جر آالت 
ELE304 

ELP307 

ELP404 3 0 1 2 اختبارات  و  مواصفات  قياسية  

ELP406  2 2 2 3 اآللي نظم  التحكم ELP304 

ELP408  0 2 2 3 (4)تحليل  نظم  القوى  الكهربية ELP402 

ELP409 0 2 3 3 (2)ى كهرب جر آالت ELP403 

ELP410 0 2 2 3 نظم الحماية  الرقمية ELP309 

  19 30 36 54 المجموع

 

  



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 %6.67ساعة معتمدة  12( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELP311 0 2 2 3 مصادرالطاقةالمتجددة  

ELP312 0 2 2 3 تحويل الطاقة واقتصادياتها  

ELP313 0 2 2 3 الطاقةمنالكتلةالحية  

ELEP411 0 2 2 3 تحليل االآلت  الكهربية  

ELEP412 
تصميم االآلت الكهربية 

  0 2 2 3 باستخدام الحاسب

ELEP413 0 2 2 3 اآلالت المتقدمة للجر الكهربى  

ELP421 0 2 2 3 تخطيط نظم القوى الكهربية  

ELP422 0 2 2 3 اعتمادية نظم القوى الكهربية  

ELP431 
تصميم نظم الكترونيات القوى 

  0 2 2 3 المتقدمة

ELP432 
تطبيقات الكترونيات القوى 

  0 2 2 3 فى الصناعة

ELP433 
طرق التحكم فى الكترونيات 

  0 2 2 3 القوى

 

 

 

 

 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 الجداول الدراسية للطالب المنتظم -1

 (Junior)الثالث المستوى 

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS201  3 0 2 2 3 (6)رياضيات BAS109 

ELE202 3 0 2 1 2 مدخل الى انظمة الطاقة BAS001 

ELE203 3 2 2 3 4 تحليل الدوائر كهربية ELE101 

MTE204  3 0 2 2 3 (2)هندسة ميكانيكية MTE102 

ELE205 3 2 2 2 3 تحليل الدوائر االلكترونية ELE106 

ELE206 0 2 2 3 مجاالت كهربية ومغناطيسية  BAS001 

 18 المجموع

12 12 4   

28   

 الثانى الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

IME207 2 0 0 2 2 ضبط الجودة  

UE07 3 0 0 2 2 اقتصاد واداراة مشروعات  

ELE208 3 3 2 2 4 معالجات دقيقة ELE107 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 

 (Senior-1) المستوى الرابع

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC04 2 0 0 1 1 حقوق االنسان  

ELP301 3 0 2 2 3 (1)القوى الكهربية  تحليل نظم ELE203 

ELP302  3 2 2 2 3 (2)آالت  كهربية ELP209 

ELP303 3 2 2 3 4 الكترونيات القوى ELE205 

ELP304 2 2 2 3 4 تحكم  ألي ELE203 

ELP305 3 3 0 2 3 المتحكمات الدقيقة ELE107 

 18 المجموع

13 8 7  

 
28  

ELP209  3 2 2 2 3 (1)آالت كهربية ELE206 

ELP210  3 2 2 2 3 (2)قياسات كهربية والكترونية ELE108 

BAS211 2 0 1 2 2 إحصاء تطبيقي BAS201 

ELE212 
تطبيقات الحاسب فى الهندسة 

 الكهربية
2 2 0 2 2  

 18 المجموع

14 7 2   

30   



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 الثانى الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE10 2 0 0 1 1 علم النفس  

ELP306  3 0 2 2 3 (2)تحليل نظم القوى الكهربية ELP301 

ELP307  3 2 2 2 3 (3)آالت  كهربية ELP302 

ELP308  3 2 2 3 4 العالىهندسة الجهد ELE206 

ELP309 2 2 2 3 4 أجهزة الحماية ونظم الوقاية  

ELP31X  3 0 2 2 3 (1)مقرر اختياري  

 18 المجموع

13 10 6 3  

29   

 

 

 

 

