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 االتصاالت وااللكترونياتة ـــطط هندســة لخــواد المكافئــــالم

 (1112، 1112، 1122)لألعوام الجامعية 

 
 اختياري+ مساقات كلية إجباري 

 

2011 2009 2005 

 (1)مهارات اللغة اإلنجليزية  203231 (1)مهارات اللغة اإلنجليزية  203231 (1)مهارات اللغة اإلنجليزية  3203231

 (2)الرياضيات  123232 (2)الرياضيات  123232 (2)تفاضل وتكامل  3123232

 الهندسة لطلبة الرياضيات 123236 الهندسة لطلبة الرياضيات 123236 (1)تفاضل وتكامل  3123231

 فيزياء تطبيقية 122232 فيزياء تطبيقية 122232 فيزياء تطبيقية 3122232

 (2) مشغل هندسي 613261 (2) ندسيمشغل ه 613261 (2) مشغل هندسي 3613222

 (1) مشغل هندسي 613260 (1) مشغل هندسي 613260 (1) مشغل هندسي 3613221

 رسم هندسي 613212 رسم هندسي 613212 رسم هندسي 3613202

 لغة برمجة 603130 لغة برمجة 603130 لغة برمجة 3603160

 مهارات هندسية 623036 مهارات هندسية 623036 مهارات هندسية 3623120

 الريادية الهندسية 623232 الريادية الهندسية 623232 الريادية الهندسية 3623223

 ----  ----  (2)كيمياء عامة  3121232

 ---- -- --  أساسيات الهندسة 3623222

 للعلوم والهندسة 1مهارات حاسوب 223232-- -- -- -- 
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 مساقات قسم إجباري

 

2011 2009 2005 

 (2)كهربائية الدوائر ال 623122 (2)كهربائية الدوائر ال 623122 (2)كهربائية الدوائر ال 0610211

 تصميم دوائر منطق 623162 دوائر منطق 603162 منطقالدوائر  3603122

 مختبر تصميم دوائر منطق 623166 مختبر دوائر منطق 603166--  --

(1)كهربائية الدوائر ال 610212 (1)كهربائية الئر دواال 623121 (1)كهربائية الدوائر ال 6102123  

 2كهرومغناطيسية  623122 2كهرومغناطيسية  623122 (2)كهرومغناطيسية ال 3623120

 مختبر دوائر كهربائية 623126 مختبر دوائر كهربائية 623126 كهربائيةالدوائر المختبر  3623126

 ----  ----  أساسيات االلكترونيات 0650240

 2الكترونيات  623112 2الكترونيات  623112 (2)كترونيات لاإل 0650242

 1كهرومغناطيسية  623022 1كهرومغناطيسية  623022 (1)الكهرومغناطيسية 3623021

 معالجات دقيقة 603022 معالجات دقيقة 603022 دقيقةالمعالجات ال 3603020

 تحليل ومعالجة إشارات 623002 إشاراتتحليل ومعالجة  623002 األنظمة واإلشارات 0650320

 معالجة إشارات رقمية 623202 معالجة إشارات رقمية 623202 رقميةالشارات اإلمعالجة  3623011

 1الكترونيات  623012 1الكترونيات  623012 (1)لكترونيات اإل 0650342

 ----  2مختبر االلكترونيات  623116 (2)مختبر اإللكترونيات  0650343

 الكترونيات الرقمية 623212 الكترونيات الرقمية 623212 رقميةاللكترونيات اإل 0650344

 ----  1مختبر الكترونيات  623016 (1) لكترونياتاإلمختبر  0650345

 مختبر الكترونيات  623016 ----  ---- 

 رونيةأجهزة قياس الكت 623022 أجهزة قياس 610351 االلكترونية قياسالأجهزة  3623026

 مختبر إلكترونيات رقمية 623216 مختبر إلكترونيات رقمية 623216 رقميةاللكترونيات اإلمختبر  0650347

