
  

 

  
  

  

 ) ساعة معتمدة27اوال : متطلبات الجامعة : (
  ) ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة اإلجبارية : ( المجال االول:أ.  

  المتطلب العالمة
  السابق

الساعات 
  ادةاسم الم المعتمدة

  رقم
  ادةالم

  0110101  )1(مھارات اللغة العربية   3  0110099 
  0111100  عسكرية العلوم ال  3  --- 
  0130101  )1مھارات اللغة اإلنجليزية (  3  0130099  
  9111101  التربية الوطنية  3  ---  

 ) ساعة معتمدة15متطلبات الجامعة االختيارية : (ب. 
دة 15يدرس الطالب  ادة واح د ادنى م ع بح اني والثالث والراب ساعة معتمدة من المجاالت الث

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

 المتطلب العالمة
  السابق

الساعات
  ادةاسم الم المعتمدة

 رقم
  ادةالم

 0110102  )2اللغة العربية (مھارات   3 0110101  
 0130103  )3مھارات اللغة اإلنجليزية (  3  0130102  
 0140101  )1(مھارات اللغة الفرنسية   3  - ------   
 0140104  ) 1لغة أجنبية(إيطالي  3  - ------   
 0140106  )1لغة أجنبية (عبري  3  -- ---- -  

  ) ساعات معتمدة6-3(  العلوم االجتماعية واالقتصادية::  المجال الثالث

 المتطلب العالمة
  السابق

الساعات
  ادةاسم الم المعتمدة

 رقم
  ادةالم

 0115255  ثقافة التنمية  3  ---   
 9111111  جتماعمقدمة في علم اال  3  ---   
 9111112  مقدمة في علم النفس   3  ---   
 9111133   )1(الفكر والحضارة اإلنسانية  3  ---   
 9111142  وسائل االتصال والمجتمع  3  ---   

  ) ساعات معتمدة6-3( :العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة: لمجال الرابعا
  
 العالمة

  المتطلب
  السابق

الساعات 
  ادةماسم ال المعتمدة

  رقم 
  ادةالم

 9240151  والبيئة اإلنسان  3  ---   
 9620105 أساسيات السيارات  3  ---   
 9761111 حاسوب المھارات   3  0761099  
 9910101  صحة اإلنسان والمجتمع   3  ---   
 9910105  مبادئ التمريض واإلسعافات األولية  3  ---   

ة ي ا:مالحظ ان ف دم لالمتح ة التق ع الطلب ى جمي ة يتوجب عل ة االنجليزي ة واللغ ة العربي للغ
ل من  ذا االمتحان (أق ي النجاح بھ ق ف ذي يخف ومھارات الحاسوب وعلى الطالب ال

  .%) أن يجتاز بنجاح المادة االستدراكية التي أخفق بھا50

 :الخطة الدراسية داللة االرقام المستخدمة في
   ميكانيكيةالھندسة ال  0 620  كھربائيةالھندسة ال   0 610
  ھندسة الميكاترونيكس  0 640  ھندسة الحاسوب   0 630
    ھندسة االتصاالت وااللكترونيات   0 650

  
  

  
  

 ) ساعة معتمدة29: (ا: متطلبات الكليةنيثا
  معتمدة ) ساعة26: (االجبارية متطلبات الكلية .أ

  المتطلب العالمة
  السابق

الساعات 
  رقم  ادةاسم الم المعتمدة

  ادةالم
0130102  )2ھارات اللغة اإلنجليزية (م  3 0130101  
0250101  )1تفاضل وتكامل(  3  - ------   
0250102   )2تفاضل وتكامل (  3 0250101  
   ------ - 0211104  تطبيقيةالفيزياء ال  3 
0620131  الرسم الھندسي  3 -------   
0620171  )1( ھندسيالمشغل ال  1 0620131  
0620172  )2( ھندسيالمشغل ال  1 0620171  
0640253  ھندسيةالمھارات ال  3 0130102  
  - ---- -- 0630263  برمجةاللغة   3 
  0640253 +

ساعة120  
0610550  الريادية الھندسية  3

  ات معتمدة) ساع3: (االختيارية متطلبات الكلية .ب

  المتطلب العالمة
  السابق

الساعات 
  رقم  ادةاسم الم المعتمدة

  ادةالم
0212101  )1( ةكيمياء عام  3 ---------  
0610111  اساسيات الھندسة  3 ---------   

  
  

 ) ساعة معتمدة104والمساندة : (تخصص االجبارية: متطلبات الثالثأ
  ) ساعة معتمدة83ارية: (بجاال التخصص متطلبات أ.  