 (Senior-2)المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELP401  3 0 0 1 (1)مشروع التخرج   



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

ELP402 
تحليل  نظم  القوى  الكهربية 

(3) 
3 2 2 0 3 ELP306 

ELP403 3 1 2 2 3 (1)  ىكهرب  جر آالت 

ELE304 

ELP307 

ELP404 
اختبارات  و  مواصفات  

  3 3 0 1 2 قياسية

ELP405  3 0 2 2 3 الطاقة   الكهربية استخدام  

ELP406 3 2 2 2 3 نظم  التحكم  اآللي ELP304 

ELEP41X  3 0 2 2 3 (2)مقرر  اختياري  

 18 المجموع

11 10 9   

30   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
مدة 

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELP407  6 0 1 3 (2)مشروع التخرج   

ELP408 
تحليل  نظم  القوى  الكهربية 

(4) 
3 2 2 0 3 ELP402 

ELP409 3 1 2 3 3 (2)ى كهرب جر آالت ELP403 

ELP410 3 0 2 2 3 نظم الحماية  الرقمية ELP309 

ELP42X  3 0 2 2 3 (3)مقرر اختياري  

ELP43X  3 0 2 2 3 (4)اختياري مقرر  



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 18 المجموع

12 10 7   

29   

 

 

 القوى واالالت الكهربيةهندسة  المحتوى العلمى لمقررات برنامج شعبة -2

 (Junior)المستوى الثالث 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

201BAS (6) رياضيات 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

  BAS109:المتطلب السابق

المتغير المركب و الدوال، التحليل و التكامل الخطى، نظرية كوشى، القيم الشاذة ، متسلسلة تايلور و لورانت، نظرية جبر 

 .الباقي و حساب الباقي باستخدامها، الدوال ذات القيم المتعددة، نظرية الجهد فى بعدين، تحليل فوريير و تحويل البالس

 

ELE202الطاقة مدخل الىأنظمة 

 (0+2+1) 2:  المعتمدة الساعات 

 BAS007: المتطلب السابق

تعريف الطاقة ، مصادر الطاقة ، التحويل الكهروميكانيكى للطاقة ، الطاقة النووية و طاقة الرياح و طاقة األمواج و 

 .، طاقة باطن األرض ، التحويالت الكيميائية للطاقة ( البطاريات)الطاقة الشمسية ، الطاقة الكيمائية 

 

ELE203   تحليل الدوائرالكهربية 

 (2+2+3) 4:الساعات المعتمدة 

 ELE101: المتطلب السابق

الرنين فى الدوائر الكهربية ، الدوائر المقترنة مغناطيسية ، االستجابة الترددية ، تحويل البالس وتطبيقها فى الدوائر 

 .شبكات ذوات المنفذينالكهربية ، متسلسلة فوريروتطبيقها فى الدوائر الكهربية ، المرشحات ، ال

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

204MTE  (2)هندسة ميكانيكية 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 MTE102: المتطلب السابق

الموائع ، ديناميكا الموائع ، معادالت بقاء المادة  إستاتيكانظرية ميكانيكا الموائع ومفاهيم أساسية ، : ميكانيكا الموائع 

، ( المضخات ، الضواغط ، المراوح ، التوربينات ، محطات القوى الهيدروليكية)وكمية الحركة والطاقة ، تطبيقات 

( شعاعالتوصيل ، الحمل ، اإل)نظرية انتقال الحرارة : انتقال الحرارة .  أساسيات أنظمة التحكم الهيدروليكي والهوائي

 .، التبخير والتكثيف( العوازل الحرارية ، تبريد المعدات والكابالت)تطبيقات 

 

205ELE تحليل الدوائر االلكترونية 

 (2+2+2) 3:الساعات المعتمدة 

 ELE106: المتطلب السابق

التغذية العكسية مكبرات مكبرات الترددات المنخفضة والعالية ذات المكونات المتفرقة ، مكبرات القدرة ، المكبرات ذات 

 (المكبرات التفاضلية، المرشحات الفعالة، المكبر متعدد المراحل)، تطبيقات  العمليات

 

