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  ساعة معتمدة34

  السنة الثالثة
  ساعة معتمدة33 

  السنة الرابعة 
 ساعة معتمدة 33  

  السنة الخامسة
  ساعة معتمدة24 

 ساعة معتمدة) 160 (2011/2012المخطط االنسيابي لخطة هندسة االتصاالت وااللكترونيات 

  رسم هندسي
)620131(  

  )650454 (تدريب هندسي
 ) ساعة90(

اللغة االنجليزية ومهارات الحاسوب وعلى , اللغة العربية: آل من المواد التاليةفيالتقييمي  الطلبة التقدم لالمتحان جميعيتوجب على 
 .في امتحانها أخفق لكل مادةأن يجتاز بنجاح المادة االستدراآية %) 50أقل من  (ات االمتحانههذ في ق النجاح حقيال الطالب الذي 

110102  )2(اللغة العربية مهارات   3
)3(مهارات اللغة اإلنجليزية   3 130103
140101 )1(مهارات اللغة الفرنسية   3
140104   )1إيطالي(لغة أجنبية  3
140106  )1عبري(لغة أجنبية   3

9111111 مقدمة في علم االجتماع  3
9111112 مقدمة في علم النفس  3
)1(ةالفكر والحضارة اإلنساني  3 9111133
9111142 وسائل االتصال والمجتمع  3
115255 ثقافة التنمية  3

9240151  االنسان والبيئة 3
9620105 اساسيات السيارات 3
9761111 مهارات حاسوب 3
9910101 صحة االنسان والمجتمع 3
مباديءالتمريض واالسعافات  3

  االولية
9910105

 ن آل مجال ساعة معتمدة من المجاالت التالية بحد ادنى مادة واحدة من آل مجال وبحد اقصى مادتين م15يدرس الطالب 

  مهارات هندسية
)  640253(   

  الريادية الهندسية
  ) ساعة120 (
)610550(    

   الحاسوبتصميممختير
) 630430(  

  معالجات دقيقة
) 630313(   

  ةيالضمنالحواسيب نظم 
)630414(   

  الكترونيات رقمية
  )650344(   

  لغة برمجة
) 630263(  

  دوائر منطق
)630211(    

  الكترونيات القوى
  )650444(    

  متطلب قسم إختياري
(***) 

  متطلب قسم إختياري
(***) 

  2مشغل هندسي 
)620172(  

  1مشغل هندسي 
)620171(  

  2آهرومغناطيسية 
)650312(  

  احنماالت ومتغيرات عشوائية
)   650364(     

  اتصاالت ضوئية
  )  650445(   

  مختيرالهوائيات واالمواج الميكروية
   ) 650525(      

   الميكرويةواألمواجهندسة الهوائيات 
)650427(  

  مختبر اتصاالت
   )650488(       

  االتصاالت المتنقلة
    )650520(      

  معالجة اشارة رقمية
    )650322(      

  شبكات االتصاالت و الحواسيب
)650522(   

  قميةمختبر االتصاالت الر
)  650524(  

  الكهربائيةالقوى
)1(610411  

  1تحليل هندسي 
  ) 260 650(   

أسس التحليل الهندسي 
)650163( 

  2تحليل هندسي 
)630262(   

  1آهرومغناطيسية 
)610213(  

  اتصاالت تشابهية
 ) 650420(     

   دوائر اتصاالت
  ) 650526(   

  أنظمة واشارات
)650320(   

  اتصاالت رقمية
)650425(   

  مختير  دوائر آهربائية
)610216(    

  1مشروع هندسي
)650450(   

اجهزة القياس مختبر 
  )650446(االآترونية 

  2مختبر الكترونيات
      )650345 (   

  2دوائر آهربائية 
)610212(    

  اجهزة قياس الكترونية
    ) 650346(      

  1الكترونيات 
)650242(  

  1مختبر الكترونيات
)650343(   

  التحكم االلي
)610414(   

  2ت الكترونيا
 )650342(    

  : قسم اختياري ساعة معتمدة من الجدول التالي آمتطلب6يقوم الطالب بدراسة  

المعتمدة الساعات ابقالس المتطلب  المادة رقم اسم المادة

  0650447  إلكترونيات دقيقة  3  0650344

  0650529 نظرية المعلومات والترميز  3
0650425  

  0650527  نظم النقل في االتصاالت  3

  0650449  موضوعات خاصة   3  موافقة القسم
 

ة    ب بدراس وم الطال الي  3يق دول الت ن الج دة م اعة معتم  س
  : اختياري آليةآمتطلب

 الساعات السابق المتطلب
 المادة رقم اسم المادة المعتمدة

0211101  آيمياء عامة  3  ----

0610111  اساسيات الهندسية   3  ----
 

  مختبر الكترونيات رقمية
)650347(   

  2مشروع هندسي
)650452(  
 ساعة 120+

  3مشروع هندسي 
    )650453(      

  )110099(مهارات اللغة العربية استدراآي
  ) 1(مهارات اللغة العربية

)110101(  

  التربية الوطنية 
)9111101 (  

علوم عسكرية           
)111100 (  

   130099مهارات اللغة االنجليزية استدراآي 
  )1(مهارات اللغة االنجليزية 

)130101 ( 
  ) 761099(حاسوب استدراآي مهارات 

  )9761111(حاسوب مهارات 

  متطلب جامعة إختياري
(***) 

  متطلب جامعة إختياري
*)(** 

  متطلب جامعة إختياري
(***) 

  متطلب جامعة إختياري
(***) 

  )1 (تفاضل والتكاملال
)250101(  

  )2(تفاضل والتكاملال
)250102(  

  فيزياء تطبيقية 
)  211104( 

  متطلب آلية اختياري
(        )   

  )2(مهارات اللغة االنجليزية 
)  130102( 

  أساسيات الكترونيات
  ) 650240(    

  1 دوائر آهربائية
) 610211( 

  هندسة عكسية
)640458( 