 نظم التحكم اآللي 623222 تحكم آلي 623222 ليآلتحكم اال 3623222

 ----  تحليل انظمة القوى 623263 (2)الكهربائية  القوى  3623222

 ة القوىتحليل انظم 623262--  ---- -- 

 نظم الحواسيب الضمنية 3603223 نظم الحواسيب الضمنية 3603223 نظم الحواسيب الضمنية 3603222
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 إتصاالت تشابهية 623202 إتصاالت تشابهية 623202 تشابهيةال االتصاالت 3623213

 إتصاالت رقمية 623200 إتصاالت رقمية 623200 رقميةال االتصاالت 3623212

 ----  -- -- الميكروية الهوائيات واألمواجهندسة  3623212

 هندسة أألمواج الميكروية 623221 هندسة أألمواج الميكروية 623221-- -- 

 الهوائيات وانتشار الموجات 650541 الهوائيات وانتشار الموجات 650541-- -- 

 مختبر إتصاالت 623202 مختبر إتصاالت 623202 االتصاالتمختبر  3623216

 تصميم الحاسوبمختبر  603226 تصميم الحاسوبمختبر  603226 تصميم الحاسوبمختبر  3603203

 الكترونيات القوى 623262 -- -- الكترونيات القوى 0650444

 إتصاالت ضوئيِة 623202 إتصاالت ضوئيِة 623202 ضوئيةال االتصاالت 0650445

     االلكترونية قياسأجهزة المختبر  0650446

 مشروع هندسي  623012 2مشروع هندسي  623053 (1) هندسي مشروع 0650450

 2مشروع تخرج  623251 1مشروع هندسي  623252 (2) هندسي مشروع 3623221

 1مشروع تخرج  623255 0مشروع هندسي  623256 (3) هندسي مشروع 3623220

 -- -- -- -- هندسيالتدريب ال 3623222

 -- -- تدريب هندسي 623255-- -- 

 تدريب عملي في مجال االتصاالت 623252 -- -- ---- 

 هندسة عكسية 623032 هندسة عكسية 623052 الهندسة العكسية 3623226

 اإلتصاالت المتنقلة 623205 اإلتصاالت المتنقلة 623205 االتصاالت المتنقلة 3623213

-- -- -- --  والحواسيب تصاالتاال شبكات 3623211

 شبكات اتصاالت 623206 شبكات اتصاالت 623206-- -- 

 -- -- نظم شبكات حاسوب 623262  

 نظم شبكات حاسوب 623260-- -- -- -- 

 مختبر إتصاالت رقمية 623202 مختبر إتصاالت رقمية 623202 3623212

 واألمواج المايكروية مختبر الهوائيات 623222 الميكروية الهوائيات واألمواج مختبر 3623212
مختبر الهوائيات واألمواج  623222

 المايكروية

 دوائر إتصاالت 623202 دوائر إتصاالت 623202 دوائر االتصاالت 3623216
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 االت كهربائية 623062 االت دقيقة 623060-- -- 
 

 مساقات مساندة إجبارية

 

2011 2009 2005 

 ---- --  -- أسس التحليل الهندسي 3623260

 (2)تحليل هندسي  623132 (2)تحليل هندسي  623132 (2)التحليل الهندسي  3623163

 (1)تحليل هندسي  603131 (1)تحليل هندسي  603131 (1)التحليل الهندسي  3603161

 تحليل هندسي متقدم 623032 (0)تحليل هندسي  610304--  --

 اإلحتماالت والمتغيرات العشوائية 623031 إلحتماالت والمتغيرات العشوائيةا 623031 اإلحتماالت والمتغيرات العشوائية 3623062
 

 

 مساقات قسم اختيارية

 

2011 2009 2005 

 الكترونيات دقيقة 623212 الكترونيات دقيقة 623212 دقيقةاللكترونيات اإل 3623222

 خاصةالموضوعات ال 3623225
623252 

 موضوعات خاصة في االتصاالت
وعات خاصة في موض 623252

 االتصاالت وااللكترونيات

 نظم النقل في االتصاالت 623201 نظم النقل في االتصاالت 623201 نظم النقل في االتصاالت 3623212

 نظرية المعلومات والترميز 623226-- --  نظرية المعلومات والترميز 3623215
 