 

206ELE  مجاالت كهربية ومغناطيسية 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

  BAS007:المتطلب السابق

المجاالت اد المغناطيسية، الدوائر المغناطيسية، المجاالت المغناطيسية الثابتة، قانون أمبير، القوى المغناطيسية، المو

المغناطيسية المتغيرة الزمن، معادالت ماكسويل، الموجات الكهرومغناطيسية المستوية فى الفراغ، انتشار الموجات 

 .الكهرومغناطيسية المستوية فى المادة

 

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

 

IME207 ضبط الجودة 

 (0+0+2) 2 :المعتمدة الساعات 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 
 : المتطلب السابق

تطور رقابة الجودة ، االساليب االحصائية للجودة ، مبادىء ووظائف الفحص ، أسليب مراقبة الجودة االحصائية ، نظرية 

سيجما ، الجودة  6( خطة ثنائية  –خطة فردية ) خرائط الجودة وأنواعها ، تطبيقات الجودة ، نظرية عينات القبولللسمات 

 . 0999/8992الشاملة ، المواصفات القياسية أيزو 

UE07 وادارة المشروعاتاقتصاد 

 (0+0+2) 2: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

-شجرات القرار -تحليل المخاطر وعدم الوضوح -مقارنة الخيارات اإلقتصادية-خاصية اإلستثمار-قيمة المال-الزمن

ادارة المشروعات فى اطار االمكانيات المتاحة و  -اسس ادارة المشروعات -اإلحاللنماذج -تحليل التكاليف -اإلستفادة

امثلة  –جداول الخطة الزمنية توزيع المسئوليات على االفراد –شبكات التتابع المنطقى لالنشطة  -محددات الوقت و التكلفة

 .لحزم البرامج المستخدمة فى ادارة و متابعة المشروعات 

208ELE قيقةمعالجات د 

 (0+2+2) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE107: المتطلب السابق

، عوائل الميكرومعالجات ، أنساق العنونة، تمثيل البيانات ، ( الناقل)معماريات المعالجات الدقيقة ، مفهوم الخط الحافل 

 .مجموعات التعليمات ، البرمجة بلغة التجميع ، تخطيط الذاكرة ، دوائر االدخال واالخراج

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

209ELP   (1)آالت كهربية 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE206: المتطلب السابق

 المحول أحادى الطور ، المحول ثالثي الطور ، المحوالت الخاصة ، مولدات التيار المستمر ، محركات التيار المستمر

210ELP  (2)والكترونية  قياسات كهربية 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE108: المتطلب السابق

محوالت القياسات ، قياس القوى و الطاقة و .  تحليل األخطاء ، أجهزة قياس التيار المستمر ، دوائر االفوميتر المناظرة 

، راسم اإلشارات الكهربية ، محلل معامل القدرة و التردد ، كباري التيار المستمر و المتردد ، أجهزة قياس التزامن 

 .دوائر الكترونية –آالت التيار المستمر  –المحوالت أجهزة القياس ، الدوائر الكهربية ،: الموجات ، االختبارات 

211BAS  إحصاء تطبيقي 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 
 (0+1+2) 2:الساعات المعتمدة 

 BAS201: المتطلب السابق

للنزعة المركزية والتشتت وااللتواء واالنحناء، مبادئ االحتماالت، تبويب البيانات اإلحصائية، المقاييس اإلحصائية 

التوزيعات االحتمالية الرئيسية وتطبيقاتها فى الهندسة، العالقة بين المقاييس اإلحصائية للعينات وتلك للمجتمعات المحسوبة 

 .منها، مناهج أخذ العينات بطريقة عشوائية صحيحة، االرتباط واالنحدار، تطبيقات

 

212LEE تطبيقات الحاسب فى الهندسة الكهربية 

 (2+0+2) 2:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

حزم الرياضيات، حزم الرسم، حزم )التصور األساسى لحزم البرمجيات، برمجيات حزمية مفيدة فى المجال الهندسى 

 (.المحاكاة

 