  المتطلب  العالمة
  السابق 

 الساعات
  رقم   اسم المادة المعتمدة

  المادة
 0610211  )1كھربائية (الدوائر ال  3 0211104  

 0610212  )2كھربائية (الدوائر ال  3 0610211 
 0630211  دوائر المنطق 3 0630263  
 0630212  منطق المختبر دوائر   1 0630211(*)   
  650163+0650260  0610213  )1كھرومغناطيسية (  3 
 0610216  كھربائيةالدوائر المختبر   1 0610211(*)   
 0650242  )1نيات (كترولاال  3 0610211 

 0630313  دقيقةالمعالجات ال  3 0630211  
 0610314  )1(كھربائية الالت الآ  3 0610213  
 0630314  دقيقة المعالجات المختبر   1 0630313(*)  
 0610316  )1(كھربائيةالالت المختبر آ  1 0610314(*)   

 0650320  االنظمة واالاشارات  3 0630262  
 0610332  قياسالأجھزة   3 0650342  
 0610336  قياسالمختبر   1 0610332(*)    
 0610211+0650242  0650342  )2لكترونيات (الإ  3
 )1اإللكترونيات  (مختبر   1 0650342(*)     0650343 
  0630211+0650242  0650344  الرقمية كترونيات اللإ  3
  0650242+0620172  0610359  ) 1( ھندسي مشروع  1
 0610411  )1كھربائية(الى قوال  3 0610314 

 0610412  )2كھربائية(القوى ال  3 0610411  
0610414  التحكم اآللي  3 0610332  

 
 

 

 

  المتطلب  العالمة
  السابق

 الساعات
  رقم  اسم المادة المعتمدة

  المادة
0630414  نظم الحواسيب الضمنية  3 0630313  
0610416  ليالتحكم آالمختبر   1 0610414(*)    
0610417  كھربائيةالقوى المختبر   1 0610411(*)    
0650420  التشابھية تصاالتالإ  3 0650364  
0650425  االتصاالت الرقمية  3 0650420  
0650428  تصاالتالمختبر إ  1 0650420(*)    
0640458  الھندسة العكسية  3 0610359  
ساعة معتمدة 90   0610458 (**)التدريب الھندسي  صفر 
ساعة 120 +0610359   0610459  )2(ھندسي مشروع   1 

0610513  وقاية أنظمة القوى  3 0610412  
0610514  )2كھربائية (الت الآال  3 0610314  
0610517  )2كھربائية (الت المختبر أال  1 0610514(*)    
  0650526  دوائر االتصاالت   3 0650420  
0650527  نظم النقل في االتصاالت  3 0650425  
0610530  الكترونيات القوى  3 0650342  
0610559  )3( ھندسي مشروع  2 0610459  

  متزامنأو (*) 
  .ساعة معتمدة 90كمال ستلة بعد اأسابيع متواص 8تكون مدة التدريب   (**)

  ) ساعة معتمدة15(  :اإلجباريةالمساندة  المتطلبات .ب
العالمة  المتطلب 

 السابق 
الساعات
المعتمدة  م رق اسم المادة

 المادة
 0650163  أسس التحليل الھندسي  3 0250102  
0650260  )1التحليل الھندسي ( 3 0250102  
0630262  )2التحليل الھندسي ( 3 0650260  
0620313  الديناميكا الحرارية  3 0250102  
 0650364  االحتماالت والمتغيرات العشوائية  3 0650320 

  معتمدة  ساعات )6(ار الطالب يخت :ختياريةاال التخصص متطلبات .ج

العالمة  المتطلب 
 السابق 

الساعات
المعتمدة  رقم  اسم المادة

 المادة
 0610419  التمديدات الكھربائية  3 0610411 
 0610515  تصميم انظمة النقل والتوزيع  3 0610411 
موضوعات خاصة في الھندسة الكھربائية  3 موافقة القسم  0610516  
  0610518  م التحكم بالمحركاتنظ  3 0610414 

   

  جامعة فيالدلفيا       
  كلية الهندسة       

    ب:ـــم الطالـــــــــاس

  ي:ــــم الجامعـــالرق

 المرشد االكاديمي :

  الكهربائية  هندسةالالخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في  
(2015‐2014) 

  

 ساعة معتمدة ) 160(د الساعات المعتمدة:عد