 

 (Senior-1) المستوى الرابع

 (الخريففصل ) الفصل الدراسى االول 

UC04 حقوق االنسان 

 (0+0+1) 1:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

الحقوق ، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسانمفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، 

حقوق ذوى االحتياجات ، الطفلحقوق ، حقوق المراة، القيود المفروضة على حقوق االنسان، الحقوق الجماعية، الفردية

، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، الخاصة

 .المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان

 

301ELP   (1)تحليل نظم القوى الكهربية 

 (0+2+2) 3 :تمدة الساعات المع

 ELE203:المتطلب السابق

التمثيل : ـ تمثيل نظم القوى الكهربية ( القصيرة والمتوسطة والطويلة و والمخططات الدائرية ) أداء خطوط القوى 

 الوجهى والتمثيل على أساس الوحدة



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

302ELP   (2) آالت  كهربية 

 (2+2+2) 3 :الساعات المعتمدة 

 ELE209: المتطلب السابق

خواصها، طرق التحليل النمذجة، طرق  –توزيع القوة الدافعة المغناطيسية، اآلالت الحثيه ثالثية األوجه : اآلالت الحثيه

 .التشغيل، اآلالت الحثيه ذات الوجه الواحد، أنواعها، طرق التشغيل، تطبيقاتها فى الحياة العملية

303ELE الكترونيات القوى 

 (2+2+3) 4 :الساعات المعتمدة 

 ELE205: المتطلب السابق

مقدمة إللكترونيات القوى، مقومات التيار ذات القدرة العالية، الثايرستور، التركيب والخواص، ترانزستور القدرة 

 .دوائر تحويل القدرة من صورة إلى أخرى  والتحكم فيها: العالية،خواصه، استخدامه كمفتاح سريع التشغيل، تطبيقات

304ELP تحكم  ألي 

 (2+2+3) 4 :ت المعتمدة الساعا

 ELE203: المتطلب السابق

دوال النقل ، أشكال تدفق اإلشارات ، نظم التحكم ذات التغذية : تمثيل نظم التحكم الخطى ذات المدخل و المخرج الواحدة 

لمحل طريقه جداول روث ، هيروتز ، أشكال بودى ، حز نيكوست ، ا: العكسية ، الكميات الخطية ، دالالت االستقرار 

الهندسي للجذور ، طرق تصميم المعوضات باستخدام أشكال بودى و المجال الهندسي للجذور ، طرق التصميم باستخدام 

 .الحاسبات و تطبيقات فى هندسة التحكم 

305ELP  المتحكماتالدقيقة 

 (2+0+2) 3 :الساعات المعتمدة 

 ELE107: المتطلب السابق

أنواع المتحكمات القابلة للبرمجة ومكوناتها األساسية، وحدات الدخل والخرج، وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة،  

االستخدامات المختلفة للمتحكمات القابلة للبرمجة، الوحدات اإلضافية والوحدات المتقدمة، لغات البرمجة المستخدمة في 

 .تلك المتحكمات، تطبيقات

  

 

 (فصل الربيع ) الثانى  الفصل الدراسى

UE10 علم النفس 

 (0+0+1) 1:الساعات المعتمدة 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 
 :المتطلب السابق

مدخاللىعلمالنفسالمهنى،سيكولوجيةالفروقالفردية،تحلياللعمل،االختيارالمهنى،التوجيهالمهنى،التدريب 

 .المهنى،سيكولوجيةالحوادثواالمنالصناعى،الهندسةالبشرية،االمراضالمهنيةوالصحةالنفسية

306ELP    (2)تحليل نظم القوى الكهربية 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE301: المتطلب السابق

طرق حل الشبكات الكهربية، مصفوفات قضبان السماحية والمعاوقة، حسابات كميات الوحدة، حسابات األخطاء المتماثلة، 

 .المركبات المتماثلة، حسابات األخطاء الغير متماثلة

 

307ELP (3)ت  كهربية  آال 

 (2+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE302: المتطلب السابق

المحركات الخطية، .  ، تشغيلها، رسم المنحنيات، أداؤها والتحكم فيها، تطبيقات انظرية عملها، ونمذجته: اآلالت المتزامنة

 .المحركات الخاصة

308ELP هندسة الجهد العالى 

 (2+2+3) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE206: المتطلب السابق

ـ قياسات واختبارات الجهد العالى ـ المواد العازلة الصلبة   ( التيار المستمر والمتردد والدفعى ) توليد الجهد العالى

 .والموجات السيارة  التأريضغ الهالى يالعزل ـ التفرطرق والسائله والغازية ـ 

 

309ELP أجهزة الحماية ونظم الوقاية 

 (2+2+3) 4: تمدة الساعات المع

 : المتطلب السابق

  كهرومغناطيسية :أنواع المتتابعات (ارتفاع التيار ـ القصر ـ ارتفاع الجهد ) الظروف الغير عادية فى نظم القوى الكهربية 

ـ محوالت ـ فضبان ـ خطوط نقل وموزعات ـ  محركات مولدات ـ: ـ نظم الوقاية ألجهزة القوى الكهربية  استاتيكيهـ 

األنواع ، المستويات ، : انظمه المعالج الدقيقة للحماية ـ الحماية من ارتفاع الجهد  ـ تنسيق نظم الوقاية ـ قواطع الدوائر 

 .المواصفات

ELE31X   من بين المقررات اآلتية( 1)مقرر اختياري 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 
 ( 0+2+2) 3:الساعات المعتمدة 

 :بقالمتطلب السا

 

ELE311بياناتومصادرالطاقةالمتجددة 

 –النظمالمشتركة – طاقةاالمواج – الطاقةالحيوية – الطاقةالمائية – طاقةباطناالرض – طاقةالرياح – الطاقةالشمسية

 منظومةطاقةالرياح – المنظومةالفوتوفولطية – نظمتحوياللطاقةالشمسيةوطاقةالرياحالىطاقةكهربية – ادارةالطاقةواالحمال

 .ربطكالمنهابالشبكةالعمومية – منظومةخالياالوقود –

 

312ELE  تحويل الطاقة واقتصادياتها 

مع ادالت  –المشاكل الخاصة القتص اديات الطاقة  –خصائصتشغيل المحطات  –أداء محطات الطاقة ومواصفاتها 

اختبار محطات  –ف العمل السنوى تقدير استهالك المعدات والتكاليف الثابتة و تكالي –تكاليف توزيع القدرة –الطاقة 

 .التخطيط الجدولى –المحاكاة للعمليات  –تحليل األحداث  –التقييم  -مقدمة فى اقتصاديات الطاقة–تحويل الطاقة 

313ELEالطاقةمنالكتلةالحية 

 – الفلزالحيوى – توليدالطاقةمنالمخلفاتالزراعيةوالموادالعضوية – عملياتتحوياللكتلةالحيةالىطاقة

 .نظمتوليدالغازالحيوى – اماللمؤثرةعلىعمليةتوليدالطاقةمنالمخلفاتالعضويةالعو

 

 (Senior-2)المستوى الخامس 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

 

ELP401  (1)مشروع التخرج 

 (3+0+0) 1:الساعات المعتمدة  

 :المتطلب السابق

يمنحهذاالمقررالفرصةللطالبللتالزممعأحداألساتذةفىإجراءبحثلتنميةالمهارةالبحثيةللطالبباإلضافةإلى 

 القيامببرنامجدراسةمتعمقةومستقلةفىأحدالموضوعاتذاتاألهتمامالمشتركبينالطالبواألستاذ

 

402ELP  (3)تحليل  نظم  القوى  الكهربية 

 (0+2+3) 3: الساعات المعتمدة 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 ELE306: المتطلب السابق

التحكم فى القدرة الفعالة والغير فعالة، التشغيل االقتصادى لنظم القوى الكهربية،  –دراسات وخوارزميات سريان القدرة  

 .التنسيق مع مفاقيد النقل،معامالت القدرة المفقودة

 

403ELP   ( 1)آالت جر  كهربى 

 (0+2+3) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE304 – ELE307: المتطلب السابق

 –فرملة المحركات  –التحكم فى المحركات  –الجر الكهربى  –الحركة الخطية  –الحركة الدوارة  –أساسيات آالت الجر 

 .التشغيل المقنن واألداء الميكانيكى العابر –أنواع األحمال 

 

404ELP اختبارات  و  مواصفات  قياسية 

 (3+0+1) 2: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 .المواصفات القياسية القومية والدولية الخاصة بالقوى الكهربية ـ االختبارات القياسية فى القوى واآلالت وأجهزة

واصفات والعينات متجارب معملية من جميع التخصصات ـ المواصفات القياسية ـ اختبار األجهزة وتحليل ال: االختبارات 

 .  ار م نتائج االختبيوتقي

 

405ELP استخدام  الطاقة   الكهربية 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

نظم اإلنارة الداخلية والخارجية ـ المحركات الكهربية ـ الجر والنقل الكهربائي ومنحنيات السرعة والزمن  ـ نظرية 

التسخين واللحام والطالء الكهربائي واألفران الكهربية ـ استخدام الكهرباء فى المباني والمصانع ـ : وتطبيقات صناعية

 .رشيد الطاقةبرمجيات ت –الطاقة  إدارةترشيد الطاقة و 

 

406ELP نظم  التحكم  اآللي 

 (2+2+3) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE304: المتطلب السابق



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 

 –فراغ الحالة  –Zتحويالت  –نظم التحكم الرقمية ونظم التحكم بالحاسب  –تعريف ومميزات نظم التحكم المنفصلة زمنيا 

تحليل نظم التحكم فى مجال الزمن والتردد،  –تقرار االس –رسومات تدفق اإلشارات وتطبيقاتها على التحكم الرقمى 

 .تطبيقات الحاسب فى نظم التحكم

 

 

ELP41X   (2)مقرر  اختياري 

 (0+2+3) 3:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 

411ELP    تحليل االآلت  الكهربية 

آلالت التيار المستمر،   (dqo)االآلت الكهربية، نماذجنظرية الدائرة العامة،نظرية التحويل، اآللة المكافئة البدائية، نماذج 

نموذج العالقة بين ( ،)نموذج & )+(نموذج –لآلالت المتزامنة، النماذج المحولة المركبة لآلالت الكهربية   (dqo)نماذج 

 .آلت الكهربيةالنماذج المحولة، األداء المستقر لآلالت الكهرومغناطيسية العابرة، استخدام الكمبيوتر فى تحليل اال

ELP412   تصميم االآلت الكهربية باستخدام الحاسب 

 ،اعتبارات حرارية وأخرى مغناطيسية ،معامل الخرج، العوازل ،مواصفات األداء : اعتبارات أساسية فى التصميم 

االبعاد : استخدامات الحاسب فى التصميم ،آالت التيار المتردد ،آالت التيار المستمر ،المحوالت : عناصر التصميم

المولدات والمحركات الكهربية المستخدمة  ،واآلالت التزامنية الكبيرة ،الدائرة المغناطيسية والمجارى ،الملفات ،الرئيسية

 .فى الصناعة

 

ELP413   اآلالت المتقدمة للجر الكهربى 

آالت تسيير بمحركات حثية تغذى من  ،تغيرات ومقطعات التياردوائر الم: آالت تسيير بتيار مستمر من أشباه المواصالت 

 .آالت تسيير نمطية تزامنية ،آالت تسيير بمحركات تزامنية تغذى من أشباه الموصالت بدون فرش ،أشباة المواصالت 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

ELP407  (2)مشروع التخرج 

 (6+0+1) 3: الساعات المعتمدة 

 :السابقالمتطلب 

يشارك الطلبة في اختيار موضوعات البحث طبقا لمجاالت اهتمامهم و اإلمكانيات المتاحة و المشرفون ، الطلبة تراجع ما 

كل مشارك يقوم بأداء عرض شفهي للنتائج األساسية التي تم .  سبق نشره مع القيام باألعمال المبدئية و تقديم تقرير

 .يقوم كل فرد بكتابة البحث التوصل إليها ، بعد عمل المقترحات



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 
 

408ELP  (4)تحليل  نظم  القوى  الكهربية 

 (0+2+2) 3:الساعات المعتمدة 

 ELE402: المتطلب السابق

دراسة استقرار نظم القوى الكهربية فى حالة التشغيل العادى وفى الحاالت الحرجة واالضطراربية، مدخل اعتمادية فى 

 .نظم القوى الكهربية

 

 

409ELP (2) ت جر  كهربى  آال 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE403: المتطلب السابق

ديناميكية آالت التيار المتردد  –التغذية الخلفية، ديناميكية آالت التيار المستمر  –ةالنمذج –ديناميكا أنظمة الجر الكهربى 

 .تطبيق تقنيات التحكم باستخدام الكترونيات القوى على آالت الجر –

 

410ELP   نظم الحماية  الرقمية 

 (0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE309: المتطلب السابق

 ،تطور الريليهات االستاتيكية ،دائرة الزمن والمقارنة ،مكشفات المنسوب ،المبادئ األساسية الريليهات الوقاية: مقدمة 

تطبيقات الوقاية الرقمية فى نظم القوى الكهربية ، وقاية  ،أجهزة مقارنة القيمة والزاوية ،الريليهات االلكترومغناطيسية

 .وقاية المحركات ،أداة الوقاية الفرقية ،وقاية قضبان التوزيع ،وقاية خطوط النقل الكهربى ،المولدات وقاية محوالت القوى

 

 

ELP42X   (3)مقرر اختياري 

 (0+2+2) 3:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 

421ELPالقوى الكهربية    تخطيط نظم 



 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 

 كلية الهندسة                         أكتوبر 6جامعة    
   

 
: ضمان لتشغيل نظم القوى  ،جدولة األحمال  ،تحليل سريان القدرة ،التنبؤ بقدرات األحمال ،خواص وحدات توليد القوى

تحليل . أعادة جدولة التوليد ،تحليل تشغيل النظام فى حالة حدوث أعطال ،بعض العوامل التى تؤثر على ضمان التشغيل

 .تخطيط التوسع فى نظم القوى ،تحليل عول نظم التوليد ،تكلفة نظم التوليد

 

 

422ELP  اعتمادية نظم القوى الكهربية 

الحاالت الممثلة للقدرات وتصنيفها لمجموعات والحالة  ،التوزيعات االحتمالية، التمثيل لنظم القوى الكهربية المختلفة

حسابات االعتمادية للنظم  ،اتها لنظام وحيد مغلق االعتمادية وحساب ،حسابات الطاقة الغير مغذاة. الحرجة للسعة

 .حساب االعتمادية للنظم عديدة المناطق الغير مترابطة بالكامل ،المترابطة

 

43XELP  (4)مقرر اختياري 

 ( 0+2+2) 3: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 

431ELP   تصميم نظم الكترونيات القوى المتقدمة 

لغة األدلة للمتحكم الدقيق، تطبيقات المتحكم الدقيق فى الكترونيات  –ملحقات المتحكم الدقيق  –تكوين المتحكم الدقيق 

 .نظم التحريك ذات التيار المتردد المعتمدة على المعتمدة على المتحكمات الدقيقة –طرق وآليات المحاكاة  –القوى 

 

432ELP   تطبيقات الكترونيات القوى فى الصناعة 

الطرق الحديثة لتعظيم أداة نظم التحريك، تحسين أداء الشبكة مع أنظمة  –تحسين معامل القدرة الطرق الحديثة ل

 .الكترونيات القوى، مصادر القدرة الحديثة

 

433ELP   طرق التحكم فى الكترونيات القوى 

المتحكم المتجه والقياسى  –المحكمات التقليدية والحديثة  –نمذجة نبائط أشباه الموصالت، طرق وآليات المحاكاة 

 .لمحركات التيار المتردد


